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1  inleiding en probleemstelling

1.1 Waarom het wijzigen van de arbeidsovereenkomst?

De rechtsverhouding tussen de werknemer en de werkgever wordt vastge-
legd in een arbeidsovereenkomst. Deze rechtsverhouding kent op individu-
eel niveau een zekere dynamiek, omdat omstandigheden gerelateerd aan 
de werkgever en de werknemer tijdens de looptijd van een arbeidsover-
eenkomst aan ontwikkelingen onderhevig zijn. Die ontwikkelingen vergen 
soms een aanpassing van de arbeidsovereenkomst, kortom een wijziging 
van het contract dat ten grondslag ligt aan de rechtsverhouding tussen de 
werkgever en de werknemer. Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst is 
gereguleerd in het Burgerlijk Wetboek (bw), zowel in regels van het alge-
mene overeenkomstenrecht van Boek 3 en 6 bw, als in regels van Titel 10 
van Boek 7 bw. Ook is mogelijk dat wijzigingen op collectief niveau worden 
gerealiseerd, die vervolgens op individueel niveau doorwerken tussen de 
werkgever en de werknemer.

Het overeenkomstenrecht van Boek 3 en 6 bw kent als grondbeginselen 
dat een overeenkomst moet worden nagekomen, dat afspraken bindend 
zijn en dat afspraken niet eenzijdig door één van de contractspartijen kun-
nen worden gewijzigd. Deze grondbeginselen gelden ook voor de arbeids-
overeenkomst, alleen mogelijkerwijs minder sterk. De omstandigheden van 
de werkgever en de werknemer leiden ertoe dat de arbeidsovereenkomst 
een zeker aanpassingsvermogen moet hebben, zodat de rechtsband tussen 
partijen kan blijven bestaan. Tussen de rechtsregels voor het wijzigen van 
de overeenkomst en de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsover-
eenkomst bestaan verschillen, terwijl de grondbeginselen gelijk zijn. Deze 
verschillen vormen de aanleiding en het spanningsveld van dit onderzoek. 
Is de arbeidsovereenkomst wel te beschouwen als een contract? Moeten 
partijen bij de arbeidsovereenkomst wel altijd de rechtsregels van het al-
gemene overeenkomstenrecht als uitgangspunt nemen? In hoeverre wijken 
de specifieke arbeidsrechtelijke wijzigingsmogelijkheden af van de grondbe-
ginselen uit het overeenkomstenrecht? Is een wijziging van de arbeidsover-
eenkomst eerder toegestaan dan een wijziging van de overeenkomst? Hoe 
moeten partijen bij een arbeidsovereenkomst hun behoefte tot aanpassing 
van de arbeidsovereenkomst regelen?

Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst is in de literatuur veelvuldig 
aan de orde geweest. De complexiteit van de toepassing van de regels 
voor het wijzigen leidt tot verschillende standpunten, waarbij dan weer 
meer, dan weer minder, het algemene overeenkomstenrecht als uitgangs-
punt wordt genomen. Ook de jurisprudentie over het wijzigen van de ar-
beidsovereenkomst is talrijk. Zondag wijst er bijvoorbeeld op dat in vrijwel 
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1  inleiding en probleemstelling

iedere uitgave van de Jurisprudentie Arbeidsrecht wel een uitspraak staat 
over het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.1 In de lagere rechtspraak 
worden inderdaad veelvuldig uitspraken gedaan op snijvlak tussen het ar-
beidsrecht, gekenmerkt door een zekere behoefte aan flexibiliteit, en het 
overeenkomstenrecht, waar contractuele afspraken sterker gewaarborgd lij-
ken. De oplossing van conflicten die zijn ontstaan door het wijzigen van 
de arbeidsovereenkomst, blijkt niet altijd eenvoudig. Enige voorbeelden 
kunnen dit verduidelijken.

Een eerste voorbeeld betreft een werkneemster die als verzorgingshulp 
werkt bij een thuiszorginstelling.2 Tussen partijen is overeengekomen dat de 
werkneemster alleen werkt in de weekeinden en dat zij van maandag tot en 
met vrijdag avonddiensten heeft tussen 17.00 uur en 24.00 uur. De werk-
neemster meldt zich vervolgens veelvuldig ziek, waardoor zij niet in staat 
is de bedongen arbeid te verrichten, terwijl zij wel recht op loon behoudt. 
De werkgever opent naar aanleiding van de veelvuldige ziekmeldingen de 
onderhandelingen en stelt de werkneemster voor voortaan dagdiensten te 
gaan werken. Daarbij biedt de werkgever een afbouwregeling aan, omdat 
de werkneemster geen recht meer zou hebben op avond- en weekendtoesla-
gen. De werkneemster wijst die voorstellen echter van de hand en de werk-
gever besluit vervolgens aan te sturen op de ontbinding van de arbeids-
overeenkomst wegens verandering van omstandigheden. Daartoe voert de 
werkgever aan dat de werkneemster niet kan voldoen aan de verscherpte 
productienormen die aan de organisatie van de werkgever worden gesteld 
als gevolg van door de overheid doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen en 
als gevolg van een wijziging in het systeem van het financieren van thuis-
zorg. Het verzuim van de werkneemster leidt tot problemen binnen de 
organisatie, bijvoorbeeld in verband met vervanging en het verzuim leidt 
tot onacceptabele druk op overige teamleden.3 Externe vervanging is niet 
goed te financieren en de continuïteit van de zorgverlening komt daarom 
in het gedrang. Ook geeft de werkgever aan dat de werkneemster niet op 
het wijzigingsvoorstel is ingegaan om in de dagdienst te gaan werken. De 
werkneemster brengt in haar verweer naar voren dat de keuze om avond-
diensten en weekenddiensten te werken een bewuste is met het oog op de 
verzorging van haar dochter en de hogere verdiensten. De werkgever wil 
in haar visie ten onrechte inbreuk maken op de gemaakte afspraken. Het 
ziekteverzuim kan haar niet worden verweten en de gevolgen van dat ver-

1. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De betekenis 
van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ara 2006/3, p. 4.
2. Ktr. Nijmegen 1 maart 2005, jar 2005/127 (Stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland/Frissart-
Kallenbach).
3. Vgl. J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA 2005.
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zuim rechtvaardigen niet de eenzijdige wijziging in arbeidsvoorwaarden die 
de werkgever voorstelt. Daarbij is van belang dat geen wijzigingsbeding in 
de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Voorts is door de werkgever geen 
concreet aanbod gedaan voor een andere functie en heeft de werkgever 
nooit aangegeven dat een overbruggingsperiode voor de nieuwe situatie 
ongeveer vier maanden zou kunnen zijn. De kantonrechter oordeelt dat de 
werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van gewij-
zigde omstandigheden op grond waarvan een eenzijdige verandering van 
arbeidsvoorwaarden aan de orde kan komen en baseert zich daarbij op de 
argumenten van de werkgever, maar komt uiteindelijk tot een oplossing die 
op het overeenkomstenrecht is terug te voeren. De kantonrechter vraagt 
namelijk de werkneemster nadrukkelijk of zij alsnog bereid zou zijn het 
aanbod van de werkgever te aanvaarden en de werkneemster is daartoe 
bereid. Het ontbindingsverzoek wordt daarom afgewezen.

Een tweede voorbeeld van het wijzigen van de arbeidsovereenkomst 
waarin het snijvlak van het arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht naar 
voren komt, betreft een zaak bij de kantonrechter te Zwolle.4 De werkne-
mer wordt geconfronteerd met een wijziging van arbeidsvoorwaarden in 
een personeelsgids en vordert nakoming van de oorspronkelijke arbeids-
voorwaarden. De werkgever heeft de wijziging vastgesteld in overleg met 
de centrale ondernemingsraad. De wijziging pakt negatief uit voor de werk-
nemer, omdat de kosten van telefoongebruik in het buitenland voortaan 
worden verrekend met het salaris, de geschenkenregeling bij jubilea, pen-
sionering, huwelijk en geboorte/adoptie is verslechterd en diverse andere 
voor de werknemer gunstige regelingen zijn afgeschaft of verslechterd. De 
werknemer heeft steeds tegen de wijzigingen geprotesteerd en brengt naar 
voren dat hij niet uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft ingestemd met de wij-
zigingen en dus niet is gebonden aan afspraken tussen de werkgever en de 
centrale ondernemingsraad. Ook meent de werknemer dat er geen econo-
mische noodzaak voor de wijzigingen bestond.

De werkgever stelt dat al geruime tijd jaarlijks met de centrale onderne-
mingsraad wordt overlegd over de arbeidsvoorwaarden voor het volgende 
jaar en dat werknemers daarover ook worden geïnformeerd en daarover 
hun ideeën of bezwaren kunnen uiten. Verder meent de werkgever dat 
de werknemer is gebonden aan de uitkomsten van het overleg met de 
centrale ondernemingsraad, tenzij de werknemer tijdig en adequaat pro-
testeert. Voorts heeft alleen deze werknemer bezwaar tegen de gewijzigde 
arbeidsvoorwaarden, heeft hij niet schriftelijk geprotesteerd en heeft hij 
naar mening van de werkgever stilzwijgend ingestemd met de wijzigingen. 
Verder verwijst de werkgever naar het arrest Van der Lely/Taxi Hofman 

4. Ktr. Zwolle 13 juni 2006, prg. 2006/122 (zie ook: jar 2006/183).
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1  inleiding en probleemstelling

en het goed werknemerschap, op grond waarvan de werknemer positief 
dient in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever die verband 
houden met gewijzigde omstandigheden op het werk. Aan de wijzigingen 
lag een bedrijfseconomische noodzaak ten grondslag die tot een kostenre-
ductie leidde en door de versobering van de arbeidsvoorwaarden kon het 
aantal ontslagen als gevolg van de kostenreductie sterk worden beperkt. De 
weigering in te stemmen met de versobering van de arbeidsvoorwaarden 
zou daarbij leiden tot ongelijke behandeling van andere werknemers en de 
weigering is naar mening van de werkgever naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid onaanvaardbaar.5

Deze voorbeelden tonen aan dat aan een wijziging van de arbeidsover-
eenkomst zowel arbeidsrechtelijke als vermogensrechtelijke aspecten zitten. 
Enerzijds hebben partijen te maken met afspraken die tussen hen onder-
ling gelden, maar deze afspraken gelden niet altijd even sterk, omdat later 
opkomende omstandigheden die in verband staan met de werkgever of de 
werknemer van invloed kunnen zijn op deze afspraken. Voorts blijkt dat 
voor een wijziging van de arbeidsovereenkomst een aantal rechtsgrondsla-
gen bestaat – wilsovereenstemming, art. 6:248 lid 2 bw, art. 6:258 bw, art. 
7:611 bw en art. 7:613 bw –, waarvan de onderlinge verhouding gecompli-
ceerd is. In hoeverre geldt in het arbeidsrecht bijvoorbeeld dat oorspron-
kelijke afspraken moeten worden nagekomen? Mag bij het ontbreken van 
een eenzijdig wijzigingsbeding niettemin een wijziging worden doorgevoerd 
op grond van het goed werknemerschap? Dient een werknemer altijd in te 
stemmen met een wijziging, kortom, is voor een wijziging een contractuele 
grondslag noodzakelijk? Welke bijzondere kenmerken die verband houden 
met de werknemer, persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of bepaalde 
zorgtaken, kunnen tot een wijziging leiden of zijn daarop van invloed? Hoe 
zit het met aspecten die verband houden met de organisatie van de werk-
gever? Zijn verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden in beginsel 
een reden voor een vermindering van de arbeidsvoorwaarden? Wordt de 
relatie tussen de werkgever en de werknemer, gemodelleerd door de ar-
beidsovereenkomst, zeker naarmate de relatie langer duurt, soms minder 
juridisch en meer coöperatief?

5. In hoofdstuk 9, paragraaf 2.5 staat hoe de kantonrechter deze zaak beslist.
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1.2 De probleemstelling, indeling en afbakening 
 van het onderzoek

1.2.1 Probleemstelling

Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst blijkt een complex leerstuk te 
zijn, omdat niet altijd duidelijk is onder welke omstandigheden het wijzigen 
van de arbeidsovereenkomst mogelijk is en omdat aan het wijzigen diverse 
rechtsgrondslagen ten grondslag kunnen liggen. In dit proefschrift wordt 
het wijzigen van de arbeidsovereenkomst onderzocht in vermogensrechte-
lijk perspectief. Het uitgangspunt is dat partijen bij de arbeidsovereenkomst 
in vergelijking tot partijen bij de overeenkomst in de zin van Boek 6 bw va-
ker oorspronkelijke afspraken aanpassen en de vraag is hoe dat is te verkla-
ren. Daartoe wordt een vergelijking opgezet tussen de rechtsregels voor het 
wijzigen van de overeenkomst en de rechtsregels voor het wijzigen van de 
arbeidsovereenkomst en worden de verschillen tussen de rechtsregels voor 
het wijzigen verklaard met behulp van drie specifieke kenmerken van de 
arbeidsovereenkomst, namelijk arbeid, ondergeschiktheid en organisatie.

De centrale vraag in dit onderzoek is of de arbeidsovereenkomst past 
in het civielrechtelijke systeem, gezien de toepassing van de rechtsregels 
die gelden voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vergelijking 
tot de toepassing van de rechtsregels die gelden voor het wijzigen van de 
civielrechtelijke overeenkomst. Daaraan gerelateerd is de vraag in hoeverre 
de arbeidsovereenkomst is te beschouwen als een civiele overeenkomst dan 
wel als een meer omvattende rechtsbetrekking waarbij het algemene ver-
mogensrecht minder van belang is.

1.2.2 Indeling van het onderzoek

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag, worden eerst de re-
gels voor de overeenkomst in de zin van Boek 6 bw beschreven. In hoofd-
stuk 2 wordt het doel van de overeenkomst behandeld en komen de in 
het overeenkomstenrecht geldende rechtsbeginselen aan de orde. Verder 
wordt ingegaan op de totstandkoming van de overeenkomst, op de wils-
gebreken en komen enige theorieën aan bod over de totstandkoming van 
verbintenissen.

Ook hoofdstuk 3 staat in het teken van de overeenkomst in de zin van 
Boek 6 bw. De regels voor partijen tijdens de looptijd van de (duur)over-
eenkomst worden daar omschreven, waaronder de regels op grond waar-
van de overeenkomst kan worden gewijzigd.

In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet welke plaats de arbeidsovereenkomst 
heeft binnen het bw en komt aan de orde welke redenen bestaan voor het 
opnemen van een bijzondere regeling van een aantal overeenkomsten en 
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wordt aangegeven welke gemeenschappelijke kenmerken aanwijsbaar zijn 
voor bijzondere overeenkomsten.

Vanaf hoofdstuk 5 richt het onderzoek zich op de arbeidsovereenkomst. 
In dat hoofdstuk wordt de historische achtergrond van de arbeidsovereen-
komst beschreven en wordt onderzocht in hoeverre partijen bij de arbeids-
overeenkomst zijn beperkt in hun contractsvrijheid sinds de invoering van 
de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1907. Een overeenkomst is namelijk 
grotendeels gebaseerd op de contractsvrijheid en als deze bij de arbeidsover-
eenkomst nauwelijks aanwezig blijkt, dan is te betwijfelen dat de arbeids-
overeenkomst past binnen de dogmatiek van het overeenkomstenrecht.

Hoofdstuk 6, 7 en 8 concentreren zich op drie bijzondere kenmerken 
van de arbeidsovereenkomst en de invloed daarvan op de verhouding van 
partijen bij de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk 6 komt arbeid als con-
tractsprestatie ter sprake en wordt uiteengezet welke bijzonderheden daar-
mee samenhangen. In hoofdstuk 7 staat de ondergeschiktheid centraal en 
in hoofdstuk 8 wordt ingegaan op invloed van de organisatie of de werk-
gemeenschap op de verhouding van partijen bij een arbeidsovereenkomst. 
De bijzondere kenmerken hebben allemaal in zekere zin invloed op de 
manier waarop een werkgever en een werknemer met elkaar om moeten 
gaan tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst en veel voorstellen tot 
wijzigingen zijn ook nader te duiden met behulp van deze kenmerken.

In de hoofdstukken 9, 10 en 11 volgt de behandeling van de manieren 
waarop de arbeidsovereenkomst kan worden gewijzigd. De hoofdstukken 
9 en 10 concentreren zich op het wijzigen van de arbeidsovereenkomst op 
individueel en collectief niveau en hoofdstuk 11 gaat in op het verband tus-
sen het beëindigen en het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

Hoofdstuk 12 bevat de analyse, de conclusies en een slotbeschouwing.

1.2.3 Afbakening van het onderzoek

Het onderzoek concentreert zich op het wijzigen van de arbeidsovereen-
komst en de aspecten die daarmee samenhangen. Het verbintenissenrecht 
uit Boek 3 bw en het overeenkomstenrecht van Boek 6 bw hebben daarop 
een sterke invloed en vormen het eerste uitgangspunt van het onderzoek. 
Het tweede uitgangspunt wordt gevormd door de wijzigingsmethodieken 
die specifiek in het arbeidsrecht gelden. Door deze twee uitgangspunten 
richt het onderzoek zich voornamelijk op omstandigheden die van invloed 
zijn op de binding van partijen aan afspraken en al wat daarmee samen-
hangt. Omdat in dit onderzoek de verhouding centraal staat tussen de 
Nederlandse rechtsregels van de overeenkomst in de zin van Boek 6 bw en 
de arbeidsovereenkomst uit Titel 10 van Boek 7 bw, blijft een vergelijking 
met buitenlandse rechtsstelsels buiten beschouwing. 
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In hoofdstuk 6, 7 en 8 komen drie kenmerken van de arbeidsovereen-
komst aan de orde die van invloed zijn op de rechtsverhouding tussen 
partijen bij een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst heeft echter 
nog een aantal andere kenmerken, zoals het feit dat de werkgever voor de 
bedongen arbeid een loonprestatie is verschuldigd en het gegeven dat de 
arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst is. Loon is naar mijn mening 
als kenmerk echter minder relevant voor de vragen of, en wanneer, een 
arbeidsovereenkomst mag worden gewijzigd. Duur heeft wel een zekere in-
vloed, omdat partijen bij een duurverhouding vaak extra rekening moeten 
houden met elkaars belangen. Hieraan wordt wel aandacht aan besteed in 
verschillende hoofdstukken.

Het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoor-
waarden vormt evenmin een kernpunt van dit onderzoek, omdat het on-
derzoek zich beperkt tot de rechtsregels voor het wijzigen van tussen par-
tijen geldende en bindende afspraken – contractuele afspraken –, ongeacht 
of deze afspraken primair, secundair of tertiair zijn.

Het onderzoek is afgerond in juni 2007. Er is geen empirisch onderzoek 
verricht.
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2 de totstandkoming 
 van een overeenkomst

2.1 Inleiding

De rechtsregels voor een overeenkomst staan in Titel 2 van Boek 3 en Titel 
5 van Boek 6 bw. Aan de rechtsregels die specifiek voor bijzondere over-
eenkomsten gelden, wordt in dit hoofdstuk geen aandacht besteed.

Het voornaamste doel van de overeenkomst is het reguleren van ruil en 
de overeenkomst is daartoe ook het middel. De verhouding tussen partijen 
bij een overeenkomst wordt mede beheerst door de in het overeenkom-
stenrecht geldende rechtsbeginselen. Wetgeving is soms ook gebaseerd op 
bepaalde rechtsbeginselen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regeling van ver-
jaringstermijnen, die (mede) is gebaseerd op het beginsel van rechtszeker-
heid. Rechtsbeginselen bieden soms ook een oplossing als de wetgever niets 
heeft geregeld. In het eerste deel van dit hoofdstuk komen het doel van de 
overeenkomst en de rechtsbeginselen aan de orde.

Het tweede deel van dit hoofdstuk omschrijft de rechtsregels die gelden 
voor de totstandkoming van de overeenkomst. Daarbij wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de precontractuele fase en de fase waarin daad-
werkelijk een overeenkomst tot stand komt. Ook komen de wilsgebreken 
aan bod, want de overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling die op 
grond van een wilsgebrek kan worden aangetast.

Het derde deel van dit hoofdstuk staat in het teken van theorievorming 
ten aanzien van een aantal bijzondere vormen waarop een verbintenis tot 
stand komt of tot stand zou kunnen komen. Vooral open normen blijken 
bijzondere mogelijkheden te bieden om partijen te binden. De grondslag 
voor een dergelijke binding is weliswaar niet de overeenkomst, het is niette-
min onderdeel van de manier waarop partijen tot elkaar staan in het civiele 
recht, waardoor de bespreking is gerechtvaardigd.

Dit hoofdstuk is van belang voor dit onderzoek, omdat de regels van het 
algemene overeenkomstenrecht door de gelaagde structuur van het bw ook 
deels op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Overigens is in de 
arbeidsrechtelijke literatuur wel de wens geuit aan deze situatie een einde te 
maken door voor de arbeidsovereenkomst een apart wetboek te realiseren.1 
Vooralsnog zijn de regels van het algemene overeenkomstenrecht nog deels 
toepasselijk op de arbeidsovereenkomst, want het ziet er niet naar uit een 

1. Zie hierover C.J. Loonstra, De arbeidsovereenkomst, in: P.G.J. van den Berg en  
W.A. Zondag, Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht, SI-EUR-reeks, deel 34, 
Sanders Instituut/Kluwer 2003, p. 52 en 53.
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wetboek van de arbeid er op korte termijn zal komen. In paragraaf 3.3 van 
hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op het wetboek van de arbeid.

2.2 Het doel van de overeenkomst

2.2.1 Het reguleren van ruil

Het belangrijkste doel van partijen bij een overeenkomst is het reguleren 
van ruil. De overeenkomst is daartoe ook meteen het middel. In de heden-
daagse maatschappij is het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat om te 
ruilen en dat de mogelijkheid bestaat dit te reguleren: 

‘Mensen zijn aangewezen op samenleving met elkaar. Teneinde zichzelf en 
de gemeenschap in stand te houden, zijn zij gedwongen met elkaar samen te 
werken en deel te nemen aan de onderlinge uitwisseling van zaken en diensten. 
Omdat in een geordende samenleving een regeling van dit economische verkeer 
onontbeerlijk is, neemt een ieder ook stelselmatig deel aan het rechtsverkeer, 
voornamelijk door het sluiten van overeenkomsten. Overeenkomsten waarmee 
praktisch iedereen in aanraking komt zijn bijv. de overeenkomsten van koop, 
huur, vervoer, verzekering en de arbeidsovereenkomst.’2

Ruil is noodzakelijk om te voorzien in het dagelijks onderhoud. Het komt 
amper voor dat iemand volledig zelfvoorzienend is. De meeste rechts-
subjecten hebben zich in beperkte of verdergaande mate gespecialiseerd. 
Specialisatie heeft tot gevolg dat noodzaak bestaat te ruilen teneinde te 
voorzien in dagelijks onderhoud. Ruilen is niet mogelijk zonder dat er een 
overeenkomst aan ten grondslag ligt. De overeenkomst reguleert dus de 
ruil, is een ‘ruil van prestaties’.3

Het belangrijkste doel van partijen bij een overeenkomst is het in goede 
banen leiden van de beoogde ruil. Daarmee is ook het belang van rechts-
subjecten evident. De Wolf omschrijft dit treffend: 

‘Contractuele gebondenheid en contractsvrijheid vormen in iedere samenleving 
belangrijke fundamenten van het contractsbegrip, omdat zij van groot belang 
zijn voor het economisch verkeer en – daardoor – ook voor de algemene 
 

2. Asser-Harkamp 4-ii (2005), nr. 7.
3. J.M. Barendrecht, Contractuele gebondenheid en het beginsel van belangenmaximalisatie, 
in: J.M. Barendrecht, M.A.B. Chao-Duivis, H.A.W. Vermeulen, e.a., Beginselen van contractenrecht, 
Opstellen aangeboden aan mr. B.W.M. Nieskens-Isphording, Deventer: Tjeenk Willink 2000, p. 35.
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welvaart. Een moderne samenleving kan zich daarom geen contractenrecht 
permitteren dat niet voldoet aan de eisen die dat verkeer stelt.’4

De Wolf verbindt contractenrecht met welvaart in een samenleving. Du 
Perron brengt naar voren dat het bestaan van het contractenrecht zelfs 
een positief effect heeft op de welvaart. Doordat de mogelijkheid aanwezig 
is overeenkomsten te sluiten die rechtens afdwingbaar zijn wordt het aan-
tal vrijwillige transacties over het gebruik van goederen naar zijn mening 
vergroot.5

Terzijde kan worden opgemerkt dat de ruilovereenkomst ook is geregeld, 
namelijk in art. 7:49 bw. Daar wordt met ruil bedoeld dat partijen zich 
verbinden elkaar over en weer een zaak – zaken en vermogensrechten – 
in plaats van de andere te geven. Niet iedere overeenkomst is echter een 
ruilovereenkomst, terwijl iedere overeenkomst wel een ruil van prestaties 
beoogt. Prestaties moeten dus zeer ruim worden opgevat. Ook de arbeid 
van een werknemer is een prestatie die hij ruilt tegen loon, maar het is 
geen zaak of een vermogensrecht. Iets ‘nalaten’ is eveneens een prestatie 
die partijen met een overeenkomst kunnen reguleren.

Partijen moeten overeenstemming bereiken over de ruil en over de pres-
taties die het onderwerp zijn van de ruil. Ook als die overeenstemming 
mondeling is of stilzwijgend, is sprake van een overeenkomst. Als bijvoor-
beeld een munt in een automaat wordt gestopt, waardoor een bepaald goed 
wordt geleverd, is sprake van een overeenkomst.

Het is mogelijk dat partijen in de overeenkomst aangeven wat het doel is 
van de overeenkomst. Als er een veelheid aan prestaties wordt afgesproken 
kan het nuttig of noodzakelijk zijn om in meer algemene bewoordingen 
de doelstelling van de partijen vast te leggen. Dit is van belang omdat de 
bedoeling van partijen mede bepalend is voor de inhoudelijke uitleg van 
een overeenkomst.6 Duidelijkheid daarover is voor alle partijen van belang 
indien later een conflict zou ontstaan. Bij een eenvoudige overeenkomst, 
zoals de koopovereenkomst voor de meeste roerende zaken, is aandacht 
voor het doel van de overeenkomst minder noodzakelijk.

4. A.L. de Wolf, De spanning van de contractsband in het bestaande en komende recht, in: 
Honderd jaar rechtsleven njv 1870-1970, Zwolle: Tjeenk Willink, p. 69.
5. E. du Perron, ‘De rechtseconomische analyse van het verbintenissenrecht’, aa 39 (1990) 
10, p. 169.
6. hr 13 maart 1981, nj 1981, 635 (Ermes/Haviltex).
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Iedere overeenkomst heeft als kenmerk dat één (of meer) verbintenis(sen) 
wordt aangegaan, zie art. 6:213 bw. In de toelichting over het ontwerp van 
boek 6 bw staat:

‘Het ontwerp neemt als uitgangspunt, dat alleen bij die rechtsplichten, waar-
mee een subjectief vermogensrecht correspondeert van degene jegens wie de 
rechtsplicht bestaat, wordt gesproken van verbintenissen. Bij een verbintenis 
staat tegenover de rechtsplicht van de één een vorderingsrecht van de ander, 
dat een bestanddeel van diens vermogen is, en in het algemeen overdraagbaar 
en executabel is.’7

Het aangaan van een verbintenis leidt altijd tot een vermogensverschuiving. 
Na het aangaan heeft een partij een vorderingsrecht gekregen als bestand-
deel van zijn vermogen en ten koste van de wederpartij. Een partij kan niet 
meer vrij beschikken over de prestatie die onderwerp is geworden van een 
verbintenis met een andere partij.

2.2.2 Afdwingbaarheid

De afdwingbaarheid is een belangrijke reden voor partijen, zelfs een doel 
op zich, om een overeenkomst te sluiten. Door aan een overeenkomst 
verbindende kracht toe te kennen en de mogelijkheid te creëren overeen-
komsten in rechte af te dwingen wordt het doel, namelijk het reguleren van 
ruil, op succesvolle wijze bereikt. De afdwingbaarheid is onderdeel van het 
reguleren. Rechtssubjecten hebben behoefte aan goed functionerend over-
eenkomstenrecht en de afdwingbaarheid van een overeenkomst is daarvan 
een belangrijk aspect. 

De afdwingbaarheid is sterk verbonden met bewijsbaarheid. Partijen 
doen er verstandig aan hun bewijspositie sterk te maken, bijvoorbeeld door 
alles schriftelijk vast te leggen of door een aantal getuigen mee te nemen. 
Naarmate de belangen groter zijn, zijn partijen er meer bij gebaat om hun 
bewijspositie goed in te kleden. Soms stelt de wet vormvoorschriften, bij-
voorbeeld dat een authentieke akte is vereist voor een bepaalde rechtshan-
deling. Een authentieke akte wordt opgemaakt door een daartoe bevoegde 
openbare ambtenaar. Een voorbeeld van een authentieke akte is de akte 
voor de overdracht van onroerende zaken.8

De prestaties die partijen over en weer van elkaar verwachten op grond 
van een overeenkomst zijn in ieder geval afdwingbaar als deze opeisbaar 

7. E.M. Meijers, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting derde gedeelte (boek 6), 
’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf 1961, p. 458.
8. Zie art. 3:89 bw.
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zijn. De opeisbaarheid van de overeenkomst kan in tijd worden uitgesteld. 
In de overeenkomst wordt dan bijvoorbeeld opgenomen dat een bepaalde 
partij op een bepaalde datum uiterlijk dient te presteren of dat een partij 
voor een bepaalde datum niets mag doen. Bij de koop van een onroerende 
zaak is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat het object pas op een be-
paalde datum wordt geleverd. Als partijen niets zijn overeengekomen ten 
aanzien van het moment waarop een prestatie opeisbaar is, dan kan er van-
uit worden gegaan dat de prestaties uit de overeenkomst direct opeisbaar 
zijn. Dat betekent ook dat deze direct afdwingbaar zijn. 

De mogelijkheid om een overeenkomst in rechte af te dwingen vereen-
voudigt voor partijen de keuze om overeenkomsten te sluiten waarbij later 
wordt gepresteerd door één of alle partijen. Als de afdwingbaarheid niet 
zou bestaan, zouden partijen er meer bij zijn gebaat om altijd gelijk over 
te steken, teneinde zeker te stellen dat de prestatie van de andere partij ook 
daadwerkelijk wordt verkregen.9

2.2.3 Diverse soorten overeenkomsten

De diversiteit aan overeenkomsten die partijen rechtsgeldig kunnen afsluiten 
(en ook daadwerkelijk afsluiten) toont de doelmatigheid aan van de over-
eenkomst als middel om te ruilen. Overeenkomsten zijn het meest probate 
middel om voor zeer verschillende prestaties nadere en ook afdwingbare 
afspraken te maken. Ook een overeenkomst waarin wordt afgesproken dat 
een partij iets nalaat is mogelijk.

Er bestaat een algemeen onderscheid tussen overeenkomsten die voort-
durend zijn of van voorbijgaande aard. Als de overeenkomst teniet gaat 
door het voldoen van de overeengekomen prestatie(s) is deze van voorbij-
gaande aard. Bij een overeenkomst die voortdurend is gaan partijen voor 
een bepaalde of onbepaalde tijd een rechtsbetrekking (duurovereenkomst) 
met elkaar aan. Tijdens de duur van de rechtsbetrekking kunnen partijen 
elkaar (of kan één van partijen de andere partij) aanspreken op de overeen-
gekomen prestatie(s). Het enkel presteren doet de rechtsbetrekking dus niet 
eindigen. In dit proefschrift ligt de nadruk op duurovereenkomsten.

Ondanks dat de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst, de pacht-
overeenkomst, de consumentenkoop (garantie), enz. allemaal duurovereen-
komsten zijn, bestaat er een verschil in de uitleg ervan. Alle omstandighe-
den van het geval wegen mee en de uitleg is per overeenkomst verschillend. 
Het vergelijken van verschillende soorten duurovereenkomsten is daarom 
niet altijd mogelijk, maar soms wel mogelijk en zinvol. In dit proefschrift 

9. Zie hierover E. du Perron, ‘De rechtseconomische analyse van het verbintenissenrecht’, 
aa 39 (1990) 10, p. 168.
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staat derhalve de vergelijking centraal tussen de basissystematiek van het 
algemene bw, die voor iedere overeenkomst geldt, met één bijzondere over-
eenkomst, namelijk de arbeidsovereenkomst waarbij soms een vergelijking 
wordt gemaakt met andere bijzondere overeenkomsten.

Smits brengt naar voren dat in de literatuur wordt gesproken van een toe-
nemende differentiatie in het overeenkomstenrecht, namelijk ‘een differen-
tiatie naar soorten contractanten (bijvoorbeeld al dan niet zijnde consument), 
naar contracten die geheel autonoom zijn of die samenhangen met andere 
naar op de situatie toegesneden rechtsgevolgen.’10 Verder stelt hij dat het 
nut van een algemeen deel van het overeenkomstenrecht wordt betwijfeld. 
Daarbij komt aan de orde ‘of de bijzondere overeenkomsten niet inmiddels 
zozeer een eigen leven hebben verkregen dat het algemeen deel nog slechts 
een lege huls vormt zonder veel inlichtende waarde voor de praktijk.’11

De aard van de prestatie draagt bij aan de kwalificatie van de over-
eenkomst. Indien de prestatie arbeid wordt verricht krachtens een over-
eenkomst, is het aantal overeenkomsten ter regulering van die prestatie al 
beperkt tot drie.12 Smits brengt naar voren dat wordt gedifferentieerd naar 
soorten contractanten. De aard van de prestatie is mijns inziens meer van 
belang dan de ‘soort’ contractant. Aan de hand van de prestatie en de ma-
nier waarop en de voorwaarden waaronder deze wordt geleverd is bijvoor-
beeld vast te stellen of iemand een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of 
een overeenkomst van opdracht. De soort contractant is dan uiteindelijk te 
bepalen met behulp van de aard van de prestatie, omdat op grond daarvan 
uitsluitsel is te geven over de vraag welke soort overeenkomst partijen be-
ogen te sluiten. Het doel of object van de overeenkomst is doorslaggevend 
in combinatie met de feitelijke uitvoering ervan. 

De kritiek van Smits dat het algemeen deel van het bw minder van be-
lang is, deel ik evenmin. In het algemeen deel van het bw is een aantal re-
gels opgenomen die van toepassing zijn op de benoemde overeenkomsten. 
Verder blijft er op grond van het algemene overeenkomstenrecht ruimte 
om contracten te sluiten die niet zijn benoemd. Het algemeen deel is een 
uitwerking van het beginsel van contractsvrijheid en is noodzakelijk om te 
voorkomen dat slechts de benoemde overeenkomsten zijn geregeld of zijn 
af te sluiten. De benoemde overeenkomsten zijn er voor alledaagse situa-

10. J.M. Smits, ‘Kroniek: Algemeen overeenkomstenrecht en verrijkingsrecht op de drempel 
van een nieuwe eeuw’, ntbr 17 2000/3, p. 101.
11. J.M. Smits, ‘Kroniek: Algemeen overeenkomstenrecht en verrijkingsrecht op de drempel 
van een nieuwe eeuw’, ntbr 17 2000/3, p. 102 en 103.
12. De arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht of de overeenkomst tot 
aanneming van werk.
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ties, zoals huur, koop of het verrichten van arbeid in dienstverband.13 Het 
uitvoeriger regelen van de benoemde overeenkomsten biedt rechtszeker-
heid en heeft waarde voor de praktijk, maar het beginsel van contractsvrij-
heid heeft dat eveneens. Ook biedt het algemeen overeenkomstenrecht een 
vangnet als onverhoopt blijkt dat partijen niet de benoemde overeenkomst 
hebben gesloten die ze feitelijk beoogden omdat ze niet aan de (wettelijke) 
criteria van de betreffende overeenkomst hebben voldaan.

De mogelijkheid om verschillende soorten overeenkomsten te sluiten, komt 
tegemoet aan de behoefte aan dynamiek die bij rechtssubjecten bestaat. 
Juist bij veel duurovereenkomsten bestaat deze behoefte. Een duurovereen-
komst is geen statische verbintenis, maar een kader waarbinnen partijen 
hun onderlinge rechtsbetrekking regelen. Ook dynamiek is in beginsel con-
tractueel te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door een voorbehoud in de over-
eenkomst op te nemen met het recht om de overeenkomst te wijzigen.

2.2.4 Autonomie

Het doel van de overeenkomst  – namelijk het reguleren van ruil – is 
te bereiken doordat de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de 
contractsvrijheid (autonomie van partijen). De autonomie van partijen, het 
recht op zelfbeschikking, is een noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor 
het hedendaagse overeenkomstenrecht. De keuze om een overeenkomst te 
sluiten, maar ook de keuze wat voor overeenkomst partijen sluiten, is geba-
seerd op de autonomie die partijen in beginsel hebben in het civiele recht.

De autonomie is beperkt en de beperking van de autonomie is terug te 
vinden in alle gebieden van het privaatrecht.14 Er is sprake van een beperkte 
contractsvrijheid.15 Het arbeidsrecht begrenst rechtssubjecten bijvoorbeeld 
ten aanzien van bepaalde onderwerpen die in een arbeidsovereenkomst 
mogen worden opgenomen en ten aanzien van de inhoud van bepaalde 
bedingen.

2.2.5 Tussenconclusie

Het doel van een overeenkomst, of het doel dat partijen ermee hebben 
is mijns inziens een combinatie van een aantal van de bovengenoemde 
factoren: het reguleren van ruil is essentieel en de afdwingbaarheid is dat 

13. C.J. van Zeben, e.a., Compendium bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer 1993, p. 1.
14. Zie hierover: M.W. Hesselink, C.E. du Perron en A.F. Salomons (red.), Privaatrecht tussen 
autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 1.
15. Zie ook paragraaf 3.3. van dit hoofdstuk.
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eveneens. De aard van de prestatie is ook van belang en daarin zit bijvoor-
beeld de keuze vervat voor de soort overeenkomst (huur, arbeid, koop) en 
de keuze voor een duurovereenkomst of een overeenkomst van voorbij-
gaande aard. De keuze om een overeenkomst te sluiten is gebaseerd op de 
autonomie die rechtssubjecten hebben met inachtneming van (dwingende) 
rechtsregels.

2.3 De in het overeenkomstenrecht geldende 
 rechtsbeginselen

2.3.1 Inleiding

Algemeen erkende rechtsbeginselen zijn van invloed op de verhouding 
tussen contractspartijen. Art. 3:12 bw bepaalt dat bij de vaststelling van 
wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening moet worden gehouden met 
algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechts-
overtuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij 
het gegeven geval zijn betrokken. In het arbeidsrecht werken de rechtsbe-
ginselen eveneens door op grond van art. 3:12 bw, maar ook op grond van 
art. 7:611 bw.16 

De verhouding tussen de verschillende aspecten van art. 3:12 bw is niet 
duidelijk bepaald. Bij welk aspect de nadruk ligt, hangt af van de om-
standigheden van het betreffende geval. De rechter dient daarom bij een 
beroep op art. 3:12 bw tevens aan te geven welke belangen en welke rechts-
beginselen hij heeft laten meewegen.17 Ook biedt de terminologie ‘rekening 
houden met’ enige ruimte, het ‘verplicht wel tot iets, maar niet tot veel.’18

Uit de parlementaire geschiedenis van 3:12 bw komt naar voren dat 
moet worden voorkomen dat op subjectieve wijze wordt bepaald wat billijk 
is. Eveneens blijkt dat door een wijziging van de rechtsovertuiging of door 
een wijziging van de maatschappelijke verhoudingen een regel opgehouden 
kan zijn billijk te zijn, terwijl die regel voor een dergelijke wijziging wel als 
billijk werd gezien.19

Wat onder algemeen erkende rechtsbeginselen moet worden verstaan 
is niet op voorhand duidelijk. Hartkamp brengt naar voren dat een groot 
deel van de rechtsregels uit het overeenkomstenrecht zijn terug te voeren 
op algemene rechtsbeginselen, waarbij hij rechtsbeginselen ziet als ‘grond-

16. Vgl G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht, 
2e druk, Deventer: Kluwer 1999, p. 37 e.v. 
17. Huijgen 2003 (t&c bw), art. 3:12 bw, aant. 2.
18. Aldus C.W. Dubbink, ‘De redelijkheid en billijkheid volgens art. 3:12 nbw (i)’, wpnr 
1990/5963, p. 360 en wpnr 1990/5964, p. 377.
19. Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1032.
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gedachten’ ofwel de ‘ideologische grondslagen van de rechtsregels’. Hij stelt 
dat een rechtsbeginsel voortkomt uit een ‘algemeen zedelijkheidsoordeel’, 
maar dat ook mogelijk is dat de wetgever een rechtsbeginsel wegens ‘op-
portuniteitsredenen’ heeft gerealiseerd. Verder kan een rechtsbeginsel als 
rechtsregel in de wet zijn opgenomen.20

Naar mijn mening is goed te werken met de omschrijving dat een rechts-
beginsel een ‘grondgedachte’ is. Een rechtsbeginsel is een zelfstandige bron 
in het overeenkomstenrecht. Rechtsbeginselen kunnen bijdragen aan de 
interpretatie van rechtsregels, maar ook aan de uitleg van overeenkomsten 
tussen partijen. De rechtsverhouding tussen partijen wordt mede beheerst 
door de redelijkheid en billijkheid en op grond van het net genoemde 
art. 3:12 bw dient bij de vaststelling van wat de redelijkheid en billijk-
heid eisen mede rekening te worden gehouden met algemeen erkende 
rechtsbeginselen.

Uit art. 3:12 bw is af te leiden dat slechts met algemeen erkende rechts-
beginselen rekening wordt gehouden. Zowel algemeen erkende rechtsbe-
ginselen die uit de wet als die uit een andere bron zijn afgeleid, vallen 
onder art. 3:12 bw.21 Het vereiste dat een rechtsbeginsel algemeen is erkend 
strookt met het vereiste van rechtszekerheid, maar er bestaat mijns inziens 
minder duidelijkheid wanneer een rechtsbeginsel nu voldoet aan de eis dat 
deze algemeen is erkend. Wiarda brengt naar voren dat men algemeen 
erkende rechtsbeginselen en de in Nederland levende rechtsovertuigingen 
kan vinden ‘gedeeltelijk (…) door onderzoek naar de leidende gedachten 
die ten grondslag liggen aan de gegeven rechtsorde, zoals deze in wetgeving 
en jurisprudentie is gepositiveerd, gedeeltelijk uit hetgeen zich daarin of 
daarnaast uit ons rechtsbesef of zedelijke overtuiging met een onmiddellijke 
evidentie aan ons opdringt.’22

Van de meeste bekende rechtsbeginselen staat vast dat zij algemeen 
zijn erkend in de Nederlandse rechtspleging. Hieronder komt een aantal 
daarvan aan de orde, namelijk het beginsel van consensualisme, het begin-
sel van contractsvrijheid, het beginsel van de verbindende kracht van de 

20. Asser-Hartkamp 4-ii (1989), nr. 33. Vgl. G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als 
bron van vernieuwing van het arbeidsrecht, 2e druk, Deventer: Kluwer 1999, p. 38 met verwijzing 
naar Paul Scholten.
21. C.W. Dubbink, ‘De redelijkheid en billijkheid volgens art. 3:12 nbw (ii)’, wpnr 1990/5964, 
p. 377.
22. G.J. Wiarda, 3 typen van rechtsvinding, vierde druk, bewerkt door T. Koopmans, Deventer: 
W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 87.
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overeenkomst23, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het 
gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.24

2.3.2 Het beginsel van consensualisme

De kern van het beginsel van consensualisme is dat overeenkomsten tot 
stand komen door wilsovereenstemming. In de wet is dit vastgelegd in 
art. 3:33 bw. Partijen moeten het eens worden over een aantal aspecten. 
Wilsovereenstemming over het feit dat ze met elkaar een overeenkomst 
aangaan is vereist, maar partijen moeten ook wilsovereenstemming hebben 
over de inhoud van de overeenkomst.

Juist de inhoud van de overeenkomst komt soms ter discussie te staan 
als een overeenkomst een langere looptijd heeft. Bij duurovereenkomsten is 
een te rigide opstelling door de partijen niet altijd wenselijk. Dat er bij het 
aangaan van de overeenkomst consensus was over de inhoud van de over-
eenkomst, betekent niet dat bij één van de partijen op een gegeven moment 
niet de behoefte kan ontstaan om de overeenkomst inhoudelijk te wijzigen. 
De manier waarop een wijziging kan worden gerealiseerd is echter beperkt. 
De partij die een wijziging tot stand wil brengen, kan in onderhandeling 
treden met zijn wederpartij en de wijziging voorstellen. De andere partij 
kan echter in beginsel vasthouden aan de oorspronkelijke overeenkomst. 
Ook over de wijziging dient consensus te komen. Als dat niet is te berei-
ken dan kan de partij die de overeenkomst niet in ongewijzigde wil laten 
voortduren niets anders dan opzeggen, tenzij een geslaagd beroep op art. 
6:258 bw mogelijk is. 

Bij duurovereenkomsten is mogelijk dat het beginsel dat een overeenkomst 
moet worden nagekomen tot problemen leidt tijdens de looptijd van de 
duurovereenkomst. Strijbos stelt in zijn proefschrift een schema voor ‘dat 
het voortbestaan van een uit een overeenkomst voortvloeiende rechtsrelatie 
doet afhangen van het (juridisch) voortduren van de wilsovereenstemming 
(duurtoestemming).’ Strijbos lijkt van mening te zijn dat wilsovereenstem-
ming permanent aanwezig moet zijn om een overeenkomst te laten voort-
bestaan.25 Dit standpunt is niet algemeen overgenomen. Naar mijn mening 

23. Hartkamp behandelt deze drie beginselen vanwege het fundamentele karakter ervan. Hij 
stelt dat het contractenrecht door deze drie beginselen wordt beheerst. Asser-Hartkamp 4-ii 
(1989), nr. 34. In de recente versie is nr. 34 aangepast. Zie ook J.H.M. van Erp, Contract als 
rechtsbetrekking, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 10.
24. J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 
tpr 1997, nr. 4, p. 1827, geeft aan dat vertrouwen en rechtszekerheid volgens de “gangbare 
opinie” tot de fundamentele rechtsbeginselen horen.
25. J.F.M. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, Deventer: Kluwer 1985, p. 25.
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is het enkel niet meer voortduren van de wilsovereenstemming niet vol-
doende om aan te nemen dat de duurovereenkomst niet meer bestaat. De 
wilsovereenstemming bij het aangaan van de duurovereenkomst is essenti-
eel, daarna zijn partijen gebonden en dat blijft zo, ook als partijen dat niet 
willen, totdat partijen de in het recht bestaande beëindigingsmogelijkheden 
hebben gehanteerd of nader hebben onderhandeld en nieuwe voorwaarden 
overeen zijn gekomen. Na het aangaan van een overeenkomst komt aan 
het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst dus (meestal) 
meer waarde toe dan aan het beginsel van consensualisme.

2.3.3 Het beginsel van contractsvrijheid

Het beginsel van contractsvrijheid vormt een belangrijke basis voor het 
hedendaagse overeenkomstenrecht. Als beginsel is het niet nader opgeno-
men in de wet. Toch is het beginsel algemeen aanvaard.26 Sommige schrij-
vers beschouwen de contractsvrijheid als een (ongeschreven) grondrecht.27 
Hartkamp geeft het belang aan:

‘Onze samenleving, gegrond op een ruilsysteem van zaken en diensten, is on-
denkbaar zonder een zekere vrijheid tot het aangaan van contractuele betrek-
kingen. Het algemeen belang eist deze contractsvrijheid, doch bepaalt tevens, 
of en in hoeverre deze vrijheid behoort te worden beperkt.’28

Het beginsel van contractsvrijheid houdt in dat rechtssubjecten de vrij-
heid hebben om overeen te komen wat men wil en met wie men wil.29 Dit 
betekent dat ook een bepaalde onderhandelingsvrijheid bestaat. Als een 
rechtssubject gebruik maakt van zijn contractsvrijheid, dan leidt dat tevens 
tot een beperking van zijn contractsvrijheid, omdat gebondenheid ontstaat 
op grond van de overeenkomst. Het recht biedt regels om die beperking af 
te dwingen door de afdwingbaarheid van contractuele afspraken.

De contractsvrijheid was nooit onbegrensd of onbeperkt. Ten eerste wor-
den partijen beperkt zodra ze gebruik maken van hun contractsvrijheid. Als 
een bepaald object wordt verkocht kan het niet een tweede keer rechtsgel-
dig worden verkocht (en geleverd).30 Ten tweede wordt de contractsvrijheid 
beperkt door de wetgever, die voor diverse onderwerpen rechtsregels van 

26. Asser-Hartkamp 4-ii (1989), nr. 39. In de recente versie is nr. 39 aangepast. Zie tevens 
J.H. Nieuwenhuis, Contractsvrijheid, een weerbarstig beginsel, in: T. Hartlief en C.J.J.M. 
Stolker, Contractsvrijheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 24 en 25. 
27. Asser-Hartkamp (2005), nr. 45a.
28. Asser-Hartkamp 4-ii (1989), nr. 38. In de recente versie is nr. 38 vervallen.
29. Asser-Hartkamp 4-ii (1989), nr. 42. In de recente versie is nr. 42 aangepast.
30. Dit is vooral van belang als later wordt geleverd.
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dwingend recht heeft gecreëerd. Ook blijkt dat aan individualisme een 
minder centrale rol toekomt: 

‘Na de verheerlijking uit de eerste helft der vorige eeuw van de vrijheid die 
ieder mens diende te hebben om zijn eigen juridische positie te bepalen, is men 
tot het besef gekomen, dat niet het belang van de enkeling voorop staat, maar 
dat de belangen van de gemeenschap prevaleren.’31 

De belangen van de gemeenschap dienen te worden meegewogen bij de 
vraag in hoeverre rechtssubjecten contractsvrijheid hebben. Dit past bij een 
actievere bemoeienis van de overheid met de burgers om bepaalde doelen 
te bereiken, zoals een gemiddeld hoger welzijnsniveau. Beekhuis gaf dit in 
1953 aan: 

‘We hebben gezien, dat het begrip “overeenkomst” zich hoe langer hoe meer 
heeft geëmancipeerd van de wil van partijen. Naast het oude contractsbegrip 
heeft zich een nieuw begrip ontwikkeld, dat zich kenmerkt, doordat inhoud 
of duur van de contractuele betrekking, ja zelfs het ontstaan ervan, door de 
Overheid wordt beheerst.’32

Sinds halverwege de 19e eeuw is de contractsvrijheid steeds vaker beperkt, 
totdat de overheid enkele jaren geleden de dereguleringstendens inzette.33 
In de praktijk is daarvan vooralsnog weinig te merken. Het recht en ook het 
contractenrecht zijn inmiddels zeer complex en verregaande specialisatie 
van juristen is gebruikelijk en noodzakelijk.

De grondslag voor de beperking van de contractsvrijheid is verschillend. 
Meestal is sprake van een ‘algemeen belang’. Op grond van art. 3:40 bw 
zijn de goede zeden en de openbare orde als algemeen belang aan te mer-
ken. Ook is de bescherming van structureel zwakkeren te beschouwen als 
algemeen belang.34 In art. 20 gw staat dat voor de overheid een taak be-
staat om bescherming te realiseren van sociaal economisch zwakkeren in de 
samenleving. Hoe ver de overheid hierin moet gaan is minder duidelijk.

Dat de bescherming van zwakkeren als algemeen belang is te beschou-
wen, blijkt ook uit de regelgeving voor bijzondere overeenkomsten, zoals de 

31. A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 11e druk, Arnhem: Gouda Quint bv 1995, 
p. 54 en 55. Met vorige eeuw doelt hij op de 19e eeuw.
32. J.H. Beekhuis, Contract en contractsvrijheid, rede, Djakarta: Wolters Groningen 1953, p. 16
33. Vgl. Kamerstukken 24 036 (mdw).
34. Zie A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 11e druk, Arnhem: Gouda Quint 
bv 1995, p. 12. Pitlo gaat in op de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht. Het 
arbeidsrecht is een voorbeeld waar in beide rechtsgebieden beperkingen zijn gerealiseerd.
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arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst. De in het huurrecht opge-
nomen beperkingen op de contractsvrijheid van partijen zijn onderdeel en 
eveneens instrument van het huisvestingsbeleid van de overheid.35 Dit komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de Huurprijzenwet woonruimte, die door 
de Wijkersloot-Vinke wordt aangemerkt als ‘één van de instrumenten van 
het sociaal-economisch beleid van de overheid in het algemeen en van het 
subsidiebeleid ten aanzien van de volkshuisvesting in het bijzonder.’36 

Het ingrijpen door de wetgever is niet alleen beperkt tot het invoeren 
van regelingen voor bijzondere overeenkomsten. Ook in het algemeen ver-
bintenissenrecht zijn regels van dwingend recht te vinden die de bescher-
ming van één van de contractspartijen tot doel hebben. Konijn signaleert 
de tendens in het verbintenissenrecht dat zwakke partijen in toenemende 
mate worden beschermd.37 Het is onduidelijk of zij van mening is dat 
deze tendens ook geldt voor het algemeen deel van het vermogensrecht. 
Hartkamp lijkt daar in elk geval wel vanuit te gaan.38 Naar mijn mening 
bestaat deze tendens niet voor het algemeen deel van het vermogensrecht 
en is het uitzonderlijk dat bepalingen uit het algemeen deel tot doel hebben 
zwakke partijen te beschermen. De door Konijn genoemde rechtsgebieden 
waarin zwakkeren worden beschermd, zijn op de regeling van de algemene 
voorwaarden na allemaal terug te vinden in een bijzondere regeling van het 
bw. Juist voor zwakke partijen is de wetgever eerder geneigd een bijzondere 
regeling te treffen. De systematiek van het bw, met als uitgangspunt het 
gebruik van algemene en bijzondere delen is hiervoor ook geschikt.

De bescherming van zwakkeren gebeurt vaak door middel van onge-
lijkheidscompensatie, hetgeen in de praktijk tot uitdrukking komt door het 
opnemen van regels van dwingend recht, bijvoorbeeld in het arbeidsrecht, 
het huurrecht en het consumentenrecht. 

2.3.4 Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst

Het beginsel van de verbindende kracht ziet erop dat partijen die een over-
eenkomst hebben gesloten moeten nakomen hetgeen waartoe ze zich heb-

35. art. 22 lid 2 Grondwet geeft bijvoorbeeld aan dat bevordering van voldoende 
woongelegenheid voorwerp van zorg is van de overheid. Valkhoff beschrijft overheidsingrijpen 
bij huur en verhuur van woonruimte rond de tweede wereldoorlog, Zie J. Valkhoff, Een eeuw 
rechtsontwikkeling, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 1949, p. 213 t/m 219.
36. C.J. van Zeben, e.a., Compendium bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer 1993, p. 85.
37. Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 1999, p. 3. Zij 
noemt als voorbeelden het arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht en de regeling van 
algemene voorwaarden (deze is te vinden in het algemene deel van het bw).
38. A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2002, p. 38 
e.v.
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ben verbonden.39 Eerder werd uiteengezet dat de afdwingbaarheid van een 
overeenkomst voor partijen een doel op zich is en eigenlijk is te beschou-
wen als een bestaansvoorwaarde voor een samenleving gegrond op ruil.

De grondslag voor de verbindende kracht is moeilijk aan te wijzen vol-
gens Hartkamp, terwijl ‘het beginsel, dat een overeenkomst een rechtsplicht 
schept’, wel vanzelfsprekend wordt geacht.40 Mijns inziens is de grondslag 
terug te voeren op het beginsel van contractsvrijheid. Dat beginsel biedt 
rechtssubjecten de mogelijkheid zich te binden, voor zover hun eigen con-
tractsvrijheid dat toestaat. Als de contractsvrijheid niet bestaat of is beperkt, 
dan is de gebondenheid aan een overeenkomst aantastbaar. Een bepaalde 
rechtshandeling is dan bijvoorbeeld achteraf te vernietigen. Zo is een con-
currentiebeding aangegaan door een minderjarige vernietigbaar op grond 
van art. 3:40 lid 2 bw.

Het is niet mogelijk een overeenkomst eenzijdig te wijzigen, want dat 
strookt niet met het uitgangspunt dat de overeenkomst verbindende kracht 
heeft. Als wel de mogelijkheid zou bestaan een overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen dan zou dat afbreuk doen aan de waarde die een overeenkomst in 
het rechtsverkeer heeft. Partijen kunnen er dan immers niet meer op reke-
nen dat zij de eerder afgesproken prestaties ook daadwerkelijk verkrijgen, 
omdat de andere partij steeds een wijziging zou kunnen realiseren. Als zou 
worden erkend dat partijen een overeenkomst eenzijdig kunnen wijzigen, 
dan zou de overeenkomst dus per definitie zijn doel missen, omdat de ruil 
niet meer is te reguleren.

2.3.5 Het rechtszekerheidsbeginsel

Het recht dient in overeenstemming te zijn met het beginsel van rechtsze-
kerheid. Vranken heeft een preadvies gewijd aan de rechtszekerheid en het 
vertrouwen in het Nederlandse overeenkomstenrecht. Daarin staan aan-
knopingspunten om te bepalen wat er onder rechtszekerheid (en vertrou-
wen) moet worden verstaan:

‘(...) dat vertrouwen en rechtszekerheid bewerkstelligen dat er orde heerst, dat 
de maat van de regels wordt gevolgd en dat men daarop mag afgaan. Alle 
elementen die in de literatuur en rechtspraak bij vertrouwen en rechtszeker-
heid worden genoemd, liggen hierin besloten: duidelijkheid, voorspelbaarheid, 
berekenbaarheid, afdwingbaarheid, verbod van willekeur, eerbiedigen van  

39. Asser-Hartkamp 4-ii (2005), nr. 36.
40. Asser-Hartkamp 4-ii (2005), nr. 36.
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verkregen rechten, honoreren van gewekte verwachtingen en systeemconsistentie, 
mét overgangsregels, bij verandering of aanvulling van recht en rechtspraak.’41

De essentie van rechtszekerheid lijkt te zijn dat er ‘orde heerst’ en dat de 
‘maat van de regels wordt gevolgd’. In de wet is dat op verschillende plaat-
sen terug te vinden, zowel binnen het overeenkomstenrecht als daarbuiten. 
Art. 4 Wet Algemene Bepalingen bepaalt bijvoorbeeld dat de wet alleen 
voor het toekomende verbindt, art. 16 gw bepaalt dat feiten alleen strafbaar 
zijn als dat van tevoren is bepaald in een wettelijke strafbepaling en voor 
wetgeving is vereist dat het wordt bekendgemaakt. Materieelrechtelijk is de 
rechtszekerheid ook terug te vinden in diverse wetten. Zo bestaan in het 
burgerlijk recht bepaalde verjaringstermijnen en zijn er bijvoorbeeld termij-
nen waarbinnen rechtssubjecten in hoger beroep moeten gaan. 

Vranken brengt naar voren dat de rechtszekerheid niet veel voorkomt 
in handboeken en ook in de rechtspraak weinig wordt gebruikt (in het 
overeenkomstenrecht vond hij in de periode van 1987 tot 1996 geen enkele 
uitspraak over de rechtszekerheid). Hij verbindt daaraan echter niet de 
conclusie dat het beginsel van weinig belang is.42 Verhulp benadrukt het be-
lang van de rechtszekerheid in rechtsgebieden waar het vaak om zwakkere 
partijen gaat. Het is een belangrijk aspect van ongelijkheidscompensatie.43

Het beginsel van rechtszekerheid is mijns inziens een dragend beginsel 
in de rechtsorde. Het is de grondslag voor een aantal essentiële bepalingen, 
zoals de bepalingen over verjaring. Ondanks dat weinig informatie over 
het beginsel van rechtszekerheid is te vinden en dit beginsel weinig het 
onderwerp is in procedures, is het belang ervan groot. Wel is het beginsel 
vermoedelijk gemakkelijker in te roepen jegens de overheid dan jegens een 
individuele contractspartij. De wetgever behoort het beginsel bij nieuwe 
regels in acht te nemen en bijvoorbeeld te toetsen of een nieuwe regel geen 
strijd oplevert met bestaande regels.44 Soms wordt de rechtszekerheid die in 
bestaande regels is vervat echter opzij gezet, zoals bijvoorbeeld is gebeurd 
met de verjaringstermijn in asbestzaken.45 Een ander belang prevaleert dan 
boven de rechtszekerheid van partijen. In asbestzaken prevaleert bijvoor-
beeld dat slachtoffers de mogelijkheid moeten hebben hun schade op de 
veroorzaker te verhalen. De bestaande verjaringstermijn stond daaraan in 

41. J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 
tpr 1997, nr. 4, p. 1828.
42. J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 
tpr 1997, nr. 4, p. 1832.
43. E. Verhulp, ‘Uitleg van cao-bepalingen’, ara 2003/1, p. 20 en 21.
44. Bij het wetsvoorstel over het concurrentiebeding kwam de rechtszekerheid bijvoorbeeld 
aan de orde, zie onder andere Kamerstukken i 2004/05, 28 167, nr. C.
45. hr 28 april 2000, jar 2000/122 (erfg. van Hese/De Schelde).
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de weg, gezien de lange incubatietijd voor het ontstaan van de schadelijke 
gevolgen van blootstelling aan asbest.

Rechtszekerheid heeft te maken met voorspelbaarheid en heeft daardoor 
een functie als er een geschil is tussen twee partijen. Door raadpleging van 
de wet en andere rechtsbronnen is mogelijk de uitkomst van een geschil 
in te schatten. Daardoor kan de onderhandelingspositie van partijen nader 
worden bepaald, ook indien het geschil niet in rechte wordt voorgelegd. 
Goede en duidelijke rechtsregels bieden rechtszekerheid en vereenvoudigen 
de keuzes die rechtssubjecten kunnen maken. 

Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel kan mijns inziens ook wor-
den gesteld dat tegenstrijdigheid binnen het burgerlijk recht onwenselijk is. 
Bepalingen die tegenstrijdig zijn hebben tot gevolg dat geschillen waarbij 
een beroep wordt gedaan op dergelijke bepalingen, niet goed kunnen wor-
den opgelost. Het is in het kader van de rechtszekerheid na te streven dat 
het recht voor iedere feitelijke constellatie tot één juridische oplossing komt, 
maar in de praktijk is dat minder het geval. De mogelijkheid om in beroep 
te gaan en eventueel beroep in cassatie aan te tekenen draagt wel bij aan 
de rechtszekerheid, omdat uiteindelijk ieder rechtsgeschil daarmee definitief 
tot een oplossing komt. Een nadeel is dat het vaak lang duurt voordat een 
procedure in alle instanties is gevoerd en dat komt de rechtszekerheid voor 
partijen niet ten goede.

2.3.6 Het vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel, ofwel het beginsel van redelijk vertrouwen, is vol-
gens Vranken ‘diep, breed, zichtbaar en soms al heel lang verankerd in het 
Nederlandse overeenkomstenrecht’.46 In de wet is het beginsel uitgewerkt 
op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in art. 3:11 en art. 3:35 bw.

In het preadvies omschrijft Vranken de volgende kenmerken:

‘de prominente rol van het beginsel van redelijk vertrouwen in het overeen-
komstenrecht van de laatste decennia berust op een combinatie van inhoud 
(normaliteit en samenwerking) en methode (lijst van relevante gezichtspunten), 
welke methode de uitdrukking is van een welbewuste, overigens ook op andere 
terreinen van het vermogensrecht aanvaarde, taakverdeling tussen wetgever en 
rechter.’47

46. J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 
tpr 1997, nr. 4, p. 1833.
47. J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 
tpr 1997, nr. 4, p. 1846.
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Onder normaliteit verstaat Vranken dat ‘men in beginsel mag afgaan op 
wat zich aandient, mits hetgeen zich aandient normaal is en men geen 
reden heeft te vermoeden dat het eigenlijk anders (bedoeld) is.’ Bij de sa-
menwerking bedoelt hij dat ‘dat de overeenkomst een wederkerige rechts-
betrekking is en dat daaruit volgt dat partijen tot op zekere hoogte rekening 
moeten houden met elkaars gerechtvaardige belangen’.48

In het overeenkomstenrecht is een belangrijke rol weggelegd voor het 
vertrouwensbeginsel. Met behulp van open normen kan er bijvoorbeeld een 
beroep op worden gedaan. Inmiddels zijn er diverse leerstukken ontwikkeld 
die zijn terug te voeren op het vertrouwensbeginsel en niet meer zijn weg te 
denken uit het hedendaagse overeenkomstenrecht, zoals de net genoemde 
regel dat partijen met elkaars belangen rekening moeten houden en de re-
gel dat rechtssubjecten mogen afgaan op bij hen opgewekt gerechtvaardigd 
vertrouwen zoals bepaald in art. 3:35 bw. Dit artikel is een codificatie van 
het arrest Eelman/Hin uit 1959.49

2.3.7 Het gelijkheidsbeginsel

In art. 1 gw staat dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Dat 
is mijns inziens de kern van het gelijkheidsbeginsel. In diverse verdragen en 
in een aantal specifieke wetten is het gelijkheidsbeginsel opgenomen.50

Het gelijkheidsbeginsel heeft een centrale plaats in de ontwikkeling van 
het (ook civiele) recht. In diverse concrete normen is het gelijkheidsbeginsel 
ingebed en daardoor kunnen individuele partijen zich erop beroepen. Ook 
is gelijkheid onderdeel van internationaal en nationaal beleid.

In het overeenkomstenrecht bestaat geen algemene verplichting tot ge-
lijke behandeling. De contractsvrijheid en onderhandelingsvrijheid bieden 
ruimte om in gelijke gevallen, dus als bepaalde contractuele wederpartijen 
(nagenoeg) gelijk zijn, toch tot verschillende overeenkomsten met verschil-
lende (ongelijke) prestaties te komen. In bepaalde rechtsgebieden geldt dat 
minder. In het arbeidsrecht moet een werkgever bijvoorbeeld wel rekening 
houden met de normen van gelijke behandeling al geldt daar evenmin in 
absolute zin dat vergelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld.51

48. J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 
tpr 1997, nr. 4, p. 1843. De ‘regel’ voor samenwerking is voor het eerst in hr 15 november 
1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp) tot uitdrukking gebracht.
49. hr 11 december 1959, nj 1960, 230 (Eelman/Hin).
50. Zie bijvoorbeeld art. 14 evrm, de Algemene Wet Gelijke Behandeling, art. 7:646 e.v. bw, 
etc.
51. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (klm/Parallel Entry). Zie ook R. Holtmaat, ‘Stop de 
inflatie van het discriminatiebegrip!’, njb 20 juni 2003, afl. 25. Zij stelt voor een onderscheid 
te maken tussen discriminatie en ongelijke behandeling.

 de in het overeenkomstenrecht geldende rechtsbeginselen 2.3



26

2  de totstandkoming van een overeenkomst

Een ander aspect dat te maken heeft met het gelijkheidsbeginsel is de 
ongelijkheidscompensatie.52 Als een bepaalde soort contractant (de werkne-
mer in het arbeidsrecht) een structureel zwakkere onderhandelingspositie 
heeft, dan wordt deze onderhandelingspositie soms gecompenseerd in de 
wetgeving met behulp van dwingendrechtelijke normen. In het arbeidsrecht 
is dit voor het eerst uitgebreid toegepast. Later zijn ook voor andere zwak-
kere contractspartijen, zoals voor de huurder of de consument, normen 
gerealiseerd om hun zwakke onderhandelingspositie te compenseren.

2.3.8 Het evenredigheidsbeginsel

Het evenredigheidsbeginsel is volgens Hammerstein en Vranken een cen-
traal beginsel in het civiele recht en in ons recht in het algemeen. Het ‘omvat 
elementen van gelijkmatigheid, evenwicht, maat houden en redelijkheid.’53 
Het beginsel heeft een relativerende invloed.

Hartlief brengt naar voren dat bij de totstandkoming van het nieuwe bw 
de relativeringsgedachte een belangrijke rol heeft gespeeld: 

‘Wat houdt de relativeringsgedachte of meer in het algemeen de invloed van 
het evenredigheidsbeginsel in voor ons onderwerp? Het is van groot belang dat 
de wetgever steeds meer oog heeft voor tussenoplossingen, oplossingen die recht 
doen aan de belangen van beide partijen.’54

De opmerking van Hartlief lijkt niet geheel in overeenstemming met de 
parlementaire geschiedenis: 

‘Binnen de grenzen getrokken door de wettelijke bepalingen van dwingend 
recht, de goede zeden en de openbare orde, zijn partijen vrij om de inhoud 
en daarmee de rechtsgevolgen van hun overeenkomst naar goeddunken te 
bepalen.’55 

Uit dit citaat blijkt niet dat aan de evenredigheid een rol toekomt als par-
tijen een overeenkomst met elkaar aangaan. De contractsvrijheid is echter 

52. Zie ook het Liber Amicorum voor M.G. Rood: Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het 
recht, Deventer: Kluwer 1997.
53. A. Hammerstein en J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, Deventer: Kluwer 1998, p. 39.
54. T. Hartlief, ‘Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht?’, aa 1997/4, p. 199. 
Hartlief verwijst in verband met de relativeringsgedachte naar Hartkamp, Aard en opzet van het 
nieuwe vermogensrecht, Deventer: Kluwer 1992, nr. 21.
55. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Algemeen 
gedeelte van het verbintenissenrecht, Boek 6, Deventer: Kluwer 1981, p. 919. 
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naar mijn mening niet zo groot als het citaat uit de parlementaire geschie-
denis doet vermoeden. Bij de beperkingen die in de parlementaire geschie-
denis op de contractsvrijheid worden gemaakt dienen ook de redelijkheid 
en billijkheid expliciet te worden vermeld. Daarin is weer het beginsel van 
evenredigheid vervat.

Nauw verwant met het evenredigheidbeginsel is het beginsel van iustum 
pretium. Hartlief heeft onderzocht of ons contractenrecht door het beginsel 
van de rechtvaardige prijs wordt beheerst, maar gaat daar niet van uit. Hij 
wijst er onder andere op dat de wanverhouding tussen prestaties op zich 
niet ongewenst is, maar dat de ongelijkwaardigheid van partijen dat wel is. 
‘Slechts de niet in vrijheid totstandgekomen overeenkomst is aantastbaar.’56 
Het beginsel van de rechtvaardige prijs is te zien als een ongewenste beper-
king van de contractsvrijheid. De nadruk ligt dus op de totstandkoming van 
de overeenkomst en de daarbij behorende onderhandelingsfase. Partijen 
moeten op grond van gelijkwaardigheid met elkaar kunnen onderhande-
len.57 Als dat niet mogelijk is, dan kan ongelijkheidscompensatie noodza-
kelijk zijn.

Snijders stelt dat het beginsel van de rechtvaardige prijs in ‘een markt-
economie als de onze’ een marginale rol speelt. Wel brengt hij naar voren 
dat dit een rol speelt bij bijvoorbeeld het minimumloon en bij de wetgeving 
over huur- en pachtprijzen. De gerechtigheid ‘heeft haar wortels in de 
vrijheid tot ontplooiing van de eigen persoon, ook op vermogensrechtelijk 
terrein.’58

De Hoge Raad heeft overigens aangegeven dat de economische machts-
positie van een partij meespeelt:

‘Het hof heeft in dat verband (dat de verzekeraar ten opzichte van apothekers 
een economische machtspositie inneemt) met juistheid vooropgesteld dat Agis 
geen misbruik mag maken van haar economische machtspositie en dat zulks 
meebrengt dat zij een bijzondere zorgvuldigheid in acht heeft te nemen bij de  

56. T. Hartlief, ‘Het beginsel van de rechtvaardige prijs’, Groninger opmerkingen en mededelingen, 
1998, p. 6.
57. T. Hartlief, ‘Het beginsel van de rechtvaardige prijs’, Groninger opmerkingen en mededelingen, 
1998, met verwijzing naar Nieuwenhuis. Zie over de iustum pretium leer ook P. Abas, De rol 
van het iustum pretium in het huidige bw, in: Beginselen van contractenrecht, Opstellen aangeboden 
aan Nieskens-Isphording, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
58. W. Snijders, Concursus creditorum en de verdelende rechtvaardigheid in het privaatrecht, 
in: M.W. Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2003, p. 271.
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bepaling van de prijs die zij bereid is te betalen voor de te leveren hulpmiddelen 
en waaromtrent zij niet wenst te onderhandelen.’59

Mijns inziens blijkt hieruit dat partijen met elkaars belangen rekening moe-
ten houden en dat de partij die economisch veel sterker is een bepaalde 
zorgvuldigheid in acht moet nemen tijdens de onderhandelingen.

2.3.9 De verhouding tussen de rechtsbeginselen

Rechtsbeginselen zijn nuttig als het problematisch is een bepaalde rechts-
verhouding (inhoudelijk) nader te kwalificeren. De rechtsbeginselen zijn 
immers als zelfstandige rechtsbron van toepassing naast de rechtsregels. De 
rechtsbeginselen moeten daarbij in onderlinge samenhang worden beke-
ken, omdat tussen de rechtsbeginselen geen voorrangsregels bestaan. Aan 
de hand van de feitelijke omstandigheden kan worden bepaald welk(e) 
beginsel(en) voor het betreffende geval een oplossing bieden.

Uit de aard van de beginselen blijkt wel enigszins hoe de verhouding 
is tussen de beginselen. Na het aangaan van een overeenkomst komt aan 
het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst meestal 
meer waarde toe dan aan het beginsel van consensualisme. Op het be-
ginsel van verbindende kracht van de overeenkomst wordt soms een nu-
ance gemaakt door het beginsel van redelijk vertrouwen. Gerechtvaardigd 
vertrouwen is echter geen legimitatie om te handelen in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel.

Paul Scholten acht de rechtswetenschap mogelijk dankzij het gelijkheids-
beginsel:  

‘Dank zij het gelijkheidsbeginsel in het recht is het rechtswetenschap mogelijk. 
Ik denk nu niet aan rechtsgeschiedenis, of wijsbegeerte of sociologie, doch aan 
de eigenlijke rechtswetenschap, die de regels tot een systeem maakt en uit de 
regels tot de beslissing concludeert. Zij zou zonder het gelijkheidsbeginsel geen 
woord kunnen spreken. Er bleef niets dan chaos van uitspraken en concrete, 
niet te hanteeren verhoudingen.’60

Het gelijkheidsbeginsel is noodzakelijk om systematiek te krijgen. Een dui-
delijke systematiek in de regels biedt een zekere voorspelbaarheid over de 
uitkomst van juridische problemen en dat bevordert de rechtszekerheid. 
De plicht tot rechtsgelijkheid biedt vertrouwen en betrekkelijke (rechts-) 
zekerheid dat bij een bepaalde feitelijke constellatie wordt geoordeeld zoals 

59. hr 8 april 2005, nj 2005, 482 (Agis).
60. P. Scholten, Rechtsbeginselen, Noord-Hollandsche Uitgevers-maatschappij 1935, p. 21. 
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eerder werd geoordeeld. Haak stelt dat in het kader van het handelsverkeer 
de rechtszekerheid wordt bevorderd door het vertrouwensbeginsel. Zonder 
de bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen is er geen handel.61

Een partij die in een onevenredige ongelijkwaardige positie verkeert kan 
de onderhandelingsmogelijkheden te veel verstoren, waardoor een spanning 
ontstaat met het evenredigheidbeginsel. De ongelijkheidscompensatie kan 
dan uitkomst bieden. Het gelijkheidsbeginsel en gelijkebehandelingsrecht 
bieden dus een materieelrechtelijke oplossing om te voldoen aan de eisen 
van evenredigheid. Er dient een bepaalde ruilrechtvaardigheid te bestaan, 
maar die gaat niet zo ver als wordt beoogd met het hier niet algemeen 
geldende beginsel van iustum pretium. De beperkt geldende ruilrechtvaar-
digheid is een grondslag voor materieelrechtelijke beschermingsnormen.

Hartlief heeft de verwachting uitgesproken dat de beginselen van sub-
sidiariteit en proportionaliteit (evenredigheid) in het contractenrecht een 
belangrijke rol zullen krijgen.62 Dit komt volgens hem voornamelijk door de 
uitbreiding van het sanctiearsenaal. Volgens Hartlief staat de invloed van 
het evenredigheidsbeginsel ‘min of meer haaks op de klassieke uitgangspun-
ten van partij-autonomie en contractsvrijheid.’63 Naar mijn mening staat 
het er niet haaks op, maar is toepasselijkheid van het evenredigheidsbegin-
sel te beschouwen als een beperking van de contractsvrijheid. Partijen moe-
ten binnen de contractsvrijheid rekening houden met de redelijkheid en 
billijkheid en daarom kan het onderdeel uitmaken van onderhandelingen 
tussen contractspartijen.

De beginselen van contractsvrijheid en van consensualisme worden op 
grond van de redelijkheid en billijkheid beperkt door andere beginselen. 
Art. 6:248 bw bepaalt dat een overeenkomst niet alleen de door partijen 
overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke naar de aard 
van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid 
en billijkheid voortvloeien. Dit staat geheel los van de wil van partijen, 
ofwel los van het beginsel van consensualisme: 

‘Zowel de uit de wet als de uit gewoonte of billijkheid voortvloeiende rechtsge-
volgen gelden, onverschillig partijen zich bewust waren van die gevolgen bij het 
sluiten van de overeenkomst en zonder dat een onderzoek noodzakelijk is naar  

61. K.F. Haak, ‘Twee beginselen van handelsverkeer: vertrouwensbescherming en 
rechtszekerheid’, ntbr 2003/8, p. 431.
62. In hoofdstuk 11, paragraaf 3 wordt nader ingegaan op subsidiariteit en proportionaliteit.
63. Hartlief, T., ‘Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht?’, aa 1997/4, p. 
196, 201 en 202. 
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de vraag of partijen, indien zij zich wél van die gevolgen bewust waren geweest, 
deze geheel of gedeeltelijk zouden hebben uitgesloten.’64

De conclusie over de verhouding tussen de beginselen is dat geen specifieke 
prioriteitsverdeling tussen de rechtsbeginselen bestaat. De rechtsbeginselen 
kunnen in hun onderlinge samenhang bijdragen aan een oplossing voor 
juridische problemen. Dat is vooral van belang als er geen duidelijke of 
eenduidige rechtsregels zijn om op terug te vallen.

2.3.10 Open normen en rechtsbeginselen

Rechtsbeginselen werken in het recht door met behulp van open normen. 
Barendrecht stelt echter dat door vage normen het rechtsgelijkheidsbeginsel 
en het rechtszekerheidsbeginsel in gevaar komen: 

‘Op grond van een vage norm kan immers iedere beslissing worden gerecht-
vaardigd en het valt dan ook te verwachten dat beslissingen in vergelijkbare 
gevallen onderling sterk uiteenlopen’ 

Door vage normen ontbreken beoordelingscriteria om te bepalen of geval-
len vergelijkbaar zijn.65 Bij sommige rechtsgebieden geeft Barendrecht kri-
tiek op het gebruik van vage normen en de daarmee gepaarde rechterlijke 
vrijheid. Dit werkt volgens hem rechtsongelijkheid in de hand op tal van 
gebieden van burgerlijk recht. Als voorbeelden noemt hij het onderwerp 
van afgebroken onderhandelingen, de vaststelling van vergoedingen bij de 
beëindiging van arbeidsovereenkomsten, en de toelaatbaarheid van een be-
roep op exoneratiebedingen.66 Naar mijn mening zijn de vragen naar toe-
laatbaarheid van exoneratiebedingen en de toelaatbaarheid van afbreken 
van onderhandelingen rechtsvragen, waar rechtsgelijkheid is geboden. De 
vaststelling van vergoedingen bij de beëindiging van arbeidsovereenkom-
sten is eerder feitelijk. Rechtsgelijkheid speelt dan minder een rol, omdat 
de onderhandelingsvaardigheden van partijen in een betreffend geval mede 
bepalend zijn en kunnen leiden tot ongelijke uitkomsten voor vergelijkbare 
gevallen.

64. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Algemeen gedeelte 
van het verbintenissenrecht, Boek 6, Deventer: Kluwer 1981, p. 920.
65. J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer 1992, p. 76 en 77 met verwijzing 
naar Villey, Philosophie du droit ii, 1984, p. 210.
66. J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer 1992, p. 143.
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Van Schilfgaarde deelt de kritiek niet die Barendrecht heeft op het 
gebruik van vage normen. Hij overweegt dat de eigenlijke stelling van 
Barendrecht is ‘dat de burger aan een vage norm geen duidelijk richtsnoer 
(…) voor concreet handelen kan ontlenen.’67 Van Schilfgaarde meent dat 
vage normen wel het gedrag van burgers – concreet handelen – kunnen 
beinvloeden: ‘Het bijzondere van deze normen is nu juist dat zij de verant-
woordelijkheid voor behoorlijk gedrag – voor de keuze binnen de op zich-
zelf vage grenzen – bij de burger legt. Met alle risico’s van dien, zoals het 
hoort, want verantwoordelijkheid en risico gaan noodzakelijk samen.’68

2.4 De precontractuele fase en het aangaan 
 van de overeenkomst

2.4.1 De precontractuele fase

Aspirant-contractspartijen hebben in de onderhandelingsfase in beginsel 
volledige contractsvrijheid. In het arrest Baris/Riezenkamp overweegt de 
Hoge Raad dat partijen door in onderhandeling te treden over het sluiten 
van een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de 
goede trouw beheerste, rechtsverhouding. Dat betekent tevens dat ze reke-
ning moeten houden met (hun gedrag mede moeten laten bepalen door) de 
gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.69 In de vertaalslag naar het 
huidige bw betekent dit dat de rechtsverhouding tussen partijen beheerst 
wordt door de redelijkheid en billijkheid.

In het arrest Booy/Wisman bevestigt de Hoge Raad de regel uit Baris/
Riezenkamp.70 In de noot bij dit arrest gaat Scholten in op een aantal vra-
gen die Van der Grinten heeft opgeworpen naar aanleiding van het arrest 
Baris/Riezenkamp. Allereerst betwijfelde Van der Grinten of de verhouding 
waarin partijen voor het sluiten van een overeenkomst tot elkaar staan wel 
een rechtsverhouding is en geen feitelijke verhouding. Ten tweede stelde 
Van der Grinten dat het te ver zou gaan dat in het algemeen de belangen 
van de wederpartij eigen gedrag mede moet bepalen. De verhouding waar-
in partijen voor het sluiten van elkaar staan is een inmiddels door het recht 
erkende en geregelde verhouding gebaseerd op het arrest Plas/Valburg.71 
Het is dus zowel een rechtsverhouding als een feitelijke verhouding. Ook 
het tweede standpunt van Van der Grinten vindt in het algemeen geen 

67. P. van Schilfgaarde, ‘Vage normen’, wpnr 1993/6078, p. 61.
68. P. van Schilfgaarde, ‘Vage normen’, wpnr 1993/6078, p. 61.
69. hr 15 november 1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
70. hr 21 januari 1966, nj 1966, 183 (Booy/Wisman). Met noot van G.J.Scholten.
71. hr 18 juni 1982, nj 1983, 723 (Plas/Valburg).
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navolging. De regel uit Baris/Riezenkamp is algemeen aanvaard en niet meer 
gewijzigd door de Hoge Raad.

In het arrest Plas/Valburg uit 1982 is nader aangegeven wanneer een partij 
die de onderhandelingen afbreekt schade moet vergoeden aan de weder-
partij.72 Op grond van dit arrest is de onderhandelingsfase in een drietal 
fasen onder te verdelen.73 In de eerste plaats de fase waarin partijen nog 
zonder enige verplichtingen jegens elkaar van een overeenkomst kunnen af-
zien. Ten tweede de fase waarin de afbrekende partij verplicht is de kosten 
als gevolg van het afbreken van de onderhandelingen aan de andere partij 
te vergoeden (het negatief belang). Ten derde de fase waarin zowel het ge-
leden verlies (het negatief belang) als de gederfde winst (het positief belang) 
als gevolg van het niet sluiten van de overeenkomst (na het afbreken van 
de onderhandelingen) vergoed dienen te worden.

In de arresten VSH/Shell, Vogelaar/Skil en De Ruiterij/MBO zijn de regels 
voor de onderhandelingsfase uit het arrest Plas/Valburg uitgewerkt. In het 
arrest VSH/Shell overweegt de Hoge Raad dat slechts sprake kan zijn van 
schade ter zake van het feit dat tussen partijen een bepaalde overeenkomst 
niet tot stand is gekomen, als aannemelijk is dat bij voortzetting van de on-
derhandelingen een overeenkomst tot stand zou komen. Dit hoeft niet vast te 
staan. Ten tweede overweegt de Hoge Raad dat de overeenkomst inhoude-
lijk niet precies bepaald hoeft te zijn. Voor de toewijzing van een vordering 
tot schadevergoeding is vereist dat een overeenkomst van de soort waarover 
partijen onderhandelden tot stand zou zijn gekomen. Verder moet het op 
grond van het gerechtvaardigd vertrouwen onaanvaardbaar zijn de onder-
handelingen af te breken.74 In het arrest Vogelaar/Skil overweegt de Hoge 
Raad dat ook als partijen anders dan door ‘onderhandelingen’ betrokken 
zijn bij het voorbereiden van een tussen hen te sluiten overeenkomst, in 
het algemeen dezelfde maatstaf geldt als in het geval van afgebroken (con-
tracts-)onderhandelingen moet worden gehanteerd om te bepalen of het 
afbreken tegenover de wederpartij onaanvaardbaar is. Het maakt dus niet 
veel uit of sprake is van onderhandelingen of een andere wijze van voor-
bereiding. In dit arrest was bijvoorbeeld niet zozeer sprake van onderhan-
delingen, maar was eerder sprake van gezamenlijke plannen.75 Ook blijkt 
uit dit arrest dat voor de vraag of sprake is van gerechtvaardigd vertrou-

72. hr 18 juni 1982, nj 1983, 723 (Plas/Valburg). 
73. Zie hierover bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-ii (2005), nr. 163.
74. hr 23 oktober 1987, nj 1988, 1017 (VSH/Shell). Zie over het onaanvaardbaarheidsvereiste: 
C. Bollen, ‘Afbreken van onderhandelingen: de drie mythes van Plas/Valburg. Van drie 
fasen naar twee stadia in het onderhandelingsproces’, wpnr, 2004, p. 858. Hij wijst erop dat 
dit wel over het hoofd wordt gezien.
75. Zie Van Schilfgaarde in de noot onder 1 bij dit arrest.
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wen dat een overeenkomst tot stand zou komen, voldoende is dat daarop 
mocht worden vertrouwd door de wederpartij van degene die uiteindelijk 
van een overeenkomst afziet.76 In het arrest De Ruiterij/MBO overweegt de 
Hoge Raad dat gerechtvaardigd vertrouwen van één van de partijen in de 
totstandkoming van een overeenkomst er niet altijd toe leidt dat het afbre-
ken onaanvaardbaar is. Ook dient rekening te worden gehouden met de 
mate waarin en de wijze waarop de afbrekende partij tot het ontstaan van 
dit vertrouwen heeft bijgedragen, met de belangen van de wederpartij, en 
met eventuele onvoorziene omstandigheden.77 Gerechtvaardigd vertrouwen 
is niet noodzakelijk, maar ook geen ‘voldoende voorwaarde’ om afbreken 
van de onderhandelingen onaanvaardbaar te achten, aldus Snijders in zijn 
annotatie voor dit arrest.

In het CBB/JPO-arrest stond ook de onderhandelingsfase centraal.78 In 
deze zaak waren partijen in een ver gevorderd stadium van onderhandelen 
over de verkoop van grond welke noodzakelijk was voor de ontwikkeling 
van kantoor/bedrijfsruimte. Uiteindelijk liepen de onderhandelingen vast 
en is tot de Hoge Raad geprocedeerd over de vraag of nu een verplich-
ting tot schadevergoeding is ontstaan. De Hoge Raad overweegt dat als 
uitgangspunt geldt dat is toegestaan de onderhandelingen af te breken 
zonder dat een schadevergoedingsplicht ontstaat, tenzij dit op grond van 
het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen 
van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het 
geval onaanvaardbaar zou zijn. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat deze 
maatstaf streng en terughoudend is.79 

Als dit arrest in het licht van de eerdere jurisprudentie wordt beke-
ken, dan is het belangrijkste verschil dat de drie fasen die in het arrest 
Plas/Valburg waren terug te vinden door de Hoge Raad niet meer wor-
den genoemd. In de literatuur wordt dit arrest daarom als vernieuwend 
beschouwd. Drion wijst erop dat als het afbreken van onderhandelingen 
onaanvaardbaar is, alle schade die de wederpartij lijdt door het afbreken 
van de onderhandelingen dient te worden vergoed, dus ook het positieve 
contractsbelang (gederfde winst). Ook brengt hij naar voren dat de vrijheid 
van partijen om de onderhandelingen af te breken is begrensd als bij één 
van de partijen het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de overeen-

76. hr 31 mei 1991, nj 1991, 647 (Vogelaar/Skil). 
77. hr 14 juni 1996, nj 1997, 481 (De Ruiterij/mbo). In de noot onder het arrest wordt 
door Snijders ingegaan op het verschil tussen gerechtvaardigd vertrouwen tijdens de 
onderhandelingsfase en vertrouwen in de zin van art. 3:35 bw.
78. hr 12 augustus 2005, nj 2005, 467 (cbb/jpo).
79. R.o. 3.6 en 3.7.
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komst tot stand komt en niet ‘enige vorm van’ een overeenkomst.80 Hartlief 
en Tjittes menen dat het arrest CBB/JPO het nieuwe standaardarrest is. 
Zij brengen naar voren dat de beperkende werking van de redelijkheid 
en billijkheid de enige ‘toetssteen’ is, maar dat de rechtsgevolgen daarvan 
‘gedifferentieerd’ kunnen zijn (‘vergoeding van kosten, gederfde winst of 
dooronderhandelen’).81 Knijp trekt in twijfel of het arrest CBB/JPO het 
nieuwe standaardarrest is, omdat volgens hem de Hoge Raad alleen over 
het positief contractsbelang had te oordelen.82 Bij de maatstaf van het arrest 
CBB/JPO voor de beoordeling of een schadevergoedingsplicht is ontstaan 
komen de drie fasen van Plas/Valburg niet naar voren. Het arrest CBB/JPO 
is mijns inziens in die zin wel vernieuwend.83 Overigens is eerder in de lite-
ratuur ook bepleit dat er slechts twee fasen zijn te onderscheiden, namelijk 
de fase waarin het afbreken van onderhandelingen is toegestaan en de fase 
waarin het afbreken van onderhandelingen onaanvaardbaar is wegens het 
(opgewekte) gerechtvaardigde vertrouwen.84

Ten slotte is het wat oudere arrest Van der Beek/Van Dartel van belang voor 
de onderhandelingsfase. Daar overweegt de Hoge Raad dat als partijen 
ten opzichte van elkaar een onderzoeks- en mededelingsplicht hebben, de 
mededelingsplicht van de ene partij prevaleert boven de onderzoeksplicht 
van de andere partij. De Hoge Raad geeft hiervoor als grondslag de goede 
trouw (redelijkheid en billijkheid).85 Ook de juistheid van de mededeling 
is van belang.86 In de onderhandelingsfase is duidelijkheid gewenst over 
de verhouding tussen de onderzoeks- en mededelingsplicht, omdat dat de 
onderhandelingen kan bespoedigen. Als er relevante informatie is, dan kan  

80. C.E. Drion, ‘Ons onderhandelingsrecht onder handen’, njb 2005/34, p. 1781.
81. T. Hartlief en R.J. Tjittes, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, njb 2005/31, p. 1606.
82. G.J. Knijp, ‘Plas/Valburg geldt nog altijd’, njb 2005/45/46, p. 2375 en 2376. Knijp 
verwijst ter onderbouwing naar r.o. 3.5 en r.o. 3.7.
83. A.F. Bungener, ‘De precontractuele fase in het individuele arbeidsrecht’, Sociaal Recht 
2006/2, p. 58 t/m 66.
84. C. Bollen, ‘Afbreken van onderhandelingen: de drie mythes van Plas/Valburg. Van drie 
fasen naar twee stadia in het onderhandelingsproces’, wpnr, 2004, p. 860.
85. hr 30 november 1973, nj 1974, 97 (Van der Beek/van Dartel). Zie over de verhouding 
onderzoeksplicht-mededelingsplicht en een mogelijk beroep op dwaling: J.W.M. Pothof 
en W.A. Zondag, ‘Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden’, 
Arbeid Integraal 2005/4, p. 100 t/m 102. Zie voor arbeidsrechtelijke voorbeelden over de 
mededelingsplicht bijvoorbeeld Ktr. Zwolle 10 augustus 2004, jar 2004/251 (Ontraq/x.) en 
Ktr. Amsterdam 14 april 2004, jar 2004/120 (Bakker & Boswijk Notarissen/x.).
86. hr 19 september 2003, jar 2003/244 (Marks/Albert Schweitzer Ziekenhuis). Zie hierover: 
J.W.M. Pothof en W.A. Zondag, ‘Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds 
goedvinden’, Arbeid Integraal 2005/4, p. 100 t/m 102. Vgl. F.B.J. Grapperhaus e.a., 
Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht, derde druk, Deventer: Kluwer 2004, p. 160.
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de partij die erover beschikt dit beter (snel) aangeven, omdat het verzwijgen 
achteraf immers toch voor zijn risico komt.

Mijns inziens is mogelijk bij het begin van de precontractuele fase een voor-
behoud op te nemen, waarin staat dat partijen de mogelijkheid hebben af te 
zien van de overeenkomst en waarbij tevens wordt bedongen dat dan nooit 
verplichting ontstaat tot het betalen van schadevergoeding. Een dergelijk 
voorbehoud kan bijvoorbeeld met een termijn worden gecombineerd waar-
binnen partijen moeten beslissen of ze met elkaar een overeenkomst willen 
aangaan. Over het voorbehoud bestaat dan wilsovereenstemming, die erop 
is gericht de jurisprudentie van de Hoge Raad over de precontractuele fase 
in onderling overleg en met wederzijds goedvinden opzij te zetten.

2.4.2 Het aangaan van de overeenkomst

Als partijen tijdens de precontractuele fase tot overeenstemming komen, 
dan kunnen ze vervolgens de overeenkomst aangaan. Op het aangaan 
van een overeenkomst is een aantal bepalingen uit Boek 3 en 6 bw van 
toepassing. 

Art. 6:1 bw bepaalt dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan indien dit 
uit de wet voortvloeit.87 De overeenkomst is een in de wet geregelde verbin-
tenis. Uit art. 6:213 bw blijkt dat de overeenkomst een rechtshandeling is. 
Het is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij één of meer partijen jegens 
één of meer andere een verbintenis aangaan. Een meerzijdige rechtshan-
deling is volgens Pitlo een synoniem voor de overeenkomst. Hij omschrijft 
de meerzijdige rechtshandeling als de rechtshandeling, die tot stand komt 
tussen twee of meer personen. De rechtshandeling definieert hij als ‘de 
handeling, waaraan het recht de door de handelende persoon beoogde 
rechtsgevolgen verbindt.’ Het is onderdeel van de rechtsfeiten, – feiten die 
rechtsgevolgen hebben –. Rechtshandelingen geven rechtssubjecten de be-
voegdheid hun rechtspositie te bepalen.88

Titel 2 van Boek 3 bw gaat over rechtshandelingen. Daar staan ook 
minimumvereisten voor het rechtsgeldig afsluiten van een overeenkomst. 
Art. 3:32 bw stelt een eerste vereiste, namelijk dat de rechtshandeling 
door een handelingsbekwame moet zijn verricht. Voor rechtspersonen kan 
worden verwezen naar art. 2:5 bw. Mocht de rechtshandeling door een  

87. Het is echter niet nodig dat elke verbintenis rechtstreeks op enig wetsartikel steunt, zie 
Valk 2003 (t&c bw), art. 6:1 bw, aant. 1.
88. A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 11e druk, Arnhem: Gouda Quint bv 1995, 
p. 130 en 131.
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handelingsonbekwame zijn verricht, dan is deze rechtsgeldig, totdat de 
vernietiging heeft plaatsgevonden.

Art. 3:33 bw geeft als eis voor de geldigheid van een rechtshandeling 
dat sprake is van een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een 
verklaring heeft geopenbaard. Dit artikel moet samen worden gezien met 
art. 3:35 bw. Partijen mogen bij verklaringen of gedragingen afgaan op 
hetgeen onder de gegeven omstandigheden redelijk is. Art. 3:37 bw bepaalt 
dat verklaringen, met inbegrip van mededelingen in iedere vorm kunnen 
geschieden, tenzij het anders is bepaald. Verklaringen kunnen ook in één 
of meer gedragingen besloten liggen. Mijns inziens is met art. 3:37 bw de 
situatie te verklaren dat rechtssubjecten stilzwijgend gebonden raken. Ook 
uit een bepaald handelen kan een verklaring worden afgeleid.

Art. 6:217 bw bepaalt dat een overeenkomst door aanbod en aanvaar-
ding tot stand komt. Aanbod en aanvaarding zijn eenzijdige rechtshande-
lingen. Een aanbod is te zien als ‘de wilsverklaring waarin een voorstel tot 
het sluiten van een overeenkomst is vervat.’ De inhoud van een aanbod 
wordt nader bepaald door de leer van de dubbele grondslag (op grond van 
art. 3:33 en 3:35 bw). Een aanbod als genoemd in art. 6:217 bw mag niet te 
onbepaald zijn. Er dient voldoende duidelijk te zijn wat de verplichtingen 
zijn waartoe partijen zich verbinden.89 Als een aanbod is gedaan kan het 
zijn kracht verliezen, ten eerste door verwerping (art. 6: 221 lid 2 bw), ten 
tweede door enkel tijdverloop (art. 6:221 lid 1 bw) en ten derde door her-
roeping (art. 6:219 bw). Als een aanbod is aanvaard, dan bestaat wilsover-
eenstemming en is een overeenkomst tot stand gekomen.

2.4.3 Wil of verklaring?

Ruilen heeft tot gevolg dat partijen iets opgeven om iets anders te berei-
ken of te verwerven.90 Overeenkomsten leiden tot verplichtingen en tot 
beperking van autonomie. Aanbod en aanvaarding zijn wilsuitingen van 
de partijen. Komen aanbod en aanvaarding overeen, dan is sprake van 
wilsovereenstemming. Er zijn drie benaderingen om te bepalen of wils-
overeenstemming is bereikt en op grond daarvan is de leer van de dubbele 
grondslag ontstaan.

In de drie benaderingen zijn de begrippen wil, verklaring en vertrouwen 
te zien als kernelementen. Bij de wilsleer in absolute zin wordt ervan uitge-
gaan dat een op enigerlei wijze geuite wil de overeenkomst tot stand doet 
komen. Dat niet uitsluitend deze theorie geldt blijkt bijvoorbeeld uit een 
opmerking van De Wolf, die aangeeft dat al in 1838 onder meer gebruik 

89. J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 1993, p. 12. 
90. Dit is niet geval bij rechtshandelingen om niet, zie art. 3:47 bw.
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en goede trouw naast de partijwil mede de inhoud van een overeenkomst 
bepaalden.91 Tegenover de wilsleer is de verklaringsleer gezet, waarbij uit-
sluitend de verklaring, zoals zij is afgelegd, de overeenkomst doet ontstaan. 
Tot slot geeft de vertrouwensleer aan, dat alleen die verklaring een over-
eenkomst doet ontstaan, welke bij de wederpartij in verband met de eisen 
van het maatschappelijk verkeer, het vertrouwen mocht wekken dat zij 
werkelijk is gewild.92

De heersende leer wordt gevormd door een combinatie van deze the-
orieën: de leer van de dubbele grondslag. Een overeenkomst is gebaseerd 
op de wil van partijen en het tussen hen opgewekt vertrouwen. Wil en 
vertrouwen staan in een ‘subsidiaire verhouding’ tot elkaar. De door verkla-
ring geopenbaarde wil van partijen gericht op rechtsgevolgen is ‘primair’, 
maar als dat geen of niet genoeg duidelijkheid over de totstandkoming en 
de inhoud van een overeenkomst biedt, dan is subsidiair een beroep op 
tussen partijen opgewekt vertrouwen mogelijk.93 De leer van de dubbele 
grondslag beheerst aanbod, aanvaarding en de daaruit ontstane overeen-
stemming. Het gehele proces van totstandkoming van een overeenkomst is 
erop gebaseerd.

2.5 Wilsgebreken

2.5.1 Inleiding

Door aanbod en aanvaarding komt een overeenkomst tot stand. Als de 
overeenkomst is gesloten moeten partijen zich aan de gemaakte afspra-
ken houden. Dit blijkt uit het beginsel van de verbindende kracht van de 
overeenkomst en uit de rechtsmiddelen die aan partijen open staan als een 
partij zich niet aan de afspraken houdt. Als achteraf blijkt dat de overeen-
komst tot stand kwam onder invloed van een wilsgebrek, dan bestaat de 
mogelijkheid aan de afdwingbaarheid afbreuk te doen. De overeenkomst is 
dan vernietigbaar op grond van een wilsgebrek. Dit is in art. 3:44 bw en in 
art. 6:228 bw nader geregeld. 

91. A.L. de Wolf, De spanning van de contractsband in het bestaande en komende recht, in: 
Honderd jaar rechtsleven njv 1870-1970, Zwolle: Tjeenk Willink, p. 49.
92. Asser-Hartkamp 4-ii (1989), p. 88. Zie ook A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 
11e druk, Arnhem: Gouda Quint bv 1995, p. 136 en 137. In J.M. van Dunné, Contractenrecht, 
deel 1, 4e, herziende druk, Deventer: Kluwer 2001, p. 25 t/m 42 is de discussie in de literatuur 
uiteengezet over de verschillende theorieën. 
93. J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 1993, p. 12 en 
22.
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2.5.2 Art. 3:44 bw

In art. 3:44 bw staat een drietal wilsgebreken. Een rechtshandeling, dus 
ook een overeenkomst, is vernietigbaar, als deze door bedreiging, bedrog of 
door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen.

Van bedreiging is op grond van lid 2 van art. 3:44 bw sprake als een 
iemand een ander tot het verrichten van een rechtshandeling beweegt door 
onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te 
bedreigen. Daarbij is van belang dat een redelijk oordelend mens door 
de bedreiging zou worden beïnvloed. Chantage is een voorbeeld van 
bedreiging.94

Art. 3:44 lid 3 bw regelt bedrog. Hiervan is sprake indien iemand een 
ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door 
enig opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk 
daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te 
delen, of door een andere kunstgreep.

In art. 3:44 lid 4 bw staat wat onder misbruik van omstandigheden wordt 
verstaan. Hiervan is sprake als iemand die weet of moet begrijpen dat een 
ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijk-
heid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewo-
gen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen 
van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet be-
grijpen hem daarvan zou hebben behoren te weerhouden. 

Art. 3:49 bw bepaalt dat een vernietigbare rechtshandeling door middel 
van een buitengerechtelijke verklaring of door een rechterlijke uitspraak 
wordt vernietigd. Uit art. 3:53 bw blijkt dat de vernietiging terugwerkt tot 
het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. De rechtshandeling is 
nietig geweest vanaf het moment dat deze werd verricht.95 Dit betekent dat 
partijen de verrichte prestaties ongedaan moeten maken. Als dit niet goed 
mogelijk is, dan biedt art. 3:53 bw lid 2 de mogelijkheid om de rechter te la-
ten bepalen de vernietiging geheel of gedeeltelijk haar werking te ontzeggen. 
De rechter kan daarbij de partij die onbillijk wordt bevoordeeld verplichten 
de partij die benadeeld wordt een uitkering in geld te verschaffen.

Art. 3:54 bw is specifiek van toepassing als sprake is van misbruik van 
omstandigheden. Dat artikel biedt de mogelijkheid de rechtshandeling in 
stand te houden door een tijdig een wijzigingsvoorstel te doen ten aanzien 
van de gevolgen van de rechtshandeling, dat het nadeel op afdoende wijze 
opheft. Dit kan buitengerechtelijk geschieden, maar de rechter kan ook op  

94. Hijma 2003 (t&c bw), art. 3:44 bw, aant. 4.
95. Hijma 2003 (t&c bw), art. 3:53 bw, aant. 2.
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verlangen van één van de partijen in plaats van de vernietiging van een 
rechtshandeling, de gevolgen van de rechtshandeling wijzigen.

2.5.3 Art. 6:228 bw

In art. 6:228 bw is een vierde wilsgebrek geregeld, namelijk dwaling. In 
beginsel is art. 6:228 bw alleen in te roepen bij dwaling tijdens de totstand-
koming van een overeenkomst. In art. 6:216 bw staat echter een schakelbe-
paling die art. 6:228 bw ook van toepassing verklaart op andere meerzijdige 
vermogensrechtelijke rechtshandelingen. 

Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en 
bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten is vernietigbaar, 
indien de dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij, tenzij 
deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou 
zijn gesloten. Voorts is een overeenkomst vernietigbaar als de wederpartij in 
verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de 
dwalende had behoren in te lichten. Ten slotte kan sprake zijn van weder-
zijdse dwaling. Als de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van 
dezelfde onjuiste voorstelling van zaken is uitgegaan, is de overeenkomst 
eveneens vernietigbaar, tenzij de wederpartij ook bij een juiste voorstelling 
van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van 
het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.

Het tweede lid van art. 6:228 bw bepaalt dat de vernietiging niet is te 
gronden op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid be-
treft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer 
geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening 
van de dwalende behoort te blijven.

De vernietiging bij dwaling kan op grond van art. 3:49 bw door middel 
van een buitengerechtelijke verklaring of op grond van een rechtelijke uit-
spraak worden bereikt. Het is wel mogelijk dat de bevoegdheid tot vernie-
tiging vervalt op grond van art. 6:230 bw, omdat de wederpartij tijdig een 
wijzigingsvoorstel doet ten aanzien van de gevolgen van de overeenkomst, 
die het nadeel dat de tot de vernietiging bevoegde bij instandhouding van 
de overeenkomst lijdt, op voldoende wijze opheft.

2.6 Bijzondere vormen van totstandkoming 
 van verbintenissen

2.6.1 Inleiding

Verbintenissen kunnen ontstaan op grond van de wet of op grond van een 
overeenkomst. De systematiek op grond waarvan verbintenissen ontstaan 
is gesloten in de zin dat deze of op grond van de wet of op grond van een 
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overeenkomst ontstaan. De open normen die in een aantal bepalingen in 
het bw zijn opgenomen bieden echter de nodige ruimte. Bij de precon-
tractuele fase bleek dat het afbreken van de onderhandelingen er soms toe 
kan leiden dat een wederpartij schadevergoeding kan vorderen. Dat is een 
voorbeeld van een verbintenis uit de wet, die is gegrond op de redelijkheid 
en billijkheid. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen, maar er ontstaat 
wel een rechtsbetrekking tussen partijen.

In de volgende paragrafen is aandacht voor een aantal theorieën over 
bijzondere vormen van totstandkoming van verbintenissen. Dergelijke ver-
bintenissen leiden tot een verschuiving van rechten en plichten of tot het 
ontstaan ervan. Rechtssubjecten krijgen bewust of onbewust met elkaar te 
maken, mede doordat zij jegens elkaar of doordat de een jegens de ander 
een in rechte af te dwingen verbintenis heeft. De verschillende geopperde 
‘modellen’ om tot gebondenheid te komen kunnen wellicht in het arbeids-
recht een rol spelen. Deze modellen kunnen overigens ook een rol spelen 
bij de vraag of tussen collega’s verbintenissen kunnen ontstaan.96

2.6.2 Het rechtsbetrekkingenmodel

Van Erp meent dat de term rechtsbetrekking ‘alle mogelijke vormen van bin-
ding’ omvat.97 Even verder stelt hij: ‘De term rechtsbetrekking drukt uit dat 
het om een zich in de tijd ontwikkelende verhouding gaat, een dynamische 
relatie derhalve, uit welke relatie verplichtingen kunnen voortvloeien.’

Van Erp werkt met de term ‘gehoudenheid’. Voor hem is dat ‘een basisbe-
grip van het vermogensrecht. Het vormt de gemeenschappelijke ondergrond 
van rechtsplicht, verbintenis en, zo men meent dat ook het Nederlandse 
recht deze kent, Obliegenheiten (een plicht tegenover jezelf).’98

Voor de vraag wanneer sprake is van gehoudenheden heeft Van Erp 
afwegingsfactoren geformuleerd, gebaseerd op ontwikkelingen uit de 
Nederlandse, Engelse en Amerikaanse rechtspraak:

a. ontstane eenzijdige of meerzijdige verwachtingen;
b. eenzijdig of meerzijdig vertrouwen;
c. het voordeel dat iemand als gevolg van de ontstane verwachtingen resp. 

het ontstane vertrouwen heeft genoten;

96. Zie over de derde in het sociaal recht:  J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, 
Vossiuspers UvA 2005.
97. J.H.M van Erp, Contract als rechtsbetrekking, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 284. 
Van Erp geeft aan dat die term dus het contract omvat, maar ook de onrechtmatige daad, 
afgebroken onderhandelingen en toezeggingen.
98. J.H.M van Erp, Contract als rechtsbetrekking, W.E.J. Zwolle: Tjeenk Willink 1990, p. 293. 
Van Erp verwijst naar Wessels.
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d. het nadeel dat iemand heeft geleden of het voordeel dat men heeft laten 
varen als gevolg van de ontstane verwachtingen resp. het vertrouwen;

e. overeenstemming tussen de betrokkenen;
f. normen van maatschappelijke zorgvuldigheid resp. redelijkheid en 

billijkheid;
g. beleidsoverwegingen.

De afwegingsfactoren kunnen worden samengevat: verwachtingen, vertrou-
wen, voordeel, nadeel, overeenstemming, maatschappelijke zorgvuldigheid/
redelijkheid en billijkheid, beleidsoverwegingen.99

Aan het einde van zijn proefschrift brengt Van Erp naar voren wat vol-
gens hem de praktische waarde is van het rechtsbetrekkingenmodel: ‘Niet 
langer is het noodzakelijk dat aan de hand van de overbekende vereisten 
voor aansprakelijkheid moet worden vastgesteld of er sprake is van een (wat 
het nbw noemt) “fout”, maar dat dit veel “feitengevoeliger” kan gebeuren 
aan de hand van de hiervoor besproken afwegingsfactoren.’

Van Erp eindigt zijn proefschrift met de volgende passage:

‘Kern van de in dit proefschrift ontwikkelde gedachtenvorming is de relativiteit 
van de juridische modellen en begrippen, evenals de daaraan ten grondslag 
liggende opvattingen. Deze relativiteit houdt in dat zowel de huidige als de 
toekomstige (nbw) regels van het contractenrecht slechts een deel van de rechts-
werkelijkheid – kunnen – weergeven. Zij zijn een voorbeeld van mogelijke 
vormen van juridische binding tussen mensen in hun onderlinge betrekkingen. 
Als zodanig hebben deze voorbeelden een zeer belangrijke functie, namelijk het 
scheppen van houvast en daarmee zekerheid. Maar zekerheid is in het recht 
niet het laatste woord.’100

Smits brengt naar voren dat het rechtsbetrekkingenmodel niet tot oplos-
singen leidt, maar dat slechts ‘het probleem is verplaatst’: 

‘Met de kwalificatie “rechtsbetrekking” is echter nog niets gezegd: de factoren-
catalogus dient om de gehoudenheden vervolgens te bepalen. En die factoren 
zijn eigenlijk dezelfde als die, die reeds in het geldende recht kunnen worden 
aangetroffen. De benadering van Van Erp leidt er dan slechts toe dat het on-
derscheid tussen verbintenis en rechtsplicht en tussen de verschillende gronden 
voor aansprakelijkheid wordt veronachtzaamd. (…) De vraag blijft hetzij wat 
dat eindresultaat ‘rechtsverhouding’ dan in concreto betekent, hetzij, wanneer 

99. J.H.M van Erp, Contract als rechtsbetrekking, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 298.
100. J.H.M van Erp, Contract als rechtsbetrekking, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 318.
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men van de aanvang uitgaat van een rechtsverhouding, hoe daarbinnen de 
concrete gehoudenheden moeten worden vastgesteld.’101

De gehoudenheden die van Erp heeft geformuleerd zijn mijns inziens niet 
meer dan een categorisering voor de omstandigheden van het geval. In 
die zin werken ze eerder complicerend dan vereenvoudigend, omdat niet 
duidelijk is of dit de enige wegingsfactoren zijn. Het is weliswaar geen uit-
puttende opsomming, maar door categorisering ontstaat het risico dat deze 
wegingsfactoren wel meer aandacht krijgen. Dat doet afbreuk aan het feit 
dat in het civiele recht alle omstandigheden van het geval van belang zijn.102 
Juist het formuleren van afwegingsfactoren zou ertoe kunnen leiden dat 
slechts een deel van de rechtswerkelijkheid wordt weergegeven. De feiten 
zijn niet dichter te benaderen, dan door bij iedere juridische overweging 
‘alle omstandigheden van het geval’ mee te wegen.

Dat rechtsregels slechts een deel van de rechtswerkelijkheid kunnen 
weergeven staat wel vast. Juist bij duurovereenkomsten bestaat een goede 
kans dat de complexiteit van de rechtsrelatie tussen de contractanten toe-
neemt. Een schriftelijke overeenkomst is niet de enige aanwijzing op grond 
waarvan is te bepalen waaraan partijen jegens elkaar zijn gehouden.103 Dat 
zou partijen te zeer beperken.

Van Erp stelt dat dynamiek inherent is aan het rechtsbetrekkingen-
model. Dynamiek is essentieel voor veel duurovereenkomsten. Dynamiek 
wordt naar mijn mening belangrijker als de rechtsbetrekking in toene-
mende mate de dagelijkse interactie tussen deelnemers in het rechtsverkeer 
moet regelen. De arbeidsovereenkomst is daarvan een goed voorbeeld. De 
werkgever en de werknemer moeten immers dagelijks met elkaar omgaan, 
zitten soms letterlijk op elkaars lip en moeten elkaar daarom wel kunnen 
verdragen. Wederzijdse flexibiliteit – een dynamische relatie – is essentieel 
voor de goede orde en een goede uitvoering van de schriftelijk aangegane 
arbeidsovereenkomst. De mogelijkheid wijzigingen aan te brengen aan de 
oorspronkelijke overeenkomst is onderdeel van deze dynamische relatie.

Bij sommige rechtsbetrekkingen is dynamiek veel minder van belang. 
Een huurovereenkomst is eerder een ‘statische’ rechtsbetrekking, als partij-
en tenminste hun (eventueel schriftelijk) aangegane overeenkomst nakomen. 
De verhuurder dient het verhuurde in goede staat te verschaffen. Tevens 
dient de verhuurder het rustig huurgenot te verschaffen aan de huurder. De 

101. J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint 1995, 
p. 105.
102. Dit geldt mijns inziens voor gehoudenheden in het algemeen. In meer specifieke situaties 
kunnen wel wegingsfactoren worden genoemd. De Hoge Raad doet dat ook. Een feitelijke 
situatie moet dan eerst zijn erkend als eerder voorgekomen geval.
103. hr 14 november 1997, jar 1997/263 (Groen/Schoevers).
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huurder moet de huurprijs op de juiste tijd voldoen. Als beide partijen hun 
verplichtingen nakomen, hoeven ze nagenoeg niets met elkaar te maken 
te hebben. Hun rechtsbetrekking is ook amper aan wijzigingen onderhevig 
tijdens de duur ervan. Deze duurrelatie, rechtsverhouding of rechtsbetrek-
king is derhalve statisch. Een oorspronkelijke huurovereenkomst zal dan de 
voornaamste bron zijn om de rechtsrelatie uit te leggen, zelfs als de rechts-
relatie twintig jaar heeft geduurd. De oorspronkelijke verplichtingen blijven 
nagenoeg de enige verplichtingen die partijen jegens elkaar hebben.

2.6.3 Het fait accompli

Nieskens-Isphording stelt dat het fait accompli dienst doet als een aanvullen-
de wijze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen.104 ‘Niet Vertrouwen, 
maar een Handelen-op-grond-van-vertrouwen kan in het systeem van het 
recht – los van de traditionele bronnen van verbintenis – rechtvaardiging 
zijn voor vermogensverschuivingen.’105

Nieskens gaat in op ‘opgelegde verbintenissen’, waarmee in ieder geval 
de verbintenissen uit de wet worden bedoeld. Nieskens onderzoekt of het-
geen partijen op zich nemen aan verbintenissen ‘meer en meer – binnen 
de overeenkomst, althans buiten de traditionele verbintenissen uit de wet 
om – wordt aangevuld met opgelegde verbintenissen.’106 Dit zijn dus ver-
bintenissen die partijen op zich nemen binnen de overeenkomst, buiten de 
traditionele verbintenissen uit de wet om. Doorgaans werd aangenomen 
dat de grondslag voor dergelijke verbintenissen het opgewekte vertrouwen 
was. Nieskens stelt dat dit niet zo is en dat de grondslag is te vinden in 
voldongen feiten.

Naar mijn mening kunnen deze ‘opgelegde verbintenissen’ in verband 
worden gebracht met de redelijkheid en billijkheid. Overeenkomsten wor-
den vanaf de totstandkoming tot en met het einde en soms zelfs nog daarna 
beheerst door de redelijkheid en billijkheid. De omstandigheden van het ge-
val zijn doorslaggevend voor de interpretatie wat redelijk is. In die zin heeft 

104. B.W.M. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 1991, 
p. 158. Zie voor commentaar onder andere: J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele 
gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 59 e.v.  Zie over het fait accompli ook: J.M. 
Barendrecht, Contractuele gebondenheid en het beginsel van belangenmaximalisatie, in: 
J.M. Barendrecht, M.A.B. Chao-Duivis, H.A.W. Vermeulen, e.a., Beginselen van contractenrecht, 
Opstellen aangeboden aan mr. B.W.M. Nieskens-Isphording, Deventer: Tjeenk Willink, 2000, p. 15 
e.v. 
105. B.W.M. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 1991, 
p. 153.
106. B.W.M. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 1991, 
p. 157.
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Nieskens het bij het rechte eind. Voldongen feiten zijn immers onderdeel 
van de omstandigheden van het geval. Omdat alle omstandigheden van het 
geval meewegen, moet ook het fait accompli meewegen.

Nieskens meent dat sprake is van aanvullende wijze van ontstaan en 
tenietgaan van verbintenissen. Het fait accompli beschouwt zij dus niet als 
zelfstandige bron van verbintenis. Naar mijn mening is het fait accompli 
inderdaad geen zelfstandige bron van verbintenis, maar onderdeel van de 
omstandigheden van het geval die de overeenkomst nader inhoud geven. 
Als de wederpartij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er be-
paalde rechten voortvloeien uit die omstandigheden, dan zou een in rechte 
afdwingbare verbintenis kunnen ontstaan.

Dat verbintenissen kunnen ontstaan gedurende het bestaan van een be-
paalde verbintenis is onbetwist. Dit geldt bijvoorbeeld voor duurovereen-
komsten, die, omdat ze voor een bepaalde tijd zijn aangegaan, vrijwel nooit 
van tevoren geheel vastleggen waartoe partijen zich verbinden. Dit wijzigt 
gedurende de looptijd van de duurovereenkomst. Soms gebeurt dat uit-
drukkelijk door instemming, maar het gebeurt ook dat partijen aanvaarden 
dat er stilzwijgend veranderingen optreden. Er bestaat een bepaalde dyna-
miek binnen sommige duurovereenkomsten. Zo is de arbeidsovereenkomst 
een dynamische duurverhouding, waarbinnen de mogelijkheid bestaat dat 
veranderingen optreden. De veranderingen zijn feiten, omstandigheden 
van het geval. Of partijen deze moeten aanvaarden, hangt af van wat als 
redelijk wordt gezien. In de arbeidsverhouding wordt dit nader ingevuld 
door art. 7:611 bw, waar staat dat de werkgever en de werknemer zich als 
goed werkgever en werknemer behoren te gedragen. Het criterium uit art. 
7:611 bw gaat zover, dat zelfs bepaalde wijzigingsvoorstellen moeten worden 
aanvaard, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.107 Voldongen 
feiten kunnen ertoe leiden dat een partij een verzoek tot wijziging van de 
andere partij in redelijkheid moet accepteren. De redelijkheid en de om-
standigheden van het geval zijn dus bepalend.

De Hoge Raad overweegt overigens ook dat op basis van de (feitelijke) 
omstandigheden van het geval een overeenkomst tot stand kan komen, on-
geacht of sprake is van aanbod of aanvaarding en de daaruit voortvloeiende 
wilsovereenstemming.108 Dit lijkt in strijd met de wettelijke vereisten voor 
de totstandkoming van een overeenkomst, maar dat is niet het geval. Art. 
6:217 bw is namelijk van aanvullend recht. Ook wordt in de parlementaire  

107. hr 26 juni 1998, nj 1998, 767 (Van der Lely/Taxi Hofman).
108. hr 23 januari 1998, nj 1999, 97 (Jans/FCN); hr 29 mei 1998, nj 1999, 98 (Mooijman/
Netjes).
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geschiedenis van het nbw erkend dat aanbod en aanvaarding geen absolute 
vereisten zijn: 

 
‘In enkele bijzondere gevallen kan men wegens de gelijktijdigheid der weder-
zijds afgelegde verklaringen of om andere redenen niet zeggen dat de ene ver-
klaring een aanbod en de ander een aanvaarding is.’109

2.6.4 Vage normen

Barendrecht heeft zich in zijn proefschrift bezig gehouden met de proble-
matiek van vage normen. Ondanks dat Barendrecht niet tot een nieuwe 
bron voor verbintenissen komt, acht ik het noodzakelijk zijn onderzoek te 
bespreken, omdat het nauw verwant is met de grondslag die andere schrij-
vers naar voren brengen als bron voor de verbintenis, namelijk de vage 
norm.

Barendrecht onderzoekt een aantal rechtsgebieden, waarbij de centrale 
stelling is dat veel meer dan nu (1992) moet worden gestreefd naar zo 
scherp mogelijke normen. Hij stelt over de onderzochte rechtsgebieden:

‘Het gemis aan rechtszekerheid en voorspelbaarheid sprong in het oog op alle 
besproken gebieden, wat niet behoeft te verwonderen nu het hier een erkend 
nadeel van vage normen betreft.’110

De in de literatuur genoemde methoden, namelijk motiveringseisen, het 
rechtsgevoel, een stelsel van precedentenrechtspraak, gevalsvergelijking en 
het werken met omstandighedencatalogi, dragen niet (genoeg) bij om de 
nadelen van een stelsel met vage normen te ondervangen. Een stelsel met 
vage normen met deze methoden is geen goed alternatief voor een systeem 
met scherpe normen. Een stelsel met vage normen is niet te beschouwen 
als de ‘wenselijke opbouw van het rechtsstelsel’.111

Vervolgens betoogt Barendrecht dat het beginsel van binding aan de 
wet en het recht belet dat er een scherp normenstelsel ontstaat, omdat 
de rechter de confrontatie met de wetgever vermijdt en daarom de door 
hem ontwikkelde regels zo vaag mogelijk houdt. Het beginsel heeft weinig 
praktische betekenis meer. Toch vraagt Barendrecht zich af of het loslaten 

109. E.M. Meijers, Ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek, Toelichting derde gedeelte (boek 6), 
’S-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 1961, p. 742.
110. J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer 1992, p. 141
111. J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe 
normen, over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer 1992, p. 170, 171 en 190. 
(hoofdstuk iv).
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van binding aan het systeem waarin het geldende recht als een door de 
wetgever opgelegd stelsel van de rechter bindende normen wenselijk is. Het 
is niet zeker of een systeem waarin het geldende recht te zien is als ‘een 
opslagplaats van kennis en ervaring met rechtvaardigheid’ een goed alter-
natief is. Het blijft grotendeels onvoorspelbaar en oncontroleerbaar waar en 
hoe de rechter het geldende recht falsifieert.112

Barendrecht meent dat ‘een theorie waarin het geldende recht wordt 
beschouwd als de best beschikbare kennis op het gebied van rechtvaardig-
heid’ een alternatief is voor de opvatting dat de rechter aan de wet en het 
recht is gebonden. Hij bekijkt hoe deze theorie kan worden gecombineerd 
met de gedachte dat recht democratische legitimatie behoeft en uiting moet 
zijn van opvattingen die leven in de maatschappij en komt tot de slotsom 
dat geen tegenstelling bestaat tussen wettelijke regelgeving (gebaseerd op 
democratische legimitatie) en rechterlijke rechtsvorming. Er wordt steeds 
recht gevormd ‘aan de hand van de maatschappelijke opvattingen ervan 
uitgaande dat consensus kan worden verworven voor de beste beschik-
bare theorieën over rechtvaardigheid’. Dit levert problemen op, immers, in 
moeilijke gevallen zijn al regels nodig voordat er consensus is bereikt.113

De verhouding tussen de wetgever en de rechter staat daarna centraal. 
De rechter zou een grote rol kunnen hebben, zowel voor het opvullen van 
leemtes in wettelijke regels als voor de situatie waarin de rechter regels stelt 
indien maatschappelijke consensus over een oplossing al bestaat zonder dat 
dit in de rechtsorde is doorgedrongen (in rechtsregels). Dit uitgangspunt 
leidt ertoe dat een rechter ook op grond van de stand van de maatschappe-
lijke discussie wettelijke oplossingen opzij zou kunnen zetten (contra legem). 
Van belang daarbij is de vraag of de opvattingen van de wetgever en de 
rechter over een bepaalde regel verschillend blijven of niet. Barendrecht 
vermoedt dat de opvattingen op een gegeven moment ‘convergeren’, maar 
hij kan dat niet met zekerheid stellen. Er zou een situatie kunnen ontstaan 
van rechtsonzekerheid voor de burgers doordat ze verschillend blijven den-
ken over een bepaalde regel. Controversiële maatschappelijke problemen 
zullen echter altijd bestaan, dus de zekerheid lijkt een ‘illusie’. Via een 
‘behoedzaam trial and error proces’ zou langzamerhand toch consensus 
kunnen worden bereikt over dergelijke problemen. De wetgever en de  

112. J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer 1992, p. 227.
113. J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer 1992, p. 236 en 241.
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rechter zouden elkaar kunnen ‘bijsturen’. Het rechtssysteem zou beter kun-
nen functioneren als meerdere instanties tegelijk aan het recht werken.114 

Barendrecht komt vervolgens tot een aantal slotopmerkingen. Vage nor-
men zijn nodig als een middel om binding van de rechter aan de wet te 
omzeilen, maar zodra binding aan de wet ‘onschadelijk is gemaakt’, bieden 
scherpe normen alleen maar voordelen. Scherpe normen zijn niet zinvol 
voor uitzonderingsgevallen en ook moet de rechter door scherpe normen 
niet de omstandigheden van een geval uit het oog verliezen. De rechter 
heeft dus een functie bij de vorming van het recht. ‘Hij actualiseert het 
recht en verbetert het waar nodig en soms loopt hij zelfs al experimente-
rend op de wetgeving vooruit’. De rechtsvorming wordt maatschappelijk 
meer aanvaardbaar en kwalitatief beter met behulp van scherpe normen. 
Rechtsregels vormen modellen van rechtvaardigheid en in het recht kan 
worden geleerd dat er op het gebied van rechtvaardigheid valt te leren. 
Scherpe normen ‘behoren de meest recente weergave te zijn van de kennis 
over rechtvaardigheid die in het rechtssysteem is te vinden’.115

Snijders levert kritiek op Barendrecht.116 De tegenstellingen tussen scherpe 
en vage normen enerzijds en tussen wettenrecht en rechtersrecht ander-
zijds worden naar zijn mening niet goed uit elkaar gehouden. Verder zijn 
verwijzingen in codificaties naar vage normen ‘een klassiek verschijnsel 
(…), dat in sommige landen tot een ongehoorde hoeveelheid, soms uiterst 
gedetailleerde rechtersrecht heeft geleid.’ Snijders stelt vervolgens dat ei-
genlijk bezwaar wordt gemaakt tegen het aan de rechter overlaten van 
rechtsvorming, maar dat dat niet het betoog van het proefschrift is. Ook 
het betoog dat de rechter niet aan het recht en de wet gebonden zou moe-
ten zijn (teneinde flexibiliteit te realiseren) acht Snijders weinig overtuigend. 
Aan de belangrijkste vragen, namelijk ‘wat precies de aard van de binding 
is, hoe ver zij gaat en in hoeverre zij bij formele wet, lagere regelgeving 
en rechtersrecht uiteenloopt’, wordt niet toegekomen. De legitimatie van 
de rechterlijke beslissing is ‘veeleer rechtstatelijk van aard, gebaseerd op 
de behoefte aan een onafhankelijk forum voor conflicten, dat past in de 

114. J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer 1992, hoofdstuk 5, p. 241, 251, 
267.
115. J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer 1992, p. 271 t/m 275.
116. W. Snijders, ‘Recht als model van rechtvaardigheid’, njb 1993, p. 1149 e.v. Vgl. voor 
het arbeidsrecht: G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing 
van het arbeidsrecht, 2e druk, Deventer: Kluwer 1999, p. 11 en 12. Zie voor kritiek op 
Barendrecht onder meer ook: P. van Schilfgaarde, ‘Vage normen’, wpnr 1993/6078, p. 61 en 
62.
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gedachte van machtsspreiding door een stelsel van ‘checks and balances’. 
Juist deze machtsspreiding wordt mede bereikt door gebondenheid van de 
rechter aan het recht’. Verder is rechtsvorming door de rechter iets anders 
dan de rechtsvorming door de wetgever en is er juist weerstand van de 
praktijk tegen rechtersrecht op het moment dat het tot het formuleren van 
een nieuwe scherpe norm komt, omdat daarin ‘het element van willekeurig-
heid aftekent’.

Op het idee zoveel mogelijk terug te dringen dat recht aan de hand van 
omstandigheden van het geval wordt gerealiseerd heeft Snijders ook kri-
tiek. ‘Men miskent aldus dat ongeschreven recht gevormd pleegt te worden 
en ook moeilijk anders gevormd kan worden dan als het resultaat van een 
meestal moeizame ontwikkeling aan de hand van een grillig aanbod van 
rechtszaken, die zich niet lenen voor het uitschrijven van regels, maar die 
vragen om een waardering van de omstandigheden van het geval.’

Snijders brengt ten aanzien van het ‘trial and error proces’ dat 
Barendrecht voorstelt, naar voren dat hierbij uitgegaan wordt van een 
‘schijn van exactheid (…) De indruk wordt gewekt dat men kan zeggen dat 
de ene regel “onjuist” is en de andere ‘juist’ en dat men zulks kan ‘meten’ 
(…) Dat miskent de realiteit. Het gaat immers in de praktijk (…) in beginsel 
om een afweging van allerlei, vaak in aard sterk uiteenlopende belangen 
aan de hand van gezichtspunten die al even zeer sterk kunnen verschillen.’ 
Ook acht Snijders onjuist dat ‘het steeds gaat om conflicten tussen in aan-
merking komende regels. (…) De nadruk ligt hier op de rechtvaardigheid 
van de beslissing’.

Mijns inziens is het belangrijkste dat sprake is van een conflict over de 
interpretatie of de waardering van feiten. Tijdens dat conflict wordt immers 
mede bepaald welke rechtsregels bruikbaar zijn om een juridische casus tot 
een oplossing te brengen.

2.6.5 Wederkerigheid

Smits brengt naar voren dat met een beroep op ‘vertrouwen wordt afgezien 
van het verwijzen naar een gestandaardiseerd geval (lees: een regel).’117 
Dit strookt niet met het dogmatische karakter van het burgerlijk recht. 
Rechtsregels en vertrouwen zijn complementair. Hij betoogt ten aanzien 
van de contractuele gebondenheid: 

117. J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint 1995, 
p. 102.
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‘af te stappen van de suprematie van de niet als ‘dragend’ te beschouwen wil, 
verklaring en vertrouwen en op zoek te gaan naar een meer inhoudelijke recht-
vaardiging van de gebondenheid.’118

Uiteindelijk komt Smits tot een ‘nieuw contractsbegrip’: de wederzijdse 
samenhang der prestaties. Er dient een samenhang in de wederzijds te 
verrichten of reeds verrichte prestaties te worden gezocht. Iedere overeen-
komst wordt als synallagmatisch voorgesteld. ‘De constatering van enig 
causaal verband tussen door contractspartijen verrichte of te verrichten 
prestaties’ wordt bepalend, en de wil van partijen wordt minder van be-
lang.119 De wederkerigheid (synallagma) is dus essentieel en of contractuele 
wederkerigheid bestaat hangt af van de vraag of er causaliteit is.120

2.6.6 Het belang van bijzondere vormen van totstandkoming 
 van verbintenissen in dit onderzoek

Het belang van de theorievorming over de bijzondere vormen van tot-
standkoming van verbintenis voor dit onderzoek bestaat in het feit dat 
het veelal theorieën zijn die pogen te verklaren hoe gebondenheid tussen 
rechtssubjecten ontstaat. Ook bij de verhouding tussen partijen bij een 
overeenkomst en een derde is deze theorievorming bruikbaar.

De wet is duidelijk over de bronnen van verbintenis. Deze kunnen op 
grond van art. 6:1 bw slechts ontstaan, als dit voortvloeit uit de wet. De 
overeenkomst is daarvan een duidelijk voorbeeld. 

De redelijkheid en billijkheid zijn eveneens als bron van verbintenis te 
beschouwen. Bij deze bron is minder duidelijk bij welk feitencomplex nu 
een verbintenis ontstaat. Het zou mogelijk kunnen zijn dat een overeen-
komst tussen partijen is te wijzigen op grond van de redelijkheid en billijk-
heid, maar de afbreuk die daardoor op het beginsel van consensualisme 
wordt gedaan, maakt het problematisch te bepalen wanneer de redelijkheid 
en billijkheid afbreuk kunnen doen aan eerder tussen partijen gemaakte 
en in beginsel afdwingbare afspraken. In dit onderzoek staat de arbeids-
overeenkomst centraal. Voorstellen om de verbindende kracht van de (ar-
beids-)overeenkomst aan te tasten en de overeenkomst te wijzigen, vinden 
vaak hun grondslag in de redelijkheid en billijkheid. De theorievorming bij 
de bijzondere vormen van totstandkoming van verbintenissen is eveneens 

118. J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint 1995, 
p. 337.
119. J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint 1995, 
p. 250.
120. Smits maakt vervolgens onderscheid tussen normale en abnormale wederkerigheid. Zie 
hoofdstuk viii van zijn proefschrift.
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daarop gebaseerd en zou derhalve meer duidelijkheid kunnen verschaffen 
over het moment waarop de redelijkheid en billijkheid afbreuk kunnen 
doen aan de verbindende kracht van de (arbeids-)overeenkomst. 

In hoofdstuk 12 wordt nader ingegaan op de vraag of de theorievorming 
over de bijzondere vormen van totstandkoming van verbintenis naar mijn 
mening een meerwaarde heeft.

2.7 Conclusie

Dit hoofdstuk stond in het teken van de overeenkomst uit het algemene bw. 
Eerst lag meer de nadruk op enige achtergronden van de overeenkomst, 
namelijk het doel van de overeenkomst en de rechtsbeginselen die gelden in 
het overeenkomstenrecht. Vervolgens is het positieve recht beschreven ten 
aanzien van de precontractuele fase en de totstandkoming van de overeen-
komst en zijn de wilsgebreken behandeld. De hier behandelde onderwer-
pen zijn van belang, omdat de arbeidsovereenkomst grotendeels op de hier 
behandelde achtergronden is gebaseerd en omdat de rechtsregels voor de 
precontractuele fase, voor de totstandkoming van de overeenkomst en over 
de wilsgebreken ook toepassing vinden in het arbeidsovereenkomstenrecht. 
Zo vormen de rechtsregels voor de totstandkoming van de overeenkomst de 
grondslag voor sommige wijzigingsvormen van de arbeidsovereenkomst.

In dit hoofdstuk is ook aandacht besteed aan de theorievorming over bij-
zondere vormen van totstandkoming van verbintenissen. Deze theorievor-
ming zou mogelijk een verklaring kunnen bieden voor het feit dat bij een 
duurovereenkomst, zoals de arbeidsovereenkomst, minder belang wordt 
toegekend aan de oorspronkelijke afspraken en dus een verklaring voor het 
uitgangspunt dat de relatie tussen werkgever en werknemer, gemodelleerd 
door de arbeidsovereenkomst, naarmate de relatie langer duurt, soms min-
der juridisch wordt en meer coöperatief. Voorstellen om de verbindende 
kracht van de (arbeids-)overeenkomst aan te tasten en de overeenkomst te 
wijzigen, vinden vaak hun grondslag in de redelijkheid en billijkheid en de 
theorievorming bij de bijzondere vormen van totstandkoming van verbin-
tenissen is daarop eveneens gebaseerd.
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 ten tijde van de overeenkomst

3.1 Inleiding

In het algemeen overeenkomstenrecht geldt als uitgangspunt dat partijen, 
die voor gebondenheid hebben gekozen, rechten en verplichtingen jegens 
elkaar hebben die in rechte afdwingbaar zijn. Er zijn echter verschillende 
situaties mogelijk tijdens de looptijd van een overeenkomst, waardoor de 
gebondenheid ter discussie komt te staan. Zo kan blijken dat de inhoud 
van de prestaties of van de overeenkomst in het algemeen niet eenduidig 
is vastgelegd. Ook is mogelijk dat partijen te maken krijgen met gewijzigde 
omstandigheden, waardoor één van de partijen de overeenkomst wenst aan 
te passen. 

In dit hoofdstuk is de duurovereenkomst uitgangspunt. De reden daar-
voor is dat bij duurovereenkomsten eerder de behoefte bestaat bij partijen 
om tussentijds aanpassingen te realiseren in de wederzijdse rechten en ver-
plichtingen, terwijl dat niet speelt bij overeenkomsten van voorbijgaande 
aard. In regelgeving wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen over-
eenkomsten van voorbijgaande aard en duurovereenkomsten.1 

Na de behandeling van duurovereenkomsten is er aandacht voor de 
uitleg van overeenkomsten. In art. 6:248 lid 1 bw is de aanvullende werking 
van de redelijkheid en billijkheid is geregeld. Dat is de rechtsnorm om na-
der te bepalen welke rechtsgevolgen een bestaande overeenkomst heeft. Die 
norm is in het Haviltex-arrest2 gebruikt, tezamen met de norm van art. 3:35 
bw, waarin het gerechtvaardigd vertrouwen is geregeld, om nader uitleg te 
geven aan de inhoud van overeenkomsten. Dit is van belang als een schrif-
telijke overeenkomst tot onduidelijkheid leidt ten aanzien van de vraag wat 
tussen partijen geldt. Met behulp van de Haviltex-norm is nader te bepalen 
welke wederzijdse rechten en plichten partijen jegens elkaar hebben. 

Een overeenkomst kan op verschillende manieren worden gewijzigd. Het 
wijzigen van de overeenkomst is in beginsel slechts mogelijk, als beide par-
tijen over een wijziging wilsovereenstemming bereiken (tweezijdige wijzi-
ging). Het komt ook voor dat slechts één van de partijen een wijziging van 
de overeenkomst nastreeft. Zijn wederpartij ziet dan de noodzaak van een 
wijziging niet, maar kan welwillend zijn mee te werken aan een wijziging, 
bijvoorbeeld omdat ook voor hem bepaalde voordelen zijn te behalen.

1. Art. 6:248 en 6:258 bw zijn bijvoorbeeld op beide soorten onverkort van toepassing.
2. hr 13 maart 1981, nj 1981, 635 (Ermes/Haviltex).
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Als de wederpartij niets ziet in een voorgestelde wijziging, dan geldt als 
uitgangpunt dat partijen gebonden blijven aan de oorspronkelijke overeen-
komst. Toch kan onder bijzondere omstandigheden een wijziging van de 
overeenkomst worden geforceerd, bijvoorbeeld als een partij kan aantonen 
dat sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in art. 6:258 
bw. Dat artikel biedt een redelijkheidstoets op grond waarvan soms een 
wijziging van de overeenkomst is te realiseren. Een andere mogelijkheid is 
dat een partij een (of meerdere) contractsbepaling (en) opzij zet met een 
beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid van 
art. 6:248 lid 2 bw. 

De ultieme wijziging is de beëindiging van een overeenkomst. Tijdens 
de looptijd van een overeenkomst is de mogelijkheid om een overeenkomst 
te beëindigen al van invloed op partijen. Als beëindigingsmogelijkheden 
eenvoudig voorhanden zijn, dan sterkt dat de partij die een wijziging wil 
realiseren. Het feit dat het beëindigen van een overeenkomst in strijd is met 
wettelijke of contractuele regels kan ertoe leiden dat een verplichting tot 
schadevergoeding ontstaat en sterkt de partij die de oorspronkelijke over-
eenkomst in stand wil houden.

De gegevens uit dit hoofdstuk zijn in het onderzoek naar de rechtsregels 
voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst van belang, omdat ook de 
mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te wijzigen ten dele zijn ge-
baseerd op de regels die in dit hoofdstuk aan bod komen. De gegevens 
die hier staan omschreven gelden als ijkpunt van waaruit het afwijkende 
karakter van de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst 
is te bepalen.

3.2 Duurovereenkomsten

3.2.1 Inleiding

Uit art. 3:38 bw blijkt dat mogelijk is duurovereenkomsten aan te gaan, 
want daar staat dat rechtshandelingen onder tijdsbepaling of onder voor-
waarde kunnen worden verricht. Als art. 3:38 bw niet in het bw was opge-
nomen, dan zou niettemin mogelijk zijn een duurovereenkomst aan te gaan 
op grond van de contractsvrijheid die aan partijen toekomt. 

In de wet staat geen omschrijving van het begrip duurovereenkomst. Wel 
bestaat binnen de systematiek van de wet een onderscheid tussen benoem-
de en onbenoemde duurovereenkomsten. Benoemde duurovereenkomsten 
hebben een eigen wettelijke regeling naast Boek 3 en 6 bw. Onbenoemde 
duurovereenkomsten worden ingevuld op grond van de regels van het alge-
mene verbintenissenrecht van Boek 3 en 6 bw. Voorbeelden van benoemde 
duurovereenkomsten zijn de huurovereenkomst, de arbeidsovereenkomst, 
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de verzekeringsovereenkomst, bepaalde vervoersovereenkomsten, bruik-
leen en de collectieve arbeidsovereenkomst. Voorbeelden van onbenoemde 
duurovereenkomsten zijn de distributieovereenkomst, de energieleverings-
overeenkomst en de franchiseovereenkomst.

Een duurovereenkomst komt tot stand op grond van de rechtsregels 
uit art. 3:33 t/m 3:35 bw en 6:217 e.v. bw. Voor de totstandkoming van 
bepaalde benoemde duurovereenkomsten gelden specifieke bepalingen. De 
bepalingen in bijzondere wetten over de totstandkoming van bijzondere 
duurovereenkomsten gaan meestal over vormvoorschriften. Voorbeelden 
zijn te vinden in art. 7A:1576i bw, 7:655 bw, art. 255 wvk, art. 3 Wet cao, 
art. 2 Pachtwet. In deze voorbeelden worden bepaalde vormvoorschriften 
gesteld voor het aangaan van de duurovereenkomst in kwestie. Veelal moet 
dit schriftelijk worden gedaan en soms zelfs bij akte. Dergelijke vormvoor-
schriften versterken de positie van partijen die voor een langere tijd aan 
elkaar verbonden zijn jegens elkaar en jegens derden. Bij een langlopende 
verbintenis moet vaak meer zorgvuldigheid in acht worden genomen door 
partijen. Dit begint bij de aanvang van de overeenkomst, met de vormvoor-
schriften. Als een akte moet worden opgemaakt en moet worden ingeschre-
ven in openbare registers, dan ontstaat er ook bescherming jegens derden.

3.2.2 Een omschrijving van de duurovereenkomst

De duurovereenkomst is een overeenkomst die voortdurende verbintenis-
sen in het leven roept.3 Hartkamp schrijft: ‘voortdurende verbintenissen 
zijn die, welke verplichten tot opeenvolgende of voortdurende prestaties en 
daardoor bestemd zijn gedurende een langere tijdruimte te blijven werken.’4 
De duurovereenkomst is een meerzijdige rechtshandeling die verplicht tot 
opeenvolgende of voortdurende prestaties en is bestemd om gedurende een 
langere tijdruimte te blijven werken.

Hofmann maakt een onderscheid tussen overeenkomsten die zijn te be-
schouwen als een voortdurende verbintenis, die dus tot een voortdurende 
prestatie verplichten en overeenkomsten die een rechtsplicht scheppen ‘om 
gedurende zekere tijd periodiek, of zo dikwijls als de schuldeiser daartoe de 

3. C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, verbintenissenrecht, deel ii, 
Algemene leer der overeenkomsten, 11e druk, bewerkt door A.S.Hartkamp, Deventer: W.E.J. Tjeenk 
Willink 2001, p. 62
4. C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, verbintenissenrecht, deel i, 
de verbintenis in het algemeen, 11e druk, bewerkt door A.S.Hartkamp, Deventer: W.E.J. Tjeenk 
Willink 2000, p. 31. Zie ook M.B.M. Loos, De energieleveringsovereenkomst, Algemene voorwaarden voor 
de levering van energie aan consumenten, Deventer: Kluwer 1998, p. 23. Loos hanteert de definitie 
uit Asser/Hartkamp. Hij geeft daarbij aan dat enige andere definities naar zijn mening 
onjuist zijn.

 duurovereenkomsten 3.2
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wens te kennen geeft een zekere prestatie te verrichten, ook wanneer deze 
niet voortdurend is.’5 Beide soorten overeenkomst zijn te zien als duurover-
eenkomst. Volgens Hofmann is voortdurendheid geen essentieel onderdeel 
van de duurovereenkomst. Er is daarin geen onderscheid tussen de ma-
nier waarop Hartkamp en Hofmann de duurovereenkomst zien. Hartkamp 
noemt de tweede mogelijkheid van Hofmann de overeenkomst waarin op-
eenvolgende prestaties worden verricht in een langere tijdruimte.

Hammerstein en Vranken zijn van mening dat een scherpe definitie van 
de duurovereenkomst niet is te geven. Zij zien als belangrijkste kenmerk 
van een duurovereenkomst ‘dat er een rechtsverhouding bestaat waarbij 
partijen zich hebben verbonden gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd 
over en weer een of meer bepaalde prestaties te verrichten. De prestaties 
dienen voortdurend, telkens terugkerend of opeenvolgend te zijn.’6

Uit het hetgeen hierboven is beschreven komen de volgende hanteerbare 
elementen van een duurovereenkomst:

- meerzijdige rechtshandeling
- waarbij partijen afspreken tot
 opeenvolgende prestaties, of
 telkens terugkerende prestaties, of
 voortdurende prestaties
- gedurende langere tijdruimte
 voor bepaalde tijd
 voor onbepaalde tijd

Gebaseerd op deze elementen is de volgende (werk-) definitie te 
formuleren: 

‘de duurovereenkomst is de meerzijdige rechtshandeling, waarbij partijen op-
eenvolgende, telkens terugkerende of voortdurende prestaties gedurende lan-
gere bepaalde of onbepaalde tijdruimte afspreken’

De elementen van de definitie komen hieronder apart aan de orde.

5. L.C. Hofmann, Het Nederlands verbintenissenrecht, de algemene leer van de verbintenissen, eerste 
gedeelte door S.N.van Opstall, 9e druk, Groningen: Tjeenk Willink 1976, p. 21.
6. A. Hammerstein en J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, Deventer: Kluwer 1998, p. 52.
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De meerzijdige rechtshandeling is de handeling die tot stand komt tussen 
twee of meer personen, waar het recht de door de handelende personen 
beoogde rechtsgevolgen aan verbindt. Omdat een duurovereenkomst voor 
langere tijd wordt aangegaan, kan het problematisch zijn om de beoogde 
rechtsgevolgen van te voren vast te stellen.

Een meerzijdige rechtshandeling is gebaseerd op de wilsovereenstem-
ming tussen partijen. Strijbos stelt in zijn proefschrift een schema voor ‘dat 
het voortbestaan van een uit een overeenkomst voortvloeiende rechtsrelatie 
doet afhangen van het (juridisch) voortduren van de wilsovereenstemming 
(duurtoestemming).’ Hij lijkt van mening te zijn dat wilsovereenstemming 
permanent aanwezig moet zijn om een overeenkomst te laten voortbestaan. 
Hij zet dit begrip duurovereenkomst naast de omschrijving die Hofmann 
hanteert.7 

Het niet meer voortduren van de wilsovereenstemming is mijns inziens 
niet voldoende om aan te nemen dat de duurovereenkomst niet meer be-
staat. De wilsovereenstemming bij het aangaan van de duurovereenkomst 
is essentieel, daarna zijn partijen gebonden, ook als een partij daartoe 
niet meer de wil heeft, totdat een partij of beide partijen de in het recht 
bestaande wijzigings- of beëindigingsmogelijkheden heeft of hebben gehan-
teerd om hun rechtsband te wijzigen of te breken. Een andere opvatting, 
waarbij het ontbreken van wilsovereenstemming ertoe zou leiden dat er 
geen overeenkomst meer bestaat, heeft onaanvaardbare consequenties voor 
de rechtszekerheid. De afdwingbaarheid van de overeenkomst is dan niet 
goed meer mogelijk, waardoor het belangrijkste doel van de overeenkomst, 
namelijk het reguleren van ruil, niet is te realiseren.

Met een duurovereenkomst zijn drie soorten prestatievormen af te spreken. 
Ten eerste kunnen partijen opeenvolgende prestaties afspreken, ten tweede 
telkens terugkerende prestaties en ten derde voortdurende prestaties.

Een voorbeeld van een overeenkomst waarin opeenvolgende prestaties 
worden bedongen is het krantenabonnement. In ruil voor een bepaalde 
prijs wordt elke dag de krant bezorgd, gedurende de tijd dat het abonne-
ment loopt. Het bezorgen is een terugkerende prestatie, maar de krant is 
iedere dag anders, waardoor de prestatie ook veranderlijk is. Daarom is dat 
geen terugkerende, maar een opeenvolgende prestatie.

De huurovereenkomst is een duurovereenkomst waarbij telkens terugke-
rende prestaties, maar ook voortdurende prestaties worden afgesproken. De 
betaling van de huur door de huurder is een telkens terugkerende prestatie. 
Het verschaffen van het rustige huurgenot door de verhuurder is echter een 
voortdurende prestatie.

7. J.F.M. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, Deventer: Kluwer 1985, p. 25.
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Partijen kunnen in één overeenkomst opeenvolgende prestaties, terug-
kerende prestaties en voortdurende prestaties afspreken. Deze vormen van 
presteren sluiten elkaar niet uit. In het voorbeeld over de huurovereenkomst 
is dit al uitgewerkt. Ook bij het krantenabonnement worden verschillende 
vormen van prestatie overeengekomen. Als daarbij de abonnementsprijs 
per half jaar wordt afgeschreven, is dit een voorbeeld van een halfjaarlijkse 
terugkerende prestatie. 

Sommige duurovereenkomsten, bijvoorbeeld huurovereenkomsten voor 
woonruimte, zijn gesloten voor onbepaalde tijd, terwijl dat niet tot noe-
menswaardige dynamiek leidt. Aan de oorspronkelijke bedoeling van par-
tijen, namelijk de bepaalbare prestaties die bestaan uit de betaling van 
de huurprijs en het beschikbaar stellen van de woonruimte, is moeilijk te 
tornen zonder dat de overeenkomst zijn belang verliest. Dit zijn immers de 
kernprestaties waarvoor de overeenkomst is aangegaan. 

De bepaalbaarheid van prestaties is afhankelijk van de soort duurover-
eenkomst en is van belang voor de vraag of een duurovereenkomst tus-
sentijds nadere invulling behoeft. Als de prestaties bij voorbaat volledig 
duidelijk zijn, dan weten partijen waar ze aan beginnen en waaraan ze 
zich binden. Nader invullen is dan minder snel mogelijk. Als er veel on-
duidelijkheid bestaat over de prestaties, dan wordt de onduidelijkheid tij-
dens de looptijd ingevuld. De overeenkomst wordt dan later inhoudelijk 
ingevuld. Dit kan als een wijziging worden gezien, maar naar mijn mening 
is dan geen sprake van een wijziging, maar van de inhoudelijke invul-
ling van de oorspronkelijke, al bestaande overeenkomst. De oorspronkelijke 
overeenkomst is dan een soort intentieverklaring dat partijen jegens elkaar 
gebonden zijn, terwijl de inhoud van de overeenkomst deels later wordt uit-
gewerkt. Een samenwerkingsovereenkomst is daarvan een voorbeeld. Ook 
de overeenkomst van opdracht dient als voorbeeld. Een advocaat die een 
opdracht krijgt van een cliënt, weet niet geheel van te voren welke pres-
taties hij moet gaan verrichten. Dit hangt mede af van het gedrag van de 
wederpartij. De arbeidsovereenkomst is eveneens een voorbeeld van een 
overeenkomst waarbij partijen soms minder duidelijk van te voren bepalen 
welke prestaties in de toekomst worden verricht.

Er is een onderscheid tussen een resultaatsverbintenis en een prestatiever-
bintenis. Bij een resultaatverbintenis bestaat volledige duidelijkheid over de 
overeengekomen en dus af te dwingen prestaties. Bij een inspanningsver-
bintenis is dat minder het geval en daarom is een beroep op toerekenbare 
tekortkoming bij een inspanningsverbintenis moeilijker. Het persoonlijke 
karakter van een rechtssubject kan bij een inspanningsverbintenis meer 
een rol spelen dan bij een resultaatsverbintenis. Het is van een andere 
orde iemand aan te spreken op het feit dat hij zich niet voldoende heeft 
ingespannen dan iemand aan te spreken op het niet realiseren van een bij 
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voorbaat overeengekomen prestatie. Het aanspreken op een tekortkoming 
in een inspanningsverbintenis kan uitmonden in het (persoonlijk) verwijten 
van een contractspartij, terwijl die contractspartij in alle oprechtheid van 
mening kan zijn dat hem niets valt te verwijten.

Een duurovereenkomst kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd wor-
den aangegaan. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst is een voorbeeld van 
een duurovereenkomst voor bepaalde tijd. Partijen bepalen bij het sluiten 
van de overeenkomst dat de overeenkomst na het verstrijken van de over-
eengekomen tijd eindigt. De arbeidsovereenkomst dient ook als voorbeeld 
van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Partijen spreken dan niet 
van tevoren af wanneer de dienstbetrekking eindigt, maar maken – indien 
noodzakelijk – voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst gebruik 
van het in beginsel gesloten stelsel van het ontslagrecht. 

Ten aanzien van de tijdruimte waarvoor een overeenkomst wordt aan-
gegaan hebben partijen in beginsel contractsvrijheid. Deze contractsvrij-
heid is voor een aantal benoemde duurovereenkomst wettelijk beperkt. 
Een te rigide contractsband, waarbij een partij gedurende lange tijd zonder 
beëindigingsmogelijkheid gebonden is, houdt niet altijd stand. De arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd is bijvoorbeeld op grond van art. 7:684 
bw door de werknemer opzegbaar nadat deze langer dat vijf jaar heeft 
geduurd. Dit geldt ook als geen tussentijds opzegbeding in de zin van art. 
7:667 lid 3 bw is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. 

Een opdrachtovereenkomst is altijd opzegbaar op grond van art. 7:408 
lid 1 bw. Dit artikel is overigens wel deels van regelend recht. De agen-
tuurovereenkomst is op te zeggen op grond van art. 7:437 bw. Hier kan 
wel het bba toepasselijk zijn. Wat opvalt, is dat de genoemde voorbeelden 
bijna steeds de situatie regelen, waarin een contractspartij zich persoonlijk 
verbindt om iets voor een ander te verrichten. Alleen de opdrachtover-
eenkomst is af te sluiten tussen twee rechtspersonen. Bij een overeenkomst 
waarbij iemand zich in persoon verbindt is de tijd gedurende welke de 
verbintenis wordt aangegaan een element dat in beginsel aantastbaar is, 
hetgeen samenhangt met de gedachte dat niet wenselijk is dat iemand tegen 
zijn wil in persoon gebonden blijft. Een andere opvatting hierover kan tot 
spanning leiden met het verbod op slavernij of de regel dat niemand ge-
dwongen mag worden tot dwangarbeid of verplichte arbeid, zie art. 4 lid 1 
en 2 evrm. Het contractenrecht biedt dus geen ruimte aan rechtssubjecten 
zich dermate te verbinden dat de overeenkomst of de onopzegbaarheid 
daarvan tot een spanning leidt met art. 4 lid 1 en 2 evrm. Dit laat onverlet 
dat een wederpartij soms wel schadevergoeding kan vorderen als iemand 
die zich persoonlijk heeft gebonden, de overeenkomst eerder beëindigt dan 
van tevoren was afgesproken. 

 duurovereenkomsten 3.2
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3.2.3 Extra zorgvuldigheid bij duurovereenkomsten?

Partijen gaan bij een duurovereenkomst voor een langere tijd een verbinte-
nis met elkaar aan. De bedoeling van partijen bij een duurovereenkomst is 
erop gericht om voor een langere tijd aan elkaar gebonden te zijn. Dit heeft 
gevolgen voor de zorgvuldigheid die partijen jegens elkaar in acht moeten 
nemen. Van Dunné stelt: 

‘dat aan het naleven van de zorgvuldigheidsnormen tegenover de wederpartij 
strengere eisen gesteld worden in een duurverhouding; men kent de situatie 
aan de zijde van de andere partij beter dan in een voorbijgaand contract, en 
dat kan verplichtingen scheppen, bijvoorbeeld om diens schade te beperken, 
informatie te geven, etc.’8 

Hartkamp schrijft over overeenkomsten die voortdurende verbintenissen in 
het leven roepen: 

‘Tussen partijen ontstaat een rechtsverhouding die als een toestand kan worden 
gekarakteriseerd. Men denke aan huur, arbeidsovereenkomst, maatschap, geld-
lening tegen rente, verzekering, overeenkomsten met concurrentieverbod en 
vele andere méér.’9 

Ten onrechte zou kunnen worden gedacht dat de door Hartkamp ge-
noemde toestand statisch of onveranderlijk is. Tijdens de looptijd van een 
duurovereenkomst kan ruimte zijn voor ontwikkelingen. De toestand van 
Hartkamp geeft mijns insziens slechts de gebondenheid aan, dus de rechts-
band die tussen partijen bestaat. Tijdens deze toestand bestaat een bepaal-
de onzekerheid en een onbepaalbaarheid. Van Dunné schrijft: 

‘Veel regels uit het contractenrecht zijn voor die laatste figuren (contracten 
voor korte termijn, of de overeenkomst die metterdaad gesloten en uitgevoerd 
wordt, ab) geschreven, en gaan wringen bij de toepassing van duurcontracten. 
Deze vertonen kenmerken van een maatschapsovereenkomst, men gaat elkaar 
met elkaar voor lange tijd in zee, en dus voor goede en kwade dagen. De 
consequentie hiervan is, dat het veel meer een zaak van geven en nemen is,  

8. J.M. van Dunné, Contractenrecht, deel 1, 4e, herziende druk, Deventer: Kluwer 2001, p. 
24.
9. C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, verbintenissenrecht, deel ii, 
Algemene leer der overeenkomsten, 11e druk, bewerkt door A.S.Hartkamp, Deventer: W.E.J. Tjeenk 
Willink 2001, p. 62 en 63.
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het gezamenlijke avontuur moet op een voor beide partijen bevredigende wijze 
aflopen.’10

Het citaat toont een ander belangrijk aspect, namelijk dat er een bepaalde 
onderhandelingsmarge bestaat als partijen voor langere tijd met elkaar een 
overeenkomst aan gaan, zie de bewoordingen ‘dat het veel meer een zaak 
van geven en nemen is’. Winkel brengt naar voren dat bij ‘duurzame con-
tractuele rechtsbetrekkingen’ een ‘grotere spanning van de contractsband’ 
is te vinden en koppelt daaraan dat partijen bij duurovereenkomsten een 
grotere behoefte hebben aan schorsing, verlenging of wijziging.11

Tijdens de looptijd van een duurovereenkomst kan ruimte zijn voor 
ontwikkelingen. Anders gezegd, de duurovereenkomst kan een bepaalde 
dynamiek hebben. Hiervoor is ruimte via de redelijkheid en billijkheid en 
door het feit dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden van 
het geval. Voor dynamiek bestaat ruimte zonder dat de duurovereenkomst 
tussentijds hoeft te eindigen, terwijl partijen niet altijd van te voren hebben 
voorzien dat hun rechtsbetrekking op een bepaalde wijze tot ontwikkeling 
zou komen. Voorzienbare elementen zijn immers juist van te voren in 
afspraken vast te leggen, al gebeurt dat niet altijd. Partijen bij duurover-
eenkomsten voor onbepaalde tijd hebben bijvoorbeeld vaak niets geregeld 
over de opzegging. 

De manier waarop kan worden omgegaan met onvoorziene elementen, 
die voortvloeien uit het feit dat tussen partijen een rechtsband bestaat, is 
in het recht ook nader geregeld. De inhoud van de oorspronkelijke over-
eenkomst vormt het uitgangspunt als zich onvoorziene omstandigheden 
voordoen. Partijen blijven echter wel in overleg met elkaar. Partijen kunnen 
proberen samen tot een oplossing te komen, omdat het eindigen van een 
duurovereenkomst een aanzienlijke stap kan zijn, die partijen niet zonder 
meer willen nemen. Wederzijds vertrouwen geldt als basis voor een goede 
dynamiek tussen partijen bij een duurovereenkomst. De interpretatie van 
het wederzijds vertrouwen is mogelijk met behulp van de wettelijke normen 
die gelden voor de uitleg van overeenkomsten. Ook de normen voor het 
wijzigen zijn van belang, omdat het wijzigen van een duurovereenkomst 
een mogelijkheid is om tegemoet te komen aan de behoefte aan dynamiek 
bij een duurovereenkomst. Hieronder komen eerst de rechtsregels voor de 
uitleg van de overeenkomst aan bod en vervolgens de rechtsregels voor het 

10. J.M. van Dunné, Contractenrecht, deel 1, 4e, herziende druk, Deventer: Kluwer 2001, p. 
24.
11. H. Winkel, Bestaat er behoefte aan een wettelijke regeling voor de beëindiging van duurzame 
contractuele rechtsbetrekkingen, in de opzegging waarvan niet is voorzien?, Preadvies njv, Zwolle: NV 
Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1952, p. 175.
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aantasten of wijzigen van een overeenkomst. Daarbij is van belang dat de 
beëindiging (dit is de ultieme wijziging) pas is na te streven als de duur-
relatie ernstig is verstoord, omdat bij een beëindiging de kans bestaat dat 
beide partijen schade leiden.

3.3 De uitleg van overeenkomsten12

3.3.1 Inleiding

Partijen moeten niet alleen overeenstemming bereiken dat ze met elkaar 
een overeenkomst aan willen gaan13, ze moeten tevens gezamenlijk nader 
bepalen wat de inhoud is van de overeenkomst. Partijen moeten overeen-
stemming bereiken over de vraag met welk doel ze de overeenkomst aan-
gaan, welke prestaties ze van elkaar verwachten, hoe de overeenkomst kan 
eindigen, enzovoort. Als over dergelijke onderwerpen onenigheid ontstaat, 
dan is met behulp van verschillende bronnen te bepalen wat rechtens geldt 
tussen partijen. De overeenkomst is daarbij de belangrijkste bron, want dat 
is altijd het eerste aanknopingspunt, ook voor de vraag welke rechtsregels 
van toepassing zijn. Vaak regelen partijen niet alles in de overeenkomst. De 
wet is dan tevens een belangrijke bron, omdat daar aanvullend recht staat, 
waarmee de partijverhouding nader is in te vullen. 

3.3.2 De overeenkomst tussen partijen als uitgangspunt

In art. 6:227 bw staat dat de verbintenissen waartoe partijen zich verbin-
den, bepaalbaar moeten zijn. Dit is het geval als de vaststelling van de ver-
bintenissen mogelijk is naar van tevoren vastgestelde criteria.14 Partijen bij 
een overeenkomst voldoen hier doorgaans wel aan. Zij leggen in de over-
eenkomst vast waartoe ze zich jegens elkaar verbinden en de overeenkomst 
geldt vervolgens als uitgangspunt als partijen nader willen bepalen wat ze 
van elkaar kunnen verwachten. Een overeenkomst die niets aan duidelijk-
heid te wensen overlaat is dus de belangrijkste en misschien wel de enige 
bron om de rechtsverhouding in te vullen.

12. Zie uitgebreid: J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht Deel 1 Contractenrecht, 4e, herziene druk, 
Deventer: Kluwer 2001, p. 169 t/m 192. Op p. 184 en 188 wordt een overzicht gegeven van 
regels over de uitleg van overeenkomsten.
13. Vgl. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi). Het is beslissend of partijen zich 
jegens elkaar verbonden hebben voor de vraag of een arbeidsovereenkomst tot stand is 
gekomen. Een geruisloze vervanging van een verhouding van inlener-ingeleende naar 
werkgever-werknemer achtte de Hoge Raad in strijd met de rechtszekerheid.
14. Valk 2003 (t&c bw), art. 6:227 bw, aant. 2. Asser-Hartkamp (2005), nr. 23 en 24.
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Partijen zijn niet vrij om alles overeen te komen. De contractsvrijheid 
van partijen is wettelijk beperkt. Een overeenkomst mag geen bepalingen 
bevatten die in strijd zijn met dwingend recht. Partijen kunnen dergelijke 
bepalingen wel opnemen, maar deze zijn in rechte niet afdwingbaar. Het 
staat partijen dus op zich vrij om jegens elkaar te handelen conform een 
overeenkomst die bepalingen bevat die strijdig zijn met dwingend recht. 
Als de overeenkomst echter in rechte wordt afgedwongen, dan houdt de 
rechter rekening met de bepalingen van dwingend recht. Die bepalingen 
zijn voor de uitleg van de overeenkomst van belang. De bepalingen uit de 
overeenkomst die strijdig zijn met de wet, zijn aantastbaar, bijvoorbeeld 
op grond van art. 3:40 bw. De overeenkomst met bepalingen in strijd met 
dwingend recht heeft dus geringe waarde.

3.3.3 De wet

De wet is tevens een bron op grond waarvan is te bepalen wat tussen 
partijen geldt. Contractsbepalingen die in strijd zijn met bepalingen van 
dwingend recht, zijn aantastbaar. Verder is de partijverhouding nader in te 
vullen met regelend (aanvullend) recht. Als tussen partijen geen afspraken 
bestaan over een bepaald onderwerp, terwijl dat onderwerp bij de uitleg 
van hun rechtsverhouding op een gegeven moment wel aan de orde komt, 
dan is de oplossing soms te vinden met behulp van regelend recht.

Regelend recht is slechts toepasselijk als niets anders blijkt uit de bedoe-
ling van partijen. Dit kan tot een probleem leiden, als één van de partijen 
meent dat hun rechtsverhouding conform het regelend recht moet wor-
den uitgelegd, terwijl de andere partij van mening is dat zij iets anders 
(niet schriftelijk) waren overeengekomen. In een dergelijke situatie is vooral 
het Haviltex-criterium (zie hieronder) van belang. Ook hangt veel af van 
de vraag in hoeverre partijen in staat zijn hun standpunt te bewijzen.15 
Specifieke wettelijke bepalingen van aanvullend recht komen hier verder 
niet aan de orde. 

Wel is hier aandacht voor de open normen die als grondslag dienen 
voor de uitleg van de onderlinge rechtsverhouding, als partijen verder niets 
hebben geregeld. Met de art. 3:33 t/m 3:35 bw is het gerechtvaardigd ver-
trouwen te bepalen, maar ook de inhoud, ofwel de uitleg van de bestaande 
overeenkomst.16

15. Vgl. Gerechtshof Amsterdam 18 december 2003, prg. 2005/31. Of de bedoeling van 
partijen prevaleert boven de letterlijke tekst van een onduidelijk beding, hangt af van de 
vraag of de partij die zich beroept op de bedoeling daaromtrent bewijs levert.
16. Hijma 2003 (t&c bw), art. 3:35 bw, aant. 1.
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Art. 6:248 lid 1 bw regelt de aanvullende werking van de redelijkheid en 
billijkheid. Een overeenkomst heeft ook de rechtsgevolgen die naar de aard 
van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid 
en billijkheid voortvloeien. De aard van de overeenkomst is daarbij geen 
zelfstandige bron van verbintenis. Pas als geen aanvulling op grond van de 
wet of de gewoonte mogelijk is, wordt een beroep gedaan op de redelijk-
heid en billijkheid.17 Art. 6:248 lid 1 bw lijkt op grond van de parlementaire 
geschiedenis terughoudend te moeten worden toegepast, al blijkt dat nog 
niet uit rechtspraak.18 Als partijen volledig duidelijkheid hebben gecreëerd 
in hun overeenkomst, dan bestaat weinig ruimte voor toepassing van art. 
6:248 lid 1 bw.19 Meer in het algemeen blijkt dat toepassing van art. 6:248 
lid 1 bw (en art. 6:2 lid 1 bw) ‘minder zichtbaar is in de gepubliceerde 
rechtspraak.’20

Art. 6:248 lid 1 bw is niet bruikbaar om een wijziging van de overeen-
komst te realiseren. Het gaat erom dat de overeenkomst ook rechtsgevol-
gen heeft tussen partijen, die niet direct uit de schriftelijke overeenkomst 
voortvloeien. Die rechtsgevolgen zijn niet duidelijk (eventueel schriftelijk) 
overeengekomen. 

De aanvullende werking van art. 6:248 lid 1 bw hoeft niet herleidbaar 
te zijn tot bestaande contractuele bepalingen. Aanvullende rechtsgevolgen 
kunnen immers ook voortvloeien uit de wet, de gewoonte of de eisen van 
redelijkheid en billijkheid. Naar mijn mening is wel van belang dat de aan-
vullende werking kan worden teruggevoerd op de bedoeling van partijen 
of op het gerechtvaardigd vertrouwen dat deze bedoeling (ooit) bij partijen 
bestond. De aanvullende werking van de overeenkomst kan bijdragen om 
de overeenkomst inhoudelijk nader uit te leggen. De aanvullende werking 
en de uitleg vloeien in elkaar over.21 

Als volkomen duidelijk is dat één partij een bepaald rechtsgevolg nooit 
voor ogen had, dan is het problematisch dat het rechtsgevolg alsnog wordt 
bereikt met behulp van de aanvullende werking van de redelijkheid en bil-
lijkheid. Partijen hebben daarover nooit wilsovereenstemming bereikt, zo-
dat de contractsautonomie van partijen in de weg staat aan aanvulling. Er 

17. Asser-Hartkamp (2005), nr. 296 en 297.
18. T.H.M. van Wechem en M. Wallart, ‘Aanvullende werking van de redelijkheid en 
billijkheid: waar liggen de grenzen?’, vra 2005/2, p. 67 en 68.
19. Tenzij valt te betwisten of een contractsbepaling geldig is, zoals bijvoorbeeld bij de 
ontbindende voorwaarde in het arbeidsrecht. Vgl. hr 1 februari 2002, jar 2002/45 (Monte/
Bank van de Nederlandse Antillen).
20. T.H.M. van Wechem en M. Wallart, ‘Aanvullende werking van de redelijkheid en 
billijkheid: waar liggen de grenzen?’, vra 2005/2, p. 61.
21. Asser-Hartkamp (2005), nr. 282. Vgl. a-g Spier in zijn conclusie onder 3.8 voor hr 24 
september 2004, nj 2004, 672.
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is immers nooit gebondenheid ontstaan.22 Dit is slechts anders als één van 
de partijen het gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat zijn wederpartij een 
bepaald rechtsgevolg voor ogen had (hiertoe de wil had) in de zin van art. 
3:35 bw. Het gerechtvaardigd vertrouwen moet dan zijn opgewekt door de 
verklaring of de gedraging van de wederpartij. Voor de vraag of gebonden-
heid bestaat is het hieronder behandelde Haviltex-arrest bepalend.23

Een probleem bij de benadering waarbij wilsovereenstemming als uit-
gangspunt geldt, is, dat door het belang dat aan een aanwijsbaar moment 
van gebondenheid moet worden toegekend, strikt genomen nooit een leem-
te kan worden aangevuld met behulp van art. 6:248 lid 1 bw. Ten aanzien 
van de leemte is immers nooit wilsovereenstemming bereikt.24 Dit probleem 
zou mogelijk tot een oplossing kunnen komen door partijen een onderhan-
delingsplicht op te leggen. Als onderhandelingen niet leiden tot een aanvul-
ling van de overeenkomst, kan de overeenkomst worden verbroken, waarbij 
eventueel een schadevergoeding wordt toegekend.

Een ander argument tegen de opvatting dat het vereiste van wilsovereen-
stemming in de weg staat aan de aanvulling van een leemte waarvan zeker 
is dat partijen nooit hun wil hebben geuit, is dat wel gebondenheid tussen 
partijen bestaat aan een al bestaande overeenkomst en dat het probleem-
punt slechts ziet op de uitleg van deze overeenkomst. In die zin verschilt 
deze situatie met de situatie van bijvoorbeeld het arrest abn Amro/Malhi, 
waar partijen onenigheid hadden over de vraag of ooit een overeenkomst 
tussen hen had bestaan. Hier tegenin kan worden aangevoerd dat de heer-
sende leer voor de totstandkoming van overeenkomsten (aanbod, aanvaar-
ding, gerechtvaardigd vertrouwen) onverkort geldt voor de totstandkoming 
van de inhoud van de overeenkomst. Ook voor de inhoud van de overeen-
komst geldt dat een aanwijsbaar moment moet bestaan, waarop partijen 
jegens elkaar gebonden zijn geraakt aan de inhoud van de overeenkomst.

Toch is de oplossing uiteindelijk te vinden door onderscheid te maken 
tussen het moment van totstandkoming van een overeenkomst en het mo-
ment dat partijen al gebonden zijn aan een overeenkomst. Art. 6:248 lid 1 
bw is namelijk slechts op rechtssubjecten van toepassing die al gebonden 
zijn aan een overeenkomst. Art. 6:248 lid 1 bw biedt dan mogelijkheden 
om de rechtsverhouding tussen partijen aan te vullen, zij het dat daarbij 
terughoudendheid moet worden betracht. In die laatste eis is mijns inziens 
voldoende waarborg vervat voor het beginsel van autonomie van contracts-
partijen. Zij hebben immers al hun autonomie beperkt door zich te binden 
en zij hebben daarmee tevens erkend dat eventuele leemtes worden opge-

22. Vgl. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi).
23. hr 13 maart 1981, nj 1981, 635 (Ermes/Haviltex).
24. Dit probleem is sterk theoretisch van aard.
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lost met behulp van de rechtsregels die hun onderlinge rechtsverhouding 
beheersen, waaronder art. 6:248 lid 1 bw.

3.3.4 De bedoeling van partijen in de jurisprudentie: Haviltex

Zodra niet mogelijk blijkt contractsbepalingen (of één contractsbepaling) 
eenduidend uit te leggen, ontstaat de situatie dat voor partijen onduidelijk 
is waartoe zij zich jegens elkaar hebben verbonden en wat in rechte af-
dwingbaar is. Dan ontstaat rechtsonzekerheid over de uitleg van een over-
eenkomst. Als geen duidelijk toe te passen aanvullend recht bestaat, zijn 
partijen aangewezen op de rechtsnormen van de artt. 3:33 t/m 3:35 bw en 
art. 6:248 bw lid 1 om de inhoud van de overeenkomst te bepalen. Deze 
normen zijn in jurisprudentie uitgewerkt.

Het criterium voor de uitleg van bepalingen in een overeenkomst is te 
vinden in het Rederij Koppe-arrest en in het later gewezen Haviltex-arrest.25 Bij 
de uitleg van overeenkomsten is van belang wat partijen in de gegeven om-
standigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen in de overeen-
komst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 
van elkaar mochten verwachten. Dat dit ook voor de duurovereenkomst 
geldt, blijkt uit het Rederij Koppe-arrest.26 Zowel gerechtvaardigd vertrouwen 
als de redelijkheid zijn van belang op grond van deze arresten.

Uit de bewoordingen ‘aan de bepalingen in de overeenkomst’ uit het 
Haviltex-arrest blijkt dat de oorspronkelijke overeenkomst de voornaamste 
bron is om de rechtsverhouding uit te leggen, zelfs als de rechtsverhouding 
al jaren duurt. Afwijken van de bepalingen in de overeenkomst kan tot 
een verzwaarde motiveringsplicht voor de rechter leiden.27 De bepalingen 
van de overeenkomst zijn dus de voornaamste bron, maar uiteindelijk is 
doorslaggevend wat partijen bedoelden met de overeenkomst. Daarbij zijn 
als gezichtspunten te noemen de tekst en context, de totstandkomingsge-
schiedenis, het gebruik, de hoedanigheid en de deskundigheid van partijen, 
de wet, de zorgvuldigheid en de redelijkheid en billijkheid.28 De feitelij-
ke uitvoering van de overeenkomst is een andere bron om de rechtsver-
houding tussen partijen nader te bepalen. Latere contractuele of feitelijke 
wijzigingen zijn eveneens bronnen voor de uitleg van de overeenkomst. 
De oorspronkelijke overeenkomst is daarbij het ijkpunt om vervolgens de  

25. hr 20 mei 1949, nj 1950, 72 (Rederij Koppe), hr 13 maart 1981, nj 1981, 635 (Ermes/Haviltex). 
In njb afl. 10, 7 maart 2003, p. 463 tot en met 466 wordt veel aandacht besteed aan het 
Haviltex-criterium. Daar wordt gesproken van een ‘Haviltex-revival’. 
26. Daar was namelijk sprake van een duurovereenkomst.
27. Vgl. hr 29 oktober 1999, nj 1999, 823 (Ekkersrijt/De Rooy).
28. T.H. van den Broek, ‘Een kwestie van uitleg’, wpnr 2002/6493, p. 430.
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aanpassingen van de oorspronkelijke overeenkomst tijdens de looptijd ervan 
in kaart te brengen.

Uit het arrest Jans/FCN29 blijkt dat de in acht te nemen zorgvuldigheid 
afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. In deze zaak ging het 
om twee duurovereenkomsten, namelijk een financieringsovereenkomst en 
een huurkoopovereenkomst. De drie partijen die daarbij waren betrokken 
moesten bij de uitleg van de tussen hen ontstane rechtsverhouding in het 
bijzonder letten op hetgeen ieder van de drie partijen van de andere par-
tijen heeft verwacht en heeft mogen verwachten. In casu leidde de uitleg 
van de rechtsverhouding ertoe, dat ook indien overeenkomsten als afzon-
derlijke overeenkomsten moeten worden beschouwd, deze overeenkomsten 
zozeer met elkaar verbonden waren, dat vernietiging of ontbinding van 
de ene overeenkomst ertoe leidde dat ook de andere overeenkomst niet in 
stand kon blijven. De positie van de statutair directeur, die een arbeidsover-
eenkomst heeft met de vennootschap, maar ook is benoemd als statutair 
directeur door middel van een aandeelhoudersbesluit, is hiermee te verge-
lijken. Het ontslag van een statutair bestuurder of de ontslagneming door 
een statutair bestuurder heeft in beginsel tot gevolg dat ook de arbeidsover-
eenkomst met de vennootschap eindigt.30

Eerder is aangegeven dat de zorgvuldigheidsnormen bij duurovereen-
komsten hoger kan liggen. Ofwel, het feit dat sprake is van een duurover-
eenkomst, een langer bestaande rechtsband, kan ertoe leiden dat partijen 
met meer zorgvuldigheid met elkaar om moeten gaan.

3.3.5 Een vloeiende overgang tussen de Haviltex-norm en de cao-norm

De Haviltex-norm geldt om overeenkomsten tussen partijen uit te leggen. 
Het is niet ongebruikelijk dat partijen een overeenkomst sluiten, waarin 
(tevens) de rechtspositie van derden nader is bepaald. De cao is daarvan 
een voorbeeld. Als een niet-partij bij een dergelijke overeenkomst, die er 
wel door is gebonden, vervolgens op onduidelijkheden stuit, dan is niet 
mogelijk de overeenkomst uit te leggen aan de hand van de Haviltex-norm 

29. hr 23 januari 1998, nj 1999, 97 (Jans/fcn).
30. Vgl. hr 15 april 2005, jar 2005/117 (Unidek Volumebouw bv) en hr 15 april 2005, jar 
2005/153 (Ciris/Bartelink). Zie hierover onder meer: M.D. Ruizeveld, ‘Het ontslag van de 
statutair directeur volgens de ’15 april’-arresten’, Sociaal Recht 2005/7/8, p. 263 t/m 268; L.G. 
Verburg, ‘De bestuurder beschermd: effecten van dualiteit op de positie van de statutair 
directeur’, Arbeidsrecht 2005/8/9, p. 22 t/m 30. 

 de uitleg van overeenkomsten 3.3



66

3  regels voor partijen ten tijde van de overeenkomst

voor de niet-partij.31 De bedoeling van partijen is dan immers niet te bepa-
len. Aan de (schriftelijke) overeenkomst komt in een dergelijk geval meer 
belang toe. De uitleg van cao-bepalingen geschiedt op grond van objectieve 
maatstaven. In het arrest dsm/Fox32 is verduidelijkt dat tussen de Haviltex-
norm en de cao-norm een vloeiende overgang is. De bewoordingen van 
de desbetreffende bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van 
de overeenkomst, zijn in beginsel doorslaggevend. Er moet onder meer 
worden gekeken naar ‘elders in de cao gebruikte formuleringen en op de 
aannemingen van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheiden, op zichzelf 
mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden.’ Ook aan de schriftelijke toe-
lichting, mits kenbaar, komt betekenis toe.33

De uitleg naar objectieve maatstaven geldt weliswaar niet in zijn alge-
meenheid voor overeenkomsten. Deze uitleg wordt echter wel buiten het 
cao-recht toegepast, vooral in het geval waarin derden gebonden raken aan 
een overeenkomst. Hartlief noemt een aantal voorbeelden waarbij de uitleg 
naar objectieve maatstaven wordt gehanteerd, zoals het sociaal plan en een 
trustakte bij een obligatielening.34 Du Perron stelt dat bij een overeenkomst 
die jegens derden wordt ingeroepen wel de Haviltex-norm moet worden 
gehanteerd.35

3.3.6 De Contra-proferentem-regel

Van Dunné meent dat onduidelijk is of de contra-proferentem-regel, die 
inhoudt dat onduidelijke bepalingen ten nadele van de opsteller ervan moe-
ten worden uitgelegd, in het huidige recht toepassing heeft.36 Uit het arrest 

31. Soms wordt een overeenkomst waarbij derden zijn betrokken wel via de Haviltex-norm 
uitgelegd. Zie hr 18 oktober 2002, nj 2003, 503 (Buter/Besix), met nt. Du Perron, die een 
genuanceerde methode noemt: “Haviltex with a twist”. Zie hierover ook: T. Hartlief, ‘De 
uitleg van contracten. Haviltex revisited’, tpr, 2004/2.
32. hr 20 februari 2004, jar 2004/83 (dsm/Fox). Zie over dit arrest onder meer: R.A.C.M. 
Langemeijer, ‘Duidelijkheid over uitlegvraagstuk pensioenreglementen’, Sociaal Recht 2004/7/8, 
p. 290 t/m 292; G.C. Boot, ‘Voor een appel en een ei: dsm/Fox’, Arbeidsrecht 2004/8/9, p. 
50 t/m 56; S.F. Sagel, ‘dsm/Fox en de uitleg van arbeidsrechtelijke contracten – het laatste 
woord?’, ara 2004/3, p. 59 t/m 89; H.N. Schelhaas, ‘De uitleg van overeenkomsten ná dsm/
Fox’, mvv 2006/2, p. 26 t/m 32. 
33. T.Hartlief, ‘De uitleg van contracten. Haviltex revisited’, tpr, 2004/2, p. 1072. Hij 
benadrukt het belang van de kenbaarheid van voor derden toegankelijke bronnen.
34. T.Hartlief, ‘De uitleg van contracten. Haviltex revisited’, tpr, 2004/2, p. 1076.
35. Zie de noot bij hr 20 september 2002, nj 2002, 610 (ing/Muller).
36. J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht Deel 1 Contractenrecht, 4e, herziene druk, Deventer: Kluwer 
2001, p. 173, 184 en 207. Op p. 173 stelt van Dunné dat onduidelijke contractsbepalingen in 
het nadeel van een adherent bij een adhesiecontract in het voordeel van de adherent worden 
uitgelegd.
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Ram/Matser37 blijkt dat deze regel in ieder geval geldt in de relatie tussen 
een professionele verkoper en een niet professionele koper. De regel is in-
middels voor het consumentenrecht gecodificeerd in art. 6:238 lid 2 bw. 

Ook in het arbeidsrecht is gebruik gemaakt van de contra-proferentem-
regel bij de uitleg van een optieregeling, dus bij de uitleg van een arbeids-
voorwaarde.38 De gecodificeerde regel uit art. 6:238 lid 2 bw geldt echter 
niet voor het arbeidsrecht, omdat in art. 6:245 bw bepaalt dat de afdeling 
van art. 6:238 lid 2 bw niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten 
en cao’s. 

Vooralsnog geldt de contra-proferentem-regel niet in het algemeen voor 
alle overeenkomsten. Onder omstandigheden is de contra-proferentem-
regel te gebruiken voor de interpretatie van inhoud van bepalingen. Van 
Dunné wijst bijvoorbeeld op de grammaticale uitleg van cao bepalingen uit 
het arrest Gerritse/has39 en noemt dit een variatie op de contra-proferentem-
regel. Van Slooten brengt echter naar voren dat de contra-proferentem-
regel niet kan worden toegepast bij cao’s.40 

De toepassing van de contra-proferentem-regel is naar mijn mening in 
verband te brengen met de regel dat partijen in redelijkheid met elkaars 
belangen rekening moeten houden. Onduidelijke bedingen mogen door 
de partij die ze heeft opgesteld niet ten nadele van de wederpartij worden 
uitgelegd, omdat bij het opstellen van dergelijke bedingen niet voldoende 
met de belangen van de wederpartij rekening is gehouden. Althans, dat is 
op voorhand niet duidelijk. 

Voor dit onderzoek is de contra-proferentem-regel amper van belang. 
Het belang zou kunnen bestaan als een werknemer wordt geconfronteerd 
met afspraken tussen derden die vervolgens doorwerken binnen zijn rechts-
verhouding met de werkgever. De uitsluiting van art. 6:238 lid 2 bw leidt er 
echter toe dat de contra-proferentem-regel dan niet toepasselijk is. Slechts 
in een enkel geval, zoals in de situatie waarin een optieregeling nadere uit-
leg vergt, kan deze regel dus van nut zijn in het arbeidsrecht. Vandaar dat 
deze regel hier toch kort wordt aangestipt, want als dergelijke regelingen 
worden gewijzigd, kunnen daarbij ook uitlegkwesties van belang zijn. 

37. hr 1 juli 1977, nj 1978, 125 (Ram/Matser).
38. J.M. van Slooten, ‘Uitleg optieregeling. Onduidelijkheden voor rekening werkgever’, 
Sociaal Recht 2003/1, p. 23 en 24.
39. hr 17 september 1993, nj 1994, 173 (Gerritse/has). J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht 
Deel 1 Contractenrecht, 4e, herziene druk, Deventer: Kluwer 2001, p. 191.
40. J.M. van Slooten, ‘Uitleg optieregeling. Onduidelijkheden voor rekening werkgever’, 
Sociaal Recht 2003/1, p. 24. Van Slooten verwijst naar hr 3 mei 1996, nj 1996, 523.

 de uitleg van overeenkomsten 3.3



68

3  regels voor partijen ten tijde van de overeenkomst

3.3.7 Afwijken van de oorspronkelijke bedoeling

In beginsel is afwijken van de oorspronkelijke bedoeling van partijen gedu-
rende de looptijd van een duurovereenkomst niet mogelijk. De verbindende 
kracht van de overeenkomst prevaleert. Toch is er een schemergebied als 
minder duidelijk is wat de oorspronkelijke bedoeling is. Dit hangt bijvoor-
beeld in sterke mate af van in hoeverre partijen de prestaties bepaalbaar 
zijn overeengekomen. Mijns inziens bieden de uitlegregels van art. 3:33 
t/m 3:35 bw en art. 6:248 lid 1 bw niet snel de mogelijkheid tot een uitleg 
van een bestaande overeenkomst die niet strookt de oorspronkelijke over-
eenkomst en met een aanwijsbaar moment van een wilsuiting, al dan niet 
geconstrueerd met behulp van art. 3:35 bw. Als dat anders zou zijn, dan is 
de overeenkomst te realiseren of te wijzigen met behulp van de uitlegregels, 
terwijl voor de totstandkoming van een overeenkomst en voor het wijzi-
gen van een overeenkomst juist aparte rechtsregels bestaan. Een andere 
opvatting strookt niet met het beginsel van de verbindende kracht van de 
overeenkomst en met de uitleg over hoe deze verbindende kracht door wil 
en verklaring tot stand kan komen.

3.4 De aantastbaarheid van een overeenkomst

3.4.1 Inleiding

Tijdens de gebondenheid aan een overeenkomst kan de situatie zich voor-
doen dat één van de partijen of alle partijen aan die gebondenheid wil(len) 
tornen. Hiertoe staan verschillende mogelijkheden open, waarbij de gebon-
denheid als uitgangspunt geldt en aantasten daarvan slechts bij uitzonde-
ring mogelijk is, tenzij partijen daarover bijvoorbeeld wilsovereenstemming 
bereiken. Zodra een partij ervoor kiest de overeenkomst niet na te komen, 
kan de andere partij nakoming vorderen en schadevergoeding op grond 
van art. 6:74 bw.

Het wijzigen van de overeenkomst is een mogelijkheid om aan de ge-
bondenheid te tornen. Wijzigen is in ieder geval mogelijk als beide partijen 
de overeenkomst niet willen nakomen, maar ze niet de intentie hebben 
de overeenkomst in het geheel te beëindigen. Dan ontstaat ruimte om te 
onderhandelen over een tweezijdige wijziging van de overeenkomst. Ook 
in de wet staan enige mogelijkheden om een overeenkomst te wijzigen, 
bijvoorbeeld in art. 3:54 lid 1 bw, art. 6:230 bw, art. 6:258 bw en art. 6:270 
bw. De achterliggende gedachte voor het aanvaarden van een wijzigings-
mogelijkheid is wellicht dat een wijziging een meer evenredige oplossing 
is dan een beëindiging, indien een overeenkomst op de afgesproken wijze 
niet meer is na te komen. Partijen kunnen een overeenkomst in beginsel 
niet eenzijdig wijzigen. Wel is met een beroep bij de rechter op grond van 
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onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 bw) een wijziging te realiseren, 
zonder dat daartoe wilsovereenstemming is bereikt. 

Als het wijzigen van een overeenkomst niet mogelijk blijkt, dat is de 
gebondenheid aan de overeenkomst aantastbaar door de overeenkomst te 
beëindigen. Het beëindigen van een overeenkomst is de ultieme en meest 
vérstrekkende wijziging.

3.4.2 Tweezijdig wijziging van een overeenkomst

Een overeenkomst berust op wilsovereenstemming tussen partijen. Een 
latere wijziging van de overeenkomst dient in beginsel ook op wilsover-
eenstemming te berusten. Hoe de wilsovereenstemming tot stand komt is 
minder van belang, het gaat erom dat een wijziging hierop (bewijsbaar) is 
te herleiden. Het beginsel van contractsvrijheid treedt op de voorgrond als 
een overeenkomst door partijen wordt gewijzigd. Partijen gaan opnieuw 
onderhandelen en gebruiken hun contractsvrijheid tweeledig, namelijk om 
overeenstemming te bereiken dat ze aan de oorspronkelijke overeenkomst 
niet meer zijn gebonden en om overeenstemming te bereiken waaraan ze 
in de toekomst zijn gebonden.

De tweezijdige wijziging is gebaseerd op dezelfde rechtsregels als die 
voor de totstandkoming van de overeenkomst. Door aanbod en aanvaar-
ding komt wilsovereenstemming tot stand. De wilsovereenstemming ziet 
erop dat de overeenkomst wordt gewijzigd. In feite ontstaat door de nieuwe 
wilsovereenstemming een nieuwe overeenkomst ten aanzien van de wijzi-
gingen waarover partijen het eens zijn geworden. De wilsgebreken zijn ook 
hier in te roepen. De afspraken uit de oorspronkelijke overeenkomst waar-
over partijen bij het wijzigen niets regelen, blijven in stand.

Bij tweezijdig wijzigen komt dus opnieuw een overeenkomst tot stand, 
maar daarbij is een kanttekening op zijn plaats. Partijen zijn namelijk 
wel ‘bezwaard’ met voorkennis die voorvloeit uit het feit dat ze al in een 
rechtsverhouding tot elkaar staan op het moment dat ze met elkaar in 
onderhandeling treden over een wijziging. Daarmee moet rekening wor-
den gehouden als ze tot elkaar treden in onderhandeling. Ze moeten met 
elkaars belangen rekening houden op grond van de redelijkheid en billijk-
heid die bestaat voor partijen bij een overeenkomst, dus op grond van art. 
6:248 bw. Dit geldt overigens ook voor rechtssubjecten die nog geen ver-
bintenis met elkaar zijn aangegaan, maar wel in onderhandeling zijn getre-
den. Zij staan tot elkaar in een bijzondere door de goede trouw beheerste  
rechtsverhouding op grond van het arrest Baris/Riezenkamp.41 De hoofd-

41. hr 15 november 1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
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regel is echter dat onderhandelingen in beginsel vrij kunnen worden 
afgebroken.42 

Voor partijen die vanuit een bestaande overeenkomst met elkaar in 
onderhandeling treden geldt een ander uitgangspunt bij de onderhandelin-
gen, omdat tussen hen de oorspronkelijke overeenkomst blijft gelden als de 
onderhandelingen worden afgebroken zonder dat wilsovereenstemming is 
bereikt over een nieuwe overeenkomst. Wel is mogelijk dat zij de onderhan-
deling inzetten waarbij het beëindigen van de overeenkomst als drukmiddel 
door een partij naar voren wordt gebracht, als tijdens de onderhandelin-
gen blijkt dat nieuwe overeenstemming niet kan worden gerealiseerd. Het 
uitgangspunt bij de onderhandelingen is dus anders, maar de rechtsregels 
die in de rechtspraak zijn geformuleerd zijn onverkort van toepassing als 
partijen onderhandelen over de wijziging van een al tussen hen geldende 
overeenkomst.

3.4.3 Een andere uitvoering geven aan de overeenkomst

De feitelijke invulling van de overeenkomst door partijen kan ertoe leiden 
dat de overeenkomst is uit te leggen op een manier die afwijkt van wat 
partijen oorspronkelijk (al dan niet schriftelijk) zijn overeengekomen. Uit de 
feitelijke invulling kan blijken dat partijen de oorspronkelijke overeenstem-
ming met wederzijdse instemming (wilsovereenstemming) hebben aangepast. 
Dan is niet expliciet – vaak zelfs stilzwijgend – een wijziging gerealiseerd 
in de rechtsverhouding die eruit bestaat dat partijen een andere uitvoering 
aan de overeenkomst geven dan oorspronkelijk was afgesproken.43 

Als partijen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst een andere 
uitvoering geven aan de overeenkomst, dan is geen sprake van een wij-
ziging. Het is ook mogelijk dat tijdens de looptijd een andere uitvoering 
wordt gegeven aan de overeenkomst. Dan is wel sprake van een wijziging, 
die in beginsel op tweezijdigheid berust. De aanpassing moet wel herleid-
baar zijn tot overeenstemming tussen partijen. Partijen moeten zich bewust 
binden, ook als dit stilzwijgend is.44

Als een overeenkomst gedurende langere periode op een andere manier 
wordt uitgevoerd door beide partijen dan oorspronkelijk was afgesproken, 
dan is eerder aan te nemen dat partijen het eens zijn over de wijziging, dan 
in de situatie waarin dit in een korte periode gebeurt waarbinnen één partij 
vervolgens tegen de uitvoering ageert. 

42. Vgl. hr 12 augustus 2005, nj 2005, 467 (cbb/jpo).
43. Vgl. art. 3:37 bw. De verklaring van partijen kan in iedere vorm geschieden. Ook 
stilzwijgende verklaringen zijn mogelijk.
44. Vgl. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi).
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De stilzwijgende aanvaarding van een wijziging is niet aannemelijk als 
één van de partijen weinig zicht heeft op de te verrichten prestaties door 
de andere partij. Als iemand bijvoorbeeld een aannemer vraagt om de 
badkamer op een bepaalde wijze, namelijk conform een bouwtekening, te 
verbouwen, dan kan een aannemer die de badkamer niet overeenkomstig 
de bouwtekening realiseert zich er niet op beroepen dat de opdrachtgever 
tussentijds heeft ingestemd met een wijziging. Hier speelt de professionali-
teit van een aannemer mee en het ontbreken daarvan bij de opdrachtgever, 
die tijdens de verbouwing geen inzicht heeft of deze conform de bouwteke-
ning geschiedt. De afhankelijkheid van een opdrachtgever ten opzichte van 
een professionele opdrachtnemer kan ertoe leiden dat de opdrachtnemer 
extra zorgvuldigheid in acht moet nemen. Dit kan tot uitdrukking komen in 
een sterkere mededelingsplicht bij de opdrachtnemer en een minder sterke 
onderzoeksplicht bij de opdrachtgever. Het zou anders kunnen zijn als er 
een onderaannemer is die feitelijk het werk uitvoert in opdracht van de 
aannemer, die eveneens zelf feitelijk werkzaamheden uitvoert op dezelfde 
locatie, of zelfs samen met de onderaannemer. De aannemer dient namelijk 
eerder in te zien dat een uitvoering niet conform plan wordt gerealiseerd 
dan de niet professionele wederpartij. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld 
in verband met een beroep op dwaling aangegeven dat het hof in eerdere 
instantie betekenis mocht toekennen aan het feit dat partijen professionele 
ondernemers waren.45 De professionaliteit van partijen speelt mijns inziens 
in het algemeen mee bij de uitleg van rechtsverhoudingen.

De onderzoeksplicht en de mededelingsplicht blijven van belang tijdens 
de looptijd van een overeenkomst. In het arrest Van der Beek/Van Dartel 
overweegt de Hoge Raad dat als partijen ten opzichte van elkaar een 
onderzoeks- en mededelingsplicht hebben, de mededelingsplicht van de 
ene partij prevaleert boven de onderzoeksplicht van de andere partij. De 
Hoge Raad geeft hiervoor als grondslag de goede trouw (redelijkheid en 
billijkheid).46 De partij die de overeenkomst anders uitvoert – en hierdoor 
wellicht de overeenkomst wijzigt – heeft derhalve een zeer sterke mede-
delingsplicht, omdat zijn wederpartij erop moet kunnen vertrouwen dat 
de oorspronkelijke overeenkomst wordt nagekomen. Uit het beginsel van 
de verbindende kracht van de overeenkomst is mijns inziens af te leiden 
dat de onderzoeksplicht van partijen na het sluiten van een overeenkomst 

45. Vgl. hr 5 september 2003, nj 2003, 677 (Kalkman/Baarsma’s Dranken BV).
46. hr 30 november 1973, nj 1974, 97 (Van der Beek/van Dartel). Zie over de verhouding 
onderzoeksplicht-mededelingsplicht en een mogelijk beroep op dwaling: J.W.M. Pothof 
en W.A. Zondag, ‘Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden’, 
Arbeid Integraal 2005/4, p. 100 t/m 102. Zie voor arbeidsrechtelijke voorbeelden over de 
mededelingsplicht bijvoorbeeld Ktr. Zwolle 10 augustus 2004, jar 2004/251 (Ontraq/x.) en 
Ktr. Amsterdam 14 april 2004, jar 2004/120 (Bakker & Boswijk Notarissen/x.).
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minder sterk geldt dan voor het sluiten van een overeenkomst. Als een 
partij het voornemen heeft om de overeenkomst anders uit te voeren dan 
oorspronkelijk was afgesproken, dan dient die partij dat aan de andere 
partij te melden. Dit geldt ook als bij de uitvoering van een overeenkomst 
onjuistheden opkomen.47

3.4.4 Het tweezijdig overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding

De contractsautonomie van partijen laat toe dat partijen met elkaar over-
een komen dat één van hen de exclusieve bevoegdheid krijgt om later 
eenzijdig wijzigingen te realiseren. Eén van de partijen begrenst de eigen 
contractsvrijheid dan meer dan de andere partij. Een eenzijdig wijzigings-
beding leidt tot onzekerheid voor de partij die zijn contractsautonomie 
heeft prijsgegeven. Het verdient daarom de voorkeur dat partijen een 
bandbreedte afspreken aan hand waarvan partijen vaststellen waartoe het 
eenzijdig wijzigingsbeding zich uitstrekt. Bepaalde afspraken tussen partijen 
kunnen daarmee buiten het toepassingsbereik van het eenzijdig wijzigings-
beding worden geplaatst.

Een eenzijdig wijzigingsbeding kan met enig wantrouwen worden be-
keken. Een eenzijdig wijzigingsbeding is namelijk gegrond op wilsovereen-
stemming, maar het kan tot een onevenredige positie van partijen leiden 
bij een overeenkomst, zeker als een eenzijdig wijzigingsbeding zeer ruim is 
opgesteld. Het is de vraag of de partij die zijn bevoegdheden prijs geeft met 
een eenzijdig wijzigingsbeding niet in een zeer zwakke onderhandelingspo-
sitie verkeert en in feite geen keuze heeft om te onderhandelen over het al 
dan niet opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding. In beginsel lijkt een 
eenzijdig wijzigingsbeding voor de partij die zijn bevoegdheden beperkt na-
melijk uitsluitend nadelig te zijn. Toch zijn ook voorbeelden te bedenken, 
waarbij de uitoefening van de bevoegdheid ontleend aan een eenzijdig wij-
zigingsbeding tot voordelen strekt, zoals in de situatie waarin de werkgever 
op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding bepaalde arbeidsvoorwaarden 
gunstig bijstelt. 

Een eenzijdig wijzigingsbeding is in ieder geval aantastbaar door partijen 
op grond van art. 6:248 lid 2 bw als het beding in de gegeven omstan-
digheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
is. De aantasting is niet altijd eenvoudig te realiseren, want het eenzijdig 
wijzigingsbeding kan op zichzelf staand een zeer redelijke bepaling zijn, 
terwijl de uitoefening van de bevoegdheden die het eenzijdig wijzigingsbe-

47. hr 8 oktober 2004, nj 2005, 52 (nsc/Pongers). “Voor een overeenkomst van aanneming van 
werk geldt dat op de aannemer de verplichting rust de opdrachtgever tijdig te waarschuwen 
voor onjuistheden in de opdracht die hij kent of behoort te kennen.”
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ding aan een partij verstrekt vervolgens wel tot onredelijke uitkomsten leidt. 
Een contractsbepaling die op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding is 
aangepast kan vervolgens wel weer opzij worden gezet, als deze bepaling in 
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is. Dit is uiterst omslachtig en het verdient de voorkeur om 
tijdens de uitoefening van de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid rekening te 
houden met de vraag of een wijziging redelijk is.

In de wet is de mogelijkheid tot het opnemen van een eenzijdig wijzigings-
beding op verschillende plaatsen genoemd. Een voorbeeld is te vinden in 
het arbeidsrecht in art. 7:613 bw. Een werkgever kan, mits er een schriftelijk 
beding is waarin deze bevoegdheid is gegeven, arbeidsvoorwaarden in de 
arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen, als hij daarvoor een zwaarwichtig 
belang heeft (zie hierover hoofdstuk 9, paragraaf 2.4). Art. 7:505 bw biedt 
de reisorganisator mogelijkheden om een eenzijdig wijzigingsbeding af te 
spreken. Het gaat steeds om het wijzigen wegens gewichtige, de reiziger 
onverwijld medegedeelde omstandigheden. Bij lid 1 van art. 7:505 bw gaat 
het om het wijzigen van een wezenlijk punt van de reisovereenkomst, maar 
de reiziger kan die voorgestelde wijziging afwijzen. Lid 2 van art. 7:505 bw 
bepaalt dat de reisorganisator kan bedingen dat hij de reisovereenkomst 
kan wijzigen, waarbij de reiziger de voorgestelde wijziging slechts kan afwij-
zen als het tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Als de reiziger 
weigert mee te werken, dan kan de reisorganisator de reisovereenkomst 
opzeggen met terugbetaling van een eventueel al betaalde reissom. Ook 
vermogensschade die de reiziger heeft geleden moet in beginsel worden 
vergoed op grond van art. 7:504 lid 3 bw. Wat opvalt bij het wijzigings-
beding voor de reisovereenkomst is dat de evenredigheid is verdisconteerd 
in de belangenafweging die partijen moeten maken. Alleen lid 2 biedt een 
echt eenzijdig wijzigingsbeding. Bij gebruik daarvan mag er niet meer dan 
een gering nadeel zijn voor de reiziger, anders kan de reiziger de wijziging 
afwijzen. De wijzigingsmogelijkheid bij reisovereenkomsten heeft een prag-
matisch karakter en past bij de betreffende branche, waarin veranderingen 
aan de orde van de dag zijn.48 Voorts valt op dat de zwakkere partij, de 
reiziger, bescherming toekomt, door de contractuele gebondenheid te be-
nadrukken. De bescherming blijkt ook doordat het wijzigingsbeding zo is 
geregeld dat afwijking van de wettelijke regeling niet is toegestaan. Een 
reisorganisator kan dus geen ruimer opgesteld wijzigingsbeding hanteren.49 

48. Overboekingen in hotels of voor bepaalde vluchten, etc.
49. Dit blijkt uit art. 7:513 bw dat bepaalt dat niet ten nadele van de reiziger mag worden 
afgeweken van titel 7A. 
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De gebondenheid aan latere wijzigingen van algemene voorwaarden is 
ook te beschouwen als een eenzijdige wijzigingsmogelijkheid. Op grond 
van art. 6:232 bw raakt een wederpartij (consument) ook aan algemene 
voorwaarden gebonden als de gebruiker (de opsteller van de algemene 
voorwaarden) begreep of moest begrijpen dat de wederpartij de inhoud 
ervan niet kende. Als algemene voorwaarden worden gewijzigd, dan dient 
de gebruiker ervan de wederpartij de mogelijkheid te bieden om kennis te 
nemen van de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door toezending. Als 
daaraan is voldaan, dan is de wederpartij gebonden zonder dat er nieuwe 
instemming is geweest met de wijzigingen.50 De regeling over algemene 
voorwaarden biedt bescherming voor zwakkere partijen. Ook hier geldt 
een praktisch argument om binding aan toekomstige wijzigingen toe te 
laten. Algemene voorwaarden worden zeer veelvuldig gebruikt en overleg 
met alle klanten over algemene voorwaarden of over een wijziging ervan is 
ondoenlijk.51 Een belangrijk verschil met eerder genoemde wijzigingsbedin-
gen is dat de algemene voorwaarden niet de kern van de overeengekomen 
prestaties (mogen) omvatten. Ook latere wijzigingen van algemene voor-
waarden tasten de kernprestaties niet aan.

3.4.5 Wijzigen op grond van art. 6:230 bw

Art. 6:230 bw biedt de mogelijkheid om een wijziging voor te stellen, waar-
door wordt voorkomen dat de overeenkomst op grond van art. 6:228 bw en 
art. 6:229 bw wordt vernietigd. De bewoordingen in art. 6:230 bw, namelijk 
dat een wijziging kan worden voorgesteld, leiden ertoe dat deze wijzi-
gingsmogelijkheid tweezijdig is. De bevoegdheid van de wederpartij om de 
overeenkomst te vernietigen op grond van art. 6:228 bw en art. 6:229 bw 
vervalt weliswaar, het betekent niet dat de wederpartij gebonden is aan de 
voorgestelde wijziging. Er ontstaat ruimte om te onderhandelen. De partij 
die de wijziging voorstelt moet de wijziging zorgvuldig formuleren, omdat 
art. 6:230 bw alleen van toepassing is als de wijziging het nadeel dat de tot 
vernietiging bevoegde partij bij de instandhouding van de overeenkomst 
lijdt, op afdoende wijze opheft (zie lid 1, laatste zin). Het is denkbaar dat de 
tot vernietiging bevoegde partij naast het op te heffen nadeel probeert voor-
deel te halen uit de situatie en daartoe bestaat ook onderhandelingsruimte.  

50. Die instemming was er eerder, bijvoorbeeld toen de koop plaats vond.
51. Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die eerder een product 
kochten. Het is praktisch niet haalbaar om aan elk rechtssubject die klant was in een bepaalde 
winkel steeds de nieuwe algemene voorwaarden op te sturen. De plicht om deze ter inzage 
te hebben is afdoende.



75

Echter, art. 6:230 bw biedt daarbij geen ondersteuning, omdat daar slechts 
het opheffen van nadeel als uitgangspunt geldt.

3.4.6 Eenzijdig wijzigen is niet mogelijk

In het algemene overeenkomstenrecht bestaat in beginsel niet de moge-
lijkheid eenzijdig een overeenkomst te wijzigen. Instemming van partijen 
is essentieel om gebonden te raken aan afspraken uit een overeenkomst 
en om deze later te wijzigen. Eenzijdig wijzigen verhoudt zich slecht met 
het in het overeenkomstenrecht geldende beginsel van consensualisme. 
Wilsovereenstemming is vereist voor gebondenheid en vormt de grondslag 
voor latere gebondenheid. De Hoge Raad heeft nooit erkend dat partijen 
bij een overeenkomst een recht toekomt een overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen. 

Uit een voorbeeld blijkt het belang van wilsovereenstemming. Aan het 
gerechtshof werd de vraag voorgelegd of een verzekeraar bevoegd was een-
zijdig aan een apotheekhouder op te leggen dat alleen nog goedkope medi-
cijnen worden vergoed.52 De apotheekhouder kreeg tot dan toe alle medicij-
nen vergoed. De verzekeraar wilde echter een nieuw beleid invoeren. Van 
medicijnen met dezelfde samenstelling wilde de verzekeraar alleen nog de 
goedkoopste vergoeden. De verzekeraar besloot het nieuwe beleid eenzijdig 
op te leggen aan de apotheekhouders. Het gerechtshof oordeelde daarop 
dat de verzekeraar daartoe niet bevoegd was. De overeenkomst tussen 
beiden was privaatrechtelijk van aard, dus de verzekeraar was ook gebon-
den aan privaatrechtelijke normen. Op basis van de overeenkomst had de 
verzekeraar altijd alle medicijnen vergoed. De apotheekhouders bepaalden 
daarbij welke medicijnen ze voorschreven als een medicijn op stofnaam was 
voorgeschreven. Het gerechtshof overwoog daarom dat instemming was 
vereist: ‘Deze gang van zaken heeft jaar in jaar uit voortgeduurd en moet 
daarom worden aangemerkt als een door partijen geaccepteerde invulling 
van de wederzijdse rechten en verplichtingen uit de medewerkersovereen-
komst, waardoor die jarenlang gevolgde praktijk een vast onderdeel van de 
medewerkersovereenkomsten is geworden. Dit brengt mee dat in die gang 
van zaken slechts een wijziging kan worden gebracht indien partijen daar-
over een andere afspraak maken. Met andere woorden: het staat Amicon 
(verzekeraar) niet vrij om eenzijdig daarin verandering te brengen.’

52. Gerechtshof Arnhem 7 oktober 2003, njf 2004, 27.
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3.4.7 Aantasting van de overeenkomst op grond van art. 6:248 lid 2 bw

Ondanks de sterke werking van het beginsel van consensualisme, waarbij 
wordt vastgehouden aan de wilsovereenstemming om te bepalen wat tussen 
partijen geldt, bestaat de mogelijkheid om bepalingen uit een overeenkomst 
aan te tasten op grond van art. 6:248 lid 2 bw. Dat artikel doet afbreuk aan 
het beginsel van consensualisme. In art. 6:248 lid 2 bw is de derogerende 
werking van de redelijkheid en billijkheid geregeld. Een geslaagd beroep 
hierop leidt tot een wijziging van de overeenkomst, doordat één of meer 
bepalingen buiten toepassing kunnen worden verklaard. 

Alleen ‘opzij zetten’ is mogelijk. Art. 6:248 lid 2 bw biedt geen mogelijk-
heid contractsbepalingen inhoudelijk te wijzigen. Als een contractsbepaling 
buiten toepassing is verklaard, is de overeenkomst als geheel wel inhoudelijk 
gewijzigd, omdat een bepaling niet meer geldt. Een overeenkomst met een 
nietig beding blijft voor het overige in stand, voor zover dit gelet op de 
inhoud en strekking ervan niet in onverbrekelijk verband met het nietige 
beding staat.53 Soms is noodzakelijk te bepalen of zinvol is de overeenkomst 
voor het overige deel in stand te laten.

Een partij is niet verplicht bij de rechter een beroep te doen op art. 6:248 
lid 2 bw. Een partij die een contractsbepaling derogeert zonder tussenkomst 
van de rechter kan een vordering tot nakoming verwachten, die uiteindelijk 
bij de rechter wordt afgedwongen. De rechter kan dan toetsen of derogeren 
op grond van art. 6:248 lid 2 bw terecht was. Als een partij het beroep van 
de wederpartij op de derogerende werking niet bestrijdt met een vordering 
tot nakoming en uitvoering geeft aan de overeenkomst waarvan een con-
tractsbepaling opzij is gezet, dan kan onder omstandigheden sprake zijn 
van stilzwijgende aanvaarding. Overigens kan een partij ook expliciet het 
derogeren van de wederpartij aanvaarden. 

De rechter toetst terughoudend bij een beroep op art. 6:248 lid 2 bw.54 
Het beginsel van consensualisme, de contractsautonomie en het beginsel 
van de verbindende kracht van de overeenkomst zijn in het geding als een 
contractsbepaling opzij wordt gezet. Het te snel toekennen van een beroep 
op art. 6:248 lid 2 bw komt ook de rechtszekerheid die samenhangt met het 
beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst niet ten goede. 
De terughoudendheid is derhalve zeer van belang.

De terughoudendheid komt naar voren in de formulering van art. 6:248 
lid 2 bw: een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel 
is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar 

53. hr 16 november 1984, nj 1985, 624 (Buena Vista).
54. Dit blijkt uit de woorden “naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar”. Zie Valk 
2003 (t&c bw), art. 6:248 bw, aant. 4.



77

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit is 
volgens de Hoge Raad in het arrest fnv/Frans Maas een andere maarstaf 
dan ‘in strijd met de redelijkheid en billijkheid.’55 Abas heeft de Hoge 
Raad bekritiseerd naar aanleiding van dit arrest en een eerder gewezen 
arrest met dezelfde strekking. Hij betoogt dat geen verschil bestaat tussen 
de maatstaven en beroept zich daarbij op de parlementaire geschiedenis 
van Boek 6 bw.56 Zijn standpunt is bekritiseerd in de literatuur, omdat de 
gelijkstelling in de parlementaire geschiedenis niet is terug te vinden.57

De rechter moet motiveren waarom een overeenkomst niet onverkort 
dient te worden nagekomen en alle relevante omstandigheden meewegen.58 
De Hoge Raad overweegt in het arrest Saladin/hbu59 wat meespeelt bij de 
afweging of een contractuele bepaling opzij moet worden gezet, namelijk 
‘de zwaarte van de schuld, mede i.v.m. de aard en de ernst van de bij enige 
gedragingen betrokken belangen, de aard en de verdere inhoud van de 
overeenkomst waarin het beding voorkomt, de maatschappelijke positie en 
de onderlinge verhouding van pp., de wijze waarop het beding is tot stand 
gekomen, de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding 
bewust is geweest’.

In het arrest Pseudo vogelpest60 overweegt de Hoge Raad in gelijke strek-
king: ‘dat het antwoord op de vraag of zulks het geval is, afhankelijk is van 
de waardering van tal van omstandigheden zoals: de zwaarte van de schuld 
aan de zijde van de verkoper, de aard en de ernst van de voorzienbare 
schade, de wijze waarop het beding is tot stand gekomen, de strekking 
van het beding (met name in hoever bij een beding tot beperking van de 
aansprakelijkheid de overeengekomen beperking in enige verhouding staat 
tot de omvang van voorzienbare schade), het gedrag van de koper met be-
trekking tot de gebreken of de daardoor veroorzaakte schade’. In casu had 
de koper niet onderzocht of een bepaalde voorgeschreven gezondheidsver-
klaring was verkregen. Ook had de koper deze niet zelf aangevraagd. Dat 
alleen betekende niet dat de verkoper zich te goeder trouw mocht beroepen 
op het exoneratiebeding.

55. hr 25 februari 2000, jar 2000/85 (fnv/Frans Maas).
56. P. Abas, ‘Geknoei met de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid’, ntbr 
1998/5, p. 163 t/m 166 en P. Abas, ‘Ook in 2000 knoeit de Hoge Raad nog steeds met 
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid’, ntbr 2000/6, p. 25 t/m 261.
57. Asser-Hartkamp 4-ii (2001), nr. 314a.
58. hr 12 mei 2000, nj 2000, 412 (Interpolis/Peeten BV).
59. hr 19 mei 1967, nj 1967, 261 (Saladin/hbu).
60. hr 20 februari 1976, nj 1976, 486 (Pseudo Vogelpest). In de noot van G.J. Scholten staan 
de relevante omstandigheden opgesomd over de vraag of te goeder trouw een beroep kan 
worden gedaan op de exoneratie. Zie ook hr 25 april 1986, nj 1986, 714 (Smilde).
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3.4.8 Proportionele redelijkheid en billijkheid 

Drion en Van Wechem brengen naar voren dat mogelijk is ‘dat een over-
eenkomst voor de ene helft aanvaardbaar is en voor de andere helft onaan-
vaardbaar’, hetgeen zij proportionele redelijkheid en billijkheid noemen.61 
Zij baseren zich daarbij op een arrest van de Hoge Raad.62 Het lijkt der-
halve mogelijk dat een contractuele afspraak voor de helft onaanvaardbaar 
is, terwijl deze voor de andere helft in stand kan blijven. Vooral uit de be-
woordingen ‘voor zover’ uit art. 6:248 lid 2 bw is de proportionele redelijk-
heid en billijkheid naar mening van Drion en van Wechem af te leiden.63

Zij worden in hun mening gesteund door a-g Spier, die aangeeft dat ‘het 
alles of niet-denken (…) in onbruik is geraakt. De proportionele benade-
ring heeft een niet meer te stuiten opmars ingezet. (…) Art. 6:248 lid 2 bw 
brengt dat tot uitdrukking door te spreken van “voor zover”.’64

Mijns inziens is inderdaad mogelijk dat art. 6:248 lid 2 bw ten aan-
zien van een bepaalde contractsbepaling proportioneel wordt toegepast.65 
Hierbij treedt de rechter echter wel sterk in de autonomie van contractspar-
tijen, omdat een proportionele toepassing van art. 6:248 lid 2 bw ertoe leidt 
dat een contractsbepaling wel in stand blijft maar tot proportioneel niveau 
wordt gewijzigd. Een verdergaand gevolg wordt daarmee voorkomen, na-
melijk het opzij zetten van een contractsbepaling als geheel.

De proportionele toepassing van art. 6:248 lid 2 bw is in verband te 
brengen met de iustum-pretium-leer. Eerder werd aangegeven dat die leer 
nauw verwant is met het evenredigheidsbeginsel en dat Hartlief heeft on-
derzocht of ons contractenrecht door het beginsel van de rechtvaardige 
prijs wordt beheerst, maar dat hij meent dat dit niet het geval is.66 Een 
proportionele toepassing van art. 6:248 lid 2 bw is mijns inziens te ver-

61. C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid’, njb 
2006/10, p. 567.
62. hr 17 februari 2006, nj 2006, 378, m. nt. M.M. Mendel.
63. C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, njb 2005/9, 
p. 440. Zij komen hierbij naar aanleiding van hr 2 april 2004, jar 2004/112 (Drankencentrale 
Waterland/Blakborn).
64. a-g Spier in zijn conclusie voor hr 17 februari 2006, nj 2006, 378, onder 4.38.1. Zie 
tevens C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid’, njb 
2006/10, p. 568 en 569.
65. A.F. Bungener, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht’, Arbeidsrecht 
2006/6/7, p. 12 t/m 16.
66. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.7. Vgl. T. Hartlief, ‘Het beginsel van de rechtvaardige 
prijs’, Groninger opmerkingen en mededelingen, 1998, met verwijzing naar Nieuwenhuis. Zie over 
de iustum pretium leer ook P. Abas, De rol van het iustum pretium in het huidige bw, in: 
Beginselen van contractenrecht, Opstellen aangeboden aan Nieskens-Isphording, Zwolle: W.E.J. Tjeenk 
Willink 2000.
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dedigen als uitwerking van de iustum-pretium-leer. De contractsvrijheid 
staat immers niet centraal, maar wordt beperkt door de mogelijkheid te 
erkennen dat op grond van art. 6:248 lid 2 bw afspraken tot aanvaardbare 
proporties worden teruggebracht. Aanvaardbaar zal doorgaans een meer 
‘rechtvaardige’ proportie omvatten.

3.4.9 Onvoorziene omstandigheden in de zin van art. 6:258 bw (imprévision)

Art. 6:258 regelt het leerstuk van onvoorziene omstandigheden. In de li-
teratuur wordt wel aangenomen dat art. 6:258 bw een lex specialis is van 
art. 6:248 lid 2 bw.67 Konijn meent echter dat niet geheel duidelijk is of 
art. 6:258 bw een lex specialis is van art. 6:248 lid 2 bw. Zij wijst op een 
arrest van de Hoge Raad uit 1999, waarin de Hoge Raad overweegt dat 
de mogelijkheid een beroep te doen op art. 6:258 bw niet uitsluit dat een 
beroep kan worden gedaan op de leden 1 en 2 van art. 6:248 bw.68 Zondag 
en Reurich zijn van mening dat art. 6:258 bw geen lex specialis is van art. 
6:248 bw.69 Uit het arrest fnv/Frans Maas blijkt evenmin dat art. 6:258 bw 
als een specialis moet worden opgevat.70 Naar mijn mening kan dan ook uit 
de rechtspraak van de Hoge Raad en de literatuur worden afgeleid dat art. 
6:258 bw geen lex specialis is van art. 6:248 bw.

Art. 6:258 bw biedt voor beide partijen de mogelijkheid de rechter te 
verzoeken een overeenkomst te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien aard 
zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwach-
ten. Een wetswijziging kan bijvoorbeeld een onvoorziene omstandigheid 
opleveren.71 

Een beroep op art. 6:258 bw is mogelijk als ongewijzigde instandhou-
ding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

67. Valk 2003 (t&c bw), art. 6:258 bw, aant. 1. Zie over de vraag of sprake is van een lex 
specialis: L. Reurich, Coherentie van redelijkheidsnormen. Over de verhouding tussen 6:248 
lid 2 en 6:258 bw, in: T. Hartlief, e.a., Coherente instrumenten in het contractenrecht, Leiden: E.M. 
Meijers Instituut 2003, p. 47 e.v. Reurich analyseert of sprake is van een lex specialis of een 
lex suppleta en komt tot de slotsom dat de verhouding tussen de artikelen niet in deze termen 
aan de orde moet worden gesteld.
68. hr 25 juni 1999, nj 1999, 602 (Vereniging voor de Effectenhandel/csm).
69. W.A. Zondag, ‘Wijziging van arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht 2000/2, p. 51; L. 
Reurich, Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van redelijkheid en billijkheid, 
Deventer: Kluwer 2005, p. 93 e.v.
70. hr 25 februari 2000, jar 2000/85 (fnv/Frans Maas). Tevens gepubliceerd in nj 2000, 
471, met nt. Bloembergen. Bloembergen meent dat in het arrest besloten ligt dat in het 
betreffende geval zowel een beroep op art. 6:248 bw als op 6:258 bw open staat.
71. hr 14 juni 1996, nj 1996, 729, met nt. PAS.
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onaanvaardbaar is (terughoudendheid).72 In het arrest Campina/Van Jole73 
overweegt de Hoge Raad expliciet dat de rechter ten aanzien van de aan-
vaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden terughoudend-
heid dient te betrachten. 

Een beroep op de wijzigingsmogelijkheid van art. 6:258 bw is niet mo-
gelijk als de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst of de 
in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van degene die 
zich erop beroept. Dit is in lid 2 van art. 6:258 bw bepaald. Verder is een 
beroep op art. 6:258 bw slechts bij de rechter mogelijk, terwijl dat geen 
vereiste is bij een beroep op art. 6:248 bw.74

Alleen onvoorziene omstandigheden in de toekomst vallen onder art. 
6:258 bw.75 De rechter kan op verlangen van één van de partijen een 
overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van 
onvoorziene omstandigheden. Hieruit is een bepaalde eenzijdigheid af te 
lezen. Een partij kan zonder instemming van zijn wederpartij de rechter 
vragen een overeenkomst te wijzigen als aan de vereisten van art. 6:258 
bw is voldaan. De eisen van art. 6:258 bw zijn echter dermate zwaar dat 
een beroep op art. 6:258 bw niet snel zal slagen. Ook hier geldt dat de 
verbindende kracht van de overeenkomst voorop staat. De Hoge Raad 
overweegt: ‘redelijkheid en billijkheid verlangen immers in de eerste plaats 
trouw aan het gegeven woord en laten afwijking daarvan slechts bij hoge 
uitzondering toe.’76 De rechter kan aan de verbindende kracht afbreuk 
doen, een contractspartij kan dat niet zonder tussenkomst van de rechter, 
tenzij de partij een contractsbepaling buiten rechte derogeert op grond van 
art. 6:248 lid 2 bw.

Valk brengt naar voren dat art. 6:258 bw onder meer wordt gebruikt 
als sprake is van een ‘ernstige verstoring in de waardeverhouding tussen 
de wederzijdse prestaties bij wederkerige overeenkomsten, zodanig dat het 
evenwicht tussen prestatie en tegenprestatie gehéél is verbroken.’77 Hieruit 
blijkt dat een evidente onevenredigheid die voortvloeit uit een bestaande 
overeenkomst gecombineerd met latere onvoorziene omstandigheden tot 
aantasting van een overeenkomst kan leiden.

72. Valk 2003 (t&c bw), art. 6:258 bw, aant. 1. 
73. hr 19 november 1993, jar 1993/274 (Campina/Van Jole). Zie r.o. 3.3 (daar staat tevens een 
verwijzing naar eerder arresten in dezelfde lijn).
74. Zie ook L. Reurich, Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van redelijkheid en billijkheid, 
Deventer: Kluwer 2005, p. 100.
75. Valk 2003 (t&c bw), art. 6:258 bw, aant. 2a met verwijzing naar hr 20 februari 1998, nj 
1998, 493 (Briljant Schreuders/abp).
76. hr 20 februari 1998, nj 1998, 493 (Briljant Schreuders/abp).
77. Valk 2003 (t&c bw), art. 6:258 bw, aant. 6, met verwijzing naar hr 12 juni 1987, nj 1988, 
150 (Kriek/Smit).
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Partijen bij duurovereenkomsten moeten voordat ze een beroep doen op 
art. 6:258 bw en daarvoor naar de rechter gaan, in overweging nemen of ze 
de goede orde willen bewaren om in toekomst nog goed met elkaar verder 
te kunnen. Als een partij zich wel tot de rechter wendt met een verzoek op 
grond van art. 6:258 bw, dan is een toekomstige (succesvolle) samenwerking 
minder snel denkbaar. Barendrecht en Van Peursem brengen dit ook naar 
voren ten aanzien van de distributieovereenkomst: ‘Een distributieovereen-
komst is het juridisch kader voor een duurzame samenwerking waarvoor 
vertrouwen in de wederpartij onontbeerlijk is.’78 Een beroep op de rechter 
door een partij kan leiden tot verstoorde verhoudingen en tast doorgaans 
het vertrouwen aan dat de wederpartij heeft ten aanzien van een toekom-
stige samenwerking. Een alternatief voor partijen is om een bepaald geschil 
aan een arbiter voor te leggen of om een bemiddelaar in te schakelen.79

3.4.10 Onderhandelen tijdens de looptijd van de overeenkomst

Uit de contractsvrijheid vloeit voort dat rechtssubjecten het recht hebben 
onderhandelingen te openen, maar dat ze tevens het recht hebben niet op 
onderhandelingsvoorstellen van andere rechtssubjecten in te gaan. Ook 
tijdens de gebondenheid aan een overeenkomst bestaat de mogelijkheid de 
onderhandelingen te openen met als doel de overeenkomst te wijzigen. De 
wederpartij is in beginsel niet verplicht hierop in te gaan. De verbindende 
kracht van de bestaande overeenkomst prevaleert.

Het is mogelijk om het recht om te onderhandelen met anderen con-
tractueel uit te sluiten. Dat kan gebeuren in verband met de overeenkomst 
tussen partijen zelf, maar dat is op zich niet strikt noodzakelijk, omdat uit 
het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst voorvloeit 
dat de overeenkomst onverkort moet worden nagekomen. Partijen kunnen 
echter ook gedurende een bepaalde periode bedingen dat ze niet met an-
dere partijen onderhandelen of overeenkomsten sluiten (exclusiviteit). Een 
voorbeeld daarvan is de optie tot (ver)koop van een huis. Partijen verbinden 
aan exclusiviteit vaak een bepaalde termijn. Als binnen die termijn geen 
overeenstemming ontstaat, dan kan het recht om met anderen te onder-
handelen herleven.

De rechtsregels die bestaan om een bestaande overeenkomst eenzijdig 
aan te tasten bieden mogelijkheden om een onderhandelingspositie in te 
nemen. Deze rechtsregels kunnen zowel zien op het wijzigen als op het 

78. J.M. Barendrecht en G.R.B. van Peursem, Distributieovereenkomsten, Deventer: Kluwer 
1997, p. 9.
79. Arbitrage is vaak sneller, waardoor een conflict sneller is opgelost en de verhoudingen 
niet gedurende langere tijd verslechteren.
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beëindigen van een bestaande overeenkomst. Een partij kan de onderhan-
delingen openen en daarbij aangeven dat de onverkorte instandhouding 
van de overeenkomst op termijn niet haalbaar is. Als onderhandelingen 
over een wijziging niet mogelijk zijn, zal derhalve het einde van de overeen-
komst worden nagestreefd. Het is dan aan de wederpartij om een afweging 
te maken of de contractsband met de partij die wenst te onderhandelen vol-
doende waard is om deze eventueel na onderhandelingen en een wijziging 
van de overeenkomst voort te zetten. De rechtsregels om de overeenkomst 
aan te tasten zijn dus zeer van belang voor partijen die een wijziging van 
de overeenkomst nastreven.

Als partijen met elkaar in onderhandeling treden tijdens de looptijd van de 
overeenkomst, dan zijn de arresten over de precontractuele fase in begin-
sel toepasselijk. De hoofdregel blijft dat is toegestaan de onderhandelingen 
af te breken zonder dat een schadevergoedingsplicht ontstaat, tenzij dit 
op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het 
totstandkomen van de overeenkomst of in verband met de andere omstan-
digheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Deze maatstaf is streng 
en terughoudend.80 

Het afbreken van onderhandelingen heeft tot gevolg dat partijen aan 
de oorspronkelijke overeenkomst gebonden blijven. Als partijen de onder-
handelingen afbreken, terwijl hen dat niet meer vrij staat, dan kan schade-
vergoeding worden gevorderd, terwijl ook dan de bestaande overeenkomst 
in stand blijft. Ook is mogelijk om te vorderen dat de onderhandelingen 
worden voortgezet, mits dat zinvol lijkt.81

3.5 Het beëindigen van overeenkomsten

3.5.1 Einde van rechtswege

Een overeenkomst eindigt van rechtswege als de termijn is verstreken waar-
voor de overeenkomst is aangegaan. Daarnaast is mogelijk dat in de over-
eenkomst een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen. Ook dan eindigt 
deze van rechtswege bij het intreden van deze voorwaarde. Het voldoen 
van een overeengekomen prestatie kan ook het einde van de overeenkomst 
meebrengen. De autonomie van partijen en de hen toekomende contracts-
vrijheid is de grondslag voor deze vorm van beëindiging, waarbij partijen  

80. hr 12 augustus 2005, nj 2005, 467 (cbb/jpo).
81. Zie eerder hoofdstuk 2, paragraaf 4.1.



83

uitdrukkelijk bepalen hoe lang ze gebonden zijn. Voor bepaalde overeen-
komsten is de vrijheid beperkt om het einde van rechtswege te bepalen.82 

3.5.2 Wederzijds goedvinden

Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kunnen contractspartijen 
de overeenkomst tijdens de looptijd beëindigen met wederzijds goedvin-
den. Partijen gaan dan een beëindigingsovereenkomst met elkaar aan. Ze 
moeten wilsovereenstemming bereiken over het beëindigen van de overeen-
komst en eventueel over de voorwaarden waaronder dat gebeurt, zoals een 
opzegtermijn. Bij het beëindigen met wederzijds goedvinden ontstaat door 
het vereiste van wilsovereenstemming onderhandelingsruimte. 

De grondslag voor deze wijzigingsmogelijkheid ligt in de contractsau-
tonomie van partijen in samenhang met het beginsel van de verbindende 
kracht van de overeenkomst. Op de totstandkoming van een beëindigings-
overeenkomst zijn de regels voor totstandkoming van overeenkomst en de 
regels over de uitleg van overeenkomsten van toepassing.

Omdat partijen wilsovereenstemming moeten bereiken over de beëin-
digingsovereenkomst, bestaat onderhandelingsruimte om tot afspraken te 
komen over het vergoeden van schade als gevolg van het einde van de 
overeenkomst.

3.5.3 Opzeggen

Of de mogelijkheid tot opzeggen van een duurovereenkomst bestaat, hangt 
af van de vraag of een overeenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde 
tijd is aangegaan. Verder is van belang of partijen in de overeenkomst de 
mogelijkheid hebben opgenomen om deze tussentijds op te zeggen. 

Als partijen een duurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan 
zonder een mogelijkheid tot tussentijds opzeggen, dan is deze overeenkomst 
als geheel niet opzegbaar, dus ook niet op grond van de redelijkheid en 
billijkheid (6:248 bw). De Hoge Raad heeft namelijk overwogen dat over-
eenkomsten voor bepaalde tijd niet kunnen worden opgezegd, tenzij sprake 
is van onvoorziene omstandigheden.83 De Hoon stelt dat vrij algemeen is 
aanvaard dat (onbenoemde) duurovereenkomsten voor bepaalde tijd alleen 
opzegbaar zijn op grond van art. 6:258 bw.84

Wel is mogelijk dat één of meer bepalingen op grond van art. 6:248 lid 
2 bw buiten toepassing raken, waardoor het instandhouden van het overige 

82. Bijvoorbeeld voor bepaalde huurovereenkomsten voor woonruimte.
83. hr 21 oktober 1988, nj 1990, 439 (Mondia/Calanda).
84. M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, njb 2001/19, p. 893.
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deel van de overeenkomst niet meer zinvol is.85 Weliswaar is het derogeren 
geen zelfstandige opzegmogelijkheid, het biedt wel de mogelijkheid om 
het bestaansrecht van de overeenkomst te betwisten. Als kernbepalingen 
opzij zijn gezet met een geslaagd beroep op art. 6:248 lid 2 bw, dan kan 
het bestaan van het overige deel van de overeenkomst nutteloos worden. 
De derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid ten aanzien van 
een aantal contractsbepalingen is dan een verkapt opzeggen. Wel is van 
belang dat partijen in dat geval ook het overige deel van de overeenkomst 
beëindigen om te voorkomen dat achteraf nakoming wordt gevorderd. Het 
derogeren van een aantal bepalingen kan dus een reden vormen om de 
overeenkomst als geheel te beëindigen. 

Verder bestaat altijd de mogelijkheid een beroep te doen op onvoor-
ziene omstandigheden, waardoor met behulp van art. 6:258 bw de over-
eenkomst eventueel is te beëindigen. Een dergelijk beroep wordt niet snel 
toegewezen.

De opzegging van een duurovereenkomst is mogelijk als partijen hebben 
bedongen dat de overeenkomst tussentijds opzegbaar is. Het beroep op een 
tussentijds opzegbeding kan gepaard gaan met bepaalde voorwaarden in 
de overeenkomst, zoals het vergoeden van bepaalde schade van de andere 
partij.86 

Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zijn in beginsel 
opzegbaar.87 In het arrest Sander/Sanders88 overweegt de Hoge Raad dat de 
billijkheid in het algemeen met zich mee zal brengen dat een bruikleen-
overeenkomst met een redelijke termijn kan worden opgezegd. De aard van 
de overeenkomst speelt daarbij ook een rol. De omstandigheden van het 
geval kunnen echter meebrengen dat een dergelijke overeenkomst slechts 
met ‘stringente reden’ is op te zeggen. De Hoge Raad wijst voorts op het 
feit dat in de wet niets is geregeld over de opzegging van duurovereenkom-
sten. In casu had een zoon veel werk besteed aan het verbouwen van een 
schuur op het erf van zijn vader met als doel er woonruimte van te ma-
ken. Wat blijkt uit dit arrest is dat duurovereenkomsten niet altijd zonder 
meer opzegbaar zijn. Soms is een ‘stringente reden’ vereist. Wat daaronder 
wordt verstaan is echter niet duidelijk.

De vraag of onbenoemde duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd 
opzegbaar zijn is in het arrest Latour/De Bruijn nogmaals aan de orde ge-

85. Vgl. hr 16 november 1984, nj 1985, 624 (Buena Vista).
86. Zie ook M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, njb 2001/19, p. 891 en 892.
87. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 27.
88. hr 15 april 1966, nj 1966, 302 (Sanders/Sanders). Zie ook hr 13 februari 1976, nj 1976, 
343.
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komen.89 In casu ging het om een distributieovereenkomst waarvoor ten 
aanzien van het opzeggen geen wettelijke of contractuele regeling van toe-
passing was. Of de overeenkomst dan opzegbaar is hangt af van de rede-
lijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval. 
Dit geldt ook als uit de aard van een specifieke distributieovereenkomst zou 
volgen dat zij in beginsel zonder meer opzegbaar is. Ook dan kunnen de 
eisen van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden 
van het geval ertoe leiden dat een voldoende zwaarwegende grond voor 
opzegging is vereist. Het is dus niet altijd mogelijk zonder gegronde reden 
een duurovereenkomst op te zeggen. De Hoon gaat in op de omstandighe-
den van het geval en concludeert dat het uiteindelijk gaat om de concrete 
belangen van partijen die daar achter zitten.90

Als in plaats van een opzegging ook een wijziging van de duurovereen-
komst op grond van art. 6:258 bw kan worden gevorderd, blijft het mogelijk 
de duurovereenkomst op te zeggen op grond van de redelijkheid en billijk-
heid.91 Dit is anders dan bij de duurovereenkomst voor bepaalde tijd, die in 
beginsel niet op grond van de redelijkheid en billijkheid opzegbaar is.

In het arrest Mattel/Borka92 werd een distributieovereenkomst tegen een 
redelijke opzegtermijn beëindigd. De opgezegde partij had echter investe-
ringen gedaan die niet waren verdisconteerd in de opzegtermijn. De Hoge 
Raad overweegt dat afhankelijk van de omstandigheden van het geval op 
grond van de redelijkheid en billijkheid een schadevergoeding kan worden 
toegekend, ondanks de redelijke duur van de opzegtermijn.

De Hoon vergelijkt de overweging uit dit arrest met de mogelijkheid 
tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de wettelijk geregelde klan-
tenvergoeding bij agentuurovereenkomsten.93 Naast een vergelijking met 
een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:685 bw is 
mijns inziens een vergelijking met de kennelijke onredelijke opzegging van 
de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:681 bw mogelijk. Het gaat er 
immers om dat de overeenkomst rechtsgeldig eindigt, maar dat niettemin 
een verplichting ontstaat een bepaalde vergoeding te betalen gezien de 
concrete omstandigheden van het geval ten tijde van het eindigen van de 
overeenkomst.

Overigens kan ter discussie worden gesteld wie moet opdraaien voor 
bepaalde investeringen. Ook over investeringen kan immers worden onder-

89. hr 3 december 1999, nj 2000, 120 (Latour/De Bruijn). M.W. de Hoon, ‘Opzegging in 
overleg’, njb 2001/19, p. 893, geeft aan dat deze vraag een punt van discussie was voordat dit 
arrest werd gewezen.
90. M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, njb 2001/19, p. 893.
91. hr 25 juni 1999, nj 1999, 602 (Vereniging voor de Effectenhandel/csm).
92. hr 21 juni 1991, nj 1991, 742 (Mattel/Borka).
93. M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, njb 2001/19, p. 894.
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handeld en het risico voor de kosten van investeringen kan eveneens con-
tractueel worden bepaald. Als partijen dat nalaten, dan ligt het risico voor 
investeringskosten in beginsel bij de partij die de investeringen verricht.

Verdaas meent dat een buitenwettelijke en buitencontractuele opzeggings-
bevoegdheid uitsluitend kan voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid 
en dat in het huidige recht de opzeggingsbevoegdheid geen gegeven of een 
uitgangspunt is. Verdaas doelt vermoedelijk op het gegeven dat er geen spe-
cifieke wettelijke bepalingen bestaan om duurovereenkomsten op te zeggen. 
Overigens is de redelijkheid en billijkheid verankerd in de wet, waardoor 
is vol te houden dat sprake is van een wettelijke opzeggingsbevoegdheid, 
die is het gegrond op een open norm. Volgens Verdaas is in ieder geval de 
situatie mogelijk dat een duurovereenkomst niet opzegbaar is. Wel geeft hij 
aan dat de concrete oplossing vrijwel gelijk zal zijn, of de rechter nu wel 
of geen opzeggingsbevoegdheid aanneemt. In beide gevallen zal de rechter 
bijvoorbeeld rekening houden met een redelijke opzeggingstermijn en de 
toekenning van een redelijke schadevergoeding. Verdaas betoogt verder 
dat aan ‘ons contractueelrechtelijk gereedschap’ de ‘principiële opzegbaar-
heid van duurovereenkomsten’ moet worden toegevoegd. De grondslagen 
hiervoor zijn volgens hem de contractsvrijheid en het consensualisme.94 
In twee preadviezen uit 1952 is de vraag of een wettelijke opzegbevoegd-
heid voor duurovereenkomsten moet worden gerealiseerd, ontkennend 
beantwoord.95

De Hoge Raad overweegt in het arrest Sanders/Sanders dat duurovereen-
komsten in het algemeen op grond van billijkheid kunnen worden opge-
zegd.96 Mijns inziens is de hoofdregel dus dat een duurovereenkomst wel 
opzegbaar is, tenzij een opzegging strijdig is met de redelijkheid en bil-
lijkheid. Opzegbaarheid zonder enige nadere voorwaarden – lees: zonder 
redelijkheidstoets – doet afbreuk aan de waarde van het beginsel van de 
verbindende kracht van de overeenkomst. Daarom kan een opzegtermijn 
vereist zijn en kan een verplichting ontstaan een vergoeding aan de weder-

94. A.J. Verdaas, ‘De opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi voor de 
contractsvrijheid (i) en (ii)’, wpnr 02/6501 en wpnr 02/6502, 2002, p. 602 t/m 606 en p. 626 
tot en met 631.
95. L.J. Hijmans van den Bergh, Bestaat er behoefte aan een wettelijke regeling voor de beëindiging 
van duurzame contractuele rechtsbetrekkingen, in de opzegging waarvan niet is voorzien?, Preadvies njv, 
Zwolle: NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1952; H. Winkel, Bestaat er behoefte 
aan een wettelijke regeling voor de beëindiging van duurzame contractuele rechtsbetrekkingen, in de opzegging 
waarvan niet is voorzien?, Preadvies njv, Zwolle: NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk 
Willink, 1952.
96. hr 15 april 1966, nj 1966, 302 (Sanders/Sanders). Vgl. hr 8 november 1996, jar 1996/249 
(Sijthoff/Ouwerkerk).
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partij te betalen. Uit art. 6:248 bw vloeit voort dat altijd een mogelijkheid 
bestaat tot een redelijke oplossing te komen. 

Verdaas lijkt de paradox van de contractsvrijheid niet te erkennen. 
Die contractsvrijheid wordt beperkt zodra er gebruik van wordt gemaakt. 
Rechtssubjecten die zichzelf hebben gebonden aan een overeenkomst, kun-
nen daaraan in beginsel niet eenzijdig een wijziging aanbrengen. De Hoge 
Raad overweegt bijvoorbeeld in het arrest Latour/De Bruijn dat op grond 
van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van 
het geval soms een stringente reden voor opzegging is vereist. Een te ruime 
opzegmogelijkheid zonder dat beide partijen daarvoor hun instemming 
hebben gegeven, leidt tot onevenredigheid binnen de contractuele verhou-
dingen en is alleen al daarom niet in overeenstemming met de redelijkheid 
en billijkheid.

Drion en Van Wechem geven kritiek op Verdaas: ‘Een andere bron 
dan de redelijkheid en billijkheid voor de opzegbaarheid van duurovereen-
komsten die niet zelf voorzien in opzegbaarheid, lijkt ons in het wettelijk 
stelsel niet goed denkbaar.’97 Dit raakt mijns inziens niet het kernpunt van 
Verdaas. Hij lijkt te betogen dat een (nieuwe) regel voor opzegging van 
duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd moet worden opgenomen in 
het wettelijk stelsel. De aanvullende werking van een dergelijke regel zal 
bijdragen aan de rechtszekerheid. Naar mijn mening is er niets op tegen 
een dergelijke regel op te nemen, mits het aanvullend recht is. Echt nood-
zakelijk is het niet een dergelijke regel op te nemen, omdat de huidige 
jurisprudentie voldoende duidelijk is ten aanzien van de mogelijkheid om 
een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen.

3.5.4 Ontbinden

De wet biedt onder omstandigheden de mogelijkheid onbenoemde overeen-
komsten voor bepaalde of voor onbepaalde tijd te beëindigen door ontbin-
ding op grond van art. 6:265 bw. De meest essentiële voorwaarde voor een 
geslaagd beroep op ontbinding is dat de andere partij tekort is gekomen in 
de nakoming van één van haar verbintenissen (vgl. 6:74 bw). De tekortko-
ming in de nakoming mag niet te gering zijn, want de tekortkoming in de 
nakoming moet de ontbinding wel kunnen rechtvaardigen. Een alternatief 
vormt de gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst op grond van art. 
6:270 bw. De oorspronkelijke overeenkomst wordt dan gewijzigd, omdat 
een aantal bepalingen wordt ontbonden, terwijl de overeenkomst als geheel 
wel in stand blijft.

97. C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, njb 2003/10, p. 
466.
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Het rechtsgevolg van ontbinding is dat partijen worden bevrijd van de 
door de ontbinding getroffen verbintenissen. Voor zover partijen al zijn na-
gekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat 
voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen 
ontvangen prestaties op grond van art. 6:271 bw. 

De Hoon vindt dat het gebrek aan opzeggingsmogelijkheden bij een 
duurovereenkomst ertoe leidt dat partijen vaker dan noodzakelijk en niet 
altijd gerechtvaardigd een beroep doen op wanprestatie om een duurover-
eenkomst te beëindigen.98 Zij ziet het realiseren van een opzeggingsmoge-
lijkheid als een mogelijkheid om onterechte beroepen op ontbinding wegens 
wanprestatie in te dammen. Omdat opzeggingsmogelijkheden ontbreken 
wordt volgens haar vaak ten onrechte de opzegging van duurovereenkom-
sten in de tekortkomingsfeer getrokken, hetgeen onaangenaam is voor de 
partijen, in het bijzonder voor de partij die met opzegging wordt gecon-
fronteerd. Wel meent zij dat bij een te creëren opzeggingsmogelijkheid een 
bepaalde termijn moet worden gehanteerd, zodat de opgezegde partij zich 
kan aanpassen aan veranderingen. Deze opzegtermijn zou groter moeten 
worden naarmate de afhankelijkheid toeneemt. Een vergelijkbare methode 
wordt gehanteerd in het arbeidsrecht, waar de opzegtermijn toeneemt met 
de jaren dat iemand in dienst is.

Art. 6:258 bw biedt naast de mogelijkheid een overeenkomst te wijzigen, 
de mogelijkheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op 
grond van onvoorziene omstandigheden. De grondslag voor een geslaagd 
beroep op art. 6:258 bw is de redelijkheid en billijkheid. Dit artikel is be-
sproken in paragraaf 4.9 van dit hoofdstuk.

3.5.5 Varia

Voor het beëindigen van benoemde duurovereenkomsten, bijvoorbeeld de 
arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst, gelden specifieke wettelijke 
regelingen. Dit komt hier verder niet aan de orde. Wel is vermeldenswaar-
dig dat de redelijkheid een rol speelt bij de opzegging van alle duurover-
eenkomsten, dus ook bij de benoemde duurovereenkomsten.

Verder is van belang voor dit onderzoek of een onderhandelingsplicht 
kan bestaan na het einde van een overeenkomst. De Hoge Raad overweegt 
dat uit de (duur van de) voorafgaande contractuele relatie tussen partijen in 
beginsel geen onderhandelingsplicht voortvloeit. Het ging daar om ziekte-
kostenverzekeraar en een aantal apotheekhouders. Wel kan uit de redelijk- 

98. M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, njb 2001/19, p. 892 en 893.
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heid en billijkheid iets anders voortvloeien mede in verband met de overige 
omstandigheden van het geval.99

Een algemene postcontractuele zorgplicht bestaat in beginsel niet tussen 
voormalige contractspartijen. Wel dienen voormalig contractspartijen zich 
jegens elkaar te gedragen conform de normen van maatschappelijke zorg-
vuldigheid, anders kan sprake zijn van een onrechtmatige daad. Echter, 
deze normen wijken niet af van de zorgvuldigheidsnormen die gelden tus-
sen rechtssubjecten die nooit met elkaar een overeenkomst zijn aangegaan. 
Het feit dat een overeenkomst tussen partijen heeft bestaan kan wel mee-
wegen bij de vraag of bepaald gedrag in strijd is met de maatschappelijke 
zorgvuldigheid, omdat het onderdeel is van de omstandigheden van het 
betreffende geval.

Het is wel mogelijk dat partijen in de overeenkomst bepalingen opne-
men die hun verhouding na het einde van de overeenkomst reguleren. Het 
concurrentiebeding is daarvan een voorbeeld. Als niets is afgesproken, dan 
is toch mogelijk dat concurreren in strijd is met de maatschappelijke zorg-
vuldigheid waardoor sprake is van onrechtmatige concurrentie.100 

3.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is inzicht verschaft in de rechtsregels die gelden voor partij-
en tijdens hun gebondenheid aan een duurovereenkomst. Als uitgangspunt 
geldt dat aan de overeenkomst tussen partijen verbindende kracht toekomt. 
De overeenkomst is in rechte afdwingbaar.

Als minder duidelijk is waartoe partijen zich inhoudelijk hebben ver-
bonden, bieden de regels voor de uitleg van een overeenkomst uitkomst. 
Van belang is dat bij problemen met de uitleg van de overeenkomst, geen 
wijziging wordt beoogd. Het gaat erom dat partijen het oneens zijn over de 
inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst.

De verbindende kracht van een overeenkomst geldt niet absoluut. Het 
recht biedt diverse mogelijkheden om de overeenkomst aan te tasten, waar-
bij een onderscheid bestaat tussen tweezijdige en eenzijdige aantasting. Bij 
een tweezijdige aantasting bereiken partijen opnieuw wilsovereenstemming 
over de toekomstige gebondenheid jegens elkaar, waarbij tevens tot de mo-
gelijkheid behoort dat wilsovereenstemming wordt bereikt dat de overeen-
komst tussen hen eindigt. Ook is mogelijk dat ten aanzien van de inhoud 
van de overeenkomst opnieuw wilsovereenstemming wordt bereikt tussen 
partijen. De overeenkomst ondergaat dan een inhoudelijke wijziging. 

99. hr 8 april 2005, nj 2005, 482 (Agis).
100. Zie daarover: hr 9 december 1955, nj 1956, 157 (Boogaard/Vesta).
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De bestaande eenzijdige wijzigingsmogelijkheden zijn schaars. Het is 
mogelijk de overeenkomst aan te tasten als de wederpartij toerekenbaar 
tekort komt. Als de wederpartij de overeenkomst echter nakomt, dan preva-
leert de verbindende kracht van de overeenkomst, tenzij partijen aantonen 
dat sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Bij duurovereenkomsten 
voor onbepaalde tijd staat voor partijen de mogelijkheid open de overeen-
komst eenzijdig op te zeggen op grond van de redelijkheid en billijkheid. 
Soms leidt dat wel tot een verplichting om de wederpartij een vergoeding 
te betalen.

De rechtsregels om een bestaande overeenkomst eenzijdig aan te tasten 
bieden mogelijkheden om een onderhandelingspositie in te nemen. Het 
einde van de overeenkomst is door een partij te bewerkstelligen als zijn 
wederpartij niet bereid is tot onderhandelen, maar in het algemeen bestaat 
geen verplichting tot onderhandelen. Dit betekent dat de rechtsregels om 
een overeenkomst eenzijdig aan te tasten slechts in beperkte mate de onder-
handelingspositie versterkt. De wederpartij moet namelijk wel enig belang 
hechten aan het voortzetten van de rechtsband.
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4 van vermogensrecht 
 naar arbeidsrecht

4.1 Inleiding

De overeenkomst dient om ruil te reguleren. Bij de overeenkomst komt het 
beginsel van consensualisme sterk als uitgangspunt naar voren. Voor con-
tractuele gebondenheid is wilsovereenstemming noodzakelijk. De schaarse 
mogelijkheden om de gebondenheid van de overeenkomst aan te tasten 
zonder wilsovereenstemming over die aantasting, hebben allemaal waar-
borgen, die ertoe leiden dat met de verbindende kracht van de overeen-
komst voldoende rekening wordt gehouden. Soms moet een rechter worden 
betrokken bij het aantasten van de overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval 
van art. 6:258 bw. In andere gevallen kan de partij die de overeenkomst 
opzegt worden verplicht tot het betalen van een vergoeding aan de weder-
partij. Kortom, gebondenheid aan een overeenkomst is niet zonder meer 
aantastbaar en daardoor is het doel van partijen bij een overeenkomst, 
namelijk het reguleren van ruil, in voldoende mate te bereiken.

In de komende hoofdstukken staat de arbeidsovereenkomst centraal. In dit 
hoofdstuk komt de plaats van de arbeidsovereenkomst in het vermogens-
recht aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de historische achter-
grond van de arbeidsovereenkomst. Daar komen verschillende regelingen 
aan de orde die van invloed zijn op de contractsvrijheid van partijen bij de 
arbeidsovereenkomst en die tevens invulling geven aan de rechtsverhouding 
tussen partijen bij de arbeidsovereenkomst. Vervolgens wordt het onder-
zoek toegespitst op de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereen-
komst. Het arbeidsrecht biedt ten opzichte van het overeenkomstenrecht 
meer juridische mogelijkheden om tot een contractuele wijziging te komen. 
Bij de arbeidsovereenkomst is meer behoefte om oorspronkelijke afspraken 
aan te passen en dat is te verklaren met behulp van een aantal specifieke 
kenmerken van de arbeidsovereenkomst, namelijk arbeid, ondergeschikt-
heid en organisatie. Deze kenmerken komen in aparte hoofdstukken aan de 
orde. Daarna wordt ingegaan op de rechtsregels voor het wijzigen van de 
arbeidsovereenkomst op individueel niveau, op collectief niveau en wordt 
ingegaan op het verband tussen de rechtsregels voor het wijzigen en het 
beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
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4.2 De arbeidsovereenkomst als 
 bijzondere overeenkomst 

4.2.1 De systematiek van het bw

Het arbeidsovereenkomstenrecht maakt deel uit van het bw. De arbeids-
overeenkomst is een bijzondere overeenkomst, waarvoor een aparte rege-
ling in het bw in het leven is geroepen. De rechtspositie van partijen die 
een bijzondere overeenkomst willen aangaan is door middel van regelingen 
van aanvullend en (semi-) dwingend recht nader ingevuld. Die regelingen 
zijn voornamelijk terug te vinden in de boeken 7 en 7A bw. Als een over-
eenkomst geen bijzondere regeling heeft, dan is deze alleen geregeld in het 
algemene deel van het overeenkomstenrecht in de boeken 3 en 6 van het 
bw. Het algemeen deel van het bw blijft van belang als een overeenkomst 
wel een bijzondere regeling heeft, omdat daarop kan worden teruggeval-
len als de bijzondere regeling een bepaald geval niet regelt. Het bw heeft 
namelijk een gelaagde structuur. 

Voor een antwoord op de vraag welke rechtsregels van toepassing zijn 
binnen de gelaagde structuur van het bw bestaat een aantal regels. Dit 
antwoord is van belang, omdat soms een feitelijke toedracht aan de orde 
is waarbij zowel een rechtsregel uit het algemene deel als een rechtsregel 
uit een aparte regeling, de lex specialis, toepasselijk zijn. Dan is sprake van 
samenloop.

Als verschillende rechtsregels van toepassing zijn, maar aan geen van 
deze rechtsregels exclusieve werking toekomt, dan is een aantal oplossingen 
mogelijk. Konijn brengt naar voren dat rechtsregels gelijkwaardig naast 
elkaar toepasbaar kunnen zijn, dat rechtsregels alternatief naar keuze toe-
pasbaar zijn, dat mogelijk is dat sprake is van rangorde tussen rechtsregels, 
of, ten slotte, dat sprake is van een rechtsregel die niet van toepassing is op 
het feitencomplex, maar wel toepassing uitsluit van een andere rechtsregel 
die anders voor toepassing in aanmerking zou komen.1 Het beginsel van 
cumulatie geldt hierbij als uitgangspunt. Dit betekent dat rechtsregels in 
beginsel gelijkwaardig naast elkaar van toepassing zijn. Als dat niet mo-
gelijk is, geldt de alternativiteit en pas als dat niet tot een oplossing leidt 
geldt exclusiviteit.2 Bij exclusiviteit moet een lex specialis (exclusief) worden 
toegepast, mits het toepassingsgebied van de lex specialis geheel valt bin-

1. Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit?, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 1999, p. 57 en 
58.
2. Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit?, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 1999, p. 62.
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nen het toepassingsgebied van de rechtsregels uit het algemene deel.3 Ook 
dient de strekking van de lex specialis te zijn dat deze de werking van de 
algemene regel beperkt.4 Slechts in een beperkt aantal gevallen komt aan 
een regel daadwerkelijk exclusieve werking toe.5 

4.2.2 Twee redenen voor bijzondere regelingen van een aantal overeenkomsten

De Wet op de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende parlementaire 
geschiedenis dateren uit het begin van de vorige eeuw.6 De arbeidsover-
eenkomst is later in Boek 7 bw opgenomen en de parlementaire geschiede-
nis van Boek 7 bw heeft ook betrekking op de arbeidsovereenkomst. De 
arbeidsovereenkomst staat in de parlementaire geschiedenis ook uitdruk-
kelijk genoemd als één van de bijzondere overeenkomsten.7 Het doel van 
de regering was om het gehele burgerlijk recht in één wetboek onder te 
brengen.8 Boek 7 bw is onderdeel van het nieuwe bw en de arbeidsover-
eenkomst maakt daarvan weer onderdeel uit. De parlementaire geschiede-
nis van de Wet op de arbeidsovereenkomst uit 1907 en de parlementaire 
geschiedenis van Boek 7 bw zijn dus beide bruikbaar om te bepalen hoe 
onduidelijkheden ten aanzien van arbeidsrechtelijke onderwerpen kunnen 
worden opgelost.

Uit de parlementaire geschiedenis van Boek 7 bw blijkt dat er twee redenen 
zijn om voor een aantal overeenkomsten een bijzondere regeling te treffen.9 
De eerste reden is dat partijen die een overeenkomst sluiten van een ‘alle-
daags type’ de rechtsgevolgen beperkt inzien. De bepalingen waarin bijzon-
dere overeenkomsten staan uitgewerkt, worden door de wetgever gezien als 

3. C.A. Boukema, Samenloop, monografieën Nieuw bw A21, Deventer: Kluwer 1992, p. 9. 
In bevestigende zin onder meer: Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit?, Den Haag: Boom 
Juridische Uitgevers 1999, p. 63; R.M. Beltzer, ‘De symbiose van het arbeidsrecht en het 
privaatrecht volgens de rechtspraak in 2003’, Sociaal Recht 2004/1, p. 6. 
4. R.M. Beltzer, ‘De symbiose van het arbeidsrecht en het privaatrecht volgens de 
rechtspraak in 2003’, Sociaal Recht 2004/1, p. 7.
5. Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit?, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 1999, p. 63.
6. Wet van 13 juli 1907, Stb. 193.
7. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 7 Bijzondere 
overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991, p. 6.
8. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 7 Bijzondere 
overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991, p. 4.
9. E.O.H.P. Florijn, Ontstaan en ontwikkeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 2e druk, Maastricht: 
Universitaire Pers 1996, p. 437 en 438. Florijn brengt naar voren dat Meijers drie doelen 
had: ten eerste vereenvoudiging van regelingen, ten tweede het weer op de hoogte van de 
tijd brengen en daarmee de rechtsontwikkeling opnieuw stimuleren en richting geven en ten 
derde eenheid brengen in het burgerlijk recht.
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uitwerking van de regel dat een overeenkomst niet alleen de door partijen 
beoogde rechtsgevolgen heeft, maar ook die, welke naar de aard van de 
overeenkomst, uit de wet of de gewoonte of uit redelijkheid en billijkheid 
voortvloeien, dus een uitwerking van het huidige art. 3:12 bw: 

‘Het zevende boek behelst dan ook voor de meest voorkomende overeenkom-
sten een groot aantal bepalingen die het in artikel 6.5.3.1 (het huidige 3:12 bw) 
neergelegde beginsel nader uitwerken. De hierbedoelde bepalingen dienen ter 
aanvulling van het overeengekomene en zijn dan ook van regelend recht.’

De tweede reden is dat het algemeen belang eist dat grenzen worden ge-
steld aan de vrijheid van partijen om naar eigen inzicht hun onderlinge 
verhouding te regelen. Deze reden wordt door de wetgever in verband 
gebracht met art. 3:40 bw: 

‘In de wet is de genoemde eis van het algemeen belang in de eerste plaats tot 
uitdrukking gebracht doordat uit het voor alle rechtshandelingen geldende arti-
kel 3.2.7 (het huidige 3:40 bw) voortvloeit dat overeenkomsten nietig zijn, indien 
zij door inhoud of strekking in strijd zijn met de goede zeden of de openbare 
orde. Voorts kan aan de eis van het algemeen belang recht worden gedaan 
door voor bepaalde overeenkomsten voorschriften op te nemen, die de vrijheid 
van partijen inperken. Voor dit laatste dient Boek 7. Bij deze voorschriften valt 
te onderscheiden tussen: 1. bepalingen die aan een overeenkomst rechtsgevol-
gen verbinden die niet door partijen kunnen worden weggecontracteerd; 2. 
bepalingen die voor een bepaalde overeenkomst of voor een bepaald beding bij 
een overeenkomst een vorm voorschrijven; 3. bepalingen die betrekking hebben 
op de bewijslast of op de toelaatbaarheid van bepaalde bewijsmiddelen.’10

De wetgever stelt de beperking dat alleen een bijzondere regeling in het 
leven wordt geroepen voor overeenkomsten die in de praktijk veel voorko-
men en ten aanzien waarvan duidelijke behoefte bestaat aan aanvullende of 
dwingende wetsbepalingen. Daarmee wordt voorkomen dat teveel overeen-
komsten worden opgenomen in boek 7 bw. Bij bepaalde veel voorkomende 
gevallen heeft de wetgever tot doel de contractuele vrijheid van partijen te 
beperken. Ook springt de wetgever bij met aanvullend recht om invloed uit 
te oefenen op niet door partijen uitvoerig geregelde overeenkomsten. 

Volledige contractsvrijheid – contractsvrijheid waarbij alles aan partijen 
wordt gelaten, inclusief de mogelijkheid alles ongeregeld te laten – leidt tot 

10. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 7 Bijzondere 
overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991, p. 3 en 4. Zie ook C.J. van Zeben, 
e.a., Bijzondere overeenkomsten, 7e druk, Deventer: Kluwer 1993, p. 1.
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een te grote leemte en heeft nooit bestaan.11 De wetgever vult deze leemte 
op in een bijzondere regeling voor de veelvuldig voorkomende overeen-
komsten. Andere overeenkomsten zijn evenmin volledig ongeregeld, omdat 
daarop het algemene deel van het bw (de boeken 3 en 6) van toepassing 
is.

Het criterium ‘in de praktijk veel voorkomen’ biedt ruimte om eventueel 
nieuwe soorten overeenkomsten te regelen in een bijzondere regeling.12 
Titel 7.17 over de verzekering is daarvan een voorbeeld. Uit het criterium 
is af te leiden dat één van de doelstellingen van het realiseren van regels 
van aanvullend recht is, dat veel voorkomende onderwerpen snel en zon-
der veel moeite kunnen worden afgedaan. De dagelijkse praktijk van het 
sluiten van overeenkomsten wordt ermee vereenvoudigd en dat heeft een 
maatschappelijk belang in zich alsmede een economisch belang.13 Uit het 
feit dat bepaalde veelvuldig voorkomende overeenkomsten in de wet een 
eigen bijzondere regeling hebben gekregen is af te leiden dat de regels uit 
het algemeen deel niet afdoende zijn of niet specifiek genoeg om vaak voor-
komende overeenkomsten met een specifiek karakter te reguleren.

De reden voor het opnemen van regels van dwingend recht ligt uitslui-
tend in het algemeen belang. De regering geeft dit aan met de woorden: 
‘Slechts voor zover het algemeen belang dit vordert, worden aan deze 
vrijheid (de vrijheid van partijen in het bepalen van de inhoud en de 
rechtsgevolgen van hun overeenkomst) grenzen gesteld.’14 Het beginsel van 
contractsvrijheid en het beginsel van consensualisme staan voorop. 

Het uitgangspunt is dat sprake is van regelend recht, tenzij uitdrukkelijk 
iets anders is aangegeven. Als partijen in een gelijkwaardige positie verke-
ren, dan is de reden voor het opnemen van een bijzondere regeling voor-
namelijk de hierboven eerstgenoemde reden: partijen kunnen doorgaans 
slechts beperkt de rechtsgevolgen bepalen van ‘alledaagse overeenkomsten’. 
Het is van groot praktisch nut voor dergelijke overeenkomsten aanvullende 
regels op te nemen en daarmee partijen rechtszekerheid te geven, voor 
zover partijen onderwerpen ongeregeld hebben gelaten. Dan bestaat geen 
reden dwingend recht te gebruiken, omdat dergelijke regelingen van bij-
zondere overeenkomsten slechts ter aanvulling dienen. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij schenking, bewaarneming en bruikleen. Ook is mogelijk dat 
wel sprake is van enkele beschermende bepalingen, maar dat de bijzondere 

11. C.J.H. Jansen, Tussen autonomie en solidariteit: contractsvrijheid in de 19e eeuw, in: 
Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2003, p. 134.
12. Al is niet duidelijk of dat past in de huidige systematiek van het bw.
13. Standaardcontracten verlagen transactiekosten.
14. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 7 Bijzondere 
overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991, p. 5.
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regeling in hoofdzaak een aanvullend karakter heeft. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij borgtocht, zie art. 7:862 bw.

4.2.3 De beschermingsgedachte bij bijzondere overeenkomsten

De mogelijkheid dwingend recht op te nemen staat vermeld in de parlemen-
taire geschiedenis van boek 7 bw. De reden daarvan gebruik te maken staat 
daar ook, namelijk het algemeen en/of maatschappelijk belang. De arbeids-
overeenkomst is in de parlementaire geschiedenis als voorbeeld genoemd 
van een overeenkomst waarbij dwingend recht is gebruikt.15 Ongelijkheid 
van overeenkomstsluitende partijen is bij de arbeidsovereenkomst een be-
langrijke reden voor de invoering van dwingend recht. In de parlementaire 
geschiedenis van de arbeidsovereenkomst wordt de constatering dat sprake 
is van ongelijkheid gekoppeld aan de zwakkere positie van de werknemer 
en de daaraan gerelateerde behoefte aan bescherming tegen misbruik door 
de werkgever.16 De ongelijkheid komt tot uitdrukking door de structureel 
zwakkere onderhandelingspositie van de werknemer. De werknemer kan te 
weinig gebruik maken van zijn contractsvrijheid, omdat hij in afhankelijk-
heid verkeert van de werkgever voor zijn dagelijkse inkomen.

De wetgever beschouwt bescherming van zwakkere partijen als algemeen 
en/of maatschappelijk belang. De bescherming van zwakkere partijen is 
een rechtvaardiging voor ingrijpen door middel van dwingend recht. De 
contractsvrijheid wordt beperkt om machtsmisbruik door een structureel 
sterkere partij tegen te gaan. Als een partij in een structureel ongelijkwaar-
dige onderhandelingspositie verkeert, dan kan de noodzaak bestaan tot 
bescherming van deze partij. Dit is te baseren op het evenredigheidsbegin-
sel. Het contractuele evenwicht tussen partijen ontbreekt en moet worden 
hervonden.

Enige ongelijkwaardigheid is overigens wel noodzakelijk, namelijk een 
ongelijkwaardigheid waardoor onderhandelingsruimte ontstaat die de ene 
keer de ene partij tot voordeel strekt en de andere keer de andere par-
tij. Op grond van het algemeen belang worden grenzen gesteld, onder 
meer om deze onderhandelingsruimte te beschermen en de markt van 
aanbod en aanvaarding niet te (veel te) verstoren. Hier blijkt dat de wet-
gever het beginsel van evenredigheid als algemeen belang beschouwt en  

15. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 7 Bijzondere 
overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991, p. 6.
16. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante 1907, Deel i, p. 114. De redenering is dat door bescherming 
gelijkheid ontstaat.
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daarin de rechtvaardiging zoekt om afbreuk te doen op het beginsel van 
contractsvrijheid.

De arbeidsovereenkomst is niet de enige overeenkomst waarbij één par-
tij doorgaans in een minder sterkere onderhandelingspositie verkeert. De 
wetgever grijpt in als bepaalde juridisch gedefinieerde groepen structureel 
zwakker zijn. De consumentenkoop is een ander voorbeeld van een bijzon-
dere overeenkomst, geregeld in boek 7 bw, waarbij de wetgever expliciet 
erkent dat één van de twee contractspartijen in een zwakkere positie ver-
keert.17 De regering vermeldt uitdrukkelijk dat ‘de rechtspositie van de con-
sument meer wettelijke bescherming behoeft dan thans door het algemeen 
gedeelte van het verbintenissenrecht wordt geboden’. Daarbij komt naar 
voren dat de voorgenomen regeling (die inmiddels is ingevoerd) van alge-
mene voorwaarden, die onderdeel is van het algemeen deel van het ver-
mogensrecht, niet voldoende bescherming biedt. Een ander argument voor 
het opnemen van consumentenbescherming is dat de verkoper als de meer 
deskundige partij bij de overeenkomst moet worden beschouwd. De reden 
voor het opnemen van de regeling van consumentenkoop is bescherming, 
maar daarbij komt niet uitdrukkelijk naar voren dat de consument door de 
wetgever als ongelijk wordt beschouwd ten opzichte van de verkoper. Wel 
is dit impliciet af te leiden uit de opmerking dat de consument als zwakkere 
partij wordt gezien. 

De verkoper hoeft echter niet op te draaien voor ondeugdelijke pro-
ducten. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de ‘verkoper-detaillist’ 
enige bescherming verdient en de regeling voorziet daarom in mogelijkhe-
den de producent of de importeur aan te spreken: 

‘voorkomen moet worden dat de verkoper bekneld raakt tussen de consument, 
die zijn dwingendrechtelijk verleende rechten terzake van niet-nakoming tegen 
hem uitoefent, en zijn voorman c.q. producent die wellicht de eigen aansprake-
lijkheid heeft uitgesloten.’18 

Ook bij andere bijzondere overeenkomsten heeft de wetgever dwingend 
recht opgenomen ter bescherming van één partij. Art. 7:413 bw bepaalt 
welke artikelen van dwingend recht zijn bij de opdrachtovereenkomst. In 
art. 7:445 bw wordt aangegeven van welke bepalingen voor de agentuur-
overeenkomst niet mag worden afgeweken. Art. 7:468 bw beschermt de pa-

17. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 7 Bijzondere 
overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991, p. 17.
18. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 7 Bijzondere 
overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991, p. 22.
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tiënt bij de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling met dwingend 
recht. Art. 7:513 bw beschermt de reiziger. De borg krijgt bescherming in 
art. 7:862 bw. Art. 7A:1576a bw regelt het dwingendrechtelijk karakter van 
bepalingen die gaan over koop en verkoop op afbetaling.

Als de aard van de juridisch gedefinieerde groepen die bescherming 
genieten wordt onderzocht, dan blijkt dat het doorgaans gaat om particu-
lieren die bescherming genieten ten opzichte van professionele wederpar-
tijen, zoals de verhuurder, de producent, de professionele verkoper of de 
werkgever. De professionaliteit van partijen of het ontbreken daarvan is een 
factor van belang voor het opnemen van dwingend recht.

Van den Berg en Zondag wijzen erop om afhankelijk van het concrete 
geval te bekijken of er ‘beschermingsnoodzaak’ is.19 Omdat bijzondere over-
eenkomsten zijn opgenomen in algemene regelingen is het niet eenvoudig 
om in een concreet geval bescherming te onthouden aan een bepaalde 
partij als de noodzaak daartoe ontbreekt.20 Open normen kunnen eventueel 
ertoe bijdragen om wel in een concreet geval bescherming te onthouden. In 
het arbeidsrecht bestaat die mogelijkheid bijvoorbeeld in de billijkheidscor-
rectie van art. 7:685 lid 8 bw. Het komt voor dat geen vergoeding wordt 
toegekend aan een werknemer op grond van de billijkheid. Ook wordt 
in uitzonderlijke gevallen een vergoeding toegekend aan de werkgever.21 
Vestering meent dat de kantonrechtersformule niet zou moeten worden 
gebruikt om een werkgever een vergoeding toe te kennen, omdat dit niet 
strookt met het fundamentele beginsel van ongelijkheidscompensatie.22

De billijkheidscorrectie is een ‘noodluik’ voor partijen of voor de rechter 
om in een concreet geval tot een oplossing te komen. Het ter discussie stel-
len van de beschermingsnoodzaak kan mijns inziens beter op een ander 
niveau worden gedaan, namelijk voor bepaalde bijzondere overeenkomsten 
in het algemeen. Een (her-)overweging door de wetgever over de bescher-
mingsnoodzaak bij bepaalde bijzondere overeenkomsten is wellicht op zijn 
plaats. 

19. P.G.J. Van den Berg en W.A. Zondag (red.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene 
overeenkomstenrecht, Specieszaak, status aparte of synergie, SI-EUR 34, Sanders Instituut/Kluwer 
2003, p. 380 en 381.
20. Bij deze problematiek hoort mijns inziens ook de discussie wie er onder het arbeidsrecht 
zouden moeten vallen en wie de bescherming van het arbeidsrecht niet nodig hebben. De 
discussie hierover is begonnen naar aanleiding van een artikel van Jacobs. Zie A.T.J.M. 
Jacobs, ‘De arbeidsovereenkomst in het nbw’, njb 2 september 1994, afl. 30.
21. Ktr. Amsterdam 8 september 2003, jar 2003/230 en Ktr. Arnhem 1 augustus 2005, jar 
2005/208.
22. M.B. Vestering, ‘Vergoeding aan de werkgever’, Arbeidsrecht 2004/2, p. 19. Anders: J. 
Schulp, ‘Vergoeding aan de werkgever; een reactie’, Arbeidsrecht 2004/8/9, p. 35 en 36.



99

Het is de vraag of het nog steeds noodzakelijk is bij bepaalde bijzondere 
overeenkomsten op een bepaald niveau bescherming te bieden en of niet 
met een lager beschermingsniveau volstaat. De bescherming van algemene 
regelingen kan ook door beide partijen als knellend worden ervaren. Zij 
hebben dan juist behoefte aan contractsvrijheid. Overigens kunnen ook 
nieuwe situaties ontstaan waarvoor juist meer bescherming noodzakelijk 
is.

Het arbeidsrecht dient als voorbeeld van een rechtsgebied waar een 
lager wettelijk beschermingsniveau is gerealiseerd. Dit gebeurt door meer 
bevoegdheden toe te kennen aan de ondernemingsraad of aan sociale part-
ners. De wetgever realiseert dan geen dwingendrechtelijke regels, maar 
regels van driekwartdwingend recht of regels die vijfachtste dwingend zijn. 
Een voorbeeld van een rechtsgebied waar meer bescherming noodzake-
lijk zou kunnen zijn is het informatierecht en het daaraan gerelateerde 
privacyrecht.

4.3 Gemeenschappelijke karakteristieken van 
 bijzondere overeenkomsten

4.3.1 Inleiding

De beschermingsgedachte is een gemeenschappelijke karakteristiek van veel 
bijzondere overeenkomsten. Bijzondere overeenkomsten hebben echter nog 
andere gemeenschappelijke karakteristieken die in deze paragraaf aan de 
orde komen.

4.3.2 Zeven karakteristieken?

In een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam staat de wissel-
werking tussen het dwingend karakter van regelingen en het vrijheidsbegin-
sel in het privaatrecht centraal.23 Het onderzoek is voor dit proefschrift van 
belang, omdat de uitkomst van het onderzoek inzicht biedt in de plaats van 
de arbeidsovereenkomst binnen het bw. De uitkomst dient tevens ter onder-
scheiding van de arbeidsovereenkomst ten opzichte van de overeenkomst.

De (mogelijke) verhouding tussen de bijzondere overeenkomst en het al-
gemene overeenkomstenrecht komt in het onderzoek aan de orde. Daartoe 
wordt door diverse schrijvers een bijzondere overeenkomst behandeld 
waarbij ze zich richten op de leerstukken uitleg, aanpassing en beëindiging 

23. P.G.J. van den Berg en W.A. Zondag (red.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene 
overeenkomstenrecht, Specieszaak, status aparte of synergie, SI-EUR 34, Sanders Instituut/Kluwer 
2003.

 gemeenschappelijke karakteristieken van bijzondere overeenkomsten 4.3



100

4  van vermogensrecht naar arbeidsrecht

van overeenkomsten. Het onderzoek is zo representatief mogelijk voor de 
bijzondere overeenkomst. Ook de arbeidsovereenkomst maakt deel uit van 
het onderzoek. Uit het onderzoek komen zeven karakteristieken voor de 
bijzondere overeenkomst naar voren, die ik hieronder behandel en waarbij 
ik tevens enige kanttekeningen plaats.

Ten eerste speelt de duur bij veel bijzondere overeenkomsten een rol, 
al is dit niet noodzakelijk. Het is naar mijn mening juist dat het merendeel 
van de bijzondere overeenkomsten uit Boek 7 bw – hier zijn overigens niet 
alle bijzondere overeenkomsten geregeld – duurovereenkomst is. Bij een 
aantal bijzondere overeenkomsten blijkt expliciet uit de definitie dat de 
overeenkomst voor een bepaalde periode wordt aangegaan. Uit de aard 
van een aantal andere bijzondere overeenkomsten blijkt dat deze niet van 
voorbijgaande aard zijn en een verbintenis in het leven roepen die voor een 
langere tijd gaat lopen. 

De vraag of sprake is van een duurovereenkomst kan in verband worden 
gebracht met de aard van de prestaties die partijen afspreken, ofwel de 
soort bijzondere overeenkomst die partijen aangaan. Als de prestatie leidt 
tot een vermogensverschuiving tussen partijen, dan is meestal geen sprake 
van een duurovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij koop of bij ruil. 
Als het genot van een zaak onderwerp is van de overeenkomst, dan is door-
gaans wel sprake van een duurovereenkomst. Bijzondere overeenkomsten 
die dienstverlening regelen of die het verrichten van arbeid als onderwerp 
hebben zijn allemaal te karakteriseren als duurovereenkomsten.

Een tweede karakteristiek is de ongelijkheid van partijen, die bepaalde 
bescherming van de zwakkere partij noodzakelijk maakt. De derde karakte-
ristiek is het bestaan van dwingend recht.24 Dit hangt samen met de tweede 
karakteristiek, zoals ook in het onderzoek wordt aangegeven. Het is niet 
duidelijk waarom het als een aparte karakteristiek wordt genoemd. Het 
gebruik van dwingend recht valt onder de beschermingsgedachte die mede 
ten grondslag ligt aan regelgeving bij bepaalde bijzondere overeenkomsten. 
Dwingend recht biedt de zekerheid dat bescherming ook afdwingbaar is, al 
neemt dat niet weg dat bepaalde beschermingsnormen wel in aanvullend 
recht kunnen worden opgenomen. Verder blijkt dat dwingend recht bij een 
minderheid van de bekeken bijzondere overeenkomsten wordt gebruikt. 
Daarom is het naar mijn mening niet als algemene karakteristiek te zien, 
tenzij bepaalde overeenkomsten zwaarder wegen bij het bepalen of iets als 
karakteristiek is te kwalificeren. 

24. P.G.J. van den Berg en W.A. Zondag (red.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene 
overeenkomstenrecht, Specieszaak, status aparte of synergie, SI-EUR 34, Sanders Instituut/Kluwer 
2003, p. 379 t/m 383.
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De vierde karakteristiek is dat bepaalde bijzondere overeenkomsten een 
nadere indeling in subcategorieën kennen. Dat past goed bij de ratio van 
het creëren van een bijzondere regeling. Er was immers al de noodzaak 
om een bijzondere regeling te treffen voor een bepaalde situatie. Deze 
karakteristiek heeft op zichzelf overigens geen onderscheidende waarde, 
omdat indeling in subcategorieën niet alleen bij bijzondere overeenkomsten 
voorkomt. Zo is ook het gebruik van een gelaagde structuur als subcatego-
risering te beschouwen en dat komt veel voor in Nederlandse regelgeving.

De vijfde karakteristiek is dat ook publieke belangen bestaan die bij een 
aantal overeenkomsten bijzondere bescherming verdienen. Als voorbeelden 
worden de economische sector genoemd of belangen van het gehele land. 
Ook hierbij betwijfel ik of dit als gemeenschappelijke karakteristiek is te 
beschouwen. Van den Berg en Zondag nuanceren dit punt zelf ook door 
aan te geven dat dit slechts opgaat bij een aantal overeenkomsten. Zij wij-
zen op de arbeidsovereenkomst (bba) en op het huurrecht. De koppeling 
met bescherming en dwingend recht is mijns inziens op zijn plaats. Uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt dat er slechts grenzen worden gesteld aan 
de vrijheid van partijen in het bepalen van de inhoud en de rechtsgevolgen 
van hun overeenkomst voor zover het algemeen belang dit vordert.25 Het 
algemeen belang kan dus worden beschermd door dwingend recht. Dit 
alles valt onder de karakteristiek ‘bescherming’. Het algemeen belang is 
gemoeid met de bescherming van de economie, maar ook de bescherming 
van bepaalde groepen zwakkere partijen. Dwingend recht is daarbij het 
meest voor de hand liggende middel om bescherming te realiseren, maar 
dit laat onverlet dat het algemeen belang op andere manieren dan met 
behulp van dwingend recht kan worden gediend. 

De rol van collectiviteiten – min of meer geïnstitutionaliseerde belan-
gengroepen of bemiddelde instanties – komt als zesde karakteristiek naar 
voren. Wat uit de concluderende bevindingen minder naar voren kwam is 
dat de invloed van collectiviteiten op gespannen voet kan staan met de con-
tractsvrijheid van individuele partijen.26 Een voorbeeld van een vergaande 
inbreuk op deze contractsvrijheid is de situatie dat ongebonden werkgevers 
en werknemers door middel van algemeen verbindend verklaring worden 
gebonden aan bepalingen uit een collectieve arbeidsovereenkomst. 

De zevende en laatste karakteristiek die Van den Berg en Zondag noe-
men is de invloed van internationaal eenvormig recht. Ze merken daarbij 
op dat deze karakteristiek voor een deel verantwoordelijk is voor hetgeen is 
geregeld in bijzondere overeenkomsten.

25. C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 7 Bijzondere 
overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991, p. 5.
26. Dit kwam in een aantal hoofdstukken wel naar voren.
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De bovenstaande karakteristieken zijn naar mijn mening voor een deel te-
recht naar voren gebracht. Van belang is de kanttekening die de schrijvers 
maken dat niet bij alle overeenkomsten de karakteristieken een even grote 
rol spelen. Soms is niet duidelijk waarom Van den Berg en Zondag ertoe 
besluiten toch een bepaalde ‘karakteristiek’ in het algemeen als karakteristiek 
voor bijzondere overeenkomsten te benoemen. Als de meerderheid van de 
overeenkomsten de karakteristiek vertoont? Of als de meest voorkomende 
overeenkomsten deze karakteristiek vertonen? De auteurs hebben zelf een 
slag om de arm gehouden en aangegeven dat het een exploratief onderzoek 
is. Het is ook de vraag of nader is te bepalen of iets als karakteristiek is te 
beschouwen, omdat voor iedere karakteristiek wel een duurovereenkomst is 
te bedenken waarbij de betreffende karakteristiek niet voorkomt.27

Het aantal karakteristieken kan naar mijn mening worden beperkt. Zo 
is de beschermingsgedachte een karakteristiek waarmee dwingend recht 
en het algemeen belang zijn verbonden. De bescherming van zwakkere 
partijen dient altijd het algemeen belang en een belangrijk middel daartoe 
(in het privaatrecht) is dwingend recht. Er zijn echter andere algemene 
belangen te noemen – los van de bescherming – die een rol spelen bij 
bijzondere overeenkomsten. Ook is mogelijk dat het algemeen belang eist 
dat er dwingend recht bestaat ten aanzien van een onderwerp, zonder dat 
dit onderwerp is gerelateerd aan de beschermingsgedachte. Het algemeen 
belang omvat dus meer. De karakteristiek ‘subcategorisering’ ontbeert wat 
mij betreft onderscheidende waarde, waardoor het als aparte karakteristiek 
kan worden weggelaten.

Naar mijn mening zijn ‘het aansluiten bij de aard van partijen’ of de 
‘aard van de prestatie’ te overwegen als karakteristieken. In de definitie 
van veel bijzondere overeenkomsten wordt namelijk door middel van de 
aard van partijen of de aard van de prestatie een onderscheid aangebracht 
ten opzichte van andere overeenkomsten. Deze twee karakteristieken zijn 
sterk met elkaar verweven, waarbij de aard van de prestatie vaak bepalend 
is voor de aard van de partij en daarmee ook voor antwoord op de vraag 
welk soort overeenkomst tussen partijen geldt. In de definitie van de op-
drachtovereenkomst wordt bijvoorbeeld deels aan de hand van de aard van 
de prestatie bepaald of van een opdrachtovereenkomst sprake is, namelijk 
door ‘werk van stoffelijke aard’ als een uitsluitend criterium te hanteren.

27. Duur speelt bijvoorbeeld geen rol bij de consumentenkoop en de ruilovereenkomst, 
de beschermingsgedachte en dwingend recht komen bij de maatschap niet voor, de 
vaststellingsovereenkomst ontbeert subcategoriesering en bij deze overeenkomst zie ik niet 
dat er ruimte is publieke belangen te dienen, collectiviteiten spelen evenmin een rol bij de 
vaststellingsovereenkomst, maar ook niet bij bijvoorbeeld ruil, en, ten slotte, is de invloed van 
internationaal eenvormig recht niet echt terug te vinden bij aanneming van werk.
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4.3.3 Wetboek van de arbeid?

Bij de arbeidsovereenkomst zijn alle zeven karakteristieken uit het onder-
zoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam terug te vinden. De arbeids-
overeenkomst lijkt wat dat betreft een rolmodel te zijn voor de bijzondere 
overeenkomst. Dit zou anders kunnen zijn als de arbeidsovereenkomst nog 
andere kenmerken heeft, waardoor de plaats van de arbeidsovereenkomst 
binnen het bw ter discussie kan worden gesteld. De arbeidsovereenkomst is 
wellicht zo bijzonder, dat het plaatsen ervan bij de bijzondere overeenkom-
sten van Boek 7 bw niet op zijn plaats is.

Loonstra heeft de vraag opgeworpen of een wetboek voor sociaal recht 
– wetboek van de arbeid – wenselijk is.28 Daarmee zou de arbeidsovereen-
komst uit het bw worden gelicht en geen onderdeel meer uitmaken van de 
bijzondere overeenkomsten.

Loonstra is een voorstander van een wetboek van sociaal recht. Hij 
brengt naar voren dat Kuyper in 1880 de eerste was die een wetboek van 
de arbeid wenselijk achtte en maakt vervolgens een overzicht van plaatsen 
in de literatuur waar wordt ingegaan op een eventueel in te voeren wetboek 
voor sociaal recht. Vervolgens betoogt hij dat het zinvol is een wetboek van 
sociaal recht in de voeren. Loonstra brengt naar voren dat algemeen is aan-
vaard dat het object van het arbeidsrecht wordt gevormd ‘door het werk 
dat in onderschikkend verband wordt verricht en de onmiddellijk daarmee 
samenhangende omstandigheden.’ Dit is noodzakelijk, omdat het object 
bekend dient te zijn alvorens een codificatie – van een wetboek van de 
arbeid – mogelijk wordt. Vervolgens betoogt Loonstra dat het sociaal recht 
een eigen aard heeft. Het exclusieve zit ‘in de aard van de kern, waaruit het 
object van het sociaal recht is vastgesteld: het ondergeschiktheidscriterium.’ 
Dit wordt nader toegelicht aan de hand van het belang van het personen-
rechtelijke element bij de arbeidsovereenkomst. Loonstra stelt dat sprake 
is van ‘dualisme tussen het personen- en het vermogensrechtelijke aspect 
welke aan het werken in onderschikkend verband verbonden is.’29 Door dit 
dualisme zou de behandeling van het arbeidsrecht als afzonderlijk rechts-
gebied zijn ontstaan en is een dergelijke behandeling nog steeds te recht-
vaardigen. Loonstra ziet hierin de rechtvaardiging voor een wetboek van 
sociaal recht. Ter ondersteuning gaat hij in op de praktische relevantie van 
de codificatie van sociaal recht en daarbij haalt hij een drietal voorbeelden 
aan, allemaal over de verhouding tussen het arbeidsovereenkomstenrecht 
en het algemene overeenkomstenrecht: de geldigheid van de ontbindende 

28. C.J. Loonstra, ‘Naar een wetboek voor sociaal recht?’, sma 1988, p. 549 e.v.
29. C.J. Loonstra, ‘Naar een wetboek voor sociaal recht?’, sma 1988, p. 556. Met verwijzing 
naar Van Haren en Verpaalen.
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voorwaarde, de wil en de verklaring (Hajziani/Van Woerden problematiek) en 
de ontbinding wegens wanprestatie. Het gaat steeds om de vraag wanneer 
het algemene overeenkomstenrecht kan worden toegepast en wat de daar-
achter liggende reden is. Alledrie de voorbeelden liggen in de sfeer van de 
personenrechtelijke band tussen de werkgever en de werknemer. Daarom 
zou het onjuist zijn op dit ‘karakteristiek aspect van de arbeidsverhouding’ 
de regels van het algemene privaatrecht toe te passen. Loonstra stelt daarbij 
als uitgangspunt voor dat de bepalingen van het algemeen overeenkomsten-
recht in beginsel niet van toepassing moeten zijn op het arbeidsovereen-
komstenrecht. Ook recent heeft Loonstra nog aangegeven voor een wet-
boek van sociaal recht te zijn, omdat hij de arbeidsovereenkomst dermate 
bijzonder beschouwt dat deze een status aparte verdient. Daarbij realiseert 
hij zich dat hij een uitzonderingspositie inneemt en dat de meeste schrijvers 
van mening zijn dat de arbeidsovereenkomst primair een verbintenisschep-
pende overeenkomst is, waardoor plaatsing in het bw terecht is.30

Een wetboek van de arbeid is naar mijn mening evenmin noodzakelijk. 
Het feit dat alle karakteristieken voor bijzondere overeenkomsten bij de 
arbeidsovereenkomst zijn terug te vinden is eerder een argument om de 
arbeidsovereenkomst geen status aparte toe te kennen.

Loonstra stelt voor dat de bepalingen uit het algemeen overeenkom-
stenrecht niet van toepassing zijn op het arbeidsovereenkomstenrecht, met 
uitzondering voor die geschillen die (bijna) geheel betrekking hebben op 
het vermogensrechtelijke element van de arbeidsovereenkomst.31 De meeste 
geschillen hebben echter tevens een vermogensrechtelijk element. Voor 
de geschillen die uitsluitend zien op de personenrechtelijke band tussen 
de werkgever en de werknemer, is het onduidelijk waarom ze niet zijn 
te reguleren met behulp van de regels die zijn gebaseerd op het overeen-
komstenrecht. Vooralsnog zijn die regels zijn geschikt gebleken voor het 
arbeidsrecht. Het is de vraag of er een beter alternatief voor de regels van 
het overeenkomstenrecht kan worden gerealiseerd. 

Het bestaande systeem biedt partijen rechtszekerheid. Verder vloeien 
personenrechtelijke geschillen toch vaak voort uit de wil van één van de 
partijen om eerdere afspraken aan te passen, waardoor een afspraak – over-
eenkomst – uiteindelijk toch als uitgangspunt wordt genomen om het geschil 
te beoordelen. Soms worden daarbij op het arbeidsrecht toegespitste regels 

30. C.J. Loonstra, De arbeidsovereenkomst, in: P.G.J. Van den Berg en W.A. Zondag (red.), 
Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht, Specieszaak, status aparte of synergie, SI-
EUR 34, Sanders Instituut/Kluwer 2003, p. 53. Van Slooten maakt een overzicht van de 
(toen recente) literatuur tot 1999, zie J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer 1999, 
p. 18 e.v.
31. C.J. Loonstra, ‘Naar een wetboek voor sociaal recht?’, sma 1988, p. 559.
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ontwikkeld, bijvoorbeeld in het geval van de Hajziani/Van Woerden proble-
matiek, maar ook daarbij gelden de regels van het algemene overeenkom-
stenrecht als uitgangspunt, regels, die door de Hoge Raad arbeidsrechtelijk 
zijn uitgewerkt. Het is mijns inziens onduidelijk in hoeverre een alternatief 
systeem – dat wordt opgenomen in een wetboek van de arbeid – een beter 
systeem is dan het bestaande systeem. Het bestaande systeem van het (ar-
beids-)overeenkomstenrecht biedt namelijk voldoende ruimte om rekening 
te houden met het bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst.

Loonstra heeft naar mijn mening gelijk dat het sociaal recht een eigen 
aard heeft. Het object van het arbeidsrecht wordt gevormd ‘door het werk 
dat in onderschikkend verband wordt verricht en de onmiddellijk daarmee 
samenhangende omstandigheden.’32 De arbeidsovereenkomst heeft een ei-
gen aard, omdat het een overeenkomst is die reguleert dat een werknemer 
zich in persoon verbindt aan (de organisatie van) de werkgever en omdat 
de werknemer vervolgens in onderschikkend verband werkzaamheden ver-
richt binnen de arbeidsorganisatie van de werkgever.33 Kortom, de arbeids-
overeenkomst is bijzonder ten opzichte van de overeenkomst (en andere 
bijzondere overeenkomsten) door de kenmerken arbeid, ondergeschiktheid 
en organisatie. Deze kenmerken zijn van invloed op de manier waarop de 
werkgever en de werknemer uitvoering geven aan hun contractuele verhou-
ding en komen in de hoofdstukken 6, 7 en 8 aan de orde. In het volgende 
hoofdstuk wordt ingegaan op de historische achtergrond van de arbeids-
overeenkomst, want daaruit blijkt eveneens dat de arbeidsovereenkomst een 
eigen aard heeft en daarom bijzonder is.

32. C.J. Loonstra, ‘Naar een wetboek voor sociaal recht?’, sma 1988, p. 553.
33. Vgl. Bles, A.E., De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, p. 2.
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5 de historische achtergrond 
 van de arbeidsovereenkomst

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de invloed van een aantal regelingen onderzocht 
op de contractsvrijheid van partijen bij een arbeidsovereenkomst. De re-
gelgeving waarin de betrekking tussen de werkgever en de werknemer is 
geregeld is in de loop der tijd behoorlijk toegenomen. De regelgeving is in 
het privaatrecht en in het publiekrecht terug te vinden.

De in dit hoofdstuk beschreven regelingen vormen een beeld van het 
complexe karakter dat de arbeidsverhouding inmiddels heeft. Dat beeld is 
niet compleet, omdat een aantal regelingen buiten beschouwing blijft. Uit 
het beeld dat aan de hand van de beschreven regelingen wordt geschetst 
blijkt echter wel het bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst.1

Het beginpunt van de beschrijving van regelingen is 1838, toen de ar-
beidsovereenkomst als huurovereenkomst werd beschouwd. Gelijkheid was 
het uitgangspunt, maar uit de beschrijving van de regelingen blijkt dat de 
ongelijke verhouding binnen de verhouding tussen de werkgever en de 
werknemer steeds meer centraal komt te staan. Daarmee werd met regel-
maat een beperking van de contractsvrijheid gerechtvaardigd. Er was veel 
verzet toen dat voor het eerst grootschalig gebeurde met de Wet op de 
arbeidsovereenkomst in 1907. Inmiddels wordt de noodzaak voor dwingend 
recht minder in het parlement betwist en is het een instrument van de wet-
gever geworden. Het uitgangspunt van contractsvrijheid lijkt minder dan 
vroeger prominent aanwezig te zijn in het huidige rechtsdenken.

5.2 Beperkingen aan de contractsvrijheid 
 in arbeidsrechtelijke regelingen vanaf 1838

5.2.1 1838: de arbeidsovereenkomst is als andere overeenkomsten

Vanaf 1838 tot en met de inwerkingtreding van de Wet op de arbeidsover-
eenkomst in 1909 werd de arbeidsverhouding in een summiere regeling ge-
regeld als huurovereenkomst.2 De oorsprong van deze regeling is te vinden 
bij het Romeinse recht en de Franse Code Civil. In de artikelen werd de 

1. Zie voor een overzicht van de historie van de arbeidsovereenkomst tevens: C.J. Loonstra 
en W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 51 
t/m 65.
2. Art. 1637 t/m 1639 bw 1838 alsmede de art. 1583 en 1585 bw 1838.
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arbeider op geen enkele wijze beschermd. Op grond van art. 1638 bw 1838 
had de werkgever (‘meester’) zelfs een bijzonder sterke bewijspositie in geval 
van conflicten met de arbeider.

Levenbach beschrijft hoe rond 1838 werd aangekeken tegen het burger-
lijk recht:

‘Het B.W. staat op de grondslag van de burgerlijke vrijheden in al zijn 
vormen.’3 

‘In dat recht van het vermogensverkeer paart zich aan de vrije private eigen-
dom het vrije, individuele contract. Het contract is vrij in zijn opzet; partijen 
zijn souverein in hun eigen kring. Het B.W. kent geen gesloten systeem, waarin 
enkel bepaalde erkende contracten geldig zouden zijn. Alle wettiglijk gemaakte 
overeenkomsten strekken partijen tot wet; zij zijn vrij zelf de inhoud ervan te 
bepalen. De regeling van de bijzondere contracten is slechts van aanvullend 
recht. Hij dient voor de gevallen, waarin partijen wel een bepaalde bekende 
rechtsverhouding aangaan, doch in de gevolgen zelf niet voorzien. Hij schetst 
wat de wetgever normaal acht, doch het staat partijen in het algemeen vrij 
daarvan af te wijken.’4 

Uit de beschrijving van Levenbach is af te leiden dat partijen vrij waren 
al het mogelijke af te spreken. Er was een ruime contractsvrijheid. Enige 
begrenzing bestond echter wel, bijvoorbeeld als er strijd was met de wet, 
de goede zeden of de openbare orde.5

Naast de ruime contractsvrijheid voor partijen was de regel dat over-
eenkomsten partijen tot wet strekken van belang.6 Die regel is onder te 
brengen bij het legistisch denken. Volgens Kop is het legisme te herleiden 
naar de jurist Jonas Daniel Meijer. De gelding van de wet staat voorop en 
bij onjuistheden daarin is slechts de wetgever bevoegd veranderingen aan 
te brengen.7 Opzoomer, Land, Asser en Diephuis waren in de periode na 
Meijer allemaal voorstanders van het legisme. Hun ideeën over de overeen-

3. M.G. Levenbach, Het Burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 
1838 tot heden, in: Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, onder redactie van P. Scholten en 
E.M. Meijers, Zwolle: Tjeenk Willink 1938, p. 134.
4. M.G. Levenbach, Het Burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 
1838 tot heden, in: Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, onder redactie van P. Scholten en 
E.M. Meijers, Zwolle: Tjeenk Willink 1938, p. 136 en 137.
5. C.J.H. Jansen, Tussen autonomie en solidariteit: contractsvrijheid in de 19e eeuw, in: 
Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2003, p. 135 en p. 140.
6. Art. 1374 bw 1838.
7. P.C. Kop, Legisme en privaatrechtswetenschap, Deventer: Kluwer 1992, p. 27. Meijer leefde 
van 1780-1834. 
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komst en de wilsovereenstemming zijn kenmerkend voor het rechtsdenken 
in het grootste gedeelte van de 19e eeuw.

De beginselen van contractsvrijheid, van consensualisme en van de ver-
bindende kracht van een overeenkomst, maar ook het uitgangspunt dat 
partijen gelijk zijn, werden in 1838 onverkort toegepast op de verhouding 
tussen de werkgever en de werknemer. Er was daarin geen verschil met 
andere overeenkomsten.

Bij de arbeidsovereenkomst zijn nuanceringen aangebracht op de be-
ginselen, bijvoorbeeld op het beginsel van contractsvrijheid door het opne-
men van dwingend recht. Het ingrijpen in de vrijheid die partijen in 1838 
hadden komt voort uit de onevenredige positie tussen de werkgever en de 
werknemer en daaruit voortvloeiende misstanden. 

5.2.2 Misstanden

Formeel juridisch hadden partijen op grond van het bw 1838 grote vrij-
heid. Loon werd verruild tegen arbeid. Partijen bepaalden volgens de wet 
de hoogte van de vergoeding en de inhoud van de werkzaamheden. De 
economische ongelijkheid tussen overeenkomstsluitende partijen bij de ar-
beidsovereenkomst leidde in de loop van de 19e eeuw echter tot sociale 
misstanden en een zwakke onderhandelingspositie voor de werknemer. Het 
formeel juridische beeld van de arbeidsverhouding ging gedurende de 19e 
eeuw steeds meer discrepantie vertonen met de werkelijkheid. De sociaal-
economische omstandigheden van arbeiders verslechterden gedurende deze 
periode. De onzelfstandige beroepsbevolking was in de eerste helft van de 
19e eeuw vrij klein. Het waren voornamelijk zelfstandigen die werkzaam 
waren in de landbouw en kleine industrie.8 Grote industrieën kwamen pas 
later, in de tweede helft van de 19e eeuw tot ontwikkeling. In de periode 
daarvoor was de regeling van 1838 nog van gering belang. De regeling was 
immers van toepassing op onzelfstandige arbeiders en die kwamen weinig 
voor. Met de opkomst van de industrie kwam daar verandering in.

De industriële revolutie leidde ertoe dat steeds meer mensen als arbeider 
in loondienst kwamen. Van den Bergh geeft de gevolgen aan:

‘De industriële revolutie had een proletariaat van arbeiders voortgebracht, dat 
vrijwel rechteloos was, weinig verdiende en te lijden had onder lange arbeidstij-
den, slechte huisvesting, ziekte, armoede, alcoholisme en criminaliteit. Het was 
duidelijk dat vrijheid en gelijkheid bij ongelijkheid van machtsposities voor de  

8. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 4 en 5.
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grote meerderheid lege woorden bleven, rechtseenheid en rechtsgelijkheid een 
illusie waren.’9 

Tevens merkt Van den Bergh op dat de overheid zich in de periode van 
1840 tot 1870 op het gebied van economische ontwikkelingen behoudend 
opstelde.

De totale vrijheid voor contractspartijen leidde tot grote ongelijkheid 
tussen arm en rijk in Nederland. In 1838 – voor de industriële revolutie – 
was de regeling uit het bw van 1838 misschien afdoende. Later bleek dat 
de werknemer zich niet als (gelijk-) waardig(e) contractspartij kon opstellen. 
Armoede en het gebrek aan keuzevrijheid voor het verwerven van inkomen 
ondermijnden de mogelijkheid voor werknemers om te onderhandelen. 
De grote vrijheid leidde eveneens tot grote ongelijkheid tussen contracts-
partijen. Vanaf 1870 is een verandering te zien en gaat de overheid ingrij-
pen – na parlementaire enquêtes over onder andere kinderarbeid (1866) 
en veiligheid en gezondheid van werklieden in fabrieken en werkplaatsen 
(1889-1890) –, aldus Van den Bergh.10

Het overheidsingrijpen met behulp van wetgeving had meestal een onge-
lijkheidscompenserend aspect. Het doel van de wetgeving was de bescher-
ming van de zwakkere partij bij de arbeidsovereenkomst. In 1874 kwam een 
arbeidsverbod tot stand voor kinderen onder 12 jaar.11 Dit werd vastgelegd 
in het Kinderwetje van Van Houten en wordt gezien als het begin van de 
bescherming van zwakkeren in de arbeidsverhouding. Later, in 1889, kwam 
de Arbeidswet tot stand, die enige bescherming bood aan kinderen tot 16 
jaar en vrouwen. Zij mochten wel werken, maar slechts voor een beperkt 
aantal uren. Deze wet stelde ook arbeidsinspecteurs in die zich moesten 
gaan bezig houden met het ‘zich op de hoogte stellen van de bestaande toe-
standen op het gebied van de nijverheid’. Ook moesten ze de regering van 
advies dienen over verbeteringen van arbeidswetgeving.12 Vervolgens werd 
de bescherming uitgebreid tot volwassen werknemers. De Veiligheidswet 

9. G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht, Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in 
vogelvlucht, derde druk, Deventer: Kluwer 1994, p. 94.
10. G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht, Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in 
vogelvlucht, derde druk, Deventer: Kluwer 1994, p. 95. Zie tevens C.J.H. Jansen, Tussen 
autonomie en solidariteit: contractsvrijheid in de 19e eeuw, in: Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen 
autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 143 e.v.
11. G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht, Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in 
vogelvlucht, derde druk, Deventer: Kluwer 1994, p. 95.
12. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 1998, p. 29; vrouwen (en kinderen) werden indertijd niet als gelijk aan de 
(volwassen) man beschouwd.
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uit 1895 voorzag in de mogelijkheid om bij amvb voorschriften te maken 
voor de beveiliging bij bepaalde fabrieken. Dit wordt aangemerkt als de 
‘doorbreking van de toenmaals heersende ideologie, die staatsbemoeienis 
slechts toelaatbaar achtte ter bescherming van ‘personae miserabiles’, zoals 
kinderen en vrouwen.’13 In 1901 werd de Ongevallenwet ingevoerd. Dit was 
een sociale verzekering die werknemers bij een bedrijfsongeval van een uit-
kering voorzag.14 Dit was de eerste sociale verzekeringswet, die echter een 
beperkte werkingssfeer had.15 Verder trad in 1909 de Wet op de arbeids-
overeenkomst in werking, waarmee de erkenning van de ongelijkwaardig-
heid van de arbeider ten opzichte van de werkgever een feit was. Deze wet 
verving de karige regeling uit 1838 en was in veel opzichten vernieuwend. 

Ten eerste vernieuwend omdat de arbeidsverhouding niet meer werd 
gezien als een relatie van huur en verhuur. Diepenhorst somt een aantal 
grondbeginselen op en stelt als eerste beginsel dat het arbeidscontract meer 
is dan een vermogenrechtelijke regeling van huur of koop van diensten: 

‘Omdat de arbeid onlosmakelijk is verbonden met den mensch, moest elke ge-
dachte aan de oude Romeinschrechtelijke opvatting, alsof het hier betrof zekere 
huur van de arbeidskracht, worden gebannen.’16 

Daarmee gaf Diepenhorst het unieke van de arbeidsrelatie aan, namelijk 
dat de arbeid of arbeidskracht als onderscheidend kenmerk gold. Bij het 
ontwerp van Drucker leek dit nog niet zo vanzelfsprekend te zijn. Zijn 
ontwerp is in zoverre gewijzigd dat in de uiteindelijke formulering de om-
schrijving ‘beschikbaar stellen van arbeidskracht’ werd vermeden.17

Ten tweede was vernieuwend dat de regeling veel bepalingen van dwin-
gend recht bevatte. Dit was een aantasting van de contractsvrijheid en werd 
door sommigen positief, door anderen negatief ervaren. De reden voor het 
opnemen van bepalingen van dwingend recht is dat men zich realiseerde 
dat één van de contractspartijen, namelijk de werknemer, vrijwel altijd de 
zwakkere partij was. 

De aantasting van de contractsvrijheid ging niet zonder slag of stoot. 
Daardoor kwam tevens de vraag op of de regeling wel onderdeel moest 

13. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 1998, p. 29.
14. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 345.
15. F.M. Noordam, Inleiding Socialezekerheidsrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 1998, p. 37.
16. P.A. Diepenhorst, De Nederlandse arbeidswetgeving, deel ii, Zeist: N.V. G.J.A.Ruys Uitgevers-
Mij. 1930, p. 26.
17. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 319.
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uitmaken van het privaatrecht met als hoofdbeginselen de vrijheid en ge-
lijkheid van contractspartijen.

De Wet op de arbeidsovereenkomst was niet de eerste wet waar dwin-
gend recht werd gebruikt. Het was echter niet eerder zo uitgebreid door-
weven in de regelgeving die op zichzelf uniek was door de algemeenheid en 
de ruime opzet.18 De Wet op de arbeidsovereenkomst was een voorloper op 
andere regelingen voor bijzondere overeenkomsten. De ontwikkeling van 
de arbeidsovereenkomst heeft invloed gehad op de ontwikkeling van andere 
bijzondere overeenkomsten. De noodzaak tot ongelijkheidscompensatie en 
het gebruik van dwingend recht zijn daarbij naar mijn mening de belang-
rijkste onderwerpen die van invloed waren op de wetgever.

De wetgever maakte in 1907 de keuze voor een algemene regeling. De 
regeling was op iedereen van toepassing die op grond van een arbeidsover-
eenkomst werk verrichtte, ook als partijen onderling afspraken dat ze niet 
onder het arbeidsrecht vielen. Als de arbeidsverhouding onder de definitie 
viel, werd het arbeidsrecht toch van toepassing op grond van de dwingend-
rechtelijkheid van de regeling. De definitie van de arbeidsovereenkomst 
stond in art. 1637a: 

‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de eene partij, de arbei-
der, zich verbindt, in dienst van de andere partij, den werkgever, tegen loon 
gedurende zekeren tijd arbeid te verrichten.’19

5.2.3 Inbreuk op de contractsvrijheid?

In 1907 achtte de wetgever het noodzakelijk de ongelijkheid tussen de werk-
gever te compenseren met dwingend recht. Dit compenseren werd gezien 
als een inbreuk op de contractsvrijheid en als inbreuk op het uitgangspunt 
van gelijkheid in het burgerlijk recht. Bij de parlementaire behandeling 
van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 werd daarom bezwaar 
gemaakt: 

‘(…), maar het aan het voorstel ten grondslag liggende beginsel zelfs huns 
inziens strijdig was met het burgerlijk recht. Volgens het beginsel van het bur-
gerlijk recht zijn partijen, die sui juris zijnde eene overeenkomst aangaan, gelijk 
gerechtigd, terwijl naar de grondgedachte van het ontwerp bij het sluiten eener  

18. C.J.H. Jansen, Tussen autonomie en solidariteit: contractsvrijheid in de 19e eeuw, in: 
Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2003, p. 143, geeft aan dat voor het eerst dwingend recht werd ingevoerd op het gebied van 
het vervoer van personen en goederen.
19. Staatsblad 1907, no. 193. Zie ook A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der 
wet van den 13den juli 1907, Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 314.
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arbeidsovereenkomst steeds ongelijke partijen tegenover elkander staan, een 
zwakkere tegenover een sterkere.’

Dit bezwaar werd als volgt gepareerd: 

‘De arbeidsovereenkomst, hoe verkeerd dan ook geregeld, maakt in ieder geval 
een onderwerp uit van burgerlijk recht; zonder aan haar aard geweld te doen 
kan niet voorbij gezien, dat zij is en blijft eene overeenkomst aangegaan tus-
schen private personen als zoodanig en wel een van de meest voorkomende 
contracten, zoodat, nu naar den eisch der Grondwet het burgerlijk recht in 
een algemeen wetboek wordt geregeld, behoudens speciale uitzondering, de 
arbeidsovereenkomst daarin behoort te worden opgenomen, al ware het ook 
dat de wetgever te haren opzichte zich door een ander beginsel liet leiden dan 
ten aanzien van de overige overeenkomsten gevolgd werd.’20

Hier werd uitdrukkelijk door de regering erkend dat voor de arbeidsover-
eenkomst een breuk bestaat met de in het privaatrecht algemeen geldende 
beginselen. Contracten horen te worden geregeld in het bw, maar niet aan 
ieder contract behoren dezelfde beginselen ten grondslag te liggen. Dit was 
(voor die tijd) een vérgaand standpunt.

Wat opvalt, is dat nadruk wordt gelegd op de aard van partijen, namelijk 
dat sprake is van een overeenkomst tussen private personen. Het burgerlijk 
recht is in het leven geroepen om de privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen 
te regelen. Dat standpunt geldt tegenwoordig onverkort.

Tijdens de parlementaire behandeling kwam eerder het bezwaar naar vo-
ren dat inbreuk op de contractsvrijheid werd gemaakt. De regering gaf 
hierop aan dat er in het bw contracten zijn die veel meer dan het ar-
beidscontract ongelijkheid in zich hebben, bijvoorbeeld het contract met 
minderjarigen. De oplossing voor dergelijke gevallen was te vinden in de 
ongelijkheidcompensatie: 

‘Het komt er slechts op aan, dat men het sluiten van zoodanige contracten met 
genoegzame waarborgen omkleedt aan de zijde der zwakkere partij, waardoor 
deze de gelijke wordt harer wederpartij.’21

20. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 124.
21. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 114. Ook in de Eerste Kamer werden 
vergelijkbare bezwaren afgedaan met de mogelijkheid tot compenseren van ongelijkheid. Zie 
bijvoorbeeld Bles, Deel i, p. 120.
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De redenering is dat aan de eis van gelijkheid in het burgerlijk recht wordt 
voldaan, door te grote ongelijkheid te compenseren. Met juridische onge-
lijkheid wordt feitelijke gelijkheid gecreëerd. Als gevolg van grote feitelijke 
maatschappelijke ongelijkheid worden juridische middelen gerealiseerd om 
juridisch meer gelijke posities van partijen te bereiken ter compensatie 
van maatschappelijke ongelijkheid. De onderhandelingskracht van partijen 
dient tot op zekere hoogte evenredig – dus in verhouding gelijk – te zijn. 
Het beginsel van evenredigheid neemt in belang toe en dit gaat ten koste 
van het beginsel van contractsvrijheid.

De regering zag geen strijd met het burgerlijk recht. Het vernieuwende 
was dat de regering erkende dat sprake kon zijn van ongelijkheid en dat het 
haar taak was te grote ongelijkheid van partijen in het burgerlijk recht te 
compenseren met wetgeving. Dit blijkt uit de parlementaire geschiedenis: 

‘Den Wetgever treft geen verwijt wanneer hij, bijna zeventig jaar na de in-
werkingtreding van het Burgerlijk Wetboek daarin eene nieuwe regeling eener 
overeenkomst opnemende, zich niet angstvallig houdt aan opvattingen, die het 
oorspronkelijk wetboek beheerschten. Integendeel, wil het wetboek aan zijne 
roeping blijven voldoen, wil het strooken met de rechtsovertuiging van zijn tijd, 
dan behoort, zoo dikwijls wijziging noodzakelijk is gebleken, juist die rechts-
overtuiging tot richtsnoer te strekken.’22

De regering bracht hier naar voren dat het recht moet meegaan met de 
ontwikkelingen uit de maatschappij en de behoefte die uit de maatschap-
pij naar voren komt. De Kinderwetten werden als voorbeeld genoemd. 
Gecodificeerd recht moest niet als versteend maar als dynamisch worden 
gezien.23 De wetgever was in zeventig jaar tot het inzicht gekomen dat voor 
haar een actieve, soms beschermende taak lag weggelegd. De invulling van 
die taak werd onder andere mogelijk door dwingendrechtelijke ongelijk-
heidscompenserende wetgeving te realiseren. Dat de regering deze taak se-
rieus nam bleek bijvoorbeeld uit de hoeveelheid wetsartikelen. De regeling 
uit 1907 bestond uit ongeveer tachtig artikelen voor het arbeidsrecht, een 
aanzienlijke toename ten opzichte van het aantal artikelen uit het bw van 
1838. Een groot deel van de artikelen was dwingendrechtelijk van aard. Op 
afwijken van de artikelen stond de sanctie van nietigheid.

22. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 124.
23. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 124.
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5.2.4 Actieve overheidsbemoeienis

De Wet op de arbeidsovereenkomst uit 1907 was de aanzet tot een actieve 
overheidsbemoeienis in de jaren daarna. De sturende rol van de wetgever 
manifesteerde zich in het arbeidsrecht, maar ook op andere vlakken. Zo 
werd in de eerste helft van de 20e eeuw het huurrecht omkleed met bescher-
mende wetgeving in de Huurcommissiewet (1917), de Huuropzeggingswet 
(1918) en later het Huurbeschermingsbesluit en Huurprijsbesluit (beiden 
1940) en de Huurwet (1950).24 De ongelijke feitelijke verhouding tussen de 
huurder en de verhuurder was ook daar de basis voor een actief overheids-
ingrijpen met behulp van wetgeving.25

Op het gebied van het arbeidsrecht bleef de ongelijkheid het uitgangs-
punt van waaruit de wetgever haar gedachten vormde bij nieuwe regelge-
ving. Dit kwam tot uitdrukking in vrijwel alle regelgeving die volgde op 
de Wet op de arbeidsovereenkomst uit 1907. Tot 1927 lijkt er juridisch – 
wetstechnisch – weinig te zijn veranderd. In 1919 werd de Arbeidswet uit 
1889 vervangen. Daarin werden bepalingen over maximum arbeidstijden 
opgenomen voor volwassen werknemers.26

Tot 1927 was art. 1637n bw de wettelijke basis voor cao’s. Dat veran-
derde toen in 1927 de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao) 
werd ingevoerd. De werknemer kon voortaan worden vertegenwoordigd 
door de vakvereniging:

‘in de maatschappelijke strijd, die vroeger bij de tot-stand-koming der loons-
overeenkomst tusschen individu en individu gestreden werd en die onvermij-
delijk in de meeste gevallen eindigde met de nederlaag van den economisch 
zwakste, den arbeider, te vervangen door overleg en onderhandeling tusschen 
de bij de productie betrokken groepen, de patroons- en arbeidsorganisaties, 
opdat zoodoende in de bedrijven rust en vrede mogen gewaarborgd zijn.’27

Een afweging tussen contractsvrijheid en ongelijkheid leidde tot bescher-
ming van de zwakkere. Weliswaar verminderde de contractsvrijheid van de 
werknemer ten gunste van vakverenigingen, maar de beperking van con-
tractsvrijheid van de werkgever leidde wel tot bescherming. De Wet cao 

24. C.J. van Zeben, e.a., Bijzondere overeenkomsten, 7e druk, Deventer: Kluwer 1993, p. 83.
25. Al wordt er in het huurrecht niet bij voorbaat vanuit gegaan dat partijen ongelijk zijn, in 
tegenstelling tot het arbeidsrecht waar ongelijkwaardigheid is opgenomen in de definitie van 
art. 7:610 bw. 
26. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 1998, p. 30.
27. L.G. Kortenhorst en Mac. M.J. van Rooy, De collectieve arbeidsovereenkomst juridisch en 
economisch-sociaal, 2e druk, Zwolle: Tjeenk Willink 1939, p. 25.
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leidde tot evenredige onderhandelingsposities waarbij aan vertegenwoordi-
gende organen – de vakverenigingen – een belangrijke rol toekwam. 

Tien jaar later werd opnieuw een wet aangenomen die de contracts-
vrijheid zou beperken. Vanaf het moment dat de Wet op de arbeidsover-
eenkomst werd opgenomen in het bw in 1909 kwam de mogelijkheid om 
bepalingen van cao’s algemeen verbindend te verklaren met regelmaat aan 
de orde.28 In 1937 werd de Wet op het algemeen verbindend en het onver-
bindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 
(Wet avv) aangenomen. Voortaan had de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de bevoegdheid bepalingen van een cao die in het gehele 
land of een gedeelte ervan van toepassing waren op een – naar zijn oordeel 
belangrijke – meerderheid van de in een bedrijf werkzame personen, in het 
gehele land of in dat gedeelte ervan algemeen verbindend verklaren. In art. 
4 lid 1 Wet avv was bepaald dat dit slechts mogelijk was op verzoek van de 
bedrijfsraad of op verzoek van één of beide partijen bij de cao.29

Een algemeen verbindendverklaring leidt tot meer gelijkheid tussen 
werknemers onderling en beperkt de onderhandelingsvrijheid tussen de 
werkgever en de werknemer. Opnieuw was sprake van wetgeving, waar-
in gelijkheid van zwakkeren en sterkeren, maar ook gelijkheid van zwak-
keren onderling, prevaleerde op de vrijheid om te contracteren. In de 
Memorie van Toelichting werden de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen na-
der beschouwd: 

‘Men kan, zoo werd hieraan toegevoegd, de collectieve arbeidsovereenkomst als 
maatschappelijk verschijnsel en als juridische figuur slechts naar waarde schat-
ten, indien men let op de geschiedenis van haar groei. Dezen groei ziet men 
zich als het ware afteekenen in de wetgeving. De wet op het arbeidscontract 
van 1907 beschouwt de arbeidsovereenkomst nog geheel en al in het kader van 
privaatrecht ; de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 1927 gaat reeds 
enigszins boven het niveau van privaatrecht uit ; het thans aanhangige ontwerp 
zet in deze richting een beslissenden stap.’30

Kamerleden zagen een ontwikkeling van de individuele arbeidsovereen-
komst als civielrechtelijke overeenkomst naar een rechtsverhouding ‘bo-

28. Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting Wet op het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, 8 april 1937, 
no. 14, p. 29.
29. In 1937 werd de bedrijfsraad nog genoemd als mogelijke verzoeker. In de huidige wet 
worden slechts werkgevers of verenigingen van werkgevers of werknemers als mogelijke 
verzoekers genoemd.
30. Memorie van Toelichting Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, 8 april 1937, no. 14, p. 14.
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ven het niveau van het privaatrecht uit’. De tendens om in te grijpen in 
de contractuele verhoudingen, oorspronkelijke gebaseerd op de ongelijke 
verhoudingen tussen de werknemer en de werkgever, komt rond 1937 op 
een punt waar het privaatrechtelijke aspect van de arbeidsverhouding ter 
discussie wordt gesteld, net zo als in 1907, toen dat gebeurde tijdens de 
parlementaire behandeling van de Wet op de arbeidsovereenkomst.

5.2.5 Arbeid en maatschappelijk belang

Na de Tweede Wereldoorlog stond de wederopbouw centraal en daarvoor 
waren arbeidskrachten nodig. Met hun arbeid werd een groot maatschap-
pelijk belang gediend. Voor de oorlog werd de bescherming van zwakkere 
werknemers min of meer beschouwd als een algemeen of maatschappelijk 
belang. Na de oorlog bleek dat de mogelijkheid om arbeidskrachten te kun-
nen aanwenden ook het maatschappelijk belang diende.  

De Stichting van de Arbeid (star) werd in 1945 opgericht. Werkgevers en 
werknemers waren in de star vertegenwoordigd. Het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen (bba), ingevoerd in 1945, omvatte regels over de stu-
ring van de arbeidsmarkt in het kader van de wederopbouw.31 Werknemers 
die in het begin van de Tweede Wereldoorlog waren ontslagen moesten 
weer in dienst worden genomen. Voor het verlenen van ontslag was toestem-
ming vereist van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Hiermee 
werd voorkomen dat sectoren die noodzakelijk waren voor wederopbouw 
met een groot verloop of te weinig werknemers werden geconfronteerd.32

Het bba was (en is) een inperking van de contractsvrijheid naast de in 
1907 ingevoerde opzeggingsgronden voor het beëindigen van de arbeids-
verhouding. Het is onder te brengen bij de ontwikkeling die was ingezet 
voor de oorlog, namelijk één van toenemende overheidsbemoeienis in de 
arbeidsverhouding. Het bba was zowel publiekrechtelijk als privaatrechte-
lijk. Het bba bevatte strafbepalingen, maar ook bepalingen waarmee werd 
ingegrepen in arbeidsvoorwaarden, in ontslag en in de collectieve arbeids-
overeenkomst. Voor de Tweede Wereldoorlog kon een arbeidsovereen-
komst worden opgezegd conform de regeling uit 1907. Een eerste inperking 
van de contractsvrijheid door de invoering van het bba was het hierboven 
genoemde vergunningsvereiste voor het verlenen van ontslag. Een tweede 
inperking was de door de overheid gevoerde politiek op het gebied van 

31. In de literatuur gaan al jaren stemmen op om het bba weer af te schaffen. Zie bijvoorbeeld 
P.F. van der Heijden e.a., Ontslagrecht zonder ontslagvergunning, Mededelingen Hugo Sinzheimer 
Instituut 1995, nr. 10. 
32. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 130 en S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende 
reden, Kluwer 1993, p. 124.
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arbeidsvoorwaarden, waaronder loon. Arbeidsvoorwaarden werden vast-
gelegd door een overheidsorgaan, het College van Rijksbemiddelaars.33 De 
wil van contractspartijen deed op dit gebied niet ter zake. Alle collectieve 
regelingen werden met het invoeren van het bba tot standaardnormen 
verklaard.34 Alle cao’s moesten door het College van Rijksbemiddelaars 
worden goedgekeurd op grond van het bba.35

In 1945 waren de volgende regelingen van invloed op de vorming van 
arbeidsvoorwaarden: het bba, de Wet avv, de Wet cao en de Wet op 
de arbeidsovereenkomst. Deze regelingen beperkten de contractsvrijheid 
bij de arbeidsverhouding, in het bijzonder op het gebied van de arbeids-
voorwaarden. In de derde titel van het bba uit 1945 stond een regeling 
over loon en arbeidsvoorwaarden. Art. 12 bba gaf aan het College van 
Rijksbemiddelaars de mogelijkheid om regelingen ‘van en in verband met 
de loonen en andere arbeidsvoorwaarden van werknemers’ bindend vast te 
stellen. Dit kon ambtshalve of op verzoek van organisaties van werkgevers 
en werknemers. Het rechtsgevolg van de bindendverklaring was dezelfde 
als bij verbindendverklaringen bij de Wet avv.36 Op grond van art. 17 bba 
was niet toegestaan af te wijken van lonen of arbeidsvoorwaarden, onderhe-
vig aan toestemming van het College van Rijksbemiddelaars. In art. 18 bba 
werd aangegeven dat voor nieuw opgerichte ondernemingen of afdelingen 
van ondernemingen en voor nieuw aangenomen werknemers lonen en ar-
beidsvoorwaarden moesten worden vastgesteld overeenkomstig, die welke 
golden voor gelijksoortige ondernemingen of arbeidsverhoudingen. In de 
vierde titel werden strafbepalingen opgenomen.

5.2.6 Loonpolitiek

De contractsvrijheid van partijen bij de arbeidsovereenkomst bleef beperkt 
in de periode van 1945 tot 1970. Partijen waren niet vrij het loon vast te 
stellen tot de invoering van de Wet op de loonvorming van 1970, want in 
de periode van 1945 tot 1970 werd het loon centraal vastgesteld door de 
overheid, die overigens wel overlegde met de star. Deze centrale vaststel-
ling bleek niet goed te werken, althans niet op lange termijn. De star kreeg 

33. J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht 
sinds de codificatie (1838), 2e herziene en uitgebreide druk, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 
1949, p. 228.
34. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 230. Dit gebeurde op basis van art. 12 bba, aldus T. van Peijpe, 
De ontwikkeling van het loonvormingsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1985, p. 317.
35. T. van Peijpe, De ontwikkeling van het loonvormingsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1985, p. 
317.
36. Zie art. 12 bba 1945
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niet alle verschillende bedrijfsbelangen op één lijn van algemeen belang.37 
Tot 1954 werd aanvaard dat de loonpolitiek voornamelijk centraal door de 
overheid was geregeld. Dat veranderde echter:

‘Met het stijgen van de welvaart, toen de algemeen verplichte loonronden die 
voornamelijk waren gericht op het compenseren van prijsstijgingen, werden 
verlaten door de zogenaamde welvaartsronden die enige differentiatie tussen 
bedrijfstakken mogelijk maakten, steeg de roep om beperking van de over-
heidsinvloed en een grotere vrijheid van het bedrijfsleven met betrekking tot de 
loonvaststelling.’38 

In 1959 werd de gedifferentieerde loonpolitiek ingevoerd. In 1963 werd 
het bba 1945 gewijzigd. Niet het College van Rijksbemiddelaars, maar de 
star was voortaan belast met preventief toetsen van cao’s. Dit gebeurde 
niet meer op aanwijzing van de regering, waarmee overigens wel werd 
overlegd. Het College van Rijksbemiddelaars was in de periode daarvoor 
wel gebonden aan de aanwijzingen afkomstig van de regering.39 Sturing 
door de star bleek niet te werken en het College van Rijksbemiddelaars 
nam de bevoegdheid weer over. De Wet op de loonvorming uit 1970 liet de 
contractsvrijheid bij loonvorming herleven. Het ambtshalve vaststellen van 
bindende loonregelingen was niet meer mogelijk.40 De minister kon alleen 
cao’s vaststellen voor bepaalde bedrijfstakken op verzoek van vakorganisa-
ties of op verzoek van één of meer werkgevers. De loonvorming werd niet 
geheel vrijgegeven, want in 1968, vlak voor de Wet op de loonvorming, 
trad de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in werking. Deze 
wet heeft een ongelijkheidscompenserend element. De ondergrens van loon 
werd en wordt nog steeds door de overheid bepaald en ontnomen aan de 
onderhandelingsvrijheid van contractspartijen.

37. W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, terugblik en perspectief, Alphen aan den 
Rijn: Samsom 1980, p. 57.
38. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 256.
39. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 255-257 en W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, 
terugblik en perspectief, Alphen aan den Rijn: Samsom 1980, p. 50-57.
40. W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, terugblik en perspectief, Alphen aan den 
Rijn: Samsom 1980, p. 58.
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5.2.7 Ontslagrecht

Op het gebied van het ontslagrecht is de contractuele vrijheid van partijen 
eveneens beperkt. Asscher-Vonk en Fase brengen naar voren:

‘(…) dat de ontslagbescherming van de werknemer van de invoering van de 
wettelijke opzeggingstermijn in 1909 tot 1998 voortdurend is vergroot, ten koste 
van de ontslagvrijheid van de werkgever. Uit deze verschuiving, van ontslagvrij-
heid (van de werkgever) naar ontslagbescherming (van de werknemer), blijkt een 
toegenomen waardering van het sociaal en economisch belang dat het behoud 
van de arbeidsrelatie voor de werknemer vertegenwoordigt.’41

In 1953 werd het ontslagrecht gewijzigd. De bijzondere opzegverboden 
werden ingevoerd. Voor 1953 waren partijen in staat de arbeidsovereen-
komst zonder veel moeite op te zeggen op grond van de vijfde afdeling van 
de Wet op de arbeidsovereenkomst. Door de invoering van de opzegver-
boden werd deze contractuele vrijheid beperkt, namelijk op grond van art. 
1639h bw.42 Uit de Memorie van Toelichting bij deze wijziging komt de 
beperking van de contractsvrijheid naar voren: 

‘De wet ging er tot nu toe van uit, dat een ontslag mits met inachtneming van 
de voorgeschreven termijn – of met betaling van de voorgeschreven schadeloos-
stelling gepaard gaande – steeds mocht worden gegeven, resp. genomen. Wie 
aldus handelde, handelde rechtmatig. Ook in dit opzicht zijn de opvattingen 
sinds 1907 sterk gewijzigd. De werkgever, die zijn arbeider zonder goede reden 
ontslaat, en de arbeider, die wegens een gril de dienst opzegt, handelen naar 
huidige opvatting niet behoorlijk, ook al nemen zij de opzeggingstermijnen in 
acht. Het ontwerp streeft er naar om deze gedachte te verwezelijken, en wel op 
twee wijzen. In de eerste plaats worden bepalingen voorgesteld met betrekking 
tot redelijkheid van het ontslag.’

Even verder komt het tweede punt aan de orde: 

‘In de tweede plaats wil het ontwerp accentueren, dat verbreking van de band, 
die de dienstbetrekking heeft geschapen, niet behoort te staan ter uitsluitende 
beoordeling van een der partijen. Bij alle gevallen van ontslag, welke tot scha-

41. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 128. 
42. Zo werden opzegverboden ingevoerd wegens ziekte, wegens militaire dienst of 
overheidsdienst. Na 1953 is aantal opzegverboden in het huidige artikel 7:670 bw nog 
uitgebreid, wat noodzakelijkerwijs tot een grotere beperking van de contractsvrijheid heeft 
geleid.
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deplichtigheid aanleiding geven, kan de rechter de verplichting opleggen om de 
dienstbetrekking te herstellen.’43 

Dit is een duidelijke erkenning van de beperking van de contractsvrijheid. 
De rol die aan de redelijkheid toekomt binnen de contractuele verhouding 
valt eveneens op. Dit is overigens te zien als een uitvloeisel van het beginsel 
van evenredigheid. Onevenredigheid is doorgaans onredelijk of onbillijk. 
De toenemende rol van de redelijkheid is een algemene tendens in het 
recht in de 20e eeuw.44

5.2.8 Medezeggenschap

In 1950 werd de Wet op de ondernemingsraden (wor) ingevoerd. Deze wet 
had ten doel een overlegorgaan te creëren tussen de werkgever en vertegen-
woordiging van de werknemers. Samenwerken stond voorop. Het primaire 
doel van de nieuwe wet, namelijk het verwezenlijken van ondernemingsra-
den, bleek niet te zijn bereikt een paar jaar na de invoering van de wor.45 
Sinds 1950 is de wor enige malen gewijzigd.46

De beperking van de contractsvrijheid voortvloeiend uit de wor is gering 
(zie hierover hoofdstuk 10, paragraaf 3). Werknemers raken niet zonder 
eigen instemming gebonden aan afspraken tussen de werkgever en de on-
dernemingsraad. De belangrijkste invloed van de ondernemingsraad komt 
tot uitdrukking in het adviesrecht van art. 25 wor en het instemmingsrecht 
van art. 27 wor. De ondernemingsraad kan door deze invloed de belangen 
van de werknemer enigszins beschermen. Het gaat dan in het bijzonder om 
de belangen op gebieden die normaliter op grond van de gezagsverhouding 
(art. 7:610 bw, ‘in dienst’) door de werkgever eenzijdig kunnen worden 
opgelegd.

5.2.9 Arbeidstijden en arbeidsomstandigheden

In de Arbeidstijdenwet 1995 wordt een aantal beperkingen opgelegd aan de 
contractsvrijheid van partijen. Een dienst mag bijvoorbeeld niet meer be-
dragen dan twaalf uur per dag en per week mag een werknemer maximaal 
zestig uur werken. Ook de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet) legt 

43. mvt bij de Wijziging van 17 december 1953, no. 881, p. 3.
44. Zie bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-ii (1989), nr. 301, het arrest hr 19 mei 1967, nj 1967, 
261 (Saladin/hbu) en A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, derde 
druk, Deventer: Kluwer 2002, p. 35 t/m 37.
45. Schuurman en Jordens, Wetgeving loon- en inkomensvorming, nr. 40 iii, Zwolle: W.E.J. Tjeenk 
Willink 1982, 10e druk, p. XI.
46. De wor is gewijzigd in 1971, 1979 en 1998.
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beperkingen op. Art. 3 van deze wet verplicht de werkgever een zo goed 
mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Uit dit artikel blijkt dat 
de werkgever bij het bepalen van de inhoud van het werk rekening moet 
houden met de werknemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever 
kan worden gevergd. Daarbij moeten de persoonlijke eigenschappen van de 
werknemer worden meegenomen, als dit redelijkerwijze mogelijk is. 

De contractsvrijheid wordt door deze twee wetten beperkt voor wat 
betreft het bepalen van de onderdelen ‘arbeid’ en ‘gedurende zekere tijd’ 
uit art. 7:610 bw. De werkgever moet zich houden aan bepaalde regels 
over arbeidstijden en arbeidsomstandigheden en daarnaast krijgt hij diverse 
verplichtingen opgelegd om hieromtrent actief beleid te voeren. Dit is te 
beschouwen als een ongelijkheidscompenserend effect van deze regelingen, 
ten gunste van de werknemer. Arbeidsomstandighedenbeleid en de beper-
king van arbeidstijden dienen ook een algemeen of maatschappelijk belang. 
Door een verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid wordt naar alle waar-
schijnlijkheid minder snel een beroep gedaan op sociale verzekeringen en 
sociale voorzieningen die zijn ingesteld ten gunste van arbeidsongeschikten. 
Een ander algemeen belang heeft te maken met aspecten die verband hou-
den met de (inrichting van) samenleving. De beperking van arbeidstijden 
heeft tot gevolg dat tijd kan worden besteed aan andere activiteiten in de 
samenleving, bijvoorbeeld aan een gezinsleven. Dat de wetgever dat als een 
algemeen belang voor ogen heeft, blijkt uit de invoering van de Wet arbeid 
en zorg (waz), in werking getreden op 1 december 2001. Deze wet heeft als 
voornaamste doel het vaststellen van regels voor het tot stand brengen van 
een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg.47

 
5.2.10 Wijzigingen in het bw

De belangrijkste wijzigingen in het bw voor het arbeidsrecht zijn de in-
voering van het Nieuw bw (nbw) in 1992, de Vaststellingswet van titel 10 
van boek 7 bw in 1996 en de Wet flexibiliteit en zekerheid in 1999. Het 
doel van de invoering van het nbw lag voornamelijk in het codificeren 
van jurisprudentie, het aanbrengen van verbeteringen en het bij elkaar 
brengen van wetten.48 Jacobs betreurt dat de wetgever met de invoering  

47. Van Slooten, 2006 (t&c Arbeidsrecht), Wet Arbeid en Zorg, inleidende opmerking. In deze 
wet is hoofdstuk 2 gereserveerd voor de Wet aanpassing arbeidsduur, eveneens in werking 
getreden in december 2001.
48. Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit?, Een onderzoek naar de invloed van privaatrechtelijke leerstukken 
op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 1999, p. 1. Zij baseert zich op 
de parlementaire geschiedenis.
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van het nbw heeft nagelaten een aantal op grond van de jurisprudentie al 
geldende arbeidsrechtelijke onderwerpen te codificeren.49

De rol van open normen is toegenomen met het nbw. Onder open 
normen wordt verstaan ‘wettelijke voorschriften waarvan de invulling ge-
heel aan de rechtspraktijk is overgelaten’.50 In het nbw is de goede trouw 
vervangen door de redelijkheid en billijkheid. Het toepassingsgebied strekt 
tot iedere verbintenis op grond van art. 6:2 bw. De werking van de goede 
trouw als open norm is ook beperkt, omdat in boek 6 bw veel regels uit de 
rechtspraak zijn gecodificeerd. Een andere uitbreiding in de werking van de 
redelijkheid en billijkheid in het nbw is de beperkende werking ervan. Ook 
art. 6:258 bw is in dat kader te zien als een uitbreiding.51

De Vaststellingswet, waarmee de titel over de arbeidsovereenkomst bin-
nen de systematiek van het nbw is geplaatst, geeft uitdrukking aan het feit 
dat de wetgever het recht omtrent de arbeidsovereenkomst als civielrech-
telijk beschouwt. Het plaatsen van de titel over de arbeidsovereenkomst 
in het nbw betrof voornamelijk een ‘technische juridische operatie’. Deze 
wetgevingsoperatie leidde tot weinig inhoudelijke veranderingen. Wat bij-
voorbeeld wel veranderde was de term ‘arbeider’, die werd vervangen door 
de term ‘werknemer’.52 Wellicht dat de term werknemer iets minder de 
ongelijkwaardigheid in de arbeidsrelatie weerspiegelt dan de term arbeider. 
Niettemin blijft sprake van ondergeschiktheid gezien de definitie van de 
arbeidsovereenkomst in art. 7:610 bw, ‘in dienst’.

De Wet flexibiliteit en zekerheid leidde tot de invoering van een aantal 
rechtsvermoedens (de artt. 7:610a en 7:610b bw). Beide partijen kunnen 
een beroep doen op deze rechtsvermoedens. De processuele positie van de 
werknemer wordt versterkt door deze artikelen.53 Hierdoor is (ook) sprake 
van een ongelijkheidscompenserend element. Andere, de werknemer be-
schermende bepalingen die van toepassing werden met het in werking tre-
den van deze wet zijn bijvoorbeeld art. 7:628a bw en art. 7:668a bw over de 
omzetting van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd naar onbepaalde 
tijd.54 Naast deze beschermende artikelen voor de werknemer werden ook 
enige wijzigingen doorgevoerd, waardoor de flexibiliteit voor de werkgever 
is toegenomen.

49. A.T.J.M. Jacobs, ‘De arbeidsovereenkomst in het nbw’, njb 1994/30, p. 1038.
50. A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, derde druk, Deventer: Kluwer 
2002, p. 34.
51. A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, derde druk, Deventer: Kluwer 
2002, p. 35 t/m 37. 
52. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), Algemene opmerkingen Boek 7 bw, aant. 6.
53. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), art. 7:610a bw, aant. 1.
54. Zie voor een meer uitgebreid overzicht: Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), Algemene 
opmerkingen Boek 7 bw.
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De wijzingen in het laatste decennium hebben niet geleid tot een ver-
mindering van de ongelijkheidscompensatie. Enige actualisatie van de hui-
dige maatschappelijke stand van zaken is wel gerealiseerd. Een beperkte 
contractsvrijheid en een toenemende rol van de redelijkheid en billijkheid 
zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van het arbeidsrecht in de afgelo-
pen jaren. Wel is het socialezekerheidsstelsel behoorlijk aan wijzigingen 
onderhevig. Inmiddels is de wao vervangen door de wia en ook de ww 
is ingrijpend gewijzigd. Dergelijke wijzigingen maken tevens onderdeel uit 
van het arbeidsrecht. Er komt meer verantwoordelijkheid bij contractspar-
tijen te liggen, bijvoorbeeld op het gebied van de reïntegratie van zieke 
werknemers.

5.3 Conclusie

Uit de bovenstaande – beknopte – beschrijving van de ontwikkeling van de 
regels voor partijen bij een arbeidsovereenkomst blijkt dat de contractsvrij-
heid van partijen bij die overeenkomst steeds meer is beperkt. De (aanloop 
naar de) invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1907 is baan-
brekend geweest, want in die periode is erkend dat een bepaalde groep 
contractanten, de werknemers, een structureel zwakkere onderhandelings-
positie had. Dit werd onwenselijk geacht en vervolgens is de oplossing van 
de ongelijkheidscompensatie ontwikkeld. De beschermingsgedachte werd 
daarmee een centraal en onderscheidend thema in het arbeidsrecht.

In de latere regelgeving is regelmatig de contractsvrijheid van partijen 
beperkt met een beroep op de beschermingsgedachte. Ook andere gronden 
voor de beperking van de contractsvrijheid zijn te ontwaren, waarbij vooral 
het algemeen of maatschappelijk belang in het oog springt. 

In 1907 is met de invoering van de wet op de arbeidsovereenkomst 
uitdrukkelijk erkend dat niet aan alle contracten dezelfde beginselen ten 
grondslag hoeven te liggen, maar dat tast het privaatrechtelijk karakter 
van de arbeidsovereenkomst op zich niet aan. In het arbeidsrecht werd 
het beginsel van evenredigheid belangrijker in de afgelopen eeuw, maar 
die ontwikkeling bestaat ook in het algemene overeenkomstenrecht, waar 
een beroep op de evenredigheid mogelijk is op grond van de redelijkheid 
en billijkheid.



125

6 arbeid

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat arbeid centraal. In 1907 is door de wetgever erkend 
dat arbeid bijzonder is als contractsprestatie.1 Arbeid is door de verbon-
denheid van de arbeid met de persoon die de arbeid moet verrichten, 
niet op een lijn te stellen met andere contractuele prestaties. Arbeid is, in 
tegenstelling tot veel andere contractuele prestaties, niet overdraagbaar. De 
arbeidsovereenkomst is een overeenkomst, waarbij niet de nadruk ligt op de 
uitruil van vermogensbestanddelen. Bij de overeenkomst zijn de prestaties 
op vermogen waardeerbaar en zijn deze in beginsel in rechte af te dwin-
gen, terwijl dit voor de prestatie arbeid in mindere mate het geval is. Een 
werkgever kan bijvoorbeeld niet in rechte afdwingen dat de werknemer 
zijn arbeid daadwerkelijk verricht. Het feit dat de werknemer de arbeid 
persoonlijk moet verrichten staat daaraan in de weg. De vordering van een 
werkgever dat een werknemer de arbeid moet verrichten kan de rechter 
niet toewijzen, omdat toewijzing zich niet goed verhoudt met het verbod 
op dwangarbeid.

De afspraak dat de werknemer de bedongen arbeid dient te verrichten 
is meestal te beschouwen als een inspanningsverbintenis. Het is overigens 
wel mogelijk om die afspraak als resultaatsverbintenis in te richten, maar 
de werknemer komt dan wel bepaalde bescherming toe. Het is bijvoorbeeld 
niet toegestaan minder dan het minimumloon te betalen, ook niet als de 
werknemer niet voldoet aan de resultaatsverbintenis.

Van der Heijden stelt (in 1991) dat het element arbeid niet echt is be-
discussieerd in de literatuur.2 Dit is te betwijfelen, omdat het bijzondere 
karakter van de arbeid als contractuele prestatie wel aan de orde is geweest 
in de literatuur. Levenbach bracht bijvoorbeeld naar voren dat arbeid 
geen ‘koopwaar’ is, omdat deze niet ‘afgescheiden kan worden’ van de 
‘arbeidende mens’. In de Declaration of Philadelphia van de ilo uit 1944 
staat als één van de fundamentele beginselen: ‘labour is not a commodity’. 
Van der Ven stelde dat arbeid geen ‘waar’ is, maar een ‘met de zedelijke  

1. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 3 en 4
2. P.F. van der Heijden, De arbeidsovereenkomst in het NBW, Deventer: Kluwer 1991, p. 54.
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menselijke persoonlijkheid onverbrekelijk verbonden menselijke functie.’3 
Na 1991 is arbeid in elk geval wel in de literatuur besproken.4 

6.2 Arbeid als contractprestatie

6.2.1 Arbeid in het vermogensrecht

Het element arbeid is minder goed vermogensrechtelijk te waarderen, om-
dat het in mindere mate op geld waardeerbaar is. Daarnaast is arbeid niet 
rechtens overdraagbaar, omdat het is verbonden met de persoon die de 
arbeid uitvoert. Koopmans schrijft in dat kader dat het element arbeid ‘in 
zekere zin een beschikbaarheid van de menselijke persoon’ meebrengt.5 
Niettemin is het vermogensrecht (inclusief het verbintenissenrecht) op de 
arbeidsovereenkomst van toepassing. Koopmans stelt:

‘De verhouding tussen arbeid en resultaat vormt de band met het vermogens-
recht. In een op ruilverkeer gebaseerde samenleving als de onze brengt zij mede 
dat de arbeid voorwerp wordt van waarde- en prijsvorming. Dit bewijst dat (…) 
het marktverschijnsel zich ook voor andere dan zuivere vermogenstransacties 
doet gelden.’6

Koopmans verklaart niet wat hij precies bedoelt met ‘de verhouding tussen 
arbeid en resultaat’. Hij verstaat onder arbeid in het vermogensrecht (in de 
zin van art. 1637 en 1637a obw) niet meer dan ‘iets doen’.7 Dit ‘iets doen’ 
leidt dan vermoedelijk tot op vermogen waardeerbare resultaten, al dan 
niet verhandelbaar.8 Koopmans concludeert dat arbeid op geld waardeer-
baar is, dus een vermogensrechtelijke kant heeft, ondanks ‘haar persoonlijke 

3. M.G. Levenbach, Arbeidsrecht als deel van het recht, Amsterdam: H.J. Paris 1926, p. 28; 
F.J.H.M. van der Ven, Inleiding tot het arbeidsrecht, 2e druk, Drukkerij Henri Bergmans 1946, p. 
25.
4. Zie bijvoorbeeld J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer 1999. Zie ook 
literatuur over passende arbeid, zoals V. Disselkoen, ‘De zieke werknemer, reïntegratie vanuit 
de civielrechtelijke invalshoek’, Arbeidsrecht 2003/8/9, p. 30 e.v. 
5. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alpgen aan den Rijn: N. Samsom 
n.v. 1962, p. 73.
6. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 
n.v. 1962, p. 73.
7. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 
n.v. 1962, p. 66.
8. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: 
N. Samsom n.v. 1962, p. 74.
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en organisatorische implicaties.’9 De op vermogen waardeerbare resultaten 
komen mede door arbeid tot stand en daardoor is arbeid mijns inziens te 
waarderen op vermogen. De arbeid heeft een toegevoegde waarde. Arbeid 
is één van de productiefactoren binnen een onderneming.

6.2.2 Arbeid is een hoofdverbintenis/kernprestatie

De arbeid die de werknemer moet verrichten is één van de hoofdverbinte-
nissen van de arbeidsovereenkomst. Het is een kernprestatie. Een andere 
hoofdverbintenis, die van de werkgever, is dat hij tijdig het loon moet 
betalen. Het feit dat arbeid en loon kernprestaties zijn blijkt uit art. 7:610 
bw, waarin de arbeidsovereenkomst nader is omschreven en waar arbeid 
naast het loon en de ondergeschiktheid als vereisten staan vermeld voor een 
rechtsgeldige arbeidsovereenkomst. 

Tussen arbeid en loon bestaat een verband, want bij bepaalde arbeid 
hoort een bepaalde beloning. Hooggeschoolde arbeid wordt vaak beter be-
loond dan laaggeschoolde arbeid. Ook tussen arbeid en ondergeschiktheid 
bestaat een verband, want de arbeid wordt door de werknemer in onderge-
schiktheid van de werkgever verricht. De werkgever houdt daarmee invloed 
op de uitvoering van de arbeid.

Het is niet noodzakelijk voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
dat de arbeid feitelijk wordt verricht, maar het moet wel de bedoeling zijn 
van partijen om een verbintenis aan te gaan die ertoe strekt dat arbeid 
wordt verricht.10 Een werknemer die een arbeidsovereenkomst sluit, maar 
ziek wordt voor aanvang van de arbeidsovereenkomst, heeft feitelijk geen 
arbeid verricht, maar dat laat onverlet dat wel een rechtsgeldige arbeids-
overeenkomst is gesloten, zelfs als de werknemer door ziekte nooit meer in 
staat is de arbeid te verrichten.

6.2.3 Arbeid als waar

Arbeid is een bijzondere prestatie en bij de invoering van de Wet op de ar-
beidsovereenkomst was men zich daarvan ook bewust. In de parlementaire 
geschiedenis komt dit naar voren:

‘Daarbij mag niet uit het oog worden verloren de eigenaardige natuur dezer 
overeenkomst, die haar van andere onderscheidt. De arbeid, dien de arbeider 
op de verkeersmarkt aanbiedt, moge eene “waar” genoemd worden, zij is eene 

9. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 
n.v. 1962, p. 73 en 74.
10. hr 10 oktober 2003, jar 2003/263 (Van der Male BV/Den Hoedt).
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waar van zeer bijzondere aard. Iedere andere waar kan voor korteren of lange-
ren tijd in voorraad gehouden worden, zonder dat zij aan kwantiteit of kwaliteit 
verliest. Alleen met den arbeid is dit niet mogelijk. Hij kan geen oogenblik 
onaangewend blijven zonder te gelijk gedeeltelijk te zijn verspild.’11 

De arbeid is in de eerste plaats bijzonder omdat het alleen waarde heeft 
indien het wordt benut. De waarde van arbeid vergaat door tijdsverloop. 
Levenbach en Van der Ven geven respectievelijk aan dat arbeid geen 
‘koopwaar’ is, omdat deze niet kan worden ‘afgescheiden’ van de ‘arbei-
dende mens’ en dat arbeid geen ‘waar’ is, maar een ‘met de zedelijke men-
selijke persoonlijkheid onverbrekelijk verbonden menselijke functie.’12 Door 
het persoonlijke karakter van arbeid is het verrichten van arbeid minder als 
een zuiver vermogensrechtelijke prestatie te beschouwen. De arbeid kan als 
prestatie nooit los van de persoon van de werknemer worden benaderd.

Bij het bepalen van de rechtens afdwingbare prestaties wordt meer dan 
bij andere overeenkomsten rekening gehouden met factoren die verband 
houden met de persoon die de prestatie, namelijk arbeid, moet verrichten. 
Dit past overigens bij het vermogensrechtelijke uitgangspunt dat met alle 
omstandigheden van het geval rekening wordt gehouden. In arbeidsrech-
telijke regelgeving wordt rekening gehouden met de omstandigheden die 
direct met de persoon van de werknemer verband houden. De rechtsregels 
die gelden als een werknemer ziek is, zijn bijvoorbeeld zeer sterk geënt op 
de belangen van de werknemer, zoals het herstel en het feit dat de werk-
nemer ook behoefte heeft aan inkomen tijdens ziekte. De rechtsregel voor 
kennelijk onredelijk ontslag van art. 7:681 bw toont eveneens aan dat met 
de werknemer als persoon rekening wordt gehouden. Uit art. 7:681 lid 1 
jo. 2 sub b bw blijkt dat expliciet. Daar is geregeld dat de werknemer een 
schadevergoeding kan vorderen als de gevolgen van de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met 
het belang van de werkgever bij de opzegging. In het algemene overeen-
komstenrecht bestaat een dergelijke wettelijke regel niet. Wel is er juris-
prudentie over de opzegging van duurovereenkomsten en een eventueel 
daaruit voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding.13 

11 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 3 en 4.
12. M.G. Levenbach, Arbeidsrecht als deel van het recht, Amsterdam: H.J. Paris 1926, p. 28; 
F.J.H.M. van der Ven, Inleiding tot het arbeidsrecht, 2e druk, Drukkerij Henri Bergmans 1946, p. 
25.
13. Zie daarover hoofdstuk 3, paragraaf 5.3.
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6.2.4 Arbeid in ruil voor loon

Arbeid is de contractuele tegenprestatie van de werknemer in ruil voor een 
bepaalde beloning. Die beloning is doorgaans in geld uitgedrukt, maar dat 
is niet noodzakelijk, gezien hetgeen is bepaald in art. 7:617 bw. Daar staat 
dat loon bijvoorbeeld ook kan bestaan uit zaken, geschikt voor het persoon-
lijk gebruik van de werknemer en zijn huisgenoten. 

Het loon kan worden berekend voor de duur dat de arbeid ter beschik-
king wordt gesteld. Met behulp van tijd is de arbeid dus op geld te waarde-
ren. Dit betekent niet dat de betreffende arbeid ook werkelijk een dergelijk 
bedrag waard is. Meer factoren zijn van belang, want als een werknemer 
goede onderhandelingstechnieken beheerst, dan is mogelijk dat hij voor 
bepaalde arbeid een hogere beloning weet te bedingen in vergelijking tot 
een werknemer die vergelijkbare arbeid verricht. Dit levert een spanning 
op met het gelijkheidsbeginsel, maar is daarmee niet per definitie in strijd. 
In het Parallel Entry/klm-arrest overweegt de Hoge Raad dat ook ingeval op 
zichzelf moet worden aangenomen dat werknemers gelijke arbeid in gelijke 
omstandigheden verrichten, zonder dat voor een verschil in beloning een 
objectieve rechtvaardigingsgrond is aan te wijzen, dit nog niet zonder meer 
tot de slotsom kan leiden dat zij een gelijke beloning behoren te krijgen.14 
Senioriteit en de plaats waar de arbeid wordt verricht kunnen ook ertoe 
bijdragen dat voor vergelijkbare arbeid een verschillende beloning wordt 
betaald.15 Dan is geen sprake van gelijke arbeid, want ‘niet alleen de ver-
richte arbeid zelf, maar ook andere factoren, zoals opleiding, ervaring, 
geschiktheid voor een andere functie, kunnen worden betrokken bij de 
beantwoording van de vraag of sprake is van gelijke arbeid.’16 Mijns inziens 
is het beginsel van contractsvrijheid hier ook van belang. Partijen hebben 
in het arbeidsrecht enige onderhandelingsruimte over arbeidsvoorwaarden. 
Een absoluut geldend gelijkheidsbeginsel zou dat teveel inperken want dat 
zou iedere onderhandelingsruimte wegnemen. Het criterium dat van ver-
gelijkbare gevallen sprake moet zijn biedt hier mogelijk enige ruimte. Een 
werknemer die in staat is zich in een betere onderhandelingspositie te 
plaatsen dan andere werknemers is alleen al daardoor niet zonder meer als 
vergelijkbaar geval aan te duiden.

In het buitenland wordt vergelijkbare arbeid soms ook anders beloond 
dan in Nederland. Daarom komt het voor dat bepaalde arbeid wordt  

14. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm). Vgl. hr 8 april 1994, nj 1994, 704 
(Agfa/Schoolderman). Zie ook hr 21 oktober 2005, jar 2005/272 (Kessler/Kesbeke).
15. Vgl. hvj eg 3 oktober 2006, jar 2006/267 (Cadman).
16. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm), r.o. 3.4.3. 
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verplaatst naar lage lonen landen. Dan wordt voor dezelfde arbeid (die in 
Nederland is te verrichten) beduidend minder betaald.17

De waardering van arbeid in geld komt meestal niet overeen met de 
beloning die de werknemer voor de arbeid krijgt. De werknemer krijgt im-
mers een van tevoren bepaald loon, ongeacht of dit overeenstemt met de 
waarde die de arbeid vertegenwoordigt.18 Het resultaat van arbeid is tot op 
zekere hoogte variabel. Een werknemer werkt niet altijd op dezelfde wijze 
en ook niet altijd even efficiënt. Als een werknemer bijvoorbeeld ziek is, 
dan kan hij niet de arbeid verrichten, terwijl hij wel recht op loon behoudt. 
Ook is mogelijk dat een bepaalde periode weinig werk voorhanden is. Het 
risico voor de manier waarop arbeid wordt aangewend ligt in beginsel bij 
de werkgever. De werknemer heeft geen ondernemersrisico, maar ook geen 
recht op een deel van de winst. Op het uitgangspunt dat de werkgever het 
risico loopt voor de manier waarop de arbeid is aan te wenden, bestaat 
een uitzondering. De werknemer en de werkgever kunnen afspreken dat de 
werknemer stukloon toekomt, zie art. 7:624 bw. De werknemer die stukloon 
ontvangt komt wel bescherming toe op grond van art. 12 lid 4 wmm, waarin 
staat dat als het loon niet naar tijdruimte is vastgesteld, maar afhankelijk is 
van de uitkomsten van de verrichte arbeid, dat voor toepassing van het bij 
of krachtens de wmm bepaalde als arbeidsduur de tijd wordt aangemerkt, 
die redelijkerwijs met de uitvoering van de verrichte arbeid is gemoeid. Het 
risico voor de manier waarop arbeid wordt aangewend ligt dus altijd tot het 
minimumloon bij de werkgever.

6.2.5 Inspanningsverbintenis of resultaatsverbintenis?

In beginsel is de arbeidsovereenkomst een inspanningsverbintenis. Dit heeft 
te maken met de onbepaaldheid en de aard van de arbeid als contractspres-
tatie. De werknemer moet beschikbaar zijn om arbeid te verrichten, zich in 
te spannen, zonder dat een bepaald resultaat contractueel is afgesproken. 
De werknemer tekent een intentieverklaring om een samenwerkingsver-
band aan te gaan waarbinnen hij arbeid verricht.

De werknemer verbindt zich om zich in te spannen in ondergeschikt-
heid van de werkgever en daarbij biedt de onbepaaldheid van de arbeid 
ruimte om in te vullen hoe die arbeid wordt aangewend, maar daardoor 
is de arbeid minder snel te vatten in een resultaatsverbintenis. Wel zijn 
varianten mogelijk waarbij kan worden gesteld dat sprake is van een  

17. Hier geldt dat bepaalde kosten voor levensonderhoud lager kunnen zijn. Hierdoor zouden 
werknemers mijns inziens ook eerder kunnen accepteren dat ze een lager loon ontvangen.
18. Variabel loon is wel mogelijk, mits ten minste het minimumloon wordt betaald. 
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resultaatsverbintenis. Het is mogelijk dat bepaalde targets zijn vastgesteld 
die de werknemer binnen een bepaalde periode dient te halen. 

De mogelijkheid tot het vastleggen van targets rechtvaardigt niet de stel-
ling dat de arbeidsovereenkomst als zodanig een resultaatsverbintenis is. 
Het is een inspanningsverbintenis, waarbinnen tussentijds afspraken moge-
lijk zijn over het behalen van resultaten.

Targets worden opgelegd op grond van de arbeidsovereenkomst en het 
niet behalen van de targets kan eventueel als rechtvaardiging voor een 
ontslag gelden, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het in 
beginsel gesloten stelsel van het ontslagrecht. Het niet behalen van de tar-
gets is derhalve geen toerekenbare tekortkoming die de ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Dit is anders in het algemene overeen-
komstenrecht, waarbij iedere tekortkoming van een partij in de nakoming 
van een verbintenis de wederpartij het recht geeft tot ontbinding van de 
overeenkomst, zie art. 6:265 bw.

Arbeid is tot op zekere hoogte een prestatie die niet nader is te bepalen. 
De werknemer is verplicht zich in te spannen, maar het is niet altijd dui-
delijk wanneer een werknemer zich onvoldoende inspant. Het contractuele 
gehalte, dat tot uitdrukking komt in een afdwingbare vordering, is minder 
groot dan bij overeenkomsten waarbij prestaties duidelijk zijn vast te leg-
gen. Als een werknemer zich bijvoorbeeld ten onrechte heeft ziek gemeld 
dan kan de werkgever sommeren dat de werknemer zich moet melden om 
de arbeid te verrichten. Vervolgens zijn de aanwezigheid van de werkne-
mer en tijdsverloop noodzakelijk om de te bepalen of hij voldoet aan zijn 
contractueel overeengekomen prestatie. Het duurelement is dus eveneens 
van belang.

6.2.6 Arbeid in Titel 10 van Boek 7 bw 

De belangrijkste rechtsregels over arbeid staan in de artt. 7:610, 7:611, 7:655 
lid 1c en 7:659 bw. In art. 7:610 bw wordt arbeid vermeld als kernelement 
voor een arbeidsovereenkomst. Als partijen niet de bedoeling hebben dat 
één van hen arbeid verricht, dan is van een arbeidsovereenkomst geen 
sprake. ‘Een puur theoretische, formele beschikbaarheid vormt geen pro-
ductieve arbeidsprestatie.’19

Art. 7:611 bw bepaalt dat de werknemer zich als goed werknemer moet 
gedragen en is voor het uitvoeren van de bedongen arbeid van belang, 
omdat uit dit artikel voortvloeit dat de werknemer naar behoren de arbeid 
moet verrichten. Er is een betamelijkheidsnorm vervat in art. 7:611 bw die 

19. Zie G.J.J. Heerma van Voss, Arbeidsovereenkomst (losbl.), Kluwer: Deventer, art. 7:610 
bw, aant. 1.3. Zie ook: hr 10 oktober 2003, jar 2003/263 (Van der Male BV/Den Hoedt).

 arbeid als contractprestatie 6.2



132

6  arbeid

invloed heeft op de werknemer en op de manier waarop hij zijn arbeid ver-
richt en op het gedrag van de werknemer in het algemeen.20 De werknemer 
dient bij het verrichten van de arbeid rekening houden met de belangen 
van de werkgever. Als niet kan worden vastgesteld dat de werknemer bij 
het uitvoeren van zijn arbeidsprestatie toerekenbaar te kort komt, dan kan 
soms wel sprake zijn van een situatie waarin de werknemer in strijd met art. 
7:611 bw handelt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer de kantjes 
ervan afloopt bij een inspanningsverbintenis.

Op grond van art. 7:611 bw dient een werknemer zich in het algemeen 
te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Hierbij is 
sprake van een arbeidsrechtelijke invulling van de betamelijkheid, waarbij 
rekening wordt gehouden met de aard van partijen. Dit komt tot uitdruk-
king in de consequenties die kunnen worden verbonden aan handelen in 
strijd met de betamelijkheid. In het arbeidsrecht zijn bepaalde alternatieve 
sancties aan te wenden die niet in het overeenkomstenrecht bestaan, zoals 
een schorsing.21 Sancties uit het overeenkomstenrecht zijn niet direct in te 
roepen in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld de mogelijkheid om te ontbinden 
bij een toerekenbare tekortkoming. Het in beginsel gesloten stelsel van het 
ontslagrecht leidt ertoe dat de beëindiging van een arbeidsovereenkomst 
minder snel mogelijk is als een werknemer in strijd met het betamelijke 
handelt. Met een voorbeeld kan dit worden verduidelijkt. Als een opdracht-
nemer toerekenbaar tekort komt door een alcoholverslaving, dan is het 
toegestaan de opdrachtovereenkomst te beëindigen en soms is dan ook mo-
gelijk dat de opdrachtgever schadevergoeding vordert. In het arbeidsrecht 
gelden andere regels.22 De alcoholverslaving wordt als ziekte beschouwd, 
waardoor het risico vooral bij de werkgever ligt. De werkgever kan de 
arbeidsovereenkomst in beginsel niet opzeggen en de werkgever moet het 
loon doorbetalen, terwijl de werknemer niet de arbeid verricht. Wel kan 
de werkgever proberen de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens een 
dringende reden.23 Daarbij maakt het minder uit of de werknemer verslaafd 
is, mits de werkgever een waarschuwing geeft dat de werknemer zich beter 
moet gedragen en de werknemer niettemin dronken op het werk blijft ver-
schijnen, zie art. 7:678 lid 2c bw.

20. Zie Kamerstukken ii, 1998/99, 25 426, nr. 3, p. 6.
21. Zie over sancties in het arbeidsrecht: M.M. Koevoets, Wangedrag van werknemers. De 
bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 
2006.
22. Vgl. hr 8 oktober 2004, jar 2004/259 (Vixia/Gerritse). In casu kon een werknemer met 
een alcoholprobleem die zich onttrok aan controle van arbeidsongeschiktheid niet op staande 
voet worden ontslagen.
23. hr 29 september 2000, jar 2000/223 (Van D./Nutricia).
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Art. 7:655 lid 1c bw is van belang voor arbeid als contractsprestatie, 
omdat dit artikel de werkgever verplicht aan de werknemer een schriftelijke 
opgave te verstrekken van de functie van de werknemer of de aard van zijn 
arbeid. Er bestaat slechts een verplichting dát dit wordt gespecificeerd. Als 
de werkgever niets doet, heeft de werknemer in beginsel weinig rechtsmid-
delen. De werknemer kan slechts op grond van de arbeidsovereenkomst 
vorderen dat de werkgever aan de wettelijke verplichting voldoet, maar een 
dergelijke vordering heeft in de praktijk weinig waarde.

Art. 7:659 lid 1 bw brengt mee dat de werknemer verplicht is zelf de ar-
beid te verrichten. Hij verbindt zich om in persoon de arbeid te verrichten. 
Op de verplichting van de werknemer persoonlijk de arbeid te verrichten 
wordt in paragraaf 4 ingegaan.

6.2.7 Wanprestatie door de werknemer

Als de werknemer zonder gegronde reden (ziekte of verlof zijn bijvoorbeeld 
gegronde redenen) niet de bedongen arbeid op de afgesproken tijd verricht, 
dan is sprake van een toerekenbare tekortkoming. De mogelijkheden die 
de werkgever heeft ten aanzien van deze tekortkoming verschillen echter 
ten opzichte van de mogelijkheden die het algemene overeenkomstenrecht 
biedt. Het in beginsel gesloten stelsel van het ontslagrecht staat eraan in 
de weg de arbeidsovereenkomst zonder meer te beëindigen bij een tekort-
koming van de werknemer. De tekortkoming wordt de werknemer minder 
snel toegerekend in het arbeidsrecht dan in het overeenkomstenrecht. 

Het arbeidsrecht biedt een aantal aparte mogelijkheden als een werk-
nemer een tekortkoming pleegt. De werkgever doet er verstandig aan de 
werknemer te waarschuwen en aan te geven dat de werknemer zich dient 
te melden om het werk te verrichten. Als de werknemer toch weg blijft, 
dan kan de werkgever de loonbetaling stoppen op grond van art. 7:627 bw. 
Als de werknemer structureel weigert de arbeid te verrichten, dan kan de 
arbeidsovereenkomst uiteindelijk worden beëindigd en kan de werkgever 
eventueel schadevergoeding eisen, al gebeurt dat laatste slechts bij uitzon-
dering. Werkweigering – het weigeren de bedongen arbeid te verrichten – 
is uiteindelijk wel aan te merken als een toerekenbare tekortkoming.

Werkweigering kan de grondslag vormen voor de beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst.24 Soms kan werkweigering een ontslag op staande voet 
rechtvaardigen. Het ontslag op staande voet wegens werkweigering van 
een werknemer die zonder toestemming vier weken op vakantie ging, was  

24. hr 10 november 1995, jar 1995/272 (Molina/Restaurant Paco José).
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bijvoorbeeld terecht.25 Soms kan een werkgever ook een vordering wegens 
wanprestatie indienen.26

Niet iedere werkweigering rechtvaardigt een ontslag op staande voet. Zo 
was het ontslag op staande voet van een werkneemster, nadat ze na ziek-
melding direct arbeidsgeschikt was verklaard maar vervolgens niet kwam 
werken omdat ze geen vervoer had, ongeldig. De arbeidsovereenkomst 
werd vervolgens ontbonden en de werkneemster kreeg een geringe vergoe-
ding mee (C=1/3).27 Een werknemer, die na een conflict was weggelopen en 
later aan de telefoon aangaf aan de vrouw van de werkgever even te willen 
afkoelen was eveneens ten onrechte op staande voet ontslagen. De vrouw 
van de werkgever zou namelijk aan haar man doorgeven dat de werknemer 
eerst even wilde afkoelen. De rechtbank had die omstandigheden moeten 
meewegen bij de vraag of het ontslag op staande voet geldig was, ondanks 
dat de werknemer zich niet de volgende dag op het werk had gemeld.28 
Ook persoonlijke omstandigheden van de werknemer wegen mee bij de 
vraag of een ontslag op staande voet terecht is.29 Dat kan tot gevolg hebben 
dat een tekortkoming de werknemer minder snel is toe te rekenen in het 
arbeidsrecht dan in het overeenkomstenrecht. 

Een bijzonderheid is dat de werkgever de werknemer niet kan dwingen 
de bedongen arbeid te verrichten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak 
van het hof te Amsterdam, waarin het hof overweegt dat afgedwongen 
arbeid een sterke inbreuk vormt op de persoonlijke vrijheid en dat steeds 
moet worden afgevraagd of zich een geval voordoet waarin afgedwongen 
arbeid gerechtvaardigd is.30 Een vordering tot nakoming om de bedongen 
arbeid te verrichten (onder dwangsom) verhoudt zich evenmin goed met 
het verbod op slavernij.31 De opzegging van een arbeidsovereenkomst door 
de werkgever wegens het enkele feit dat de werknemer de bedongen arbeid 
niet wil verrichten wegens een beroep op een ernstig gewetensbezwaar 
wordt gezien als een kennelijk onredelijke opzegging, zie art. 7:681 lid 2e 
bw.

25. hr 10 november 1995, jar 1995/272 (Molina/Restaurant Paco José).
26. Zie bijvoorbeeld Ktr. Amsterdam 16 maart 1993, jar 1993/73 en hr 16 april 1999, jar 
1999/104. Zie ook art. 7:661 bw.
27. Ktr. ’s-Hertogenbosch 3 maart 1999, jar 1999/68. 
28. hr 19 maart 1993, jar 1993/78 (Bijen/Ecofour bv).
29. hr 12 februari 1999, jar 1999/102 (S./E.). Zie tevens hr 21 januari 2000, jar 2000/45 (P./
Hema).
30. Gerechtshof Amsterdam 21 maart 1974, nj 1974, 488. Zie ook Pres. Rb. Breda, 19 
september 1977, nj 1978, 266.
31. Art. 4 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, art. 8 ivbpr, art. 4 evrm.
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Zelfs als een arbeidsovereenkomst een resultaatsverbintenis omvat, dan 
heeft de werkgever naar mijn mening niet de mogelijkheid om een vorde-
ring in te stellen op grond van wanprestatie als de werknemer het resultaat 
niet bereikt. Wel is mogelijk het loon dat boven met wettelijk minimum 
uitkomt afhankelijk te stellen van het te behalen resultaat.

6.3 De onbepaaldheid van arbeid als contractsprestatie

6.3.1 De onbepaaldheid van arbeid bij de arbeidsovereenkomst

Arbeid is als prestatie niet omschreven in de wet of in de jurisprudentie. 
Het kan bijna alles omvatten, al bestaat een grens bij de goede zeden en 
de openbare orde ten aanzien van arbeid die in rechte is te reguleren. 
Het is immers niet mogelijk – rechtsgeldig – te bedingen dat iemand in 
ruil voor een som geld iemand om het leven brengt. Een dergelijke over-
eenkomst zou de toets van art. 3:40 bw niet doorstaan en is in rechte niet 
afdwingbaar.32

De contractsvrijheid biedt partijen ruime mogelijkheden prestaties af te 
spreken. Een doen, een geven, maar ook een nalaten kunnen als prestatie 
in een overeenkomst worden opgenomen. Arbeid is meestal te kwalificeren 
als ‘een doen’. Het ‘doen’ bij een arbeidsovereenkomst is echter minder 
vast omlijnd dan het ‘doen’ bij andere overeenkomsten. Dit heeft te maken 
met het feit dat een werknemer persoonlijk de arbeid verricht, terwijl soms 
onbepaald blijft waaruit die arbeid bestaat. Voorts heeft dit te maken met 
het duurzame karakter van de arbeidsovereenkomst. De feitelijke invul-
ling van het ‘doen’ bij een arbeidsovereenkomst vindt plaats gedurende de 
looptijd van de arbeidsovereenkomst en wijzigt soms ook gedurende deze 
looptijd. Bij andersoortige overeenkomsten waarin een ‘doen’ door één van 
de partijen als prestatie is overeengekomen, wordt bij de totstandkoming 
van de overeenkomst meer concreet ingevuld waaruit ‘het doen’ bestaat. 
De onbepaalbaarheid (of onbepaaldheid) van de arbeid maakt de arbeids-
overeenkomst mede bijzonder.

Binnen de grenzen gesteld aan de contractsvrijheid zijn partijen vrij het 
element arbeid in te vullen. Verhulp brengt naar voren dat arbeid zowel 
van geestelijke als lichamelijke aard kan zijn.33 ‘Vrijwel elke willekeurige 

32. Het is genoeg dat slechts één van de prestaties in strijd is met de goede zeden of de 
openbare orde. Zie Hijma 2003 (t&c bw), art. 3:40 bw, aant. 2. 
33. Zie ook A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 322.
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bezigheid’ kan als arbeid worden gekwalificeerd.34 Een contractuele verhou-
ding heeft echter minder waarde als onduidelijk is wat de prestaties zijn die 
partijen van elkaar kunnen verwachten. Als daarover geen duidelijkheid 
is, dan is de overeenkomst niet goed afdwingbaar en daarom van weinig 
waarde voor partijen. Omdat arbeid als prestatie bijna alles kan omvatten, 
is het gebruikelijk om duidelijkheid te creëren over de arbeid, die van de 
werknemer wordt verwacht. Meestal gebeurt dit in een functieomschrijving 
waarin nader is overeengekomen welke arbeid de werknemer gewoonlijk 
moet verrichten.

Koopmans meent dat als ‘elke bewuste bezigheid’ als arbeid wordt aan-
gemerkt, het woord arbeid in een te ruime betekenis wordt gebruikt.35 Aan 
de hand van ‘het bezig zijn, de aard van de bezigheid en het doel van de 
bezigheid’ gaat hij op zoek naar de context van arbeid. Hij schrijft over 
‘het bezig zijn’ dat het verrichten van arbeid in art. 1637a bw (nu 7:610 bw) 
niet meer is dan ‘iets doen’. De aard van de bezigheid is naar mening van 
Koopmans niet bepalend voor de vraag of arbeid wordt verricht.36 Over 
het doel van de bezigheid schrijft hij dat dit een onderwerp is waar in 
sociaal-filosofische aard over is geschreven, maar dat dit niet ‘van bijzonder 
grote betekenis’ is in het positieve arbeidsrecht. Koopmans brengt daarbij 
naar voren dat ‘bij een groot deel van het mensdom het subjectieve doel 
van de arbeidsverrichting is gelegen in het verdienen van een boterham’. 
Het verwerven van inkomen is dermate van belang, dat het een doel op 
zich is. Daarbij komt dat werknemers weinig aan ‘risicospreiding’doen. Het 
inkomen wordt meestal op grond van één rechtsbetrekking vergaard. Dit is 
bij de opdrachtovereenkomst vaak anders. Zo niet, dan vormt dat juist een 
vermoeden dat tussen partijen bij een vermeende opdrachtovereenkomst 
een arbeidsovereenkomst is gesloten.

34. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), art. 7:610 bw, aant. 2b. Zie ook G.J.J. Heerma van 
Voss, Arbeidsovereenkomst – suppl. 208 (februari 2002), art. 7:610, aant. 1.3. Eerder stelde 
Koopmans al dat arbeid verrichten in de zin van art. 1637a bw (in het kader van het 
contractenrecht) niet meer is dan ‘iets doen’. Zie T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider 
en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom n.v. 1962, p. 66. Van Slooten heeft een 
overzicht van verschillende meningen in de literatuur gemaakt, zie J.M. van Slooten, Arbeid 
en loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 141 en 142.
35. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 
n.v. 1962, p. 65.
36. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 
n.v. 1962, p. 69. Hij verwijst in dit kader naar A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, 
Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 
322, ‘dat het woord arbeid (…) zowel lichamelijke als geestelijke arbeid omvat’.
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6.3.2 Onbepaaldheid bij de sollicitatiefase

De onbepaaldheid van arbeid komt al naar voren tijdens de sollicitatiefase. 
Een werknemer solliciteert op een bepaalde functie, maar de werknemer 
kan daarbij niet altijd volledig inschatten wat de functie inhoudt. Tijdens 
de sollicitatiefase gaan partijen daarop wel nader in, maar volledige dui-
delijkheid wordt zelden bereikt. Als een werknemer is aangenomen, dan 
wordt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst duidelijk hoe hij 
de functie moet vervullen, ofwel wat onder de bedongen arbeid valt. De 
onbepaaldheid van arbeid komt dus tot uitdrukking doordat het aangaan 
van een arbeidsovereenkomst vaak niet meer is dan een intentieverklaring 
om een samenwerkingsverband aan te gaan. De arbeid wordt tijdens dat 
samenwerkingsverband nader ingevuld. De prestatie van de werkgever, na-
melijk de loonbetaling, is meestal tijdens, of in ieder geval aan het einde 
van de sollicitatiefase, wel vastgesteld. 

Het is voor partijen op voorhand niet zeker dat de samenwerking suc-
cesvol verloopt. De mogelijkheid om een proeftijd of een tijdelijke arbeids-
overeenkomst te bedingen biedt voor partijen daarom een ‘ontsnapping’ in 
het geval de verwachtingen niet uitkomen. Bij andere overeenkomsten is 
het niet gebruikelijk dat na het aangaan van de overeenkomst nog een ont-
snapping bestaat zonder dat dat tot een toerekenbare tekortkoming leidt.37 
Overigens is de regeling voor het opzeggen tijdens de proeftijd dermate 
ruim, dat ook de arbeidsovereenkomst van een werknemer die wel afdoen-
de de bedongen arbeid verricht, opzegbaar is. De reden kan bijvoorbeeld 
bestaan in het feit dat de werknemer niet goed past binnen de organisatie 
of niet goed kan omgaan met een bepaalde collega.

6.3.3 Discrepantie tussen de bedongen arbeid en de feitelijke arbeid

De onbepaaldheid van de arbeid versterkt de mogelijkheid om de arbeid 
flexibel in te vullen. De werknemer ontwikkelt zich bijvoorbeeld, waar-
door hij andere arbeid kan en wil verrichten.38 Ook is mogelijk dat de 
werknemer een stap terug doet en minder, minder zware of andere ar-
beid gaat verrichten. In deze situaties ontstaat een discrepantie tussen de  

37. Bij consumentenkoop kan de service bestaan dat (zonder non-conformiteit) binnen een 
bepaalde tijd een product mag worden geruild. Geld terug geven lijkt minder gebruikelijk te 
zijn.
38. Het is soms zelfs “verplicht” om je te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld als een up or 
out systeem wordt gehanteerd. vgl. D.J.L. Siegers, ‘Up or out in strijd met Nederlands 
ontslagrecht?’, Arbeidsrecht 2004/12, p. 3 t/m 7. Overigens wordt de gebondenheid aan een up 
or out systeem niet altijd bij voorbaat vastgelegd.
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oorspronkelijk bedongen arbeid en de arbeid die de werknemer verricht op 
een bepaald moment tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Een discrepantie tussen de bedongen arbeid en de arbeid die de werk-
nemer feitelijk verricht is niet ongebruikelijk als feitelijk uitvoering wordt 
gegeven aan een arbeidsovereenkomst. De prestatie arbeid is dan vanaf het 
begin van de arbeidsovereenkomst anders ingevuld of de arbeid verandert 
tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst. In het eerste geval is for-
meel geen sprake van een wijziging van de arbeidsovereenkomst, omdat 
voldoende vast staat dat de bedoeling van partijen was de arbeidsovereen-
komst op een bepaalde wijze uit te voeren. Als de arbeid verandert tijdens 
de looptijd van de arbeidsovereenkomst, dan is wel sprake van een (soms 
geleidelijke) wijziging van de arbeidsovereenkomst. Als partijen de arbeids-
overeenkomst uitvoeren in de gewijzigde vorm, dus ook als een werknemer 
andere arbeid verricht op verzoek van de werkgever, dan is de arbeids-
overeenkomst gewijzigd ten aanzien van de bedongen arbeid. De grondslag 
daarvoor is dan wilsovereenstemming. 

Het wijzigen van de arbeid gebeurt niet altijd op vrijwillige basis. In be-
ginsel heeft de werknemer het recht de bedongen arbeid te verrichten, maar 
in de praktijk wordt daaraan vaak minder sterk vastgehouden, bijvoorbeeld 
omdat de werknemer stilzwijgend accepteert dat de arbeid wijzigt. Verder 
biedt het arbeidsrecht meer mogelijkheden dan het overeenkomstenrecht 
om de werknemer (als contractspartij) ertoe te bewegen akkoord te gaan 
met andere dan de oorspronkelijk bedongen arbeid.39

Een andere mogelijkheid is dat de werkgever met een beroep op de 
gezagsverhouding een werknemer andere dan de bedongen arbeid laat ver-
richten, terwijl daarvoor formeel juridisch instemming van de werknemer 
noodzakelijk zou zijn. In beginsel is de gezagsverhouding niet bedoeld om 
contractuele wijzigingen te realiseren, maar het is naar mijn mening niet 
uitgesloten dat dit feitelijk toch gebeurt. Als de werknemer zich vervolgens 
gedurende een bepaalde periode aanpast, dan lijkt sprake te zijn van in-
stemming. De werknemer handelt dan immers alsof hij akkoord is met de 
wijziging. Uit zijn gedragingen is af te leiden dat hij geen bezwaar heeft dat 
voortaan andere arbeid moet worden verricht en art. 3:37 bw kan daarbij 
als rechtsgrondslag dienen.40 Bij de wijziging die de werkgever op grond 
van de gezagsverhouding aan de werknemer voorlegt speelt mee dat de 
werknemer ook zijn plaats binnen de organisatie – zowel formeel (lees: zijn 

39. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman). Bevestigd in hr 28 april 2000, 
jar 2000/120 (Guiteneau/Midnet Tax BV) en hr 14 november 2003, jar 2003/296 (Drie-S 
Invest).
40. Vgl. Kamerstukken ii 1995/96, 24 615, nr. 3, p. 21. In noot 21 wordt aangegeven dat een 
werknemer ook door bestendig gebruik gebonden kan raken.
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dienstbetrekking) als informeel (lees: zijn sociale plek tijdens de dagelijkse 
uitoefening van de werkzaamheden) – niet op het spel wil zetten. 

Bij een conflict over de discrepantie tussen de bedongen arbeid en de 
feitelijk uitgevoerde arbeid is van belang dat geen rechtsvermoeden bestaat 
over de aard van de arbeid. Een functieomschrijving uit een cao of uit een 
arbeidsovereenkomst dient als uitgangspunt, maar als feitelijk – en bewijs-
baar – andere arbeid wordt verricht dan is dat al snel de bedongen arbeid. 
Partijen staan dan voor een fait accompli. De feitelijke uitvoering die zij 
aan de arbeidsovereenkomst hebben gegeven weerspiegelt hun (overeen-
komende) bedoeling en leidt tot een rechtens afdwingbare verbintenis ten 
aanzien van de prestatie arbeid. Dit betekent ook dat de werknemer het 
recht heeft verworven dat bepaalde arbeid voortaan de bedongen arbeid 
is. Let wel: het fait accompli fungeert dan niet als zelfstandige bron van 
verbintenis, maar is het gevolg van de uitvoering die partijen aan de over-
eenkomst hebben gegeven tot het moment dat zij toetsen waartoe zij jegens 
elkaar zijn gebonden.41

De werknemer komt weinig bescherming toe bij een conflict over wat 
de bedongen arbeid omvat. De werkgever heeft de verplichting de functie 
van de werknemer of de aard van de arbeid schriftelijk aan de werknemer 
te melden op grond van art. 7:655 1c bw, maar op het niet voldoen aan 
deze verplichting staan geen sancties. Mijns inziens ligt de bewijslast ten 
aanzien van de gegevens uit art. 7:655 lid 1c bw bij de werkgever, wat 
bijvoorbeeld van belang kan zijn bij een conflict dat uiteindelijk tot een 
procedure leidt.

6.3.4 Arbeid, opdracht en aanneming van werk

Koopmans stelt dat de onbepaaldheid geen zelfstandig criterium is voor 
de arbeidsovereenkomst naast of in plaats van de gezagsverhouding. Wel 
is naar zijn mening de gezagsverhouding goed te begrijpen als deze als 
‘tegenkant’ van de onbepaaldheid van de prestatie wordt gezien.42 Met 
behulp van de instructiebevoegdheid is de niet geheel vastomlijnde arbeid 
nader in te vullen.

Naar mijn mening draagt de onbepaaldheid van de arbeid eraan bij om 
werkzaamheden krachtens een arbeidsovereenkomst af te scheiden van de 
andere juridische arbeidsvormen. Het is inderdaad geen zelfstandig crite-
rium, maar wel een hulpmiddel als onduidelijk is of een opdrachtovereen-

41. Vgl. hfst. 6, par. 6.2 over B.W.M. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, 
Deventer: Kluwer 1991.
42. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 
n.v. 1962, p. 89.
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komst of een arbeidsovereenkomst tussen partijen is gesloten. Een opdracht 
bij een opdrachtovereenkomst is doorgaans meer of duidelijker bepaald 
dan arbeid op grond van een arbeidsovereenkomst. Bij een opdrachtover-
eenkomst of een overeenkomst tot aanneming van werk is het eindresultaat 
vaak meer van belang, terwijl bij de arbeidsovereenkomst een voortdurende 
inspanning van werknemers wordt gevergd tijdens de diensttijd. 

Het verschil tussen de opdrachtovereenkomst/aanneming van werk en 
de arbeidsovereenkomst is de aard van de prestatie die partijen afspreken. 
De opdrachtnemer kan een opdracht aannemen en gedurende de looptijd 
van de opdracht werknemers in dienst nemen die helpen om de opdracht te 
realiseren. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever 
kenmerkt zich door meer duidelijkheid ten aanzien van het eindresultaat. 
Dit komt ook tot uitdrukking in de rechtsregels die sancties stellen op het 
niet voldoen aan de opdracht. Die rechtsregels hebben pas waarde als dui-
delijk is wat de prestaties zijn, omdat pas dan duidelijk is wanneer prestaties 
niet worden voldaan. Door het bestaan van de regels over toerekenbare 
tekortkoming en de mogelijkheid om de eigen prestatie op te schorten 
(exceptio non adimpleti contractus) bestaan meer mogelijkheden om een 
opdrachtnemer tot nakoming te bewegen dan bij een arbeidsovereenkomst. 
Overigens is wellicht te verdedigen dat de hoofdregel ‘geen arbeid, geen 
loon’ uit art. 7:627 bw ook een exceptio non adimpleti contractus is. Van 
Slooten betoogt dat art. 7:627 bw ‘een soort van samentrekking van de ont-
bindings- en opschortingsmogelijkheid’ is.43 Zo beschouwd regelt art. 7:627 
bw iets anders dan art. 6:262 bw, want er is in het geheel geen loon ver-
schuldigd, dus de loonprestatie wordt niet opgeschort, maar de werkgever 
is daarvan bevrijd gedurende tijd waarin de werknemer het risico draagt 
voor het niet verrichten van de arbeid.

6.3.5 De opdrachtovereenkomst nader beschouwd

De overeenkomst van opdracht is in art. 7:400 bw e.v. geregeld. Met een 
opdrachtovereenkomst wordt bedongen ‘werkzaamheden te verrichten die 
in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelij-
ke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren 
of doen vervoeren van personen of zaken’, aldus art. 7:400 bw. Deze ruime 
formulering bakent de opdrachtovereenkomst af van een aantal andere 
overeenkomsten. 

Het begrip ‘werkzaamheden’ is bij de opdrachtovereenkomst minder 
ruim dan bij een arbeidsovereenkomst. Een aantal van de uitgezonderde  

43. J.M. van Slooten, Arbeid en Loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 339.
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werkzaamheden uit art. 7:400 bw is immers wel op grond van een arbeids-
overeenkomst te verrichten.

Castermans stelt: ‘De opdrachtovereenkomst is een overeenkomst tot 
dienstbetoon. Kenmerkend is dat de ene partij bepaalde verrichtingen aan 
de andere partij opdraagt.’44 Als voorbeelden noemt hij onder meer over-
eenkomsten met een advocaat, makelaar, architect, dierenarts en kapper. 
Wat opvalt is dat uit de definitie in 7:400 bw blijkt dat werkzaamheden 
moeten worden verricht. Castermans beroept zich op Meijers en geeft meer 
specifiek aan dat bepaalde verrichtingen worden opgedragen aan de an-
dere partij. De grote ruimte voor invulling wat onder ‘werkzaamheden’ bij 
een opdrachtovereenkomst wordt verstaan is volgens Meijers noodzakelijk: 
‘Gezien de zeer uiteenlopende aard van de prestaties, zullen de algemene 
bepalingen noodzakelijk een min of meer globaal karakter moeten hebben. 
De prestatie in concreto kan niet nader worden bepaald.’45 Volgens Meijers 
moeten de werkzaamheden door partijen wel worden bepaald, maar door 
de wetgever niet, omdat teveel verschillende soorten overeenkomsten van 
opdracht mogelijk zijn.

Bij speciesvormen van de opdrachtovereenkomst is nader vastgelegd om 
wat voor werkzaamheden het gaat. In art. 7:414 bw e.v. is bijvoorbeeld de 
lastgeving geregeld. De werkzaamheden bestaan daar uit het voor rekening 
van de lastgever verrichten van één of meer rechtshandelingen. Het inci-
denteel verrichten van rechtshandelingen is geen lastgeving.46 Ook de be-
middelingsovereenkomst is een voorbeeld van een species van de opdracht-
overeenkomst waarbij de werkzaamheden nauwkeuriger zijn omschreven. 
Daar verbindt de opdrachtnemer zich als tussenpersoon werkzaam te zijn 
bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomsten tussen de op-
drachtgever en derden.

De werkzaamheden die op grond van een overeenkomst van opdracht 
kunnen worden verricht hoeven niet persoonlijk te worden verricht. Degene 
die de opdracht aanneemt kan de opdracht door een ander laten uitvoeren. 
Ook is mogelijk dat een rechtspersoon de opdrachtnemer is en dat de fei-
telijke uitvoering van de werkzaamheden door werknemers wordt verricht 
in dienst van de rechtspersoon.

Het is niet altijd mogelijk een opdracht door een ander te laten uitvoe-
ren, bijvoorbeeld omdat het doel van de opdrachtgever juist is dat een 
bepaalde persoon de werkzaamheden uitvoert. Een zanger kan zichzelf 
niet laten vervangen en ook een hoogleraar die een bepaalde lezing geeft 
is in beginsel niet vervangbaar. In dit kader is art. 7:404 bw noemens-

44. Castermans 2002, (t&c Boek 7 en 8), art. 7:400 bw, aant. 2a.
45. E.M. Meijers, Toelichting NBW, 4e gedeelte (boek 7) 1972, p. 986.
46. Castermans 2002, (t&c Boek 7 en 8), art. 7:414 bw, aant. 2a.
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waardig. Op grond van dat artikel moet een bepaalde persoon de werk-
zaamheden als feitelijk opdrachtnemer uitvoeren, ten minste, als partijen 
dat zijn overeengekomen. Het wordt dan een wezenlijk onderdeel van de 
opdrachtovereenkomst.

Bij de arbeidsovereenkomst is noodzakelijk dat een bepaalde persoon de 
werkzaamheden verricht, zie art. 7:659 bw. Sommige werkenden hebben 
bijzondere kwaliteiten, maar kunnen deze kwaliteiten zonder meer uitvoe-
ren in dienst van een werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval bij voetbal-
lers.47 Ook is mogelijk dat artiesten in vaste dienst zijn bij een agentschap 
en dat dit agentschap opdrachten aanneemt. De artiesten voeren dan de 
feitelijke werkzaamheden uit in dienst van het agentschap. 

Het verschil tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst 
is in ieder geval niet altijd te maken. Er is voldoende vrijheid bij een op-
drachtovereenkomst om de opdracht ‘gedurende zekere tijd werkzaamhe-
den te verrichten’ overeen te komen. Ook een opdracht kan dus onbepaald 
zijn en in de looptijd van de overeenkomst ontwikkelen. 

6.3.6 De overeenkomst tot aanneming van werk nader beschouwd

De overeenkomst tot aanneming van werk is de derde mogelijkheid op 
grond waarvan arbeid kan worden verricht. Bij het aannemen van werk is 
het onderscheid met de arbeidsovereenkomst eenvoudiger, omdat een werk 
van stoffelijke aard onderdeel is van de overeenkomst tot aanneming van 
werk. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat er bezwaren waren tegen 
de benaming van deze overeenkomst, omdat het zou lijken alsof ‘uitsluitend 
wordt gedoeld op de aanneming van bouwwerken of wat daarmee verband 
houdt, terwijl de titel over aanneming van werk betrekking heeft op een 
oneindig veel grotere variëteit van contracten, zoals de overeenkomsten tot 
het wassen of stomen van kleren, tot het repareren van gebruiksvoorwerpen 
enz.’48 De werkzaamheden zijn in de definitie van aanneming van werk 
nader gespecificeerd. Er moet ‘een bepaald werk van stoffelijke aard’ tot 
stand worden gebracht, aldus art. 7:750 bw.

Het element arbeid is bij de overeenkomst tot aanneming van werk meer 
gespecificeerd dan bij de arbeidsovereenkomst. Het moet immers gaan om 
een bepaald werk van stoffelijke aard. Bij de arbeidsovereenkomst voldoet 
juist bijna elke willekeurige bezigheid om te voldoen aan het element ar-
beid in de zin van art. 7:610 bw. Bepaald werk van stoffelijke aard kan 
ook krachtens een arbeidsovereenkomst worden verricht. Op grond van 
het gezagscriterium en de bedoeling van partijen is dan toch sprake van 

47. Zie bijvoorbeeld Ktr. Rotterdam 5 april 1967, nj 1967, 418.
48. E.M. Meijers, Toelichting NBW, 4e gedeelte (boek 7) 1972, p. 1062.
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een arbeidsovereenkomst en niet van een overeenkomst tot aanneming van 
werk.49

De bepaalbaarheid van het werk is een belangrijk criterium bij een over-
eenkomst tot aanneming van werk, al is niet duidelijk hoe vast omlijnd de 
werkzaamheden moeten zijn. In de praktijk is niet altijd mogelijk precies 
te bepalen welke werkzaamheden moeten worden verricht. Door bepaalde 
marges op te nemen in de bepalingen van de overeenkomst tot aanneming 
van werk, kunnen voorzienbare omstandigheden, zoals vertragingen wor-
den ondervangen.50 Indien onvoorziene omstandigheden optreden, kan een 
beroep worden gedaan op algemene bepalingen van het bw om wijzingen 
aan te brengen in de oorspronkelijke overeenkomst. Hoewel vrijwel iedere 
bezigheid werk kan zijn op grond van een arbeidsovereenkomst, is ook 
bij de arbeidsovereenkomst meestal nader bepaald welke werkzaamheden 
worden verricht. Er is geen sprake van een bepaald werk, doorgaans wel 
van bepaalde werkzaamheden. 

Bij de overeenkomst tot aanneming van werk is het uiteindelijke eind-
resultaat (meestal) onderdeel van de overeenkomst.51 Bij de arbeidsover-
eenkomst komen partijen overeen dat de werknemer (persoonlijk) arbeid 
gaat verrichten. Bij de overeenkomst tot aanneming van werk kan een 
ander dan de aannemer van het werk de arbeid verrichten, net als bij 
de opdrachtovereenkomst. Een aannemer van werk kan bijvoorbeeld het 
werk laten verrichten door werknemers, die bij hem in dienst zijn via 
een arbeidsovereenkomst. Ook een rechtspersoon kan werk aannemen en 
werknemers inzetten om het werk te verrichten. Wel is mogelijk dat in de 
overeenkomst tot aanneming van werk is opgenomen dat de aannemer van 
het werk ook persoonlijk de werkzaamheden moet verrichten. Het is hier 
echter onderdeel van de contractsvrijheid, terwijl het bij de arbeidsovereen-

49. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: 
N. Samsom n.v. 1962, p. 97 t/m 101, geeft aan dat niet onbetwist is dat een overeenkomst 
niet tegelijkertijd een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst tot aanneming van werk kan 
zijn. Naar mijn mening zit het essentiële onderscheid in de gezagsverhouding en niet in het 
wel of niet bepaald zijn van de arbeid of het werk. Weliswaar wordt bij de totstandkoming 
van de overeenkomst van aanneming tot werk eerder bepaald welk werk moet worden 
verricht, dat sluit niet uit dat dit soms bij de arbeidsovereenkomst ook gebeurt. Onderzoekers 
kunnen bijvoorbeeld in dienst treden om een bepaald onderzoek te verrichten. Zie voor de 
bedoeling onder meer hr 14 november 1997, jar 1997/263 (Groen/Schoevers). 
50. Dit kan bijvoorbeeld door de opleverdatum vrij ruim te nemen. Ook een boete op te laat 
opleveren kan als marge worden gezien. Immers, de bedoeling is op tijd op te leveren, maar 
het contract biedt een uitweg (tegen een boete) om later op te leveren. De marges kunnen 
uiteraard ook weer via een beding worden doorberekend op leveranciers die te laat leveren, 
waardoor het werk niet op tijd af komt.
51. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 
n.v. 1962, p. 27.
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komst bij voorbaat is geregeld in art. 7:659 bw en bij de ondergeschiktheid 
op grond van art. 7:610 bw.

6.3.7 Is arbeid een voldoende te bepalen verbintenis?

In art. 6:227 bw staat dat de verbintenissen die partijen op zich nemen 
bepaalbaar moeten zijn. Dit is het geval als de vaststelling van de verbin-
tenissen mogelijk is naar van te voren vast te stellen criteria.52 Art. 6:227 
bw geldt voor verbintenisscheppende overeenkomsten, dus ook voor de 
arbeidsovereenkomst. 

Art. 7:655 lid 1c bw bepaalt dat de werkgever moet aangeven aan de 
werknemer wat zijn functie of de aard van zijn arbeid is. Dit artikel is ver-
gelijkbaar met art. 6:227 bw. In beide gevallen staat de duidelijkheid ten 
aanzien van de prestaties centraal. Het niet voldoen aan art. 7:655 lid 1c bw 
heeft echter geen directe rechtsgevolgen, terwijl het niet voldoen aan art. 
6:227 bw ertoe leidt dat de verbintenis niet tot stand is gekomen.

De arbeid is als contractsprestatie onbepaald en kan daarom tot een 
spanning met de verplichting uit art. 6:227 bw leiden. Toch is dat mijns 
inziens niet het geval, omdat de verbintenis bij de arbeidsovereenkomst erin 
bestaat dat de werknemer persoonlijk de bereidheid heeft zijn arbeidskracht 
gedurende een bepaalde bij voorbaat vastgestelde periode aan te bieden 
aan de werkgever. In feite tekent de werknemer een intentieverklaring, 
waarbij voldoende duidelijk is welke periode hij beschikbaar moet zijn en 
bij wie en waarbij meestal wel duidelijk is welke arbeid hij ongeveer gaat 
verrichten. Ook als niet duidelijk is welke arbeid hij gaat verrichten, geldt 
dat de randvoorwaarden voldoende zijn om toch van een voldoende be-
paalbare verbintenis te spreken.

6.4 Het persoonlijke karakter van arbeid

6.4.1 De persoonlijke arbeidsverplichting

Vanaf 1907 wordt over arbeid gesproken en niet meer over de huur en 
verhuur van diensten. In de parlementaire geschiedenis van de Wet op de 
arbeidsovereenkomst uit 1907 komt uitdrukkelijk naar voren dat werkne-
mers de arbeid persoonlijk moeten verrichten:

‘De arbeidskracht toch is onafscheidelijk aan den arbeider verbonden. 
Arbeidskracht, hetzij spierkracht, hetzij denkvermogen, is niet anders dan de 
macht om arbeid te verrichten. Alleen de arbeider heeft over die macht te 

52. Valk 2003 (t&c BW), art. 6:227 bw, aant. 2.
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beschikken. Evenmin als b.v. zijn gehoor of zijn gezicht, kan de arbeider zijne 
arbeidskracht van het lichaam afzonderen en daarover eenen ander de beschik-
king geven. Hij kan niet meer dan zich verbinden, waar hij het hem geschon-
ken vermogen tot arbeiden in actie brengt, het resultaat van die in werking 
gestelde arbeidskracht aan een ander af te staan.’53

Uit art. 7:659 lid 1 bw blijkt dat de werknemer verplicht is zelf de arbeid 
te verrichten. Hij verbindt zich om in persoon de arbeid te verrichten. 
Heerma van Voss stelt: ‘door het aantrekken van een werknemer neemt 
men ook een bepaalde persoon aan met zijn specifieke capaciteiten’.54 Ook 
uit de aard van de arbeidsovereenkomst vloeit voort dat de werknemer de 
arbeid persoonlijk moet verrichten. Hij verbindt zich immers op grond van 
art. 7:610 bw om de arbeid te verrichten en niet om een bepaald werk tot 
stand te brengen of een bepaalde opdracht af te handelen. 

Van Slooten geeft aan: ‘De persoonlijke arbeidsverplichting is in beginsel 
een essentiale van de arbeidsovereenkomst’.55 Hij behandelt tevens enige 
uitzonderingen op de verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten, 
maar brengt naar voren dat dit niet om grote groepen gaat. Als eerste 
uitzondering noemt hij de situatie dat partijen een resultaatsverbintenis 
ten aanzien van de arbeid zijn overeengekomen en het resultaat objectief 
bepaalbaar is. Als tweede uitzondering noemt hij de incidentele vervan-
ging op grond van art. 7:659 bw. Een structurele vervanging is naar mijn 
mening inderdaad niet mogelijk, omdat dan de bedoeling van de partijen 
niet ertoe strekt om krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn. 
Op grond van het arrest Van der Male/Den Hoedt moet de bedoeling van 
partijen bij een arbeidsovereenkomst erop zijn gericht dat één van hen, 
de werknemer, de arbeid persoonlijk verricht.56 Een derde uitzondering is 
het oproepcontract waarbij vervanging door derden mogelijk is. Ten slotte 
noemt Van Slooten het opnemen van onbetaald verlof.57

Als de werknemer de arbeid door een ander wil laten verrichten, dan 
dient hij daarvoor altijd de toestemming van de werkgever te vragen. Dit 
blijkt uit lid 1 van art. 7:659 bw. De toestemming kan wel bij het aangaan 
van de arbeidsovereenkomst worden verleend.

53. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 319 en 320.
54. G.J.J. Heerma van Voss, Arbeidsovereenkomst (losbl.), Kluwer Deventer, art. 7:610 bw, 
aant. 1.3.
55. J.M. van Slooten, Arbeid en Loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 149.
56. hr 10 oktober 2003, jar 2003/263 (Van der Male BV/Den Hoedt). Zie ook J.M. van Slooten, 
Arbeid en Loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 149.
57. J.M. van Slooten, Arbeid en Loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 149 t/m 151.
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6.4.2 Arbeid en instructiebevoegdheid

Er is een verband tussen de instructiebevoegdheid en de verplichting om 
persoonlijk de arbeid te verrichten.58 De werkgever heeft gezag over werk-
nemers en kan op grond daarvan aanwijzingen geven over de te verrichten 
arbeid. Ook aanwijzingen over pauzes en werktijden vallen daaronder. De 
werkgever of leidinggevenden hebben dus enig gezag over de persoon van 
de werknemer gedurende de tijd waarin de werknemer zijn arbeid moet 
verrichten op grond van de arbeidsovereenkomst.

Een instructiebevoegdheid jegens werknemers persoonlijk ten aanzien 
van de te verrichten arbeid draagt bij aan het vermoeden dat een arbeids-
overeenkomst is gesloten, maar biedt daarvoor geen garantie. Het ontbre-
ken van instructies hoeft niet te betekenen dat geen sprake is van een ar-
beidsovereenkomst, omdat voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
voldoende is dat de mogelijkheid bestaat instructies te geven. Het is niet 
vereist dat daadwerkelijk instructies worden gegeven.59

6.4.3 De persoonlijke arbeidsverplichting heeft sociale gevolgen

Het is als bijzonderheid te beschouwen dat arbeid bij de arbeidsovereen-
komst in beginsel niet door een ander kan worden verricht. Bij andere 
overeenkomsten die het verrichten van werkzaamheden reguleren geldt 
niet als hoofdregel dat een bepaalde persoon de werkzaamheden daadwer-
kelijk moet uitvoeren.

De persoonlijke arbeidsverplichting heeft sociale gevolgen. De werkne-
mer maakt in persoon deel uit van een bepaalde arbeidsorganisatie en dat 
leidt tot een band tussen de werknemer en andere werknemers en tussen 
de werknemer en de werkgever of leidinggevenden. Een werknemer werkt 
doorgaans enige tijd en soms zelfs een groot aantal jaren bij dezelfde or-
ganisatie, waardoor de persoonlijke band tussen de personen die deel uit-
maken van de organisatie en de betreffende werknemer een belangrijke rol 
krijgt binnen de organisatie. Meestal werkt een werknemer slechts bij één 
organisatie en brengt daar veel tijd door. Werknemers raken bevriend en 
het gebeurt dat werknemers een persoonlijke relatie met elkaar aangaan. 
Sociale gebeurtenissen, zoals bedrijfsuitjes en dergelijke, zijn als gevolg te 
beschouwen van het feit dat iedere werknemer persoonlijk met de organi-
satie is verbonden. De verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten 
werkt deze sociale gevolgen in de hand. Die verplichting leidt er mede toe 

58. Vgl. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: sdu uitgevers 2004, p. 94 e.v.
59. hr 28 september 1983, nj 1984, 92. De instructiebevoegdheid komt in het volgende 
hoofdstuk aan de orde.
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dat de arbeidsovereenkomst in mindere mate op één lijn kan worden ge-
steld met andere overeenkomsten.

6.5 Passende arbeid

6.5.1 Passende arbeid bij ziekte

In het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan de ver-
plichting ontstaan voor de werknemer om passende arbeid te verrichten. 
Het begrip ‘passende arbeid’ is relatief nieuw. In het laatste decennium is 
dit begrip opgekomen om de arbeid van arbeidsongeschikte werknemers 
in het kader van reïntegratie nader te omschrijven. Passende arbeid is niet 
hetzelfde als de bedongen arbeid. 

Wat onder passende arbeid moet worden verstaan hangt af van elk con-
creet geval aan de hand van de omstandigheden van het geval. De regering 
stelt als leidraad dat het bij passende arbeid moet gaan ‘om arbeid die in 
redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, gelet op onder 
meer het arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, de afstand 
tot het werk, het loon en hetgeen waartoe de werknemer nog in staat is.’60

Passende arbeid is te onderscheiden van de bedongen arbeid. De door 
partijen bedongen arbeid bij het aangaan – of een latere wijziging – van de 
arbeidsovereenkomst is in beginsel de arbeid die de werknemer krachtens 
de arbeidsovereenkomst moet verrichten en geldt als uitgangspunt. Onder 
bepaalde omstandigheden kan van dit uitgangspunt worden afgeweken en 
moet de werknemer ‘passende arbeid’ verrichten. Dit is het geval bij de 
regeling voor passende arbeid bij ziekte.

Uit het arrest Van Haaren/Cehave blijkt dat de werkgever op grond het 
goed werkgeverschap (art. 7:611 bw en het toenmalige 1638z bw) verplicht 
is de arbeidsongeschikte werknemer passende arbeid aan te bieden als de 
werknemer zich bereid toont passende arbeid te verrichten. Die verplichting 
is inmiddels uitgewerkt in art. 7:658a bw, dat op 1 april 2002 in werking is 
getreden.61 Ook de werknemer heeft een verplichting. Art. 7:660a onder c 
bw bepaalt dat de werknemer die door ziekte verhinderd is de bedongen 
arbeid te verrichten, wel passende arbeid in de zin van art. 7:658a lid 3 
bw moet verrichten. De werkgever moet de werknemer dus in staat stellen 
dergelijke arbeid te verrichten en de werkgever kan, indien de werknemer 
weigert passende arbeid te verrichten, weigeren het loon te betalen op 
grond van art. 7:629 lid 3 onder d bw. 

60. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), art. 7:658a bw, aant. 4a. Verhulp verwijst naar 
Kamerstukken i 2001/02 27678, nr. 37a, p. 19 en 20.
61. Wet verbetering poortwachter (Stb. 2001, 628).
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De regering wijst ook op de verplichting van de werknemer op grond 
van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman: 

‘Daartegenover staat dat de werknemer gehouden is op redelijke voorstellen van 
zijn werkgever in te gaan en deze slechts kan afwijzen wanneer aanvaarding 
redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden. Ook als de omstandigheden 
in de risico-sfeer van de werknemer liggen is dit zo (hr 26 juni 1998, JAR 1998, 
199, Van der Lely/Taxi Hofman).’62 

De regering baseert zich hier slechts op een deel van de overweging van 
de Hoge Raad uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman en laat het deel over 
gewijzigde omstandigheden op het werk achterwege:

‘Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van 
de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 
in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 
afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden 
gevergd. Zulks wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstan-
digheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.’63

Als een werknemer door ziekte niet (geheel) in staat is om arbeid te ver-
richten, dan kan naar mijn mening echter worden aangenomen dat sprake 
is van gewijzigde omstandigheden op het werk, die in de risicosfeer van de 
werknemer liggen. De werknemer die door ziekte verhinderd is de bedon-
gen arbeid te verrichten, moet dus op grond van het arrest Van der Lely/
Taxi Hofman in ieder geval ingaan op voorstellen van de werkgever over het 
verrichten van passende arbeid.

Van Slooten brengt naar voren dat het voor de vraag wat passende ar-
beid is, van belang is van wie het verzoek tot passende arbeid komt. Als de 
werknemer een verzoek doet tot passende arbeid, dan is het arbeid – Van 
Slooten citeert de Hoge Raad – ‘welke voor zijn krachten en bekwaamheid 
is berekend en die hem met het oog op zijn opleiding en arbeidsverleden 
kan worden opgedragen.’ Bij een voorstel door de werkgever tot bepaalde 
passende arbeid dienen meer criteria in acht te worden genomen dan bij 
voorstellen van de werknemer. Van Slooten noemt loon, plaats van arbeid,  

62. Kamerstukken ii 2001/02, 28169, 3 (MvT Wet gelijke behandeling op grond van handicap 
of ziekte), p. 28.
63. hr 26 juni 1998, jar 1998/99 (Van der Lely/Taxi Hofman), r.o. 3.4.
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arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, opleidingsniveau en de hiërarchi-
sche positie.64

Het is niet uitgesloten dat de aard van de werkzaamheden bij het ver-
richten van passende arbeid hetzelfde is als voor de bedongen arbeid het 
geval zou zijn. Dit kan bijvoorbeeld als een werknemer slechts halve dagen 
werkt om te reïntegreren, maar op die halve dagen wel de oorspronkelijk 
bedongen arbeid uitvoert.

De regeling voor passende arbeid bij ziekte tast de oorspronkelijke afspra-
ken tussen partijen aan, omdat de passende arbeid die de werkgever moet 
aanbieden en de werknemer moet verrichten niet overeen hoeft te komen 
met de oorspronkelijk bedongen arbeid. Als de werknemer weer is genezen 
kan hij op grond van zijn arbeidsovereenkomst stellen dat hij recht heeft 
de bedongen arbeid te verrichten. De werkgever zal dan de oorspronkelijke 
contractuele afspraken moeten nakomen en niet kunnen volstaan met het 
aanbieden van de passende arbeid, tenzij een wijziging van de arbeidsover-
eenkomst is gerealiseerd. Daarbij kan de werkgever art. 7:660a onder c bw 
niet meer als grondslag gebruiken, maar moet hij een beroep doen op de 
voor de arbeidsovereenkomst bestaande wijzigingsmogelijkheden.65

De verplichting tot het verrichten van passende arbeid heeft een schade-
beperkend karakter. De schade die partijen door de uitval van de werkne-
mer wegens ziekte lijden, wordt namelijk beperkt. Door zo snel mogelijk 
een reïntegratietraject in te zetten behoudt de werknemer grotere kans op 
een volledig herstel, waardoor de werknemer weer de bedongen arbeid of 
andere productieve arbeid kan verrichten. Daarbij is niet uitgesloten dat 
passende arbeid wel als productieve arbeid is te kwalificeren. Het is aange-
paste arbeid, die passend is voor de werknemer, die bepaalde beperkingen 
ondervindt door de arbeidsongeschiktheid. 

6.5.2 Passende arbeid in de Werkloosheidswet

In de Werkloosheidswet (ww) bestaat ook het begrip passende arbeid. 
Verhulp brengt naar voren dat bij de ww geen relatie meer bestaat met de 
bedongen arbeid, dat de regering geen verschil in invulling ziet en dat art. 
7:658a lid 3 bw zal leiden tot een civielrechtelijke uitbreiding van wat als 
passende arbeid moet worden beschouwd.66 Dat er een verschil bestaat is 
duidelijk, omdat art. 24 lid 3 ww een zeer ruime formulering van het begrip 

64. J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 166. Het citaat komt uit hr 
8 november 1985, nj 1986, 309 (Van Haaren/Cehave).
65. Zie daarover hoofdstuk 9.
66. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), art. 7:658a bw, aant. 4a.
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passende arbeid omvat. De bedongen arbeid zal nagenoeg altijd beperkter 
zijn dan deze ruime formulering, temeer nu de werkgever verplicht is aan 
te geven wat de arbeid gewoonlijk omvat op grond van art. 7:655 lid 1c 
bw. De verplichting passende arbeid te verrichten op grond van de ww 
heeft ook een andere grondslag, namelijk de betreffende werkloze zo snel 
mogelijk weer aan het werk krijgen.67 

6.5.3 Waarom bestaat de verplichting passende arbeid te verrichten?

De reden voor het ingrijpen door de regering in de relatie tussen de werk-
gever en de werknemer is dat het aantal arbeidsongeschikten sterk is toe-
genomen de laatste decennia. De instroom in de wao moest verminderen, 
omdat deze verzekering op termijn anders onbetaalbaar zou worden.68 
Inmiddels is de wao vervangen door de Wet werk en inkomen en arbeids-
vermogen (wia). Een belangrijk uitgangspunt is, dat wordt gekeken wat de 
werknemer nog wel voor werk kan verrichten. Ook bij de ww wordt het 
belang erkend van het zo snel mogelijk terugleiden van werklozen naar het 
arbeidsproces. Een werknemer mag in beginsel solliciteren naar werk dat 
hij eerder verrichtte, maar moet op een gegeven moment ook banen met 
andere arbeid accepteren.

De verplichting om passende arbeid te verrichten heeft een beschermend 
karakter. Naarmate een werknemer gedurende langere tijd niet reïntegreert 
wordt de kans kleiner op een succesvolle reïntegratie. Het blijven deelne-
men aan het arbeidsproces, geheel of gedeeltelijk, beschermt de werknemer 
dus indirect tegen blijvende arbeidsongeschiktheid en zou eventueel later 
de kans op werkloosheid kunnen verminderen. Passende arbeid is een be-
langrijk middel voor werkgevers en uitkeringsinstanties om werknemers, 
die geen arbeid verrichten door ziekte of werkloosheid, toch binnen het 
arbeidsproces te houden of te brengen.

6.5.4 De band van de arbeidsovereenkomst is van belang

De regeling over passende arbeid bij ziekte is een bevestiging van de per-
soonlijke band die tussen de werkgever en de werknemer bestaat. Als een 
werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan hebben zowel de werkgever en de 
werknemer bepaalde rechten en plichten, die zijn terug te voeren op de 

67. J.M. Fleuren-van Walsem, ‘passende arbeid bij een derde anno 2004’, Sociaal Recht 
2004/3, p. 95 en 96. Zij geeft ook aan dat een werknemer na verloop van tijd arbeid dient 
te aanvaarden op een lager opleidingsniveau. 
68. J.M. Fleuren-van Walsem, ‘passende arbeid bij een derde anno 2004’, Sociaal Recht 2004/3, 
p. 95. Als in het kader van de Ziektewet werd beleid zieke werknemers bij het arbeidsproces 
te betrekken teneinde het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen.
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verbondenheid die ontstond toen zij met elkaar een arbeidsovereenkomst 
aangingen. De plichten kunnen niet worden weggecontracteerd. Het ar-
beidsrecht staat hier ver af van het overeenkomstenrecht, waar een derge-
lijke inperking van de contractsvrijheid niet goed denkbaar is. Het is ook 
niet goed voorstelbaar dat partijen vrijwillig dezelfde verplichtingen, die uit 
de wet voorvloeien, jegens elkaar aangaan als een werknemer arbeidson-
geschikt raakt. Het arbeidsrecht heeft hier een toegevoegde waarde en de 
arbeidsovereenkomst is bruikbaar om de persoonlijke band en de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen een bepaalde periode te laten voortduren. 

6.5.5 Passende arbeid van een arbeidsgeschikte werknemer

Het is mogelijk dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is, maar wel 
ongeschikt is om de bedongen arbeid te verrichten. Een werknemer kan 
bijvoorbeeld voor een functie zijn aangenomen die naar later blijkt boven 
zijn niveau ligt. Daarnaast is mogelijk dat de werknemer nog wel de be-
dongen arbeid kan verrichten, maar zelf de wens heeft dat niet te doen. 
Een voorbeeld daarvan is de oudere werknemer die het rustiger aan wil 
doen en arbeid wil gaan verrichten die meer past bij zijn persoonlijke situ-
atie. Voor het aanpassen van de arbeidsverplichting van de werknemer die 
niet meer de bedongen arbeid wil verrichten, moet in beginsel een beroep 
worden gedaan op de wijzigingsmogelijkheden die in hoofdstuk 9 aan de 
orde komen.

Een zuiver contractuele benadering, waarbij de bedongen arbeid als 
absoluut uitgangspunt geldt, is hier niet altijd op zijn plaats. Als een ou-
dere werknemer na een aantal dienstjaren aangeeft dat hij werkzaamheden 
wil verrichten die minder zwaar zijn en meer passen bij zijn persoonlijke 
omstandigheden, dan past het de werkgever niet om dit af te wijzen met 
uitsluitend een beroep op de bedongen arbeid. Dat levert naar mijn mening 
een spanning op met het goed werkgeverschap van art. 7:611 bw. Uit dat 
artikel zou een inspanningsplicht voor de werkgever kunnen voorvloeien 
om te onderzoeken of voor de werknemer nog passende arbeid voorhanden 
is binnen de organisatie. Als de werknemer aangeeft welke functies hij nog 
zou kunnen verrichten binnen de organisatie, dan heeft de werkgever ook 
tot op zekere hoogte de plicht daarop in te gaan en, als de werknemer de 
functie niet krijgt, te motiveren wat de reden daarvoor is.

Ook de werknemer heeft soms een verplichting in te gaan op een voor-
stel van de werkgever om andere – in de regel passende – arbeid te ver-
richten in plaats van de bedongen arbeid. De wettelijke grondslag daartoe  
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is eveneens art. 7:611 en dit is uitgewerkt in het arrest Van der Lely/Taxi 
Hofman.69

6.6 Conclusie

Arbeid is één van de hoofdverbintenissen van de arbeidsovereenkomst. De 
werknemer moet zich persoonlijk inspannen en doet dat door arbeid te 
verrichten. Op grond van de wet is niet te bepalen wat onder arbeid is te 
verstaan. Bijna iedere willekeurige bezigheid valt onder het element arbeid 
in de zin van art. 7:610 bw. Het element arbeid is niet altijd op vermogen 
te waarderen. Wel is zeker dat de waarde van de arbeidskracht van de 
werknemer vergaat door simpel tijdsverloop, ongeacht of hij deze benut.

Partijen bij een arbeidsovereenkomst komen in beginsel tot overeenstem-
ming over de arbeid die de werknemer moet verrichten. Dit is de bedongen 
arbeid. Als partijen vervolgens een andere uitvoering geven aan de ar-
beidsovereenkomst en de werknemer gedurende een periode andere arbeid 
verricht, dan kan er vaak vanuit worden gegaan dat de andere arbeid de 
bedongen arbeid is.

De arbeid is met de persoon van de werknemer verbonden en dat heeft 
tot gevolg dat een strikt contractuele benadering niet altijd op zijn plaats is. 
Arbeid, en vooral het persoonlijke en onbepaalde karakter ervan, dragen 
bij aan het bijzondere karakter van de rechtsbetrekking tussen de werkgever 
en de werknemer. Bepaalde vermogensrechtelijke leerstukken zijn minder 
goed toepasbaar op arbeid als contractsprestatie. Een vordering tot nako-
ming is in beginsel mogelijk, maar de werkgever kan niet afdwingen dat de 
werknemer daadwerkelijk de bedongen arbeid verricht.

De verplichting van de werknemer om persoonlijk de bedongen arbeid 
te verrichten, geldt niet altijd onverkort. Als de werknemer bijvoorbeeld 
ziek wordt en daardoor niet in staat is de bedongen arbeid verrichten, dan 
is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming. De werkgever en de 
werknemer hebben dan gezamenlijke verplichtingen die zijn gericht op de 
reïntegratie van de zieke werknemer. 

Hier blijkt dat de arbeidsovereenkomst soms minder als een in rechte af-
dwingbare overeenkomst is te beschouwen en meer als coöperatieve duur-
verhouding. Daarmee is tevens voor een deel te verklaren dat de rechts-
regels voor het wijzigen bij de arbeidsovereenkomst afwijken ten opzichte 
van de rechtsregels voor het wijzigen van de overeenkomst. Bij de arbeids-
overeenkomst kan soms van partijen worden gevergd dat zij niet te strikt de 
hand houden aan de oorspronkelijke afspraken uit de arbeidsovereenkomst 
en de uitvoering ervan aanpassen aan omstandigheden die verband houden 

69. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman).
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met de persoon van de werknemer. Bij de arbeidsovereenkomst kan dus – 
wellicht eerder dan bij de overeenkomst – de situatie kan ontstaan, waarbij 
partijen het wenselijk achten dat de contractuele band blijft bestaan, maar 
waarbij zij tevens de noodzaak inzien van een aanpassing van de inhoud 
van hun afspraken. 

Een belangrijke kanttekening is tenslotte dat het element arbeid niet als 
zelfstandig onderscheidend criterium fungeert. Veel werkzaamheden zijn 
ook op grond van één van de andere juridische arbeidsvormen te verrich-
ten. Arbeid is één van de elementen van de arbeidsovereenkomst en moet 
in onderlinge samenhang met andere aspecten worden beschouwd. De on-
dergeschiktheid is één van die aspecten en staat in het volgende hoofdstuk 
centraal.

 conclusie 6.6
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7 ondergeschiktheid

7.1 Inleiding

Uit de bewoordingen ‘in dienst’ uit art. 7:610 bw blijkt dat de onderge-
schiktheid een vereiste is voor de arbeidsovereenkomst. De ondergeschikt-
heid komt regelmatig naar voren in de arbeidsrechtelijke literatuur.1 Ook in 
de jurisprudentie is ondergeschiktheid van belang, bijvoorbeeld om de ar-
beidsovereenkomst nader af te bakenen van de opdrachtovereenkomst.2 De 
aandacht voor ondergeschiktheid is niet vreemd, omdat de onzelfstandig-
heid van de arbeid tot uitdrukking komt in het criterium ‘in dienst’.3 De on-
dergeschiktheid is een kenmerkend element van de arbeidsovereenkomst.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ondergeschiktheid en het arbeids-
recht als beschermingsrecht. Ook wordt een aantal verschillende betekenis-
sen van ‘in dienst’ behandeld. Vervolgens wordt de ondergeschiktheid in 
verband gebracht met het wijzigingsregime bij de arbeidsovereenkomst.

 
7.2 Ondergeschiktheid en het arbeidsrecht 
 als beschermingsrecht

7.2.1 Arbeidsrecht is beschermingsrecht

In de 19e eeuw hadden werkgevers en werknemers een grote contractsvrij-
heid waarmee ze hun contractuele verhouding nader konden invullen. Die 
vrijheid en de economische toestand leidden in de loop van de 19e eeuw 
tot de situatie waarin de werknemer structureel de zwakkere partij was en 
dit had zijn weerslag op de feitelijke invulling van de arbeidsrelatie. De 
werkgever had de ruimte om bepalingen te bedingen met de werknemer 
die nadelig waren voor de werknemer, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
werktijd. Het gevolg was dat werknemers vaak hun arbeid onder slechte 
werkomstandigheden verrichtten, omdat de veiligheidsomstandigheden op 
de werkvloer niet voldoende waren, omdat er te lange werkdagen waren 

1. Zie bijvoorbeeld L. Betten, e.a., Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht, Liber 
Amicorum voor prof. mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer 1998; i.P. Asscher-Vonk en 
W.P.J.M. Fase, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 17e druk Deventer: Kluwer 2003; C.J.H. 
Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer 1997.
2. In het arrest Groen/Schoevers overweegt de Hoge Raad dat het kenmerk 
‘gezagsverhouding’ besloten ligt in de bewoordingen ‘in dienst van de andere partij’. hr 14 
november 1997, jar 1997/263 (Groen/Schoevers). Zie ook: hr 14 april 2006, jar 2006/119.
3. I.P. Asscher-Vonk en W.P.J.M. Fase, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 17e druk 
Kluwer Deventer 2003, p. 13.
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en te weinig rusttijd werd toegekend op werkdagen. De werknemer had 
niet de keuze werk te weigeren, omdat hij economisch afhankelijk was 
van de inkomsten die hij vergaarde met zijn arbeid voor de werkgever. 
Werknemers hadden daarom behoefte aan bescherming om hun slechte 
onderhandelingspositie ten opzichte van de werkgever te compenseren.

De politiek erkende de beschermingsbehoefte steeds meer aan het eind 
van de 19e eeuw. Overheidsingrijpen bleek gewenst. De maatschappelijk 
ondergeschikte positie van de werknemer, die tot uitdrukking kwam in zijn 
gebrek aan onderhandelingskracht en economische afhankelijkheid, leidde 
tot het inzicht dat het nodig was beschermende bepalingen op te nemen 
voor de werknemer. In 1894 maakte H.L. Drucker het eerste ontwerp voor 
een nieuwe wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst. In 1898 werd 
dit ontwerp door hem herzien. Uiteindelijk is de Wet op de arbeidsover-
eenkomst, gebaseerd op de ontwerpen van Drucker, in 1909 in werking 
getreden.4 De Wet op de arbeidsovereenkomst had mede tot doel om de 
bescherming op te nemen:

‘Voor talloozen dus is een arbeidscontract een economisch toevluchtsoord. Bij 
de zoodanigen beheerscht het arbeidscontract noodwendig het geheele bestaan. 
Van hen dan ook vooral gaat de drang uit, door wettelijke regeling eenige be-
scherming te verkrijgen tegen al te drukkende voorwaarden.’5

Sinds het begin van de 20e eeuw is het arbeidsrecht dus voor een belang-
rijk deel beschermingsrecht. In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat er in de 
20e eeuw ook steeds meer regelgeving is gekomen waarin een element van 
bescherming bestaat. De legitimatie voor de bescherming van de werkne-
mer is steeds dat de werknemer een economisch zwakkere positie heeft ten 
opzichte van de werkgever. De werkgever heeft een sterkere onderhande-
lingspositie en kan voor een groot deel bepalen onder welke voorwaarden 
een arbeidsovereenkomst tot stand komt. 

De zwakkere positie van de werknemer wordt vaak gecompenseerd met 
behulp van rechtsregels.6 In titel 10 van boek 7 bw staat een aantal de werk-
nemer beschermende bepalingen. Ook in andere wetten komt de werkne-
mer bescherming toe, bijvoorbeeld in de Wet Arbeid en Zorg, waarin de 
werknemer rechten worden toegekend om in bepaalde gevallen zorgverlof 
op te nemen. Een ander voorbeeld is de Arbeidsomstandighedenwet 1998, 

4. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer 1997, p. 1 en 2. 
Wet van 13 juli 1907, Stb. 193.
5. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 7.
6. E. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), Algemene opmerkingen Boek 7 bw, aant. 4.
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waarin normen zijn opgenomen om de werknemer te beschermen tegen 
gevaarlijke situaties op het werk.

De bepalingen die de werknemer bescherming toekennen zijn vaak 
dwingendrechtelijk van aard, zodat niet het risico bestaat dat de werkge-
ver ervan kan afwijken in de arbeidsovereenkomst. De bescherming levert 
daarmee tevens een beperking op van de contractsvrijheid van partijen bij 
de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever toch afwijkt, dan kan de werk-
nemer in rechte afdwingen dat de contractuele afspraken in strijd zijn met 
dwingend recht en een beroep doen op de bescherming die de dwingend-
rechtelijke bepalingen hem bieden. De sterkere onderhandelingspositie van 
een werkgever leidt dus niet per definitie tot een sterkere positie van de 
werkgever om te contracteren. De sterkere onderhandelingspositie bestaat 
namelijk niet meer voor een groot deel van de afspraken die gewoonlijk in 
een arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

7.2.2 De toegang tot arbeidsrechtelijke bescherming

Niet iedere werkende heeft arbeidsrechtelijke bescherming. Voor het toe-
kennen van bescherming wordt aangesloten bij het begrip werknemer uit 
art. 7:610 bw.7 Met behulp van de dwingendrechtelijke definitie, waarvan 
het ‘in dienst’ criterium een belangrijk onderdeel uitmaakt, is de vraag te 
beantwoorden of iemand (wettelijke) bescherming toekomt.

Jansen en Loonstra formuleren drie criteria uit de jurisprudentie om te 
bepalen of een arbeidsovereenkomst is gesloten. Eerst moet aan de hand 
van het Haviltex-criterium een oordeel worden gevormd of partijen zich 
hebben verbonden. Jansen en Loonstra baseren dat op het arrest abn Amro/
Malhi.8 Vervolgens, als partijen zich inderdaad jegens elkaar hebben ver-
bonden, moet worden bepaald wat de partijbedoeling was bij het slui-
ten van de overeenkomst (van werk) en ten slotte moet op basis van de 
partijbedoeling worden vastgesteld ‘hoe partijen feitelijk uitvoering aan de 
overeenkomst hebben gegeven en of aan de hand daarvan kan worden 
geconcludeerd dat voldaan is aan de voorwaarden van art. 7:610 bw.’ De 
criteria moeten in deze volgorde worden gehanteerd.9 Mijns inziens kan bij 
het eerste criterium een kanttekening worden geplaatst. Voor de vraag of 
partijen zich hebben gebonden is het Haviltex-arrest niet van belang. Daarin 
overweegt de Hoge Raad namelijk welke betekenis aan een contractsbepa-

7. Zelfstandigen hebben ook tot op zekere hoogte bescherming, omdat in bepaalde 
beschermende regelgeving een ruimer werknemersbegrip wordt gehanteerd.
8. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi).
9. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, ‘De acquisitrice en de predikant. De gezagsverhouding 
revisited’, ara 2005/3, p. 95 en 96.
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ling kan worden toegekend in een bestaande overeenkomst.10 Het eerste cri-
terium is mijns inziens uitsluitend op grond van het arrest abn Amro/Malhi 
in te vullen, want in dat arrest overweegt de Hoge Raad dat het antwoord 
op de vraag of partijen zich jegens elkaar verbonden hebben, afhankelijk is 
van hetgeen zij over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen 
en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden. Dit 
is een ander criterium dan het criterium dat de Hoge Raad aanlegt in het 
Haviltex-arrest, namelijk dat bij de uitleg van overeenkomsten van belang is 
wat partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan 
de bepalingen in de overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te 
dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De rechtsvraag 
in het Haviltex-arrest en het arrest abn Amro/Malhi verschilt, omdat bij het 
Haviltex-arrest de gebondenheid aan een overeenkomst niet ter sprake was, 
terwijl dat in het arrest abn Amro/Malhi wel het geval was. Ook de rechts-
norm verschilt. In het Haviltex-arrest ging het om de artt. 1378-1387 obw, 
die tezamen de afdeling vormden over de ‘uitlegging der overeenkomsten’. 
Bij het arrest abn Amro/Malhi stond art. 6:217 bw centraal, dat over aanbod 
en aanvaarding en derhalve over de totstandkoming van een overeenkomst 
gaat. In het laatstgenoemde arrest wordt ook in het geheel niet naar het 
Haviltex-arrest verwezen. De overwegingen uit de twee arresten verschillen 
overigens niet veel, omdat in beide gevallen de redelijkheid en het opge-
wekt vertrouwen een belangrijke rol spelen.

Werkenden hebben recht op arbeidsrechtelijke bescherming als van een 
arbeidsovereenkomst sprake is. De toegang tot de arbeidsrechtelijke be-
scherming is dus afhankelijk gesteld van de vraag of iemand werknemer is 
in de zin van art. 7:610 bw en voor die vraag is van belang of er op een of 
andere wijze ondergeschiktheid tussen partijen aanwezig is. De onderge-
schiktheid is een constitutief vereiste voor een arbeidsovereenkomst. 

De ondergeschiktheid dient in ieder geval formeel te bestaan om aan-
spraak te maken op de arbeidsrechtelijke bescherming. De arbeidsrechte-
lijke bescherming wordt toegekend als de vraag of ondergeschiktheid aan-
wezig is positief wordt beantwoord en als tevens aan de andere vereisten 
voor een arbeidsovereenkomst is voldaan. Er bestaat dus samenhang tussen 
de bescherming en de ondergeschiktheid.

De werknemer is overigens feitelijk niet altijd ondergeschikt. Een chirurg 
in een ziekenhuis dient hier als voorbeeld. Een chirurg staat vaak aan het 
hoofd van een afdeling en is feitelijk niet de ondergeschikte van een ander, 
terwijl de chirurg wel een arbeidsovereenkomst kan aangaan, waardoor for-
meel sprake is van ondergeschiktheid. De chirurg is dan werknemer en or-
ganisatorisch een ondergeschikte. Het is wel uitzonderlijk dat feitelijk geen 

10. hr 13 maart 1981, nj 1981, 635 (Ermes/Haviltex). 
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enkele ondergeschiktheid aanwezig is, want de meeste werknemers zijn wel 
feitelijk ondergeschikt op bepaalde wijze, bijvoorbeeld omdat ze dagelijks 
bepaalde instructies van een leidinggevende moeten opvolgen.11

7.2.3 De inhoud van rechtsregels gegrond op beschermingsnoodzaak

De ondergeschikte positie van de werknemer heeft invloed gehad op het 
materieelrechtelijk deel van het arbeidsrecht. Erkenning van beschermings-
noodzaak is niet voldoende. De inhoud van de wettelijke normen moet 
daadwerkelijk bescherming bieden. De wetgever gebruikt de afhankelijke 
positie van de werknemer ook als argument voor bepaalde regelgeving.12 De 
inhoud van beschermende regelgeving dient vooral om de contractsvrijheid 
van de werkgever beperken. De regeling van de proeftijd is bijvoorbeeld zo 
ingericht, dat de werkgever maar een beperkte periode, namelijk maximaal 
twee maanden, van een proeftijd gebruik kan maken. Als dat langer is, dan 
zou de werknemer te lang in een nagenoeg rechteloze periode verkeren 
waarin de werkgever zonder veel belemmeringen de arbeidsovereenkomst 
kan beëindigen.

De beschermende bepalingen zijn in een algemene regeling opgenomen. 
Iedereen die werknemer is in de zin van art. 7:610 bw komt de bescherming 
toe. Een onderscheid tussen werknemers, bijvoorbeeld aan de hand van 
opleiding of inkomen, wordt niet gemaakt. Het gevolg is ook dat als feite-
lijk geen ondergeschiktheid bestaat, maar iemand wel als werknemer is te 
definiëren, hij de volledige arbeidsrechtelijke bescherming heeft, ongeacht 
of daaraan behoefte bestaat bij de betreffende persoon.

De algemeenheid van de regeling heeft daarom in de literatuur geleid 
tot de vraag of er een differentiatie zou moeten komen naar categorieën 
werknemers al naar gelang er beschermingsnoodzaak bestaat.13 Vooralsnog 
is die differentiatie niet aanwezig. Dit is overigens niet problematisch, om-
dat het toekennen van de bescherming aan werknemers die daaraan geen 

11. In paragraaf 3 wordt nader ingegaan op de verschillende vormen van 
ondergeschiktheid.
12. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907 kan als startpunt worden gezien. Zie recent bijvoorbeeld 
wetsvoorstel 28167, Handelingen ii, 18 februari 2004 (53-3520), p. 12. Zie ook Kamerstukken ii, 
1998/99, 25 426, nr. 3, p. 6.
13. Zie onder meer: A.T.J.M. Jacobs, ‘De arbeidsovereenkomst in het nbw’, njb 1994/30, 
i.P. Asscher-Vonk, Eén sociaal recht, vele uitkomsten, Intreerede 22 juni 1995, Zwolle: 
Tjeenk Willink 1995. R.A.A. Duk, Uniform arbeidsovereenkomstenrecht?, in: Arbeidsrecht 
en Mensbeeld 1946-1996, C.J. Loonstra e.a. (red.), Deventer 1996. A.T.J.M. Jacobs, kleine 
mythologie van de ongelijkheidscompensatie, in: L. Betten e.a., Ongelijkheidscompensatie als 
roode draad in het recht, Liber Amicorum voor prof. mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer 
1997, p. 67-80.
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behoefte hebben niet ten koste gaat van de bescherming van anderen die 
wel die behoefte hebben. 

Het is denkbaar dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkenden 
zijn aan te wijzen, die niet de arbeidsrechtelijke bescherming krijgen, terwijl 
ze daaraan wel behoefte hebben. Als die zwakkere werkenden als groep is 
te definiëren, dan is het aan de wetgever om te bepalen of bescherming 
aan deze groep is toe te kennen. De oorspronkelijke beschermingsnood-
zaak die in 1907 door de regering werd aangevoerd voor de invoering van 
dwingendrechtelijke rechtsregels, is immers niet achterhaald. Het standpunt 
dat zwakkeren op de arbeidsmarkt bescherming behoeven blijft actueel.14 
Voor ander beleid lijkt pas plaats te zijn, als duidelijk is dat de positie 
van werknemers in het algemeen aanzienlijk is gewijzigd ten opzichte van 
honderd jaar geleden. Ten aanzien van de onderhandelingskracht van de 
werknemer in verhouding tot die van de werkgever kan dat mijns inziens 
niet in het algemeen worden aangenomen.

7.3 Betekenis van ‘in dienst’

7.3.1 De werknemer is een ondergeschikte

Uit de bewoordingen ‘in dienst’ is de onzelfstandigheid van de werknemer 
af te leiden. De werknemer werkt niet voor eigen rekening en risico, maar 
voor de werkgever. De bewoordingen ‘ in dienst’ bevestigen dat sprake is 
van onderschikking van de werknemer jegens de werkgever. De onder-
schikking brengt mee dat de werkgever tot een bepaalde hoogte gezag kan 
uitoefenen over de werknemer.

7.3.2 De gezagsverhouding

Tussen partijen bij een arbeidsovereenkomst bestaat een gezagsverhouding. 
De gezagsverhouding betekent dat de werkgever de bevoegdheid heeft in-
structies aan de werknemer te geven ten aanzien van de bedongen arbeid 
(ofwel de te verrichten werkzaamheden).15 Dát de mogelijkheid bestaat om 
instructies te geven is in beginsel voldoende om een gezagsverhouding aan 
te nemen.16 

14. De Hoge Raad draagt (naast de wetgever) bij aan de bescherming van zwakkeren, zie J. 
van Schellen, Wat leert de Hoge Raad? Denkpatronen bij de Hoge Raad in de tachtiger jaren, Deventer: 
Kluwer 1993, p. 19 en 20. 
15. C.J. Loonstra en W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers 2004, p. 82.
16. hr 28 september 1983, nj 1984, 92. Zie tevens hr 11 november 1988, nj 1989, 173 
(Brouiller), met name de conclusie van a-g Strikwerda.
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Jansen en Loonstra hebben onderzoek verricht naar de gezagsverhou-
ding. Zij geven vier benaderingen op grond waarvan de rechter een ge-
zagsverhouding tussen partijen kan aannemen. Als eerste noemen ze het 
materieel gezagsbegrip: ‘of een gezagsverhouding wordt aangenomen hangt 
af van de vraag of betrokkene (al dan niet feitelijk) onderworpen is aan 
inhoudelijke instructies betreffende de te verrichten werkzaamheden’. Ten 
tweede is er het formeel gezagsbegrip: ‘of een gezagsverhouding wordt 
aangenomen hangt af van de vraag of betrokkene zich heeft verbonden tot 
het in acht nemen van een aantal formele, organisatorische verplichtingen’. 
Als derde noemen ze de zelfstandigheid en de vrijheid die iemand heeft bij 
de vervulling van zijn taak. Ten vierde en laatste stellen ze dat de rechter 
de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst, positief antwoordt, zon-
der dat specifiek is voldaan aan de vereisten van een formeel of materieel 
gezagsbegrip.17

Aan de hand van deze benaderingen hebben zij vervolgens lagere ju-
risprudentie, jurisprudentie van de Hoge Raad en jurisprudentie van de 
Centrale Raad van Beroep onderzocht. Bij de lagere jurisprudentie wordt 
niet duidelijk waarom een rechter de keuze maakt voor een bepaald crite-
rium, terwijl de keuze voor een bepaald criterium in heel veel zaken bepa-
lend is voor de uitkomst. De toepassing van het eerste en derde criterium 
leidt er vaak toe dat de rechter oordeelt dat een gezagsverhouding afwezig 
is, terwijl de toepassing van het tweede criterium door de rechter tot de 
conclusie leidt dat een gezagsverhouding aanwezig is.18 De Hoge Raad ge-
bruikt vooral de eerste twee criteria om te bepalen of een gezagsverhouding 
aanwezig is. Heel soms wordt het derde criterium gebruikt. De keuze voor 
een bepaald criterium leidt niet tot een bepaalde uitkomst. De toepassing 
van de criteria kan zowel tot het aannemen als tot het verwerpen van 
een gezagsverhouding leiden. Jansen en Loonstra brengen naar voren dat 
‘enige voorspelling ten aanzien van de richting waarheen de Hoge Raad 
zich beweegt bij het gebruik van een van de criteria’ hen nauwelijks mo-
gelijk lijkt.19 Zij hebben zelf de voorkeur voor het gebruik van het formele 
gezagsbegrip.20

17. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer 1997, p. 16.
18. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer 1997, p. 36, 37 
en 42. De vierde categorie wordt nauwelijks toegepast.
19. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer 1997, p. 60 t/m 
62.
20. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer 1997, p. 97. 
De auteurs geven aan dat ze de voorkeur hebben dat de Hoge Raad de lijn van het Imam-
arrest (hr 17 juni 1994, nj 1994, 757) volgt. Daarin werd geoordeeld aan de hand van het 
formele gezagsbegrip.
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Jansen en Loonstra hebben later nog een artikel gewijd aan de gezags-
verhouding, waarin ze nogmaals de voorkeur voor het gebruik van het 
formele gezagsbegrip uitspreken:21 

‘Instructies van de werkgever hebben als gevolg van de professionaliteit en 
zelfstandigheid van de werknemer immers steeds minder betrekking op de in-
houd van het werk. Andere factoren moeten dan de ondergeschiktheid aan-
nemelijk maken voor de vaststelling van zeggenschap van de werkgever over 
de werknemer’.22 

Jansen en Loonstra zien de hantering van het formele gezagsbegrip beves-
tigd in het arrest Groen/Schoevers.23 Daarin overweegt de Hoge Raad dat wat 
tussen partijen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hun bij het slui-
ten van de overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking genomen 
de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gege-
ven en aldus daaraan inhoud hebben gegeven. Bij de vraag hoe partijen de 
overeenkomst hebben ingericht moeten de verschillende rechtsgevolgen die 
partijen aan hun verhouding hebben verbonden in hun onderling verband 
worden bezien. Ook in een ander arrest bevestigt de Hoge Raad dat meer 
kenmerken van belang zijn.24 De Hoge Raad overweegt dat uit het feit dat 
de werktijden contractueel zijn bepaald niet kan worden afgeleid dat sprake 
is van een gezagsverhouding. Ook ‘enigerlei zeggenschap’ over de ma-
nier waarop de werkneemster de werkzaamheden op de overeengekomen 
werktijden moet verrichten is vereist. Het is duidelijk dat niet één kenmerk 
beslissend is. a-g Verkade overweegt voor een later arrest: 

‘Bij dit alles blijft het gezagscriterium het enige doorslaggevende element dat 
wettelijk bij de arbeidsovereenkomst aanwezig is, en dat wettelijk bij de opdracht-
overeenkomst ontbreekt. De gezagsverhouding blijft dan ook ‘scharnierend’.’25

21. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, ‘Erosie in de gezagsverhouding: de koers van de Hoge 
Raad’, njb 1998/18, p. 817 t/m 821.
22. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, ‘Erosie in de gezagsverhouding: de koers van de Hoge 
Raad’, njb 1998/18, p. 820. Eerder: C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, 
Deventer: Kluwer 1997, p. 97. Jansen en Loonstra menen dat door het gebruik van het 
formele gezagsbegrip tevens tegemoet wordt getreden aan het probleem van de “dubbele 
erosie van de gezagsverhouding” zie P.F. Van der Heijden, ‘Een nieuwe rechtsorde van 
de arbeid’, njb 1997/40, p. 1837 t/m 1844. Ik vraag mij overigens af of de kenmerken van 
professionaliteit en zelfstandigheid werkelijk voor het merendeel van de beroepsbevolking 
opgaan.
23. hr 14 november 1997, jar 1997/263 (Groen/Schoevers).
24. hr 8 mei 1998, jar 1998/168 (Management Consultants Europe BV/Schoenmaker-Wyrwich). Dit 
arrest wordt wel het Motelzangeres-arrest genoemd.
25. a-g Verkade voor hr 15 november 2002, jbpr 2003/6 (anp), onder 5.7.
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Boot betwijfelt of het onderscheid tussen formeel en materieel gezag bruik-
baar is om de jurisprudentie van de Hoge Raad te duiden. Ook een door 
a-g Leijten gemaakt onderscheid tussen werkdiscipline en werkinhoud acht 
hij minder geschikt.26 Loonstra heeft op Boot gereageerd en beargumen-
teerd dat Boot het bij het verkeerde eind heeft nu Boot de gezagsbegrippen 
vooral bij het arrest Groen/Schoevers niet juist heeft toegepast.27 Vervolgens 
gaat Loonstra in op het criterium van Boot om te bepalen of een arbeids-
overeenkomst tot stand is gekomen. Boot meent dat de maatschappelijke 
positie die de werker inneemt het meest bepalend is.28 Loonstra brengt naar 
voren dat Boot niet aangeeft wanneer de maatschappelijke positie van een 
werkende zwak of sterk is en dat Boot de beroepen van werkers in zaken 
die het tot de Hoge Raad brachten op niet begrijpelijke wijze verdeelt in 
zwak en sterk. Loonstra concludeert daarop dat de Hoge Raad in het arrest 
Groen/Schoevers het formele en het materiele gezagscriterium heeft ‘samenge-
bundeld in een stappenplan, waarbij het formele gezag centraal staat, maar 
het materiele gezag mede een plaats heeft gekregen.’29 Het lijkt mij juist 
dat beide criteria van belang zijn. Belangrijker is dat ze bruikbaar zijn om 
te bepalen of een voor een arbeidsovereenkomst vereiste gezagsverhouding 
aanwezig is. Het materiele criterium speelt daarbij altijd een rol op grond 
van het arrest van de Hoge Raad van 8 mei 1998.30 Immers, volgens de 
Hoge Raad is ‘enigerlei zeggenschap’ vereist over de manier waarop de 
werknemer de werkzaamheden op de overeengekomen werktijden moet 
verrichten. Kortom, dat instructies over de te verrichte werkzaamheden 
kunnen worden gegeven is een vereiste, niet dat ze daadwerkelijk worden 
gegeven. Mijns inziens zou gesteld kunnen worden dat de Hoge Raad de 
toepassing van art. 7:660 bw mede als vereiste ziet voor de invulling van 
het (materieel) gezagsbegrip, wat weer als vereiste voor het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst is te beschouwen. Art. 7:660 bw is overigens niet van 
dwingend recht, maar de aard van de norm vergt dat ook niet, omdat deze 
niet ziet op de bescherming van de werknemer, maar op een instructierecht 
van de werkgever. Dit recht is wel beperkt, omdat alleen instructies over het 

26. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: sdu uitgevers 2004, p. 107. Boot 
verwijst naar hr 17 april 1984, nj 1985, 18. Leijten lijkt van mening te zijn dat van belang 
is dat instructies kunnen worden gegeven: “Zou de nachtclubdanseres een bepaald soort 
klassieke dans uitvoeren en blijven uitvoeren, dan zal zij er m.i. op kunnen rekenen weldra 
de aanwijzing of opdracht te krijgen anders te dansen.” 
27. C.J. Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. 7:610 bw’, Sociaal Recht 2005/3, p. 97 en 
98.
28. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: sdu uitgevers 2004, p. 107 en C.J. 
Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. 7:610 bw’, Sociaal Recht 2005/3, p. 98 en 99.
29. C.J. Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. 7:610 bw’, Sociaal Recht 2005/3, p. 99. Zie 
voor het stappenplan p. 96 en 97.
30. hr 8 mei 1998, jar 1998/168 (Management Consultants Europe BV/Schoenmaker-Wyrwich).
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verrichten van de arbeid en instructies ter bevordering van de goede orde 
van de onderneming mogen worden gegeven. Echter, op grond van art. 
7:610 bw kan ook een instructierecht worden aangewend dat niet valt onder 
art. 7:660 bw. Dat kan eventueel ook contractueel worden bedongen.

Loonstra vermeldt aan de hand van de arresten Van der Male/Den Hoedt 
en Diosynth/Groot dat de Hoge Raad de lijn van de het arrest Groen/Schoevers 
blijft volgen.31 De partijbedoeling is ook in die uitspraken van belang, aldus 
Loonstra. Dat lijkt mij juist, omdat de Hoge Raad in het arrest Diosynth/
Groot expliciet naar het arrest Groen/Schoevers verwijst en de daar geformu-
leerde regel toepast. Ook in latere arresten geldt de partijbedoeling als 
belangrijk uitgangspunt, tezamen met de wijze waarop partijen uitvoering 
geven aan de overeenkomst.32

De bevoegdheid om instructies (materieel gezag) te geven is als onderschei-
dend criterium voor de arbeidsovereenkomst dus niet voldoende als naar 
de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt gekeken. Materieel gezag staat 
altijd in samenhang met het formele gezag. De term ‘gezagsverhouding’ 
als uitleg voor de bewoordingen ‘in dienst’ uit art. 7:610 bw is vooral van 
belang voor de vraag of partijen een arbeidsovereenkomst hebben geslo-
ten. Voor de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst is 
juist de instructiebevoegdheid (materieel gezag) interessant, omdat daarmee 
inhoudelijk invulling kan worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst tij-
dens de uitvoering ervan. 

Bij de uitvoering van een arbeidsovereenkomst kan een spanning ont-
staan tussen wat partijen hebben afgesproken en het gebruik van de in-
structiebevoegdheid, ook al ziet het instructierecht formeel alleen op de 
ruimte waarover partijen geen afspraken hebben gemaakt. De werkgever 
kan bijvoorbeeld proberen verdergaande instructies te geven dan de ar-
beidsovereenkomst toelaat, dus instructies die niet stroken met afspraken 
uit de arbeidsovereenkomst. Zo zou de werkgever de werknemer kunnen 
opdragen werkzaamheden te verrichten die niet onder de bedongen arbeid 
vallen of de werkgever zou de werknemer kunnen opdragen voortaan op 

31. hr 10 oktober 2003, jar 2003/263 (Van der Male/Den Hoedt); hr 10 december 2004, jar 
2005/15 (Diosynth/Groot). C.J. Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. 7:610 bw’, Sociaal Recht 
2005/3, p. 100.
32. hr 14 april 2006, jar 2006/119 (UvA/Beurspromovendi); hr 15 september 2006, jar 2006/244 
(Schoenmaker/anwb); hr 15 december 2006, jar 2007/19 (Van Houdts/bbo). Vgl. J.J.M. de Laat, 
‘Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?’, ara 2007/1, p. 47 t/m 68; O. van der 
Kind, ‘Partijbedoeling versus feitelijke uitvoering: een nieuwe ronde?’, Sociaal Recht 2007/3, 
p. 92 t/m 94; F.B.J. Grapperhaus, ‘Het verschil tussen een zelfstandig ondernemer en een 
werknemer’, Ondernemingsrecht 2007/3, p. 109 t/m 111; J.J. Trap, ‘De Hoge Raad na Groen/
Schoevers: what’s new?’, Arbeidsrecht 2007/4, p. 21 t/m 28.



165

andere tijden te werken dan zij oorspronkelijk waren overeengekomen. Om 
duidelijk te krijgen of verdergaande instructies zijn toegestaan, wordt eerst 
uiteengezet wat de instructiebevoegdheid inhoudt.

7.3.3 De instructiebevoegdheid

Meijers stelde in 1924 dat voor het bepalen of sprake is van ‘in dienst’ van 
belang is of ‘degene, die den arbeid opdraagt, of iemand van zijnentwege, 
bij het uitvoeren van den arbeid de leiding of het toezicht op zich neemt.’33 
De werkgever heeft inderdaad leiding en toezicht over de werknemer die 
de arbeid uitvoert. Om hiervan effectief gebruik te maken, is noodzakelijk 
dat de werkgever instructies kan geven. Uit de bewoordingen ‘in dienst’ uit 
art. 7:610 bw is derhalve af te leiden dat de werkgever een bepaalde instruc-
tiebevoegdheid heeft ten opzichte van de werknemer. De instructies moeten 
wel in verband staan met de werkzaamheden die de werknemer verricht, 
dus met de bedongen arbeid. In beginsel moet de werknemer de instructies 
opvolgen. Hierboven bleek al dat de instructiebevoegdheid ook wel materi-
eel gezag wordt genoemd, wat betekent dat de werknemer is onderworpen 
aan inhoudelijke instructies betreffende de te verrichten werkzaamheden.

De instructiebevoegdheid is gebaseerd op art. 7:610 bw en art. 7:660 
bw.34 Dat laatste artikel is meer specifiek. Art. 7:660 bw bepaalt dat de 
werknemer zich heeft te houden aan de voorschriften omtrent het verrich-
ten van de arbeid en aan de voorschriften die strekken ter bevordering van 
de goede orde in de onderneming van de werkgever. Betekent het feit dat 
de instructiebevoegdheid op twee verschillende artikelen is gegrond nu te-
vens dat er een inhoudelijk andere invulling is van de instructiebevoegdheid 
al naar gelang het ene of het andere artikel wordt toegepast? Mijns inziens 
niet. Art. 7:610 bw geeft nader aan dat de werkgever zeggenschap heeft 
over de werknemer en art. 7:660 bw vult dat in door een verplichting voor 
de werknemer te formuleren. Art. 7:660 bw lijkt dus in te vullen wat met 
de bewoordingen ‘in dienst’ uit art. 7:610 bw wordt bedoeld voor zover het 
de materiele gezagsverhouding betreft. Wel is het toepassingsbereik van art. 
7:610 bw ruimer, omdat daar niet de beperking geldt dat de instructies ver-
band moeten houden met de te verrichten arbeid of de goede orde van de 
onderneming. Ook instructies die daarbuiten vallen mogen op grond van 
art. 7:610 bw in beginsel worden gegeven. Hierbij geldt als kanttekening 
dat de werkgever wel rekening moet houden met art. 7:611 bw, waaruit 

33. E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst met Aantekeningen, derde druk, Haarlem: H.D. Tjeenk 
Willink 1924, p. 30.
34. Overigens kan ook de opdrachtgever bij een opdrachtovereenkomst instructies geven. Zie 
art. 7:402 bw.
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blijkt dat de werkgever zich bij het geven van instructies als goed werk-
gever dient op te stellen. Instructies moeten redelijk zijn. De instructie te 
handelen in strijd met wettelijke normen kan bijvoorbeeld onredelijk zijn. 
Strikt genomen is handelen in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet 
1998 bijvoorbeeld in strijd met de wet. Een werknemer kan echter moeilijk 
de instructie weigeren van de werkgever om te blijven werken als niet aan 
alle veiligheidsvereisten is voldaan op de plaats waar de arbeid wordt ver-
richt. Steeds is een belangenafweging noodzakelijk en daarbij is naar mijn 
mening van belang hoe zwaar de overtreding van de veiligheidsvereisten is 
en welke (gevaarlijke) gevolgen een dergelijke overtreding kan hebben. Het 
ontbreken van een verbandtrommel rechtvaardigt bijvoorbeeld niet zonder 
meer dat een werknemer zijn werkzaamheden neerlegt.

Als partijen niet nader overeenkomen wat de instructiebevoegdheid in-
houdt, dan zijn ze aangewezen op art. 7:660 bw. Verhulp meent dat de 
bevoegdheid van de werkgever om instructies te geven op grond van dat 
artikel groter is, naarmate de rechten en plichten van partijen op andere 
wijze minder bepaald zijn of als dat uitdrukkelijk ter bepaling van de 
werkgever is overgelaten.35 Dat is naar mijn mening juist. Als partijen wel 
hebben bepaald hoe ver de instructiebevoegdheid van de werkgever strekt, 
dan is afhankelijk van de formulering daarvan of de instructiebevoegdheid 
daarmee meteen tot het daar bepaalde is beperkt. Het is voor een werkge-
ver dus van belang om aan te geven dat de instructiebevoegdheid ‘onder 
meer, maar niet uitsluitend omvat’. Ook is mogelijk dat met een werkne-
mer is afgesproken dat hij eindverantwoordelijk is voor een bepaald eindre-
sultaat en dat het aan de werknemer is om te bepalen hoe hij dat bereikt. 
Dan is er mijns inziens een minder vergaande instructiebevoegdheid voor 
de werkgever ten aanzien van de bedongen arbeid, omdat een deel van de 
instructiebevoegdheid is weggecontracteerd doordat de eindverantwoorde-
lijkheid bij de werknemer is gelegd. Dat kan, want art. 7:660 bw is regelend 
recht. Het wegcontracteren van de instructiebevoegdheid heeft ook niet 
zonder meer tot gevolg dat van een arbeidsovereenkomst geen sprake kan 
zijn, want van formeel gezag in de zin van art. 7:610 bw is dan nog sprake 
en de werknemer is wel organisatorisch ondergeschikt. Dat heeft tot gevolg 
dat de werkgever, als de werknemer de afspraken niet nakomt, zijn instruc-
tiebevoegdheid op grond van art. 7:610 bw kan aanwenden.

De bevoegdheid voor de werkgever om instructies te geven en de ver-
plichting van de werknemer om zich eraan te houden hebben een organi-
satorisch belang. Dit blijkt expliciet uit art. 7:660 bw, waaraan hierboven  

35. E. Verhulp 2006 (t&c Arbeidsrecht), art. 7:660 bw, aant. 2.
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aandacht is besteed. Het gaat erom dat de werkzaamheden enigszins geor-
dend worden uitgevoerd. 

De ordening binnen een organisatie kan strak zijn, maar dat hoeft niet 
altijd. Of de ordening strak is, hangt mede af van de aard van de werk-
zaamheden die bij een onderneming worden verricht. Bij een onderneming 
waar de werkzaamheden bestaan uit het werken met gevaarlijke stoffen is 
het belang van een strakke ordening evident, omdat de veiligheid van de 
personen die aanwezig zijn binnen de onderneming daarmee is gediend.

7.3.4 Instructiebevoegdheid en art. 7:658 bw

Het instructierecht is ook te beschouwen als onderdeel van de zorgplicht 
op grond van art. 7:658 bw en eventueel van de verplichting van de werk-
gever zich als goed werkgever te gedragen op grond van art. 7:611 bw. De 
werkgever moet dan gebruik maken van zijn instructiebevoegdheid als zijn 
zorgplicht dat vergt, bijvoorbeeld om overbelasting van de werknemer te 
voorkomen, zelfs als de werknemer voldoende rust neemt. De noodzaak 
tot het geven van instructies kan ook bestaan als een werknemer veelvuldig 
handelt in strijd met wettelijke voorschriften ten aanzien van arbeidsom-
standigheden, bijvoorbeeld als een werknemer steeds een steiger betreedt 
zonder de veiligheidsinstructies in acht te nemen of als een werknemer 
structureel langer doorwerkt dan is toegestaan.

Instructies dienen ook het belang van de werknemer, want als een werk-
nemer niet voldoet aan de instructies van de werkgever ten aanzien van 
werktijden, kan dat bijdragen aan het ontstaan van de arbeidsongeschikt-
heid van een werknemer. Met behulp van het instructierecht kan de werk-
gever een werknemer corrigeren als hij zichzelf overbelast.

Of de werkgever op grond van art. 7:658 bw aansprakelijk is, hangt on-
der andere af van de vraag of de werkgever instructies heeft gegeven om 
de werknemer te beschermen. Als dat niet is gebeurd, dan is mogelijk dat 
de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, aldus de kantonrechter uit 
Terneuzen.36 Opvallend is dat een kantonrechter in dezelfde plaats in een 
andere zaak geen aansprakelijkheid aanneemt, vooral omdat de aard van 
de functie van de werknemer, een functie met veel eigen verantwoordelijk-
heid, meebracht dat de werknemer zelf aandacht had moeten vragen voor 
de overbelasting. De werkgever had voldoende betwist dat de werknemer 
die aandacht niet had gevraagd, terwijl hij dat wel had moeten doen.37 Het 
lijkt erop dat de kantonrechter de maatschappelijke positie van partijen, die 

36. Zie bijvoorbeeld Ktr. Terneuzen 29 september 2004, jar 2004/270. Het verweer dat de 
werknemer zelf teveel het werk naar zich toetrok ging niet op.
37. Ktr. Terneuzen 19 januari 2005, jar 2005/76.
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tot uitdrukking komt in het functieniveau van een werknemer, meeweegt 
voor de vraag voor wiens risico de overbelasting komt. Dit strookt niet ge-
heel met de manier waarop art. 7:658 bw is geformuleerd, want daar is een 
algemene zorgplicht geformuleerd. Wel kan eruit worden afgeleid dat de 
werkgever wellicht eerder of betere instructies moet geven als een werkne-
mer een minder hoge maatschappelijke positie heeft. De verantwoordelijk-
heid van de werkgever en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer 
blijken dan met elkaar in verband te staan.

De werkgever die ervoor waakt dat werknemers niet overbelast raken 
en ook daarnaar handelt, ziet dat terug in de hoogte van de ontbindings-
vergoeding. De kantonrechter te Den Helder stelde deze op nul, omdat de 
werkgever op verschillende manieren rekening hield met klachten van de 
werkneemster over een burn-out.38 Zo kreeg de werkneemster een eigen 
werkkamer, hoefde ze niet meer over te werken en kreeg ze toestemming 
om vanwege haar slapeloosheid later op het werk te verschijnen en eerder 
te vertrekken. 

Bij de werknemer die zijn werkzaamheden wel verricht binnen de ge-
stelde grenzen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet 
1998, kan niettemin nadere begrenzing noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als 
de werknemer RSI-klachten heeft. Die klachten vergen vaak een specifiek 
op de persoon gericht beleid (naast een algemeen preventief beleid voor alle 
werknemers), waarbij de instructiebevoegdheid mede een rol kan spelen om 
de werknemer (ook tegen zichzelf) in bescherming te nemen. De werkne-
mer heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid. Het hof Den Haag 
overweegt bijvoorbeeld dat van een opticien met RSI-klachten, die tevens 
bedrijfsleider was en zelf zijn werk kon indelen, mocht worden verwacht 
dat hij het werk zo zou indelen dat er voldoende afwisseling was. De werk-
gever was daarom niet tekortgeschoten in zijn zorgplicht.39

De werkgever moet ook rekening houden met predispositie van de werk-
nemer, want predispositie van een werknemer wordt in beginsel niet als  

38. Ktr. Den Helder 22 april 2003, jar 2003/115 (Bindels/Taxi Noord-West bv). Overigens werd 
ten aanzien van de eerdere burn-out klachten geen vordering in reconventie ingesteld op 
grond van art. 7:658 bw. Als de latere klachten aan eerder voorgekomen overbelasting waren 
te relateren, dan was dat wellicht wel mogelijk geweest.
39. Gerechtshof Den Haag 19 mei 2006, jar 2006/138.
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verweer gehonoreerd.40 De werkgever moet daarmee dus rekening houden 
voor de vraag in hoeverre hij gebruik maakt van zijn instructierecht.

Het instructierecht is tevens nuttig als werknemers klagen over voor hen 
schadelijk gedrag van andere werknemers. Roken op de werkplek is daar-
van een goed voorbeeld. Inmiddels is de rookvrije werkplek de norm en 
de werkgever kan dus zonder meer zijn werknemers opdragen het roken 
tijdens werktijd te staken.41 Een ander voorbeeld is alcoholgebruik door een 
werknemer.42 De kantonrechter te Rotterdam ontbond een arbeidsover-
eenkomst van een werknemer die 35 jaar in dienst was zonder toekenning 
van een vergoeding vanwege een alcoholprobleem. De kantonrechter nam 
de veiligheidsaspecten van zowel het bedrijf van de werkgever, waar met 
explosief materiaal werd gewerkt, als van zijn omgeving, daartoe in zijn 
overweging mee. Andere werknemers hadden overigens niet geklaagd over 
de betreffende werknemer. De bedrijfsarts had een alcohollucht geroken 
en de werknemer erkende daarop weer alcohol te hebben gedronken.43 
De werkgever had eerder aangegeven dat het alcoholprobleem niet werd 
getolereerd, onder meer omdat met explosief materiaal werd gewerkt, het-
geen als instructie kan worden gezien dat de werknemer zijn gedrag moest 
aanpassen. De functie van de werknemer werd nog aangepast, maar toen 
het alcoholprobleem zich bleef voordoen, werd het verzoek tot ontbinding 
ingediend. Een andere zaak betrof de situatie waarin een werknemer zich 
misdroeg tijdens een bedrijfsfeest na excessief alcoholgebruik. Die misdra-
gingen waren ook gericht tegen ander personeel en tegen derden. Ondanks 
diverse vermaningen door leidinggevenden om zijn misdragingen te stop-
pen (de vermaningen zijn als instructies te beschouwen) ging de werknemer 
door met ernstig wangedrag. Uiteindelijk bleef een ontslag op staande voet 
overeind.44 Het feit dat de werknemer de vermaningen liet voor wat ze 
waren, is een omstandigheid die meeweegt voor de vraag of het ontslag op 
staande voet uiteindelijk stand houdt.

40. Dit past in de lijn van het algemene aansprakelijkheidsrecht ten aanzien van predispositie. 
Bij een onrechtmatige daad die bestaat uit het toebrengen van letsel zullen de gevolgen van 
een door de persoonlijke predispositie van het slachtoffer bepaalde reactie op die daad in 
het algemeen als een gevolg van de onrechtmatige daad aan de dader moeten worden 
toegerekend. Wel kan het een factor van belang zijn bij de begroting van de schade. Zie 
onder meer hr 8 februari 1985, nj 1986, 137. 
41. Vanaf 1 januari 2004 op grond van de Tabakswet. Zie eerder Rb. Breda, 25 april 2000, 
jar 2000/115. “Er is geen veilige ondergrens”.
42. Zie voor het probleem van werknemers die alcohol gebruiken: H. Uhlenbroek, 
‘Werknemers en alcoholgebruik’, Arbeidsrecht 1998/3, p. 18 t/m 20 en H. Uhlenbroek, 
‘Werknemers en alcoholgebruik, een actualisering’, Arbeidsrecht 2005/6/7, p. 33 t/m 38.
43. Ktr. Rotterdam 4 januari 2005, jar 2005/40.
44. Ktr. Zwolle 2 september 2003, jar 2003/219 (Erica Beton bv).
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Uit de hierboven besproken jurisprudentie blijkt dat een werkgever een 
aantal sanctiemogelijkheden heeft als een werknemer redelijke instructies 
weigert.45 De werkgever kan een waarschuwing geven of, in het uiterste 
geval, de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens een dringende reden. Bij 
de keuze van de sanctie is van belang dat de sanctie in verhouding dient te 
staan tot de weigering de instructies op te volgen of, meer in het algemeen, 
een overtreding. Er geldt een proportionaliteitstoets.46 De sancties kunnen 
naar zwaarte worden ingedeeld.

De werkgever kan een mondelinge of een schriftelijke waarschuwing 
geven en vervolgens een berisping. Als de werknemer dan nog in strijd met 
redelijke instructies handelt, kan een schorsing op zijn plaats zijn of een 
terugplaatsing (degradatie). Als ultimum remedium geldt de mogelijkheid 
om ontslag te verlenen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij een werknemer van 
een bank die zich onttrok aan cameratoezicht en daarmee de veiligheidsin-
structies niet in acht nam. De kantonrechter achtte het ontslag op staande 
voet daarom terecht.47 Ook de arbeidsovereenkomst van een werknemer 
die weigerde een helm te dragen werd uiteindelijk ontbonden zonder dat de 
werknemer een vergoeding kreeg toegekend.48 Een werknemer die in strijd 
met instructies bestanden van het internet haalde die niet op virusgevaar 
waren gecontroleerd, mocht echter niet op staande voet worden ontslagen. 
Het handelen in strijd met de instructies was de werknemer wel te verwij-
ten, maar hij had niet hoeven begrijpen dat het een reden voor ontslag 
wegens dringende reden zou zijn. Hierbij was van belang dat de werkgeef-
ster iedere vorm van naleving van het verbod had nagelaten en ook niets 
had aangegeven over de sancties die op overtredingen waren gesteld.49 
Duidelijk is dat de werkgever de instructies niet alleen moet geven, maar 
ook de naleving moet nastreven en de sancties moet handhaven, zeker als 
de werkgever van zwaardere sancties gebruik wil maken.

7.4 Is de instructiebevoegdheid te gebruiken 
 voor contractuele wijzigingen?

7.4.1 Inleiding

In beginsel strekt de instructiebevoegdheid niet zo ver, dat daarmee de oor-
spronkelijke bedoeling van partijen bij het aangaan van de arbeidsovereen-

45. Vgl. M.M. Koevoets, Wangedrag van werknemers. De bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en 
sanctionering, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2006, p. 101 e.v.
46. Op grond van art. 7:611 bw.
47. Ktr. Amsterdam 3 mei 2002, jar 2002/123 (M./abn Amro Bank).
48. Ktr. Emmen 29 augustus 2001, jar 2001/178 (dsm/Beijk).
49. Ktr. Zwolle 18 november 1997, jar 1999/22 (Schutte/ptt Risicom Alarmering).
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komst door de werkgever eenzijdig is te wijzigen. De instructiebevoegdheid 
is niet bedoeld om contractuele wijzigingen te realiseren.

Het is echter denkbaar dat met behulp van de instructiebevoegdheid 
wijzigingen worden aangebracht tijdens de uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst die niet met de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst in overeen-
stemming zijn. De feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst wijzigt 
dus zonder dat partijen hierover expliciet wilsovereenstemming bereiken. 
De werkgever kan bijvoorbeeld de werknemer instrueren voortaan andere 
werkzaamheden te verrichten, dat de werknemer gedurende een periode 
langer of korter per dag moet werken, dat de werknemer op een andere 
vestiging de werkzaamheden moet verrichten, dat de werknemer een target 
krijgt, of een hogere target. Het is de vraag of dergelijke wijzigingen vervol-
gens een afdwingbare contractuele wijziging opleveren. Het gaat dus om de 
situatie dat de werkgever de werknemer een instructie geeft dat de werkne-
mer zijn werkzaamheden voortaan op een andere wijze moet verrichten.

7.4.2 Rechtskader

Een contractuele wijzigingsmogelijkheid kan mijns inziens niet art. 7:610 
bw, art. 7:660 bw of een combinatie van deze twee artikelen als rechts-
grondslag hebben. Die artikelen bieden slechts ruimte voor instructies tij-
dens de uitvoering van afspraken uit een bestaande arbeidsovereenkomst. 
Het is de vraag of wijzigingen die de werkgever doorvoert met behulp van 
instructies, een afdwingbare contractuele wijziging kunnen opleveren. 

Op het moment dat partijen een arbeidsovereenkomst aangaan, maken 
zij in beginsel afspraken over de arbeidsvoorwaarden en over de manier 
waarop feitelijk invulling wordt gegeven aan de arbeidsovereenkomst. Deze 
afspraken gelden als uitgangspunt en staan eraan in de weg dat de werk-
gever met behulp van instructies een wijziging aanbrengt aan de oorspron-
kelijke afspraken. Het beginsel van de verbindende kracht van de overeen-
komst prevaleert.

Niet alles is echter contractueel te regelen. Als blijkt dat partijen geen 
duidelijke afspraken hebben gemaakt over de manier waarop feitelijk invul-
ling wordt gegeven aan de arbeidsovereenkomst, dan heeft werkgever op 
grond van de instructiebevoegdheid bepaalde ruimte om aan de feitelijke 
invulling van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wijzigingen aan 
te brengen. Als de werkgever en de werknemer bijvoorbeeld geen duidelijke 
afspraak hebben waar de werkzaamheden gewoonlijk door de werknemer 
worden verricht, dan bestaat ruimte voor de werkgever om de werkne-
mer de instructie te geven de werkzaamheden na een bepaalde tijd ergens 
anders uit te voeren. Dit past binnen de bandbreedte van de bestaande 
arbeidsovereenkomst en is gegrond op art. 7:610 bw en eventueel op art. 
7:660 bw. Van een contractuele wijziging is dan echter geen sprake.
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Als de werknemer en de werkgever gedurende een bepaalde periode op 
een bepaalde manier feitelijk invulling geven aan de arbeidsovereenkomst, 
dan levert dat een sterk vermoeden op dat dat strookt de bedoeling van 
partijen bij de bestaande arbeidsovereenkomst, ongeacht of zij daartoe ooit 
schriftelijk afspraken hebben gemaakt. Uiteindelijk moeten de werkgever en 
de werknemer aansluiting zoeken bij het Haviltex-criterium om te bepalen 
wat tussen hen geldt. 

Aan het beginsel van rechtszekerheid komt hier tevens een rol toe, want 
dat beginsel brengt mee dat de werknemer die gedurende een bepaalde 
periode op een bepaalde manier feitelijk werkzaamheden verricht, er vanuit 
moet kunnen gaan dat hij daartoe is gebonden. De gewoonte speelt dan 
een beslissende rol. De werkgever moet er eveneens vanuit kunnen gaan 
dat de werknemer inderdaad op die wijze de werkzaamheden verricht. De 
werkgever moet bijvoorbeeld de zekerheid hebben dat werknemers na een 
inwerkperiode redelijk zelfstandig hun werkzaamheden op een bepaalde 
wijze uitvoeren.

Als een partij bij de arbeidsovereenkomst vervolgens een andere invul-
ling wil geven aan de arbeidsovereenkomst, dan is dat slechts mogelijk op 
grond van de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst. 
De werkgever kan derhalve niet met een beroep op zijn instructierecht de 
bedoeling van partijen bij de arbeidsovereenkomst opzij zetten. Dit past 
ook bij hetgeen Van Slooten naar voren brengt ten aanzien van de wijzi-
ging van de arbeidsverbintenis:

‘De arbeidsovereenkomst schept dus, naar de bedoeling van de wetgever, de 
verplichting voor de werknemer om, behoudens uitzonderingen, niet meer en 
niet minder dan de bedongen arbeid te verrichten.’50

Van Slooten meent (ten aanzien van de bedongen arbeid) dat de arbeid 
nooit geheel kan worden vastgelegd, maar dat deze door instructies nader 
is in te vullen. Naar mijn mening is de instructiebevoegdheid beperkt door 
de contractuele afspraken (onder meer de bedongen arbeid), de bedoeling 
van beide partijen en de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
door beide partijen. Werkzaamheden die te ver verwijderd zijn van de oor-
spronkelijke bedoeling van partijen zijn in beginsel niet op grond van de in-
structiebevoegdheid aan de werknemer op te leggen. Feitelijke wijzigingen 
die de werkgever met behulp van instructies doorvoert, kunnen naar mijn 
mening dus geen afdwingbare contractuele wijziging opleveren. 

Wel kan de stilzwijgende instemming van partijen op grond van art. 3:35 
en art. 3:37 bw tot een contractuele wijziging leiden, doordat de werknemer 

50. J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 160.
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en de werkgever handelen conform de feitelijke wijziging, terwijl dat han-
delen afwijkt van eerdere contractuele afspraken. De stilzwijgende instem-
ming ontstaat echter niet snel. 

Bij de vraag of de werknemer stilzwijgend heeft ingestemd kan de juris-
prudentie worden gebruikt, op grond waarvan de werkgever een verzwaar-
de onderzoeksplicht heeft ten aanzien van het gerechtvaardigd vertrouwen 
in de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst. Een duidelijke en 
ondubbelzinnige verklaring van de werknemer is dan vereist.51 Het vereiste 
van duidelijkheid en ondubbelzinnigheid is geen vereiste dat de verklaring 
schriftelijk moet zijn, dus ook een verklaring in de zin van art. 3:37 bw kan 
duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Wellicht dat een dergelijke verklaring kan 
worden aangenomen als een werknemer jarenlang zonder protest werk-
zaamheden verricht die afwijken van de bedongen arbeid.

In de jurisprudentie is ook bepaald dat voor een contractuele wijzi-
ging, die de werknemer benadeelt, een verzwaarde onderzoeksplicht geldt.52 
Hierdoor kan worden voorkomen dat de werkgever door het geven van 
instructies, die niet in lijn zijn met de afspraken uit de bestaande arbeids-
overeenkomst, eenvoudig de arbeidsovereenkomst kan wijzigen. Dit is van 
belang, omdat het voor de werknemer niet altijd duidelijk is in hoeverre 
hij instructies moet opvolgen die niet in de lijn zijn met afspraken uit de 
arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan wel de verplichting hebben – 
bijvoorbeeld als de bedongen arbeid een bepaalde periode niet voorhanden 
is – arbeid te verrichten die niet de bedongen arbeid is. Het is echter on-
wenselijk dat hij daarmee het recht verspeelt de bedongen arbeid te mo-
gen verrichten. Daarvoor is vereist dat één van de erkende mogelijkheden 
wordt gebruikt voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

7.4.3 Nuances in verband met het bijzondere karakter 
 van de arbeidsovereenkomst

Het uitgangspunt, dat de werkgever niet met een beroep op zijn instruc-
tierecht de bedoeling van partijen bij de arbeidsovereenkomst opzij kan 
zetten, moet worden genuanceerd. De nuances hebben te maken met het 
bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst. Soms is de bedoeling 
van partijen minder specifiek bepaald en dan is de bedoeling van par-
tijen juist dat de werkgever de ruimte heeft de werknemer met instructies 

51. hr 14 januari 1983, nj 1983, 457 (Hajziani/Van Woerden); hr 15 april 1983, nj 1983, 458 
(Hajjout/Ijmah); hr 25 maart 1994, nj 1994, 390 (Ritico); hr 28 april 1995, nj 1995, 651 (Lensen/
Pieters).
52. Ktr. Amsterdam 12 juli 2006, jar 2006/176 (Haddach/Dirk van den Broek). Zie A.F. Bungener, 
‘De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer’, Arbeidsrecht 2007/3, p. 3 
t/m 7.
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steeds anders in te zetten tijdens zijn diensttijd. De bedoeling van par-
tijen strekt er dan toe dat de werkgever bij de dagelijkse uitoefening van 
de werkzaamheden een zeer ruime instructiebevoegdheid heeft, die ertoe 
leidt dat de werknemer veel veranderingen tijdens de uitoefening van zijn 
werkzaamheden moet dulden. Die bedoeling maakt onderdeel uit van de 
bestaande contractsband en de werkgever kan in dat geval instrueren dat 
de werknemer steeds andere werkzaamheden verricht of dat de werknemer 
steeds op een andere plaats de werkzaamheden moet verrichten. Vooral 
de aard van de werkzaamheden is dan een omstandigheid die bijdraagt tot 
het vermoeden dat de werkgever een ruime instructiebevoegdheid heeft. 
Een bouwbedrijf dat landelijk opdrachten aanneemt, kan bijvoorbeeld eer-
der op grond van de instructiebevoegdheid de werknemers opdragen een 
bepaalde periode te werken op een plaats die ver ligt van de eigen woon-
plaats, dan een bouwbedrijf dat voornamelijk klanten heeft binnen de regio 
Noord-Holland, want bij de laatste werkgever ligt een opdracht die ver van 
de eigen woonplaats moet worden uitgevoerd veel minder voor de hand. 
Daardoor is overleg over de uitvoering noodzakelijk en is een instructie om 
de opdracht uit te voeren niet – zonder overleg – mogelijk. 

Ook het onbepaalde karakter van arbeid biedt een nuance. Als een wei-
nig specifieke functieomschrijving is afgesproken, dan ligt sterker de nadruk 
op het feit dat partijen bedoelden dat de werknemer zijn arbeidskracht aan 
de werkgever ter beschikking stelt, waarbij de laatste bevoegd is de arbeids-
kracht in te zetten op een bepaalde wijze.

7.4.4 Instructies in verband met een dwingend wettelijk voorschrift

Een geval apart is de situatie waarin de werkgever te maken krijgt met een 
dwingend wettelijk voorschrift, waardoor hij bepaalde feitelijke situaties niet 
meer kan toestaan, die hij voor de invoering van het wettelijk voorschrift 
wel toestond. Zondag wijst er op dat partijen een oude arbeidsvoorwaar-
denregeling moeten aanpassen, als deze in strijd is met nieuwe wetgeving.53 
Mijns inziens is mogelijk dat de werkgever een (contractuele) wijziging van 
de arbeidsovereenkomst oplegt, als dat noodzakelijk is in verband met het 
dwingend wettelijk voorschrift. Dit geldt ook als de werknemer en de werk-
gever een afspraak hebben gemaakt die haaks staat op het dwingend wet-
telijk voorschrift. Een contractuele wijziging is hier zelfs niet noodzakelijk, 
omdat het dwingend recht van rechtswege toepasselijk is als de feiten zich 
daartoe lenen. In de praktijk kan de wijziging met behulp van de instructie-
bevoegdheid worden gerealiseerd. De werkgever informeert dan de werk-

53. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De betekenis 
van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ara 2006/3, p. 39.
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nemers over de verplichtingen van het wettelijk voorschrift en instrueert 
hen dat zij zich conform dit voorschrift moeten gedragen. 

Het recht op een rookvrije werkplek dient als voorbeeld. Dat heeft ertoe 
geleid dat werkgevers werknemers kunnen verplichten niet te roken op de 
werkvloer, terwijl best mogelijk is dat werknemers wel was toegestaan te 
roken voordat het recht op een rookvrije werkplek was ingevoerd. Ook als 
een werkgever en een werknemer expliciet hadden afgesproken dat een 
werknemer op de werkvloer mocht roken, is het wettelijke voorschrift reden 
af te wijken van de afspraak. Van de werkgever kan worden verwacht dat 
hij plaatsen aanwijst waar roken is toegestaan, gezien de eerdere afspraak 
dat roken is toegestaan. Dit levert niettemin een wijziging op van de oor-
spronkelijke afspraak, omdat de werknemer dan in de regel niet meer op 
zijn eigen werkplek mag roken. 

Als de instructiebevoegdheid niet afdoende blijkt om werknemers te la-
ten voldoen aan het wettelijke voorschrift, dan is de eerdere afspraak aan-
tastbaar met een beroep op de derogerende redelijkheid en billijkheid en is 
het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat een 
werknemer de werkgever aan een afspraak houdt die tot strijd leidt met het 
wettelijke voorschrift voor een rookvrije werkplek. Het ingrijpen op grond 
van de redelijkheid en billijkheid kan in dit soort gevallen proportioneel 
plaatsvinden. Het recht te roken op de werkplek is dan opzij te zetten, maar 
van de werkgever kan wel worden gevergd dat hij enige faciliteiten treft 
zodat werknemers nog kunnen roken. 

Aangezien het wettelijke voorschrift is vereist om de wijziging aan te 
brengen, levert dit geen zelfstandige mogelijkheid op om de arbeidsover-
eenkomst inhoudelijk te wijzigen.

7.4.5 Een rechtsvermoeden?

De werknemer is ermee gediend dat hij weet waartoe hij contractueel is 
verplicht en welke werkzaamheden hij redelijkerwijs mag weigeren. Verder 
is de werkgever verplicht schriftelijk op te geven wat de functie is van de 
werknemer of de aard van de arbeid op grond van art. 7:655 lid 1c bw. 
De verplichting van de werkgever op grond van art. 7:655 lid 1c bw draagt 
bij aan de rechtszekerheid van beide partijen en brengt naar voren dat de 
(Europese) wetgever de werknemer een bepaalde bescherming wil toeken-
nen ten aanzien van de bedongen werkzaamheden.54 De werknemer kan 
nakoming vorderen van de verplichting om hem informatie te verschaffen 
en ook de vergoeding vorderen van de schade die hij leidt door het niet 

54. Zie Kamerstukken ii, 22 810, nr. 3, p. 1.
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voldoen aan deze verplichting.55 Een nadere sanctie op het niet naleven van 
art. 7:655 lid 1c bw bestaat echter niet, waardoor de werknemer toch in 
onzekerheid kan verkeren over de vraag welke werkzaamheden hij dient te 
verrichten en welke werkzaamheden hij redelijkerwijze mag weigeren. Dit 
is sterker het geval als de werknemer niet kan aantonen dat hij schade lijdt 
doordat de werkgever niet aan zijn verplichting voldoet. Hierdoor is tevens 
onduidelijk hoe ver het instructierecht van de werkgever strekt.

Een mogelijke oplossing is het realiseren van een weerlegbaar rechtsver-
moeden ten aanzien van de bedongen werkzaamheden. Als een werkne-
mer gedurende één jaar structureel bepaalde werkzaamheden verricht, dan 
wordt vermoed dat die werkzaamheden de bedongen arbeid omvatten.56 
De drie maanden die gebruikelijk zijn bij de rechtsvermoedens van art. 
7:610a bw en 7:610b bw zijn naar mijn mening in dit geval te kort, omdat 
binnen drie maanden mogelijk is dat incidenteel bepaalde werkzaamheden 
worden verricht die niet de hoofdwerkzaamheden van de werknemer om-
vatten. De grens van één jaar is arbitrair gekozen, maar na één jaar is naar 
mijn mening wel vol te houden dat het verrichten van bepaalde arbeid niet 
meer incidenteel is en dat partijen de bedoeling hebben dat zij uitvoering 
geven aan de arbeidsovereenkomst zoals dat gebeurde tijdens dat jaar. Dit 
kan echter worden weerlegd.

Als een werknemer gedurende één jaar dezelfde werkzaamheden ver-
richt, dan is naar mijn mening ook enige bescherming op zijn plaats, waar-
bij als kanttekening geldt dat daartoe wel de behoefte moet bestaan bij een 
werknemer. Niet iedere werknemer zal namelijk behoefte hebben aan een 
vast omlijnd takenpakket. Vooral als het niveau van de werkzaamheden 
verschilt en die werkzaamheden steeds worden opgelegd met een beroep op 
de instructiebevoegdheid, kan het rechtsvermoeden bescherming bieden. 
Een werknemer die eerst werkzaamheden op een hoger niveau verricht 
en vervolgens de instructie krijgt op een lager niveau werkzaamheden te 
verrichten wordt namelijk in feite met een demotie geconfronteerd. Dit is 
slecht voor de werknemer op het moment zelf, maar kan dat ook zijn voor 
zijn toekomstige loopbaanverloop. Een beroep op de arbeidsovereenkomst 
helpt dan niet, omdat op grond daarvan niet duidelijk is wat de bedongen 
arbeid is.

Het rechtsvermoeden over de bedongen arbeid is bruikbaar als partijen 
geen functieomschrijving hebben gemaakt, als de functieomschrijving zeer 
breed is, maar ook als de functieomschrijving wel specifiek is ingevuld. 
Steeds geldt dat de feitelijke invulling die partijen geven aan de arbeids-
overeenkomst bepalend is voor de het antwoord op de vraag wat nu de 

55. Kamerstukken ii, 22 810, nr. 3, p. 2; Kamerstukken ii, 22 810, nr. 6, p. 2.
56. Vgl. hoofdstuk 6, par. 3.3.
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bedongen werkzaamheden omvatten. Als de feitelijke invulling sterk afwijkt 
van de afgesproken functieomschrijving, dan biedt een rechtsvermoeden de 
werknemer bescherming, omdat de bewijslast voor de discrepantie bij de 
werkgever komt te liggen. Vooral als de werkgever niet heeft voldaan aan 
zijn verplichting uit art. 7:655 lid 1c bw, is het redelijk dat de werkgever 
bewijst welke werkzaamheden de werknemer dient te verrichten.

Als de werkgever wel voldoet aan zijn verplichting uit art. 7:655 lid 1c 
bw, maar de werknemer vervolgens instructies geeft andere werkzaamhe-
den te verrichten, dan zou een beroep op het rechtsvermoeden ook moge-
lijk zijn. Een werknemer kan bijvoorbeeld gedurende een langere periode 
werkzaamheden verrichten die bij een hogere functie horen, dan waarvoor 
de werknemer oorspronkelijk is aangenomen, bijvoorbeeld als een collega 
wordt vervangen, die geruime tijd ziek blijft. Het kan dan onredelijk zijn 
dat de werknemer, die de werkzaamheden geruime tijd naar tevredenheid 
verricht, vervolgens wordt ‘teruggeplaatst’ op het moment dat de collega 
weer beter is en weer de oorspronkelijk bedongen werkzaamheden moet 
verrichten. Contractueel is tegen een terugplaatsing weinig in te brengen, 
omdat het incidentele karakter van de te verrichten arbeid blijkt uit het 
feit dat de werknemer een ander vervangt. Dit is zelfs het geval als de 
vervanging enige jaren voortduurt, terwijl juist dan een terugplaatsing naar 
de oude functie op bezwaren stuit. Het is dan immers goed mogelijk dat 
de oude functie van de vervanger eveneens is ingevuld door een andere 
werknemer.

Het voorgestelde rechtsvermoeden laat onverlet dat partijen de ruimte 
hebben andere afspraken te maken. Zij kunnen immers aangeven in de 
arbeidsovereenkomst dat de werknemer gedurende langere tijd – ook meer 
dan een jaar – dezelfde werkzaamheden verricht, maar dat dat onverlet 
laat dat de werkgever de werknemer anders mag inzetten als dat na een 
langere periode noodzakelijk is.

7.5 Conclusie

Uit de bewoordingen ‘in dienst’ van art. 7:610 bw blijkt dat de onderge-
schiktheid een vereiste is van de arbeidsovereenkomst. De ondergeschiktheid 
maakt de arbeidsovereenkomst bijzonder en draagt bij aan de mogelijkheid 
de arbeidsovereenkomst te onderscheiden van andere overeenkomsten voor 
het verrichten van werk. Omdat partijen bij een arbeidsovereenkomst veel 
ruimte hebben voor de invulling van de ondergeschiktheid, is de onder-
geschiktheid soms minder bruikbaar als onderscheidend kenmerk. Ook bij 
andere overeenkomsten tot het verrichten van werk kan van ondergeschikt-
heid sprake zijn, die naar voren komt door de mogelijkheid instructies te 
geven.
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De instructiebevoegdheid van de werkgever is van invloed op de con-
tractuele verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het is bij de 
arbeidsovereenkomst minder noodzakelijk dan bij andere overeenkomsten 
om van tevoren precies de prestatie van één partij te omlijnen, namelijk 
de prestatie die de werknemer dient te verrichten. Dit komt onder andere 
doordat de werkgever tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst de 
mogelijkheid heeft instructies te geven.

De instructiebevoegdheid biedt geen mogelijkheid wijzigingen aan te 
brengen in de contractuele positie van de werkgever en de werknemer. Wel 
is de instructiebevoegdheid van invloed op de feitelijke invulling die partijen 
aan de arbeidsovereenkomst geven, hetgeen, in combinatie met het onbe-
paalde karakter van de arbeid die de werknemer dient te verrichten, ertoe 
kan leiden dat partijen een andere invulling geven aan de arbeidsovereen-
komst dan zij oorspronkelijk voor ogen hadden. Dan is echter geen sprake 
van een contractuele wijziging, maar is de andere invulling een weerspiege-
ling van de bedoeling die partijen hebben bij de arbeidsovereenkomst.

De werkgever kan een ruime instructiebevoegdheid afspreken met de 
werknemer en de werkgever heeft dan veel ruimte om invulling te geven 
aan de arbeidsovereenkomst. Die ruimte blijft begrenst door afspraken met 
de werknemer en door dwingend en aanvullend recht. Een ruime instruc-
tiebevoegdheid kan wel tot gevolg hebben dat een werkgever minder snel 
een beroep moet doen op de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst 
contractueel te wijzigen. Door de ruime instructiebevoegdheid heeft de 
werkgever namelijk ook veel ruimte om invulling te geven aan de arbeids-
overeenkomst, zonder dat deze hoeft te worden gewijzigd.

De instructiebevoegdheid van de werkgever en het onbepaalde karakter 
van de arbeid kunnen tot rechtsonzekerheid leiden over de vraag waartoe 
partijen zich jegens elkaar hebben gebonden. Daarom is voorgesteld een 
rechtsvermoeden voor de aard van de arbeid te realiseren. Aangezien de 
instructiebevoegdheid deels te maken heeft met de aard van de arbeid, zou 
een dergelijk rechtsvermoeden ook de rechtsonzekerheid over de reikwijdte 
van de instructiebevoegdheid voor een deel kunnen wegnemen. Verder zou 
een dergelijk rechtsvermoeden ertoe kunnen leiden dat eerder gemaakte 
afspraken contractueel worden gewijzigd. Dan is wel duidelijk wat par-
tijen oorspronkelijk hebben afgesproken, maar prevaleert hoe partijen fei-
telijk uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Het rechtsvermoeden 
is dan de rechtsgrondslag om contractuele afspraken aan te passen aan de 
werkelijkheid.
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8 organisatie

8.1 Inleiding

De elementen arbeid en ondergeschiktheid zijn expliciet terug te vinden 
in de definitie van de arbeidsovereenkomst in art. 7:610 bw. Aspecten die 
samenhangen met de organisatie of werkgemeenschap waarbinnen of waar-
voor de arbeid gewoonlijk wordt verricht zijn tevens van invloed op de 
contractuele verhouding tussen de werkgever en de werknemer en deze 
aspecten staan in dit hoofdstuk centraal. Er wordt ingegaan op het begrip 
‘organisatie’, op de ‘institutionele theorie’ en de invloed van de organisatie 
wordt in verband gebracht met het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

8.2 Organisatie

8.2.1 De organisatie

De arbeidsovereenkomst is niet zonder meer te vergelijken met andere 
overeenkomsten. Dit komt onder andere doordat de werknemer zich per-
soonlijk ter beschikking houdt de arbeid te verrichten. De feitelijke ver-
richting van de arbeid geschiedt in de meeste gevallen bij de onderneming 
van de werkgever. Er is sprake van een werkgemeenschap, waarbinnen de 
werknemers hun arbeid verrichten en waar de werkgever de dagelijkse lei-
ding heeft. In het navolgende wordt met werkgemeenschap, onderneming 
en (arbeids)organisatie steeds hetzelfde bedoeld. 

Binnen de werkgemeenschap zijn dagelijks diverse rechtssubjecten aan-
wezig, die tot elkaar (kunnen) staan in een onderlinge verhouding. De 
werkgever heeft met zijn werknemers een arbeidsovereenkomst gesloten. 
Daarmee treden werknemers toe tot de werkgemeenschap. De werknemers 
onderling hebben geen overeenkomst met elkaar gesloten, maar ze heb-
ben wel met elkaar te maken, omdat ze bij dezelfde werkgever en binnen 
dezelfde onderneming werkzaamheden verrichten.

Een bijzondere variant op het toetreden tot een werkgemeenschap is de 
toetreding op grond van de uitzendovereenkomst. Een deel van de werk-
nemers op de Nederlandse arbeidsmarkt is werkzaam op grond van een 
uitzendconstructie en deze werknemers bepalen mede hoe een arbeidsorga-
nisatie er feitelijk uit ziet.1

1. Uit cijfers van ciett blijkt dat 2,6% van de Nederlandse beroepsbevolking in 2005 als 
uitzendkracht werkzaam was. Zie www.ciett.org.
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Een uitzendkracht is werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst 
met het uitzendbureau, maar is feitelijk werkzaam binnen de werkgemeen-
schap van het inlenende bedrijf. Een uitzendkracht treedt dus niet feitelijk 
toe tot de werkgemeenschap waar hij formeel in dienst is, namelijk het uit-
zendbureau. Wel gaat de uitzendkracht, meestal op tijdelijke basis, deel uit-
maken van de werkgemeenschap van het inlenende bedrijf. De aanspraak 
op bepaalde rechten binnen dat bedrijf is echter niet vanaf het begin van 
zijn toetreden tot de werkgemeenschap van het inlenende bedrijf vergelijk-
baar met rechten van vaste werknemers bij het inlenende bedrijf.

8.2.2 Werknemers binnen de organisatie

Werknemers die samen werkzaam zijn bij een onderneming dienen in ieder 
geval met elkaars belangen rekening te houden op grond van art. 7:611 bw. 
Daaruit vloeit voort dat zij een algemene verplichting hebben zich als goed 
werknemer te gedragen. Uit de norm van art. 7:611 bw blijkt niet jegens wie 
deze verplichting geldt, maar er kan vanuit worden gegaan dat hieruit een 
algemene betamelijkheidsnorm voortvloeit. Van Slooten stelt in dit verband 
voor art. 7:611 bw anders te formuleren: ‘Allen die bij de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst zijn betrokken, zijn verplicht zich jegens elkaar te 
gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.’2 

Mijns inziens is in beginsel mogelijk dat een werknemer een andere 
werknemer aanspreekt op grond van art. 7:611 bw, gezien het open karak-
ter van de normstelling. Deze mogelijkheid bestaat naast de mogelijkheden 
om de werkgever aan te spreken op grond van art. 7:658 bw of art. 7:611 
bw. Een werknemer die stelt en bewijst dat een andere werknemer zich 
niet als goed werknemer gedraagt, kan schadevergoeding vorderen als hij 
hierdoor schade lijdt. Daarvoor moet de werknemer aansluiting zoeken bij 
art. 6:162 bw. Het onrechtmatige karakter bestaat dan uit het feit dat de an-
dere werknemer handelt in strijd met de wet, namelijk art. 7:611 bw, en niet 
zozeer uit het feit dat de andere werknemer in strijd handelt met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Er is 
sprake van een geschreven betamelijkheidsnorm die tussen werknemers 
onderling is in te roepen, namelijk art. 7:611 bw.

Van Slooten stelt dat belangenconflicten tussen werknemers onderling 
bijna altijd tot juridische conflicten leiden tussen een werknemer en de 
werkgever. Hij acht ook niet wenselijk dat ‘collega’s elkaar voortdurend 
te lijf zouden gaan met juridische procedures.’ Wel bepleit Van Slooten 
dat ‘rechters bij een procedure tussen een werkgever en een werknemer meer 
rekening houden met het feit dat hierachter soms ook een belangenconflict 

2. J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA 2005, p. 22.
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tussen twee collega’s schuilgaat.’3 Door het erkennen van de belangen van 
collega’s ‘krijgt het conflict met de werkgever meer reliëf – in wezen een 
derde(n)dimensie.’4 De rechter moet naar mijn mening zoveel mogelijk 
de relevante omstandigheden afwegen, maar partijen hebben daarbij ook 
een eigen verantwoordelijkheid door de relevante omstandigheden aan te 
voeren. De vraag is echter of belangen van collega’s wel altijd relevante 
omstandigheden zijn voor de werkgever en de werknemer die in een pro-
cedure verkeren. Zij komen in eerste instantie op voor hun eigen belangen 
en de werknemer die als derde meent dat zijn belangen tevens onderwerp 
zouden kunnen of moeten vormen bij de procedure, doet er verstandig aan 
daarvan zelf werk te maken. Dit kan door de werkgever te benaderen met 
het verzoek of de werkgever zijn belangen meeweegt. Als er een rechtens 
relevant belang is, dan zou de werknemer (derde) ook kunnen overwegen 
om te voegen in de zaak tussen de werkgever en de werknemer.

8.2.3 Omstandigheden van belang binnen een organisatie

De werknemer treedt toe tot de organisatie van de werkgever op grond van 
een arbeidsovereenkomst. Omstandigheden die met de organisatie verband 
houden, hebben invloed op de contractuele verhouding tussen de werkge-
ver en de werknemer. Omstandigheden die van belang zijn binnen de or-
ganisatie, zijn bijvoorbeeld de vraag wie onder de arbeidsorganisatie vallen, 
de omvang van de arbeidsorganisatie, een eventueel bestaande hiërarchie, 
het feit dat de werkgemeenschap of de organisatie wijzigt en verplichtingen 
van de werkgever en de werknemer binnen de organisatie.

Binnen de contractuele verhouding tussen de werkgever en de werkne-
mer bestaat meestal voldoende ruimte om rekening te houden met omstan-
digheden binnen de werkgemeenschap. Soms hebben deze omstandigheden 
– en vooral wijzigingen ervan – een dermate grote invloed dat de contrac-
tuele verhouding tussen de werkgever en de (individuele) werknemer niet 
ongewijzigd kan worden voortgezet. Een wijziging van de omstandigheden 
binnen de werkgemeenschap leidt er dan toe dat partijen hun contractuele 
verhouding moeten herzien. Daarvoor moeten partijen een beroep doen op 
de bestaande juridische mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst aan te 
passen, die in hoofdstuk 9 aan de orde komen. 

Een factor van belang is de vraag wie onder de arbeidsorganisatie vallen. 
Dat is bij kleine ondernemingen eenvoudig te bepalen, maar als sprake is 
van een internationale onderneming met veel vestigingen en een ingewik-

3. J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA 2005, p. 12.
4. J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA 2005, p. 12.
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kelde rechtspersoonlijke structuur, dan is niet altijd direct duidelijk wie 
werknemers zijn en wie niet. Werknemers kennen veel collega’s niet en 
soms zijn werknemers niet op de hoogte van het bestaan van bepaalde 
rechtspersonen, terwijl deze wel onderdeel uitmaken van de onderneming. 
In engere zin, dus binnen een eigen vestiging, is meestal wel duidelijk dat 
de personen die daar werkzaam zijn, onder de organisatie vallen. De vraag 
welke onderdelen onder de organisatie vallen is van belang, bijvoorbeeld 
in verband met toepasselijkheid van bepaalde arbeidsvoorwaarden, in de 
situatie dat een werknemer moet worden overgeplaatst, bij het zoeken 
van passende arbeid voor een arbeidsongeschikte werknemer of bij een 
reorganisatie.5

De omvang van de arbeidsorganisatie is ook een factor van belang. De 
omvang van de onderneming is één van de omstandigheden die meeweegt 
bij de vraag hoe partijen feitelijk uitvoering geven aan de arbeidsover-
eenkomst en hoe ze van de algemene regels gebruik maken. De omvang 
kan bijvoorbeeld een reden vormen een ondernemings-cao af te sluiten. 
Een onderneming van grote omvang, zoals een multinational, en een on-
derneming met slechts enkele werknemers, zoals een plaatselijke onder-
nemer, vullen op grond van dezelfde arbeidsrechtelijke wettelijke regels 
de arbeidsverhouding in. De wet bevat namelijk doorgaans een algemene 
regeling die toepasselijk is op iedereen met een arbeidsovereenkomst. Wel 
wordt in sommige regelgeving een onderscheid gemaakt aan de hand van 
het getalscriterium, waarbij kleinere ondernemingen een uitzondering krij-
gen van verplichtingen binnen de regelgeving.6 

Een grote onderneming kan meer intern regelen. Als bijvoorbeeld de 
functie van een werknemer vervalt, dan is de kans groter dat binnen de 
grote onderneming een andere passende functie wordt gevonden dan in 
de situatie dat de functie van een werknemer vervalt bij een kleine onder-
neming. Ook aan de verplichting om passende arbeid aan te bieden aan 
arbeidsongeschikte werknemers kan een grote onderneming gemakkelijker 
voldoen. Een grotere omvang van de onderneming kan in het algemeen 
ertoe leiden dat meer slagkracht bestaat om voor individuele gevallen een 
oplossing te vinden bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De financiële positie van een onderneming is eveneens een factor van 
belang. In de jurisprudentie komt naar voren dat een bepaalde invloed 
uitgaat van de omvang van de onderneming als een beroep wordt gedaan 
op een habe-nichts verweer tijdens een reorganisatie. De kantonrechter 
te Sittard-Geleen wees een beroep hierop af omdat niet was in te zien 

5. Het is wel mogelijk dat verschillende dochterondernemingen verschillende 
arbeidsvoorwaarden hanteren voor hun eigen werknemers. 
6. Zie hierover: S.S.M. Peters, Verdund sociaal recht, Deventer: Kluwer 2006.
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‘waarom de werkgever niet zou mogen of kunnen rekenen op de financiële 
steun van het moederbedrijf, dat er immers bij de werkgever mede op heeft 
aangedrongen om te snijden in de (personeels)kosten.’7 De kantonrechter te 
Enschede kende een beroep op het habe-nichts verweer wel toe en ontbond 
de arbeidsovereenkomst van een aantal werknemers zonder toekenning van 
een vergoeding. Het ging om een bedrijf dat na de reorganisatie was ge-
krompen tot een bedrijf met veertien medewerkers en dat een ‘ambitieuse 
overlevingspoging’ inzette.8 De kantonrechter te Leeuwarden wees een ont-
bindingsverzoek voor 66 werknemers af, ondanks dat de onderneming in 
een slechte financiele positie verkeerde. De werkgever had wel een overle-
vingsplan, maar de vakbond kon zich daarin niet vinden en tot een sociaal 
plan was het niet gekomen. De kantonrechter erkende dat er een dermate 
ernstige noodsituatie was dat het oordeel van de cwi niet kon worden af-
gewacht, maar wees de ontbindingsverzoeken toch af, omdat de werkgever 
zich niet had gehouden aan de regelgeving die geldt voor het doorvoeren 
van een reorganisatie. De werkgever had namelijk niet het advies van de 
ondernemingsraad afgewacht en voldeed niet aan de verplichtingen op 
grond van de wmco.9 De kantonrechter in deze zaak erkende dus wel dat 
de slechte financiele positie een factor van belang was, maar kon daaraan 
geen consequenties verbinden, omdat de werkgever niet voldeed aan de 
regelgeving voor een reorganisatie. 

Een andere factor die op de organisatie is terug te voeren is een even-
tueel bestaande hiërarchie. Een hiërarchie kadert de verhouding in tussen 
de werkgever en de werknemers, maar ook tussen werknemers onderling. 
Aan de hand van een hiërarchie zijn bepaalde rechten en verplichtingen 
tussen de werkgever en de werknemers en tussen werknemers onderling af 
te leiden. Het bestaan van hiërarchie impliceert dat binnen een organisatie 
een bepaalde structuur bestaat, die verduidelijkt hoe de verhoudingen tus-
sen rechtssubjecten liggen. Partijen kunnen zich op die structuur beroepen, 
omdat het een omstandigheid is die van invloed is op de wijze waarop zij 
uitvoering geven aan hun contractuele verhouding. Als bijvoorbeeld de 
werkgever of bepaalde werknemers instructies kunnen geven aan een groep 
andere werknemers, dan is het weigeren de instructies op te volgen soms 
als toerekenbare tekortkoming te beschouwen. 

Als een hiërarchie ontbreekt, dan is deze niet zonder meer te realiseren. 
Partijen bij een arbeidsovereenkomst kunnen namelijk het gerechtvaardigd 
vertrouwen hebben dat de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd zonder 
dat sprake is van een hiërarchische verhouding tussen werknemers en lei-

7. Ktr. Sittard-Geleen 17 mei 2005, jar 2005/143 (H. bv).
8. Ktr. Enschede 9 juni 2004, jar 2004/196 (Transfer Nederland bv/Snijder).
9. Ktr. Leeuwarden 4 januari 2006, jar 2006/24.
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dinggevenden, bijvoorbeeld bij een organisatie met een platte structuur. 
De platte structuur maakt dan onderdeel uit van de bedrijfsvoering. De 
werkgever heeft wel gezag op grond van art. 7:610 bw, maar als daarvan 
nooit gebruik wordt gemaakt, dan stuit het op weerstand als een werkgever 
dat vervolgens wel doet. Als de werkgever niettemin daartoe is gerechtigd, 
dan is tevens toegestaan het feitelijk gezag over te dragen aan bepaalde 
werknemers. De werkgever draagt dan zijn bevoegdheden over aan leiding-
gevenden. Soms is voor het invoeren van een hiërarchische verhouding de 
instemming van de werknemers vereist. Als werknemers gedurende enige 
tijd geheel zelfstandig hun arbeid uitvoeren, dan is een wijziging in de 
mate van zelfstandigheid te beschouwen als een contractuele wijziging. In 
paragraaf 4.2 van hoofdstuk 6 kwam naar voren dat art. 7:610 bw geen 
mogelijkheid biedt om contractuele wijzigingen te realiseren.

Ook het feit dat een onderneming een aanzienlijk wijziging ondergaat, 
kan doorwerken binnen de individuele rechtsverhouding tussen de werk-
gever en de werknemer. Een wijziging kan zeer veel omvatten. Het kan 
gaan om een aanzienlijke uitbreiding, bijvoorbeeld door een overname, een 
reorganisatie, maar ook om de algehele of gedeeltelijke liquidatie van een 
onderneming. Een liquidatie heeft uiteraard invloed op de individuele ar-
beidsovereenkomst, die er immers door eindigt. Echter, ook een overname 
van de onderneming door een andere onderneming kan effect hebben op 
de individuele rechtspositie van werknemers. Het is bijvoorbeeld moge-
lijk dat door de overname het aantal werknemers boven de vijftig stijgt, 
waardoor een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Bepaalde onder-
werpen die eerst met individuele werknemers werden geregeld, worden 
dan voortaan aan de ondernemingsraad voorgelegd (het gaat dan niet om 
primaire arbeidsvoorwaarden).

Ook is er invloed van (vaak wettelijke) verplichtingen van de werkge-
ver en de werknemer binnen de organisatie. Deze verplichtingen ontstaan 
doordat partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan. Sommige 
verplichtingen binnen een organisatie hebben te maken met de dagelijkse 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen partijen, terwijl deze ver-
plichtingen niet altijd zijn overeengekomen. Door het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst wordt bepaalde regelgeving van toepassing op par-
tijen, omdat de bepalingen over het toepassingsbereik van die regelgeving 
aansluiten bij het feit dat een arbeidsovereenkomst bestaat. De werkgever 
dient bijvoorbeeld op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 zorg 
te dragen voor veilige werkomstandigheden en een rookvrije werkplek. Als 
een werkgever daaraan niet voldoet, dan kan de werknemer nakoming vor-
deren. De werknemer dient zich zelf ook aan veiligheidsnormen te houden, 
hetgeen in zijn eigen belang is, maar ook in het belang van de veiligheid 
van andere werknemers binnen de organisatie.
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De omstandigheden die hier naar voren kwamen, lenen zich niet voor 
een limitatieve opsomming. Omstandigheden kunnen van belang worden 
omdat partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan, waardoor 
dwingendrechtelijke regelgeving van toepassing wordt, maar omstandighe-
den kunnen ook van belang zijn, omdat partijen van hun contractsvrijheid 
gebruik maken. Voorts is mogelijk dat omstandigheden van belang wor-
den, zonder dat partijen dat vooraf hebben voorzien op het moment dat 
zij een arbeidsovereenkomst met elkaar aangingen. Deze paragraaf diende 
voornamelijk ter illustratie dat invloed uitgaat van omstandigheden die niet 
bij voorbaat zijn afgesproken, omstandigheden die samenhangen met de 
werkgemeenschap.

8.2.4 Organisatie in verhouding tot de elementen van de arbeidsovereenkomst

Omstandigheden die samenhangen met de werkgemeenschap kunnen van 
invloed zijn op de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. 
Met behulp van de elementen arbeid, ondergeschiktheid, loon en duur van 
art. 7:610 bw kan rekening worden gehouden met de omstandigheden bin-
nen de werkgemeenschap. 

Het onbepaalde karakter van sommige elementen biedt enige ruimte, 
zonder dat daarvoor van te voren duidelijk omlijnde afspraken noodzakelijk 
zijn. Arbeid is bijvoorbeeld in zekere zin onbepaald en ook de instructiebe-
voegdheid hoeft niet tot op de letter nauwkeurig te worden uitgewerkt. Het 
feit dat de elementen onderdeel uitmaken van de rechtsverhouding is vol-
doende voor de invloed van deze elementen op de rechtsverhouding. Deze 
elementen bieden ook ruimte om omstandigheden gerelateerd aan de werk-
gemeenschap te laten doorwerken binnen de onderlinge rechtsverhouding. 
De werknemer is bijvoorbeeld verplicht de bedongen arbeid te verrichten, 
maar met organisatorische omstandigheden wordt wel rekening gehouden 
en dat kan ertoe leiden dat de werknemer soms ook andere arbeid moet 
verrichten als de bedongen arbeid niet kan worden verricht. Als de werk-
nemer dat per definitie weigert kan hij in strijd handelen met art. 7:610 
bw of art. 7:611 bw. Als de elementen van art. 7:610 bw in mindere mate 
zijn bepaald is de strijd met art. 7:610 bw eerder aan te nemen. Art. 7:611 
bw voorziet in een meer algemene norm op grond waarvan de werknemer 
rekening moet houden met de belangen van de werkgever, waaronder ook 
organisatorische belangen.

Ook contractuele afspraken over de tijd waarop de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht en waar deze wordt uitgevoerd houden verband met de 
manier waarop werknemers binnen een organisatie werkzaam zijn. Een 
tijdelijke aanpassing van dergelijke afspraken is op grond van omstandig-
heden binnen de werkgemeenschap vaak wel mogelijk. Als de werkgever 
de afspraken structureel wil wijzigen, dan moet hij de arbeidsovereenkomst 
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wijzigen met behulp van één van de wijzigingsmogelijkheden uit hoofdstuk 
9. 

De tijd waarop de arbeid gewoonlijk wordt verricht en de plaats waar 
deze wordt uitgevoerd is niet altijd contractueel bepaald. In dat geval kan 
de werkgever doorgaans met een beroep op de ondergeschiktheid en de 
daarop gegronde instructiebevoegdheid (niet contractuele) wijzigingen aan-
brengen. Door de ondergeschiktheid van de werknemer kan dus rekening 
worden gehouden met de invloed van omstandigheden binnen een organi-
satie. Als de werktijden of de tijd waarin gewoonlijk pauze wordt genomen 
een aanpassing vergen, dan kan de aanpassing in beginsel met behulp van 
de ondergeschiktheid worden doorgevoerd. De werkgever moet wel nagaan 
of hij verplichtingen heeft op grond van de wor. Voor de wijziging van een 
werktijdregeling is bijvoorbeeld instemming vereist van de ondernemings-
raad op grond van art. 27 lid 1b bw. 

De grens tussen wijzigingen die binnen de verhouding op grond van de 
ondergeschiktheid zijn te realiseren en wijzigingen die instemming vereisen 
van de werknemer is niet altijd duidelijk te maken. De ondergeschiktheid 
biedt slechts mogelijkheden voor instructies tijdens de uitvoering van een 
bestaande arbeidsovereenkomst (zie hoofdstuk 6, paragraaf 4.2 en hoofd-
stuk 7, paragraaf 4).

Omstandigheden die samenhangen met de werkgemeenschap kunnen 
ook door middel van het element loon naar voren komen. Als een onder-
neming een goede omzet behaalt, dan is dat een omstandigheid die tot 
een hogere beloning kan leiden. Werknemers krijgen dan bijvoorbeeld een 
bonus die afhankelijk is gesteld van de prestatie van de onderneming als 
geheel. 

De arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst, maar duur is ook voor 
een onderneming van belang, bijvoorbeeld als een bepaalde doelstelling is 
vastgesteld die gedurende een bepaalde periode moet worden bereikt. Die 
doelstelling kan vervolgens doorwerken in de individuele arbeidsverhoudin-
gen. Ook de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomsten is voor 
een organisatie van belang, omdat daarmee tevens bepaalde omzetbera-
mingen en loonkosten zijn te bepalen.

Het blijkt mogelijk rekening te houden met de invloed van omstandigheden 
binnen de werkgemeenschap waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht 
met behulp van de elementen arbeid, ondergeschiktheid, loon en duur uit 
art. 7:610 bw. Dit is slechts mogelijk bij de uitvoering van een bestaande 
arbeidsovereenkomst. Wijzigingen die instemming van de werknemer ver-
gen, zijn niet met behulp van de elementen van art. 7:610 bw te realiseren. 
Contractuele afspraken prevaleren in beginsel boven de belangen van de 
organisatie. 
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Ook Jansen hecht sterk aan de contractuele afspraken: ‘Het opzijzetten 
van afspraken op grond van de redelijkheid of billijkheid of goed werkne-
mer- en werkgeverschap vergt mijns inziens een krachtiger onderbouwing 
dan slechts een verwijzing naar organisatorische redenen.’10

8.2.5 De organisatorische omstandigheden in verhouding tot 
 persoonlijke omstandigheden

Zowel organisatorische omstandigheden als persoonlijke omstandigheden 
hebben invloed op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bij organisa-
torische omstandigheden gaat het om aspecten die verband houden met de 
werkgever, terwijl het bij persoonlijke omstandigheden gaat om elementen 
die met de werknemer in verband staan. Vaak staan ze niet los van elkaar. 
De werknemer verricht de arbeid persoonlijk binnen de organisatie van 
de werkgever en het feit dat de werknemer zich in persoon verbindt heeft 
invloed op zijn rol binnen de organisatie waar hij arbeid verricht: 

‘De persoonlijkheid van de arbeider kan niet los worden gemaakt van de arbeid 
die hij binnen de organisatie verricht ten behoeve van een economisch resul-
taat. Zogeheten personenrechtelijke elementen kleuren altijd mede de inhoud van 
de arbeidsovereenkomst.’11

Mijns inziens is in het verlengde van dit citaat de stelling te verdedigen dat 
met persoonlijke omstandigheden binnen de contractuele verhouding in 
de loop der tijd steeds meer rekening wordt gehouden in het arbeidsrecht, 
soms ten koste van belangen van de organisatie. Dat met persoonlijke om-
standigheden van werknemers steeds meer rekening wordt gehouden staat 
in verband met het begrip privétisering, waaronder is te verstaan: 

‘de toenemende belangstelling van de overheid voor het privéleven van werkne-
mers, en het indringen van het privéleven in de arbeidsverhoudingen.’12

De werknemer die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt, blijft op actieve 
wijze deel uitmaken van de arbeidsorganisatie, althans, dat is wel de bedoe-

10. C.J.H. Jansen, Rechtshistorische beschouwingen over het moderne arbeidsovereenkomstenrecht, oratie, 
Vossiuspers UvA 2003, p. 21.
11. C.J.H. Jansen, Rechtshistorische beschouwingen over het moderne arbeidsovereenkomstenrecht, oratie, 
Vossiuspers UvA 2003, p. 9. Met persoonlijke omstandigheden en personenrechtelijke 
elementen wordt hier naar mijn mening hetzelfde bedoeld.
12. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam, De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van 
sociale rechtsvorming en hun werking, Preadvies, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 22.
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ling.13 De werkgever dient ten minste twee jaar samen met de werknemer 
ervoor zorg te dragen dat de werknemer zoveel mogelijk wordt gereïnte-
greerd. Dit is beduidend anders dan toen de Wet op de arbeidsovereenkomst 
in werking trad. Reïntegratie speelde geen rol. De werkgever moest wel op 
grond van art. 1638c (O)bw gedurende betrekkelijk korte tijd het loon door-
betalen, maar het was mogelijk van die verplichting af te wijken op grond 
van de schriftelijke overeenkomst of bij reglement. Voorts was toegestaan 
de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer op te zeggen met inacht-
neming van de opzegtermijn. De werknemer was vervolgens aangewezen 
op de in die tijd bestaande sociale voorzieningen, zoals de Ongevallenwet 
uit 1901 – alleen van toepassing bij ziekte wegens een bedrijfsongeval – en 
later, de Invaliditeitswet uit 1913.14 Ziekte van werknemers is tegenwoordig 
een onderwerp waarmee een werkgever rekening moet houden binnen zijn 
arbeidsorganisatie. De werkgever heeft de verplichting arbeidsongeschikten 
zoveel mogelijk een rol te geven bij het arbeidsproces. De kantonrechter te 
Amsterdam onderschrijft dat:

‘Dit standpunt moet worden geplaatst in het kader van de ontwikkelingen ten 
aanzien van de verplichtingen van de werkgever om gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten in de arbeidsorganisatie een plaats te bieden, opleidingsmogelijkheden 
te bieden en om het werk in te richten voor continuering van de arbeidsover-
eenkomsten met gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Die verplichting is in de laat-
ste tien jaar in beleid, wetgeving en cao-overleg (…) en in de rechtspraak (van 
de Hoge Raad) zodanig klemmend uitgewerkt dat Eurest (de werkgever, ab) aan 
die verplichtingen kan worden gehouden.’15

Andere persoonlijke omstandigheden van de werknemer waarmee rekening 
kan en soms moet worden gehouden door de werkgever, zijn bijvoorbeeld 
de behoefte aan scholing, de vraag of de werknemer pensioen wenst op te 
bouwen en bijzondere verlofvormen zoals zwangerschapsverlof en ouder-
schapsverlof. Met behulp van scholing kan een werknemer zijn kansen op 
de arbeidsmarkt verbeteren.16 Pensioenopbouw is van belang voor een goe-
de oudedagsvoorziening. De verschillende verlofvormen bieden een zekere 
waarborg voor de werknemer dat hij een bepaalde tijd vrij kan krijgen op 

13. Jansen haalt ziekte ook aan als voorbeeld. Ook gaat hij verderop in zijn oratie nader in 
op ziekte, zie p. 15 e.v. Zie ook: W.L. Roozendaal, ‘De zorgende werkgever’, Arbeid Integraal 
2005/3, p. 23 t/m 49.
14. i.P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 345.
15. Ktr. Amsterdam 22 juli 1999, jar 1999/196 (Gomes-Da Veiga/Eurest).
16. Zie over scholing: A. Baris en E. Verhulp, ‘Scholing en ontslag: flexibiliteit en 
werkzekerheid’, sma 2006/2.
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momenten waarop bijzondere persoonlijke omstandigheden plaatsvinden. 
Verder kan een werknemer soms een beroep doen op de waa en daarmee 
een nieuwe balans vinden tussen privé-tijd en arbeidstijd.

8.2.6 Het karakter en de risicoverdeling van persoonlijke omstandigheden

De persoonlijke omstandigheden blijken vaak onzekere omstandigheden tij-
dens de looptijd van de arbeidsovereenkomst. Eén kenmerk van de arbeids-
overeenkomst, namelijk dat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst 
is, is in het bijzonder de oorzaak dat onzekerheden in de toekomst, zowel 
persoonlijk van aard als organisatorisch van aard, van invloed zijn op de 
contractuele verhouding. Het is bijvoorbeeld niet zeker of een werknemer 
arbeidsongeschikt wordt, maar als dat gebeurt, dan dient daarmee rekening 
te worden gehouden bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

In het arbeidsovereenkomstenrecht wordt meer dan in het overeenkom-
stenrecht rekening gehouden met onzekere gebeurtenissen. Dit komt mede 
door de persoonlijke omstandigheden, maar ook door omstandigheden die 
binnen een (aan wijziging onderhevige) arbeidsorganisatie spelen, dus om-
standigheden die meer aan de werkgever zijn te relateren.

Tussen de werkgever en de werknemer bestaat een risicoverdeling op 
grond waarvan kan worden bepaald wie (financieel) opdraait voor de per-
soonlijke omstandigheden. Voor een aantal persoonlijke omstandigheden 
is de risicoverdeling expliciet nader geregeld, zoals bij zwangerschap, bij 
ziekte en bij de verplichting om een werknemer een dag vrij te geven voor 
een verhuizing of een huwelijk. De werkgever draagt daarbij in beginsel het 
risico, hetgeen blijkt uit het feit dat de werkgever het loon moet doorbe-
talen gedurende de dagen waarop de werknemer niet zijn arbeid verricht. 
Als een werkneemster met zwangerschapsverlof is, ligt het risico niet bij 
de werkgever of bij de werkneemster, maar wordt het loon uit collectieve 
middelen voldaan. Collega’s kunnen met meer werk of verantwoordelijk-
heid worden geconfronteerd als een werknemer door ziekte niet in staat is 
de bedongen arbeid te verrichten. Dit is te gebaseerd op het arrest Bons/
Ranzijn, waaruit blijkt dat zowel de werkgever als collega’s tot op zekere 
hoogte hun medewerking moeten verlenen om een gedeeltelijk arbeidson-
geschikte werknemer te ontlasten.17 

Soms is de risicoverdeling niet geregeld. Zo bestaat geen wettelijk recht 
op grond waarvan de werknemer vrij krijgt voor zijn huwelijk en eventueel 
voor de huwelijksreis. Dit is wel vaak nader geregeld in een cao, maar als 
dat niet het geval is moet de werknemer vakantiedagen opnemen conform 
de wettelijke regels. 

17. hr 26 oktober 2001, jar 2001/238 (Bons/Ranzijn).
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Omstandigheden die niet nader wettelijk zijn geregeld komen in begin-
sel voor risico van de werknemer. Als de werknemer bijvoorbeeld verhuist 
naar een andere plaats, waardoor zijn reistijd aanzienlijk toeneemt, dan 
komt het voor zijn verantwoordelijkheid of risico dat hij op tijd op zijn 
werk blijft verschijnen. Bij omstandigheden die in beginsel voor risico van 
de werknemer komen kan de werknemer wel een beroep doen op het goed 
werkgeverschap en proberen om tot een andere risicoverdeling te komen.

Het risico voor persoonlijke omstandigheden kan veranderen, bijvoorbeeld 
als een werknemer arbeidsongeschikt is, maar weigert mee te werken aan 
de reïntegratie. Het financiële risico van de arbeidsongeschiktheid ligt meer 
bij de werkgever omdat hij het loon in ieder geval voor 70% moet door-
betalen, maar de werkgever kan een sanctie toe te passen, namelijk het in-
houden van het loon op grond van art. 7:629 lid 3 bw. Daardoor wordt de 
werknemer geprikkeld alsnog mee te werken aan reïntegratie. Soms nemen 
partijen ieder een deel van het risico voor hun rekening. Een voorbeeld 
van een gedeeld risico is dat de werkgever 70% van het laatstverdiende 
loon moet doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid. De overige 30% komt 
voor risico van de werknemer, tenzij partijen iets anders hebben geregeld. 
Dat laatste is doorgaans wel het geval, omdat in veel cao’s het loon tijdens 
ziekte wordt aangevuld tot 100%. In het tweede ziektejaar is dat vaak an-
ders en komt de 30% wel voor rekening van de werknemer.18

8.2.7 Tussenconclusie

Uit het bovenstaande komt naar voren organisatorische omstandigheden 
van invloed zijn op de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. De om-
standigheden zijn niet altijd te relateren aan contractuele afspraken. De 
toetreding van de werknemer tot de organisatie van de werkgever op grond 
van de arbeidsovereenkomst dient dan als aanknopingspunt.

Organisatorische omstandigheden (en ook persoonlijke omstandigheden 
aan de zijde van de werknemer) kunnen tot wijzigingen leiden binnen de 
arbeidsverhouding, waarbij vervolgens de vraag opkomt welke wijzigingen 
zijn toegestaan op grond van een bestaande arbeidsovereenkomst en welke 
wijzigingen een contractuele wijziging van de arbeidsovereenkomst vergen. 
Dit is van belang, omdat bij een contractuele wijziging instemming van 
beide partijen noodzakelijk is, terwijl dat bij een wijziging die past binnen 
een bestaande arbeidsovereenkomst niet (altijd) noodzakelijk is.

18. Dit komt mede door het Sociaal Akkoord 2005, waarin de regering met de sociale 
partners heeft afgesproken dat aanvulling van het loon het tweede ziektejaar in beginsel niet 
is toegestaan.
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8.3 Contractueel versus institutioneel?

8.3.1 Inleiding

De werknemer treedt toe tot de arbeidsorganisatie van de werkgever door 
een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Vervolgens zijn organisatorische om-
standigheden van invloed op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 
Dit kan tot wijzigingen leiden van de uitvoering van de arbeidsovereen-
komst, zonder dat geheel duidelijk is of hiervoor een contractuele wijziging 
noodzakelijk is. Het feit dat partijen bij een arbeidsovereenkomst tot op ze-
kere hoogte rekening moeten houden met wijzigingen tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, is mogelijkerwijs met de institutionele theorie 
te verklaren.

8.3.2 Artikel 7:611 bw

Belangen die verband houden met de organisatie kunnen op grond van 
artikel 7:611 bw worden meegewogen binnen de contractuele verhouding. 
Een werknemer die weigert zich aan te passen aan veranderingen in een 
onderneming kan worden verweten zich niet als goed werknemer te gedra-
gen. Dit is sterker het geval als de werkgever een aantal redelijke alterna-
tieven aan een werknemer voorlegt en de werknemer in het geheel weigert 
veranderingen ten opzichte van zijn huidige situatie te overwegen. Een te 
starre houding van de werknemer kan dus strijd opleveren met art. 7:611 
bw. Overigens begrenst art. 7:611 bw ook de bevoegdheden van de werk-
gever, die zich tevens redelijk dient op te stellen. De werknemer wordt dus 
ook door art. 7:611 bw beschermd.

Op grond van art. 7:611 bw kan een redelijkheidstoets worden toegepast 
op voorgestelde wijzigingen. Dit is door de Hoge Raad erkend in het ar-
rest Van der Lely/Taxi Hofman.19 Dat arrest was aanleiding om aan te nemen 
dat werkgevers eenzijdig de arbeidsovereenkomst mogen wijzigen. In de 
arbeidsrechtelijke literatuur is mede daarom gesteld dat de Hoge Raad 
de institutionele theorie zou hebben aanvaard.20 Van eenzijdig wijzigen 
is echter geen sprake, omdat in het arrest het leerstuk van aanbod en 
aanvaarding als uitgangspunt geldt. De werknemer behoort op bepaalde 
voorstellen van de werkgever positief in te gaan, hetgeen niet betekent dat 
de werkgever een wijziging kan opleggen. Positief ingaan kan bijvoorbeeld 
ook betekenen dat de werknemer een aanvaardbaar tegenvoorstel doet. Er 

19. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman).
20. P.F. van der Heijden, De wederkerige dienstbetrekking, in P.F. van der Heijden (red.), 
Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, Den Haag: sdu Uitgevers 1999, p. 54.
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bestaat dus onderhandelingsruimte waarbinnen de werknemer voor zijn 
bestaande rechten kan opkomen.21

8.3.3 De institutionele theorie in de literatuur

Zondag heeft de opvattingen in de literatuur over de institutionele theorie 
uitgewerkt.22 De theorie is afkomstig van Hauriou, die wilde aantonen dat 
er nog een derde soort juridische activiteit bestaat buiten de wetgevende 
activiteit van de staat en de contractuele activiteit van het individu. Die 
derde juridische activiteit is ‘de institution, de gemeenschap waarin een aan-
tal individuen zich rondom een idee – dat voor een ieder van de individuen 
bepalend is voor een gedeelte van zijn activiteit – verenigd hebben.’ ‘De in-
corporering van ideeën, de personificatie ervan,’ heeft ‘een juridische reali-
teitswaarde’, ‘ook als aan deze institution geen rechtspersoonlijkheid door het 
positieve recht is toegekend. Zonder dat sprake is van een rechtssubject of 
rechtsobject kan de institution bestaan en kunnen hieraan rechtsgevolgen zijn 
verbonden. Binnen de institution bestaat een eigen recht – dat méér is dan 
de optelsom van een aantal individuele overeenkomsten – met een geobjec-
tiveerd karakter, onafhankelijk van de wil van individuen.’ De totstandko-
ming van een institution vindt gefaseerd plaats: er is een psychologische fase 
en een juridische fase die is onderverdeeld in een fase van incorporatie en 
een fase van personificatie.23 

In de arbeidsrechtelijke literatuur wordt meestal een eenvoudiger om-
schrijving van de institutionele theorie gebruikt. Van der Heijden schrijft 
dat met de institutionele theorie gedoeld wordt op het feit ‘dat het ar-
beidscontract slechts een relatieve factor is omdat de werknemer met het 
aangaan van een arbeidsovereenkomst in heel veel gevallen toetreedt tot 
een arbeidsorganisatie waar meerdere mensen deel van uitmaken, welke 
organisatie op haar beurt weer onderdeel uitmaakt van een voortdurend 
in beweging zijnde samenleving. De werknemer treedt door het aangaan 
van een arbeidsovereenkomst toe tot een institutie als de arbeidsorganisatie 
hetgeen per definitie met zich mee brengt, dat hij zich heeft aan te pas-
sen aan de veranderende omstandigheden waaraan de arbeidsorganisatie  

21. Vgl. hr 14 november 2003, jar 2003/296 (Drie-S Invest).
22. W.A. Zondag, ‘Institutioneel arbeidsrecht?’, rmthemis 2002/1, p. 3 t/m 16.
23. W.A. Zondag, ‘Institutioneel arbeidsrecht?’, rmthemis 2002/1, p. 6. Zie M. Hauriou, ‘La 
Théorie d’Institution et de la fondation’, Cahiers de la Nouvelle Journée 1925/4, Librairie Bloud 
& Gay, Paris. Zie voor een Nederlandse vertaling van de theorie ook W.F. de Gaay Fortman, 
De onderneming in het arbeidsrecht, Amsterdam: H.J.Paris 1936, p. 59 e.v.
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nu eenmaal is blootgesteld.’24 De arbeidsovereenkomst is als het ware een 
‘entreebiljet’.25 

Van der Heijden legt de nadruk op de flexibiliteit die een werknemer 
dient te hebben. Een werknemer dient zich aan te passen aan de veran-
derende omstandigheden van de arbeidsorganisatie. De werknemer dient 
naar mijn mening inderdaad rekening te houden met de veranderende om-
standigheden van de arbeidsorganisatie, maar dient zich niet per definitie 
aan te passen. Partijen dienen rekening te houden met elkaars belangen 
en het belang van de werkgemeenschap geldt als belang van de werkge-
ver. Ook dient altijd rekening te worden gehouden met de afspraken die 
in de arbeidsovereenkomst staan, afspraken waaraan partijen zich door 
middel van instemming hebben gebonden. Dergelijke afspraken kunnen 
op gespannen voet staan met veranderingen binnen een organisatie. Door 
de arbeidsovereenkomst voornamelijk als entreebiljet te beschouwen wordt 
tekort gedaan aan de waarde die de overeenkomst heeft voor de werkgever 
en de werknemer. Het impliceert een te grote vrijblijvendheid. De (rechts)
zekerheid die gebondenheid aan contractuele afspraken biedt is tevens als 
belang van de werkgever te beschouwen. Een werkgever wil bijvoorbeeld 
niet worden geconfronteerd met werknemers die eerder vertrekken dan 
hun arbeidsovereenkomst toestaat. Enige zekerheid over de inhoud van de 
arbeidsovereenkomsten draagt eraan bij om een onderneming te besturen 
op voorspelbare en stabiele wijze, zonder dat per definitie sprake is van 
rigiditeit.

Jellinghaus meent dat de institutionele theorie ervan uit gaat ‘dat de in-
houd van de tussen partijen afgesproken schriftelijke arbeidsovereenkomst 
niet alomvattend is. Het vormt het uitgangspunt waarbij niet wordt uitge-
sloten dat door de voortdurende interactie die gedurende de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst plaatsvindt de tussen partijen bestaande contractu-
ele verhouding inhoudelijk wijzigt.’26 Jellinghaus lijkt een soort combinatie 
te maken tussen de institutionele theorie en de Haviltex-norm.27 Die norm is 

24. P.F. van der Heijden, De wederkerige dienstbetrekking, in P.F. van der Heijden (red.), 
Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, Den Haag: sdu Uitgevers 1999, p. 54.
25. P.S. Gerbrandy zou deze term voor het eerst hebben genoemd. Zie M.G. Levenbach, 
‘Verleden, heden en toekomst van de wet op de arbeidsovereenkomst’, sma 1959/1, p. 13 over 
Gerbrandy sr. en het entreebiljet. Zie tevens J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: 
Kluwer 1999, p. 63. Ik heb zelf de term niet terug kunnen vinden in de schriftelijke bewerking 
van de oratie van P.S. Gerbrandy, maar het is uiteraard mogelijk dat de term bij het 
uitspreken van de oratie wel is gevallen. Levenbach brengt het ook zeer uitdrukkelijk, door 
de bewoording van Gerbrandy als ‘pittig’ te bestempelen, zie sma 1959/1, p. 13.
26. S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie 
of overname, Deventer: Kluwer 2003, p. 145. Zie ook S.F.H. Jellinghaus, ‘Interne flexibiliteit, 
een juridische benadering’, sma 2004/3, p. 132. 
27. hr 13 maart 1981, nj 1981, 635 (Ermes/Haviltex).
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in het arbeidsovereenkomstenrecht ook vaste jurisprudentie: de schriftelijke 
(arbeids-) overeenkomst moet aan de hand van het verkeersvertrouwen 
worden uitgelegd. Het gaat dan wel om de uitleg van een bestaande over-
eenkomst. Mijns inziens gaat het te ver om vervolgens de voortdurende 
interactie gedurende de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als grond-
slag voor een contractuele wijziging te gebruiken. Die interactie is een vast 
onderdeel van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ook als partijen 
wel binnen de grenzen van die overeenkomst blijven. De nadruk dient te 
liggen op wijzigingen binnen de arbeidsorganisatie die tot een te gespan-
nen contractsband leiden, waardoor de arbeidsovereenkomst ofwel dient te 
worden aangevuld of dient te worden aangepast aan de wijzigingen binnen 
de organisatie. 

De institutionele theorie wordt in de literatuur vaak min of meer tegenover 
de contractuele theorie gesteld.28 Heerma van Voss brengt naar voren dat 
het niet gewenst of noodzakelijk is te kiezen tussen de theorieën:

‘Juister is het om zich te realiseren dat een arbeidsverhouding beide elementen 
in zich verenigt: er is een contractbasis, waarmee men zelf invloed kan uitoefe-
nen op de relatie, maar er is ook een institutionele ‘inbedding’, waardoor men 
zich niet aan de eisen van de omgeving kan onttrekken.’29

Naar mijn mening zijn de theorieën, voor zover ze toepasbaar zijn op het 
arbeidsrecht, tezamen toe te passen.30 De zienswijze van Koopmans over 
de overeenkomst en de organisatie is treffend:

‘De contractuele betrekking en de organisatorische betrekking zijn in deze ge-
dachtengang de beide scharnieren, waarom het geldende arbeidsrecht, wat zijn 
toepassingssfeer betreft, draait. Zoals goede scharnieren betaamt, liggen zij in 
elkaars verlengde. Minder beeldend gezegd: het een leidt tot het ander maar 
ondergaat er op zijn beurt invloed van.’31 

28. P.F. van der Heijden, De wederkerige dienstbetrekking, in P.F. van der Heijden (red.), 
Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, Den Haag: sdu Uitgevers 1999, p. 54; G.J.J. Heerma 
van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, derde druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2003, p. 119.
29. G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht, 2e 
druk, Deventer: Kluwer 1999, p. 121.
30. Zie hierover ook F. Dorssemont,‘‘interne flexibilisering’, een variatie op het thema van 
de institutionele leer?’, sma 2005/3, p. 123.
31. T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N.Samsom 
N.V. 1962, p. 360.
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Contractuele aspecten en organisatorische aspecten vertonen een wisselwer-
king van wederzijdse beïnvloeding. Partijen bij een arbeidsovereenkomst 
moeten daarmee rekening houden. Het aspect van duurzaamheid, het per-
soonlijke aspect en de soms noodzakelijke dynamiek bij de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst liggen hieraan ten grondslag. Het duurzame en 
het persoonlijke aspect brengen mee dat van partijen wordt gevergd dat 
zij dag na dag met elkaar moeten samenwerken in een verhouding van 
ondergeschiktheid. Enige dynamiek binnen die samenwerking is er eigenlijk 
altijd. Institutionele aspecten worden soms contractueel geïncorporeerd in 
de verhouding tussen partijen, bijvoorbeeld door het van toepassing verkla-
ren reglementen, personeelshandboeken en cao’s.

Zondag heeft onderzocht of de Hoge Raad de institutionele theorie heeft 
omarmd met het arrest Van der Lely/Taxi Hofman en komt tot een ontken-
nende beantwoording. Hij fundeert dat door aan te geven dat niet alle au-
teurs dit van mening zijn, en stelt dat de doorwerking van de institutionele 
theorie in het verleden wel te zien was in de literatuur, maar dat de invloed 
ervan minder was op het positieve arbeidsrecht. Ook heeft zich geen fun-
damentele wijziging voorgedaan: ‘Er zijn zowel bevestigende, wisselvallige 
als contraire ontwikkelingen zichtbaar’.32 

Van Slooten heeft de voorkeur te spreken over de arbeidsrechtelijke 
benaderingswijze in plaats van de institutionele benaderingswijze als te-
genstelling van de contractuele of vermogensrechtelijke benaderingswijze.33 
Dit doet recht aan het feit dat het arbeidsrecht afwijkende regels heeft ten 
opzichte van het algemeen overeenkomstenrecht.

Dorssemont heeft uitvoerig onderzoek verricht naar de institutionele 
leer. Hij heeft in een tweetal belangwekkende bijdragen uitvoerig de in-
stitutionele theorie behandeld.34 Hij brengt onder meer naar voren: ‘De 
vraag rijst of deze klassieke kenmerken die inherent heten te zijn aan 
de contactuele kwalificatie in het algemeen zich verdragen met de specifie-
ke aard van de arbeidsverhouding.’35 Met de klassieke kenmerken bedoelt 
Dorssemont kenmerken als de afdwingbaarheid van een overeenkomst, het 
feit dat overeenkomsten niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd, kortom, 
dat het contract zich kenmerkt door ‘rigiditeit’. Met de specifieke aard van 
de arbeidsverhouding doelt Dorssemont op het personenrechtelijke com-

32. W.A. Zondag, ‘Institutioneel arbeidsrecht?’, rmthemis 2002/1, p. 16. 
33. J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 66.
34. F. Dorssemont, ‘‘Interne flexibilisering’, een variatie op het thema van de institutionele 
leer?’, sma 2005/3, p. 117 t/m 126 en F. Dorssemont, ‘De onderneming: arbeidsgemeenschap 
of rechtsorde?’, tpr 2003, p. 1313 t/m 1412.
35. F. Dorssemont, ‘‘interne flexibilisering’, een variatie op het thema van de institutionele 
leer?’, sma 2005/3, p. 122.
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ponent36, op het duurzame karakter van de arbeidsverhouding en op het 
werkgeversgezag waardoor tevens op grond van instructies nog ‘ongekende 
of nog niet geactualiseerde verbintenissen’ kunnen ontstaan. Hij wijst er 
daarbij op dat een werknemer de arbeid niet door een derde kan laten 
presteren.37 Voorts betoogt hij dat voor de zijde van de werkgever geldt dat 
de overeenkomst minder persoonlijke trekken heeft, immers, de werkgever 
kan het loon door een ander laten voldoen en kan bijvoorbeeld het werk-
geversgezag overdragen.

Ten aanzien van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman benadrukt 
Dorssemont mijns inziens terecht dat dit arrest niet de erkenning bevat 
van de bevoegdheid om eenzijdig te wijzigen, nu in het arrest expliciet 
staat dat wijzigingen wel dienen te worden aanvaard (kortom: tweezijdig-
heid). Vervolgens probeert Dorssemont aan te geven waarover het ‘Taxi 
Hofman-debat’ werkelijk gaat:

‘In wezen draait het Taxi-Hofman-debat over de ‘wijziging van arbeidsvoor-
waarden’ rond de toepassing en de interpretatie van de contractuele rechtstech-
niek bij een bijzondere duurovereenkomst. De duurovereenkomst ligt aan de 
basis van de organisatieverhouding.’38 

Hij plaats dit debat vervolgens in een in zijn ogen zinvoller onderscheid 
(dan het onderscheid contractueel-institutioneel): 

‘Zinvoller lijkt ons het onderscheid tussen een ietwat karikaturale en rigide 
interpretatie en een meer eigentijdse, lenige of ‘institutionele’ inkleuring van 
de contractuele rechtstechniek. In dat kader kan onderzocht worden of de 
wijzigingsbevoegdheid die de werkgever (en de werknemer?) aan de vage norm 
van ‘goed werknemerschap en goed werkgeverschap’ ontleent, een meerwaarde 
biedt ten aanzien van andere wijzigingstechnieken van de arbeidsovereenkom-
stenrechtelijke techniek.’39

36. Dorssement wijst daarbij zowel op de lichamelijke als geestelijke betrokkenheid van de 
mens bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Voorts brengt hij naar voren dat door de 
personenrechtelijke component de arbeidsverhouding wel als samenwerkingsverband wordt 
gekwalificeerd.
37. Dit is mijns inziens overigens een voorbeeld van ultieme gebondenheid.
38. F. Dorssemont, ‘‘interne flexibilisering’, een variatie op het thema van de institutionele 
leer?’, sma 2005/3, p. 123.
39. F. Dorssemont, ‘‘interne flexibilisering’, een variatie op het thema van de institutionele 
leer?’, sma 2005/3, p. 123. Zie tevens: F. Dorssemont, ‘De onderneming: arbeidsgemeenschap 
of rechtsorde?’, tpr 2003, p. 1394.
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Dorssemont brengt daarbij naar voren dat het bevestigend beantwoorden 
van de laatste vraag niet betekent dat ‘een bres geslagen wordt in het con-
tractualistische donjon van de arbeidsovereenkomst’, omdat hij niet inziet 
waarom de norm van art. 7:611 bw ineens geen deel meer uitmaakt van de 
contractuele rechtstechniek.40 Zijn eerdere vraag of ‘de klassieke kenmerken 
die inherent heten te zijn aan de contactuele kwalificatie in het algemeen zich 
verdragen met de specifieke aard van de arbeidsverhouding’, lijkt daarmee 
tevens bevestigend te zijn beantwoord.

Mijn inziens is hier van belang dat art. 7:611 bw hetzelfde beoogt te 
regelen als art. 6:248 bw.41 Als art. 6:248 bw mogelijkheden biedt een 
overeenkomst te wijzigen, dan bestaan die mogelijkheden ook voor de 
arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:611 bw. De toepassing van de 
aanvullende werking en de derogerende werking van de redelijkheid en bil-
lijkheid is dus ook mogelijk met een beroep op art. 7:611 bw. Hierop wordt 
nader ingegaan in hoofdstuk 9.

8.3.4 De plaats van de discussie over de institutionele theorie in dit onderzoek

De discussie over toepassing van de institutionele theorie in het arbeids-
recht staat in verband met dit onderzoek naar het wijzigingsregime bij de 
arbeidsovereenkomst en de overeenkomst. Naar mijn mening dient het 
contractuele aspect als uitgangspunt wordt genomen, ook als partijen tij-
dens de looptijd van de duurovereenkomst een wijziging noodzakelijk ach-
ten. Dit past bij de zienswijze van Dorssemont. Hij heeft naar mijn mening 
succesvol betoogd dat de institutionele theorie niet is ontwikkeld voor het 
individuele arbeidsovereenkomstenrecht.42 Dorssemont stelt expliciet: ‘insti-
tutionele leerstelsels liggen primair vervat in metajuridische en rechtstheo-
retische geschriften.’43 Het praktisch nut ervan is er minder.

Een belangrijk argument op grond waarvan naar mijn mening de toepas-
sing van de institutionele theorie niet noodzakelijk is als verklaring voor wij-
zigingsmogelijkheden in het arbeidsovereenkomstenrecht, is dat het huidige 

40. F. Dorssemont, ‘‘interne flexibilisering’, een variatie op het thema van de institutionele 
leer?’, sma 2005/3, p. 123. Hij verwijst daarbij onder andere naar Levenbach. 
41. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm). Zie vooral r.o. 3.3. Eerder in 
dezelfde zin: hr 8 april 1994, nj 1994, 704 (Agfa/Schoolderman).
42. F. Dorssemont, ‘‘interne flexibilisering’, een variatie op het thema van de institutionele 
leer?’, sma 2005/3, p. 118 geeft aan de oorspronkelijke rechtstheoretische geschriften die 
historisch aan de basis liggen van de receptie van de institutionele theorie in het arbeidsrecht 
geen arbeidsrechtelijke doctrine betreft. Zie uitvoerig: F. Dorssemont, ‘De onderneming: 
arbeidsgemeenschap of rechtsorde?’, tpr 2003, p. 1313 e.v.
43. F. Dorssemont, ‘De onderneming: arbeidsgemeenschap of rechtsorde?’, tpr 2003, p. 
1395.
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regelkader voor het arbeidsrecht voldoende ruimte biedt.44 Daarbij is niet 
onbelangrijk dat het privaatrecht voldoende theoretische grondslagen biedt, 
bijvoorbeeld op grond van de verschillende rechtsbeginselen. Het heeft 
mijn voorkeur om de rechtsontwikkeling sinds het Van der Lely/Taxi Hofman 
arrest te plaatsen in het kader van het arbeidsrecht en het privaatrecht.

Met de huidige regelgeving en de rechtsbeginselen kan mijns inziens 
voldoende worden verklaard waarom de Hoge Raad het Van der Lely/Taxi 
Hofman arrest heeft gewezen. Immers, de Hoge Raad heeft in dit arrest 
expliciet de nadruk gelegd op de overeenstemming als juridische grondslag 
voor de wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst en overwogen hoe 
de opstelling van partijen moet zijn als de werkgever de arbeidsovereen-
komst wil aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden op het 
werk. Daartoe heeft de Hoge Raad een afweging ontwikkeld, die specifiek 
geldt voor het arbeidsovereenkomstenrecht en die informatie verschaft over 
de manier waarop het beginsel van de verbindende kracht van de overeen-
komst in het arbeidsovereenkomstenrecht toepassing heeft. Een werknemer 
behoort op bepaalde wijzigingsvoorstellen positief in te gaan en kan dus in 
strijd handelen met art. 7:611 bw door altijd onverkorte toepassing van de 
verbindende kracht van het gegeven woord te eisen. Voorts biedt het begin-
sel van contractsvrijheid ruimte om de toepassing van de norm uit het ar-
rest Van der Lely/Taxi Hofman uit sluiten. Als partijen wel zeer sterk hechten 
aan de oorspronkelijke overeenkomst en expliciet afspreken dat de norm 
uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman geen toepassing heeft (dit is dan de 
partijbedoeling), dan is er veel voor te zeggen dat een dergelijke afspraak 
in rechte stand houdt. Partijen zetten met een dergelijke afspraak in ieder 
geval geen dwingend recht opzij. Zij maken gebruik van hun contractsvrij-
heid om meer rechtszekerheid in hun onderlinge rechtsverhouding te rea-
liseren. Daarbij komt dat een dergelijke afspraak vooral de werknemer ten 
voordeel strekt. Daarmee strookt de afspraak – of strijdt deze in ieder geval 
niet – met de arbeidsrechtelijke gedachte van ongelijkheidscompensatie. In 
de praktijk zal de werkgever echter niet snel de keuze maken om de regel 
uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman weg te contracteren en deze moge-
lijkheid is dus sterk theoretisch van aard.

Ook is het beginsel van rechtszekerheid in het geding. De essentie van 
rechtszekerheid lijkt te zijn dat er ‘orde heerst’ en dat de ‘maat van de 
regels wordt gevolgd’ (zie paragraaf 3.5 van hoofdstuk 2. Rechtszekerheid 

44. Het verdient de voorkeur te onderzoeken of een rechtsontwikkeling binnen de eigen 
discipline van het privaatrecht valt te verklaren. Hauriou was bijvoorbeeld staatsrechtgeleerde 
en zijn institutionele theorie was sterk gericht op staatsrecht. Zie C.W. van der Pot (bewerkt 
door A.M. Donner), Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 11e druk, W.E.J. Zwolle: Tjeenk 
Willink 1983, p. 136 en 137.
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heeft te maken met voorspelbaarheid en heeft daardoor een functie als er 
een geschil is tussen twee partijen. Door raadpleging van de wet en andere 
rechtsbronnen (waaronder de overeenkomst) is – beperkt – mogelijk (de 
uitkomst van) een geschil te waarderen op zijn juridische merites. Daardoor 
kan, ook indien het geschil niet in rechte wordt voorgelegd, de onderhan-
delingspositie van partijen nader worden bepaald. Duidelijke rechtsregels 
bieden rechtszekerheid en vereenvoudigen de keuzes die rechtssubjecten 
moeten maken. 

De institutionele theorie levert een zekere spanning op met het beginsel 
van rechtszekerheid. Ten eerste is niet iedereen het erover eens dat deze 
theorie als denkkader toepasbaar is in het arbeidsrecht (zie eerder). Ten 
tweede is de inhoud van de theorie te weinig praktisch om als richtsnoer te 
dienen voor een oplossing in het individuele geval, omdat over de inhoud 
evenmin overeenstemming bestaat.

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman gaat overigens over een worsteling 
die sinds jaar en dag in het algemene contractenrecht is terug te zien, 
namelijk de worsteling in hoeverre een contractuele band in stand kan 
blijven als partijen niet verder met elkaar willen op een bepaalde voet.45 
Daarbij hoort onlosmakelijk de vraag of partijen wellicht wel verder met 
elkaar in zee kunnen bij een wijziging van de oorspronkelijke afspraken, 
waardoor mogelijk blijft dat de oorspronkelijke contractuele band blijft 
bestaan, terwijl de inhoud van de overeenkomst wijzigt. De gebondenheid, 
ofwel de contractuele band, is los te zien van de inhoud van de contractuele 
afspraken. Partijen kunnen de intentie hebben de overeenkomst met elkaar 
voort te zetten, maar het kan noodzakelijk zijn dat partijen op een bepaald 
moment tijdens de looptijd van een (arbeids-)overeenkomst opnieuw moe-
ten onderhandelen, omdat de oorspronkelijke inhoudelijke afspraken geen 
recht meer doen aan de wil van partijen.

Zowel in het algemene overeenkomstenrecht als in het arbeidsovereen-
komstenrecht kan de vraag opkomen in hoeverre partijen binnen hun con-
tractuele band in staat zijn om veranderingen van omstandigheden (dit zijn 
mede, maar niet uitsluitend onvoorziene omstandigheden) te incorporeren 
binnen hun bestaande rechtsverhouding. Pas als dat niet mogelijk lijkt, 
komt de vraag naar voren of er mogelijkheden bestaan de contractsband 
te beëindigen en in hoeverre een eventuele beëindiging tot schadevergoe-
dingsmogelijkheden leidt. De stap daarvoor, namelijk de stap waarin par-
tijen proberen de contractsband in stand te houden, kan tevens zijn geba-
seerd op schadebeperkende motieven. 

45. Zie bijvoorbeeld het proefschrift van M.G. Levenbach, Iets over de spanning van de 
kontraktsband bij verandering in de omstandigheden, Amsterdam: H.J.Paris 1923.
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De discussie over de theoretische duiding van het arrest Van der Lely/Taxi 
Hofman staat los van de vraag of de overweging van de Hoge Raad in dit 
arrest qua inhoud wenselijk is. Was het werkelijk nodig om deze bijzondere 
toets te ontwikkelen in het arbeidsovereenkomstenrecht, of bood het recht 
tot dit arrest eigenlijk al voldoende ruimte binnen de contractuele band 
om wijzigingen te implementeren? Naar mijn mening is dit laatste wel te 
verdedigen. Immers, als de werkgever een werkelijk noodzakelijke wijziging 
wil doorvoeren, dan kan hij de onderhandelingen openen. Het past minder 
binnen een duurverhouding om tijdens die onderhandelingen uitsluitend 
vast te houden aan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, omdat dan 
strijd ontstaat met de regel dat partijen die in een contractuele verhouding 
tot elkaar staan met elkaars belangen rekening moeten houden.46 Een wij-
ziging is op grond van die regel niet af te dwingen, maar een partij kan 
wel bewijzen dat een partij zich te rigide opstelt en niet met de belangen 
van zijn wederpartij rekening houdt (hetgeen strijd met de redelijkheid 
oplevert). Dit weegt mee bij de beoordeling van een beëindiging van de 
contractsband en kan in de praktijk bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de 
werknemer die zich te rigide opstelt, een minder hoge ontslagvergoeding 
toekomt.

8.5 Conclusie

In dit hoofdstuk stond de invloed centraal van de organisatie waarbinnen 
of waarvoor de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Omstandigheden binnen 
de werkgemeenschap vullen mede de contractuele verhouding in tussen de 
werkgever en de werknemer, terwijl deze omstandigheden bij voorbaar niet 
altijd voorzienbaar zijn. 

In de literatuur is naar aanleiding van de organisatorische invloed op 
de individuele arbeidsverhouding de discussie gevoerd of de contractuele 
of institutionele theorie toepassing heeft in het arbeidsrecht. Mijns inziens 
is deze discussie minder van belang in het arbeidsrecht. De verklaring voor 
de huidige rechtsregels voor het wijzigen is eerder in bestaande rechtsregels 
en rechtsbeginselen te vinden. De institutionele theorie is naar mijn mening 
niet voor het arbeidsrecht gaan gelden door het arrest Van der Lely/Taxi 
Hofman. Dit arrest is ook zonder toepassing van de institutionele theorie te 
duiden met behulp van de privaatrechtelijke dogmatiek.

46. hr 15 november 1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp). Meer in het algemeen is dit te 
baseren op de redelijkheid en billijkheid, nu het arrest ziet op de voorfase van een contract.
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9 het wijzigen van 
 de arbeidsovereenkomst 
 op individueel niveau

9.1 Inleiding

Dit hoofdstuk concentreert zich op de rechtsregels voor het wijzigen van 
de arbeidsovereenkomst op individueel niveau. Bij het behandelen daarvan 
wordt rekening gehouden met de invloed van de regels en beginselen van 
het algemene overeenkomstenrecht en de invloed van de arbeidsrechtelijke 
kenmerken arbeid, ondergeschiktheid en organisatie.

9.2 Tweezijdig wijzigen

9.2.1 Het algemeen overeenkomstenrecht geldt als uitgangspunt

In het arbeidsovereenkomstenrecht bestaan diverse manieren om de ar-
beidsovereenkomst tweezijdig te wijzigen. Bij iedere vorm van tweezijdi-
ge wijzigen is de oorsprong terug te vinden in het overeenkomstenrecht. 
Consensualisme en de redelijkheid en billijkheid staan bij het wijzigen van 
de arbeidsovereenkomst centraal. 

Op de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en voor andere (la-
tere) afspraken die de wilsovereenstemming tussen partijen ten grondslag 
hebben zijn de regels van de Boeken 3 en 6 bw van toepassing. Het bw 
heeft namelijk een gelaagde structuur.1 Als in het bijzondere deel – in dit 
geval boek 7 bw – niets is geregeld ten aanzien van een bepaald onderwerp, 
dan wordt teruggevallen op het algemene deel en bij de rechtsregels voor 
wilsovereenstemming is dat het geval. In paragraaf 4.2 van hoofdstuk 2 
kwam aan de orde hoe wilsovereenstemming tot stand komt.

Wilsovereenstemming geldt als grondslag voor gebondenheid van par-
tijen (het beginsel van consensualisme). Een (aspirant-)contractspartij raakt 
in beginsel slechts gebonden indien hij daartoe zijn wil uit en dit geldt ook 
voor contractspartijen bij de arbeidsovereenkomst. Als beide partijen bij 
een arbeidsovereenkomst het eens worden over waartoe zij jegens elkaar 
gebonden willen zijn, dan is sprake van wilsovereenstemming en komt een 
overeenkomst tot stand. Wilsovereenstemming is vereist om aan elkaar ge-
bonden te raken, maar partijen moeten ook wilsovereenstemming bereiken 

1. A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 11e druk, Arnhem: Gouda Quint bv 1995, 
p. 69.
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over de inhoud van de onderwerpen waaraan ze jegens elkaar gebonden 
willen raken. Partijen kunnen het bijvoorbeeld eens zijn dát ze met elkaar 
een arbeidsovereenkomst aangaan, maar nog geen overeenstemming heb-
ben bereikt over de inhoud van alle arbeidsvoorwaarden.2 Als zij daarover 
geen wilsovereenstemming bereiken, dan kan dat eraan in de weg staan 
dat de arbeidsovereenkomst tot stand komt. Ondanks dat partijen het eens 
waren dat ze aan met elkaar een overeenkomst wilden aangaan, komt deze 
dan niet tot stand. Dit overweegt ook de kantonrechter te Bergen op Zoom, 
die moest beoordelen of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was 
ontstaan tussen een werkgever en een werknemer die het niet eens waren 
geworden over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zou 
worden verlengd nadat de lopende arbeidsovereenkomst was geëindigd.3 
Soms komt een arbeidsovereenkomst wel tot stand en beginnen partijen 
aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ondanks dat zij over een 
deel van de arbeidsvoorwaarden geen overeenstemming hebben bereikt.4

Als partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst een wijziging aan-
brengen, ontstaat de gebondenheid aan wijzigingen ook door middel van 
wilsovereenstemming. Gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst 
kunnen de werkgever en de werknemer opnieuw onderhandelen en twee-
zijdig een wijziging aanbrengen in hun bestaande afspraken. Een derge-
lijke tweezijdige wijziging is eveneens gebaseerd op de rechtsregels uit de 
Boeken 3 en 6 bw. Een tweezijdige wijziging is juridisch hetzelfde als het 
aangaan van een overeenkomst. Overigens is ook mogelijk dat partijen 
slechts afspreken dat een bepaalde afspraak tussen hen niet meer geldt, dus 
dat partijen slechts een nieuwe afspraak maken waarin ze ongebondenheid 
realiseren. De beëindigingsovereenkomst is daarvan een voorbeeld.

2. Met behulp van een voorbehoud kan zekerheid worden bereikt dat er geen 
arbeidsovereenkomst is als er geen overeenstemming over de inhoud van de arbeidsvoorwaarden 
wordt bereikt.
3. Ktr. Bergen op Zoom 11 maart 2004, jar 2004/87 (Jooren/nto bv). Zie hierover E. 
Verhulp, jar Verklaard, april-juni 2004, p. 17 t/m 19; A.F. Bungener, ‘De precontractuele 
fase in het individuele arbeidsrecht’, Sociaal Recht 2006/2, p. 60 en 61.
4. Vgl. Rb. Utrecht 16 oktober 2002, jar 2002/275 (De Graauw/Brouwer Groep bv) en Gerechtshof 
Amsterdam 23 november 2006 (De Graauw/Brouwer Groep bv). Deze laatste uitspraak is niet 
gepubliceerd. Partijen hadden nog geen overeenstemming over een optieregeling na aanvang 
van de arbeidsovereenkomst. Het Hof overweegt in tegenstelling tot de rechtbank, dat de 
werknemer geen nakoming van de optieregeling kan vorderen, omdat partijen slechts hadden 
afgesproken dat zij een dergelijke regeling nader zouden overeenkomen, maar daarvan is het 
nooit gekomen.
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9.2.2 De tweezijdige wijziging is de regel

Het uitgangpunt dat wilsovereenstemming noodzakelijk is voor gebonden-
heid aan een arbeidsovereenkomst en aan latere wijzingen ervan, kort-
om, dat de arbeidsovereenkomst een civielrechtelijke overeenkomst is, 
wordt breed gedragen.5 De erkenning dat de arbeidsovereenkomst een 
overeenkomst is, brengt mee dat de methodiek van de tweezijdige wij-
ziging gebaseerd op wilsovereenstemming een centrale rol heeft in het 
arbeidsovereenkomstenrecht.

De Hoge Raad heeft in het arrest abn Amro/Malhi expliciet het belang 
van de gebondenheid benadrukt.6 In deze zaak ging het om de vraag of een 
arbeidsovereenkomst was ontstaan tussen een inlener en een uitzendkracht. 
De uitzendkracht begon als schoonmaker, maar bekleedde op verzoek van 
de inlener in de loop der jaren diverse andere functies. Hij bleef echter 
werkbriefjes inleveren bij het schoonmaakbedrijf. De Hoge Raad overweegt 
dat ‘beslissend is of de bank en Malhi zich jegens elkaar verbonden heb-
ben.’ Voorts overweegt de Hoge Raad: ‘Het antwoord op de vraag of zij 
zich jegens elkaar verbonden hebben, is afhankelijk van hetgeen zij over en 
weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben 
afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden.’ Van belang is dat het uit-
gangspunt was dat de werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst met 
het schoonmaakbedrijf was begonnen en dat er tevens tussen de bank en 
het schoonmaakbedrijf een inleenovereenkomst bestond. ‘In een dergelijke 
situatie verzet de rechtszekerheid zich tegen een geruisloze vervanging van 
de tussen Malhi en de bank bestaande verhouding van ingeleende werk-
nemer tot inlener in een arbeidsovereenkomst, waarvan voor geen van de 
partijen duidelijk zou zijn op welk tijdstip zij zich zou hebben voltrokken.’, 
zo overweegt de Hoge Raad. 

Dit arrest is een duidelijk voorbeeld dat regels van het algemene over-
eenkomstenrecht en de uitleg daarvan doorwerken in het arbeidsrecht. 
Immers, hier stond centraal of tussen vermeende partijen op een of andere 
wijze aanbod en aanvaarding had plaatsgevonden. De Hoge Raad over-
weegt dat dit niet het geval is en dat dan geen sprake kan zijn van een 
geruisloze vervanging van de ene overeenkomst in een andere, omdat dat 
strijd oplevert met (het beginsel van) de rechtszekerheid. De wil was hier 
in ieder geval niet door een verklaring geopenbaard. Verhulp vindt dat 

5. I.P. Asscher-Vonk en W.P.J.M. Fase, H.L. Bakels: Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
17e druk, Deventer: Kluwer 2003, p 49. Zie tevens A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, 
Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel i, p. 
324. 
6. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi).
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voor het aannemen van een contractuele band inderdaad een meer expli-
ciete wilsuiting noodzakelijk is en beroept zich daarbij op het arrest Heger/
Geïllustreerde Pers.7

Boot brengt naar voren dat onder meer uit het arrest abn Amro/Malhi is 
af te leiden dat bij twijfel over de vraag of sprake is van een arbeidsovereen-
komst, voor het antwoord daarop een significant verband bestaat met de 
maatschappelijke positie die de werker inneemt: ‘indien sprake is van een 
zwakke maatschappelijke positie (…), dan blijkt te worden gekeken naar 
de feitelijke situatie hetgeen vaak tot gevolg heeft dat een arbeidsovereen-
komst aanwezig is; is sprake van een sterke maatschappelijke positie (…), 
dan blijkt de vastgestelde partijbedoeling (…) doorslaggevend.’8 Loonstra 
heeft Boot bekritiseerd, onder meer omdat niet duidelijk is wie als zwak 
en sterk zijn te beschouwen.9 Naar mijn mening is in het arrest abn Amro/
Malhi de (zwakkere) positie van de werknemer niet van belang, omdat de 
zwakkere positie pas gaat spelen als er reden is tot een discussie over de 
vraag of een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst tot stand 
is gekomen. In het arrest abn Amro/Malhi was de kwestie of een rechtsband 
tussen Malhi en abn Amro was ontstaan door de feitelijke uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst tussen Malhi en zijn werkgever. Ook Loonstra wijst 
hierop: ‘Boot ziet evenwel over het hoofd dat het formele en het materiele 
gezagsbegip pas een rol kunnen spelen als allereerst is vastgesteld dat tus-
sen de betrokken partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.’10 Voorts 
wordt naar mijn mening door Boot ten onrechte niet meegenomen dat wel 
een andere rechtsband bestond, namelijk de rechtsband tussen Malhi en 
zijn uitzendwerkgever.11

Wilsverklaringen komen vormvrij tot stand (zie art. 3:37 bw en 3:35 bw) 
en ook in gedragingen kunnen verklaringen besloten liggen, waardoor ge-
dragingen soms als wilsuiting kunnen worden beschouwd. Met gedragingen 
is daarom wellicht gebondenheid (wilsovereenstemming) te construeren. Bij 
abn Amro/Malhi had dit tot de mogelijkheden kunnen behoren als de in-
leenovereenkomst niet meer had bestaan en Malhi wel bij de abn Amro 
was blijven werken en abn Amro dit ook had laten gebeuren. Naar mijn 
mening moet niet snel worden aangenomen dat gedragingen zijn te kwali-
ficeren als een op rechtsgevolg geuite wil van beide partijen die is gericht 
op de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. Uit het arrest komt 

7. E. Verhulp, Een arbeidsovereenkomst? Dat maak ik zelf wel uit!, in: M.W. Hesselink e.a., 
Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 299. 
8. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: sdu uitgevers 2004, p. 103 en 104.
9. C.J. Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. 7:610 bw’, Sociaal Recht 2005/3, p. 98 en 
99.
10. C.J. Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. 7:610 bw’, Sociaal Recht 2005/3, p. 98.
11. Vgl. r.o. 3.4. De Hoge Raad gaat daar wel op in.



205

de (daarvoor al geldende) maatstaf naar voren: ‘Het antwoord op de vraag 
of zij zich jegens elkaar verbonden hebben, is afhankelijk van hetgeen zij 
over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen 
hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden.’. In het betreffende 
geval bleek niet uit de verklaringen en gedragingen dat partijen tot doel 
hadden met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan of om een an-
dersoortige overeenkomst aan te gaan. Uit de gedragingen blijkt juist het 
tegenovergestelde. Malhi verrichtte de werkzaamheden op grond van een 
overeenkomst met een derde (het schoonmaakbedrijf) en Malhi en abn 
Amro vulden hun onderlinge (niet contractuele) verhouding ook naar deze 
omstandigheden in.12 Het is in ieder geval duidelijk dat de Hoge Raad in 
dit arrest aansluit bij de methodiek van de tweezijdigheid, dus bij het ver-
eiste dat wilsovereenstemming voor gebondenheid noodzakelijk is.

9.2.3 De notitie ‘ontwikkelingen in het arbeidsovereenkomstenrecht’13

De regering heeft zich in 1996/1997 uitgelaten over de wijziging van de 
arbeidsovereenkomst. De wijzigingsmogelijkheden die momenteel bestaan 
kunnen derhalve worden getoetst aan de manier waarop de regering het 
wijzigingsregime invult. De regering ziet het wijzigingsregime als volgt:

‘11. Wijziging van de arbeidsovereenkomst
Het bw voorziet van oudsher niet in een specifieke regeling voor de wijziging 
van de arbeidsovereenkomst. Dit is met name van belang, indien de werkgever 
tegen de wil van de werknemer een wijziging wil doorvoeren, al komt ook het 
omgekeerde voor.
In de praktijk worden gewoonlijk de volgende mogelijkheden gebruikt:
a. De arbeidsvoorwaarden worden door de werkgever gewijzigd op basis van 
een wijzigingsbeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. In het wets-
voorstel tot wijziging van de wor en titel 7.10 bw is voorgesteld om deze mo-
gelijkheid wettelijk te regelen in artikel 7: 613 bw.
b. De meest gerede partij verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereen-
komst te ontbinden wegens gewichtige redenen, te weten verandering van om-
standigheden (artikel 7:685 bw). Hij kan dit verzoek eventueel vergezeld doen 
gaan van een aanbod om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan op basis  

12. De bank betaalde geen loon. Malhi leverde werkbriefjes in bij het schoonmaakbedrijf. 
Etc. In dezelfde zin: H.C. Bijleveld, ‘Wie is werkgever binnen het concern?’, Arbeidsrecht 
2005/4, p. 9.
13. Kamerstukken ii 1997/98, 25 426, nr. 1.
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van de gewijzigde voorwaarden. De kantonrechter beoordeelt dan impliciet de 
redelijkheid van het voorstel.
c. Ten slotte komt het voor dat de werkgever besluit om een wijziging feitelijk 
door te voeren. Weigert de werknemer hiermee in te stemmen, dan kan de 
werkgever tot ontslag besluiten of de kantonrechter vragen om de arbeidsover-
eenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen. Wordt de beslissing van de 
werkgever door de werknemer aan de rechter voorgelegd, dan zal dit meestal 
gebeuren door middel van een verzoek om een voorlopige voorziening te tref-
fen of een kort geding. Als regel zal de rechter de maatregel van de werkgever 
toetsen aan de hand van de norm van goed werkgeverschap (artikel 7:611 bw).
d. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat een verzoek aan de rechter wordt 
gericht om de overeenstemming te wijzigen wegens onvoorzienbare omstandig-
heden (artikel 6:258 bw, imprévision).’14

In 1996/1997 werden vier mogelijkheden genoemd door de wetgever om 
de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Inmiddels is art. 7:613 bw in de wet 
opgenomen (mogelijkheid a). Mogelijkheid c. heeft raakvlakken met de 
toets die de Hoge Raad in 1998 in het arrest Van der Lely/Taxi Hofman heeft 
ontwikkeld, omdat de opstelling van de werknemer ten aanzien van het 
wijzigingsvoorstel tevens op redelijkheid wordt beoordeeld. Mogelijkheid b. 
lijkt in de praktijk minder voor te komen. Een probleem bij deze mogelijk-
heid is het risico dat een voorstel tot een nieuwe arbeidsovereenkomst niet 
in overeenstemming is met bestaande contractuele rechten. Daarbij moet 
echter worden ingezien dat de bestaande rechten eindigen als een werk-
nemer niet ingaat op een wijzigingsvoorstel voor een nieuwe arbeidsover-
eenkomst, omdat in beginsel de (eerste) arbeidsovereenkomst eindigt door 
middel van ontbinding. Het is de vraag of de opstelling van een werknemer 
dat hij niet wil ingaan op een wijzigingsvoorstel ertoe leidt dat hem een 
lagere vergoeding of geen vergoeding toekomt bij de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. Mijns inziens kan dat het geval zijn als sprake is van 
een redelijk wijzigingsvoorstel. Alle omstandigheden van het geval worden 
meegewogen bij het bepalen van een vergoeding en de negatieve opstel-
ling van de werknemer is een omstandigheid die in de risicosfeer van de 
werknemer ligt. De verbindende kracht van de inhoud van de oorspronke-
lijke arbeidsovereenkomst komt hier minder waarde toe dan de regel dat 
partijen in redelijkheid met elkaars belangen rekening moeten houden. Het 
arbeidsrecht wijkt hier af van het overeenkomstenrecht, want in het over-
eenkomstenrecht bestaat geen jurisprudentie, waaruit blijkt dat partijen in  

14. Kamerstukken ii 1997/98, 25 426, nr. 2, p. 19.
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onderhandeling moeten treden of (per definitie) moeten ingaan op redelijke 
wijzigingsvoorstellen.

Als mogelijkheid b. wel onverkort wordt toegepast, dan kan de bescher-
ming die werknemers aan de oorspronkelijke afspraken kunnen ontlenen, 
in gevaar komen, omdat een werkgever de ruimte heeft om de arbeids-
voorwaarden neerwaarts bij te stellen onder druk van de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst.15 Dat is echter nu ook al mogelijk, omdat een 
werknemer in beginsel op redelijke voorstellen van de werkgever die ver-
band houden met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het alge-
meen positief behoort in te gaan, tenzij dit redelijkerwijze niet van hem 
kan worden gevergd.16 Redelijke voorstellen kunnen tevens een neerwaartse 
bijstelling van arbeidsvoorwaarden omvatten. Voor het opgeven van eerder 
verworven contractuele rechten wordt echter niet altijd compensatie gebo-
den. Ook de werkgever kan belang hebben bij ongewijzigde voortzetting 
van een arbeidsovereenkomst, terwijl de werknemer een aanpassing wenst. 
Een werknemer kan bijvoorbeeld een beroep doen op de waa. Dat komt 
in paragraaf 9.2.7 aan de orde.

De kantonrechter te Terneuzen17 heeft manier b. van wijzigen toegepast. 
De werknemer functioneerde al enige jaren onder de maat en de werkgever 
wilde daarom de werknemer in functie terugplaatsen, maar de werknemer 
ging daarmee niet akkoord. De werkgever heeft vervolgens ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst verzocht, maar daarbij wel aangevoerd dat de 
werknemer na de ontbinding weer in dienst kon treden in de lagere functie 
met een geleidelijke afbouw van het salaris. De werknemer vorderde we-
dertewerkstelling in zijn oorspronkelijke functie. De kantonrechter wees het 
ontbindingsverzoek toe wegens verandering van omstandigheden, namelijk 
het onder de maat functioneren door de werknemer. Dat rechtvaardigde 
dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wilde aanpassen in de zin dat 
de werknemer voortaan de lagere functie zou uitoefenen met het daarbij 
behorende salaris.

De kantonrechter te Utrecht overweegt een partiële ontbinding, maar 
past dat uiteindelijk niet toe, omdat partijen ook overeenstemming hebben 
over een wijziging.18 De werkneemster werkte oorspronkelijk 38 uur per 
week, maar was gedurende een periode van drie jaar arbeidsongeschikt en 
werkte gedurende die periode 19 uur per week. Voor de overige uren heeft 

15. In Duitsland bestaat deze mogelijkheid. Zie hierover S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie of een overname, Deventer: Kluwer 2003, p. 175. Zie 
tevens J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in 
beweging, Den Haag: sdu Uitgevers 2006, p. 44 en 45. Vgl. hoofdstuk 11.
16. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman). 
17. Ktr. Terneuzen 19 mei 2004, jar 2004/157 (Van Kerckhovens Bouwbedrijf bv/Trommelen).
18. Ktr. Utrecht 5 november 1992, jar 1993/19.

 tweezijdig wijzigen 9.2



208

9  het wijzigen van de arbeidsovereenkomst op individueel niveau

de werkgever een ander in dienst genomen. Na drie jaar is de werkneem-
ster weer volledig arbeidsgeschikt, maar de werkgever acht het onwenselijk 
de andere werknemer te ontslaan. Hij dient daarom een partieel ontbin-
dingsverzoek in voor 19 uur. Als dit niet wordt toegewezen, dan verzoekt 
de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst volledig te ontbin-
den, maar hij geeft daarbij wel aan dat de werkneemster vervolgens een 
arbeidsovereenkomst voor 19 uur krijgt aangeboden. De werkneemster is 
het ermee eens dat zij voortaan voor 19 uur werkzaam is. De kantonrechter 
ontbindt de arbeidsovereenkomst volledig in het vertrouwen dat partijen 
met elkaar een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan voor 19 uur.

9.2.4 Wijzigen op grond van art. 7:613 bw

Het eenzijdig wijzigingsbeding van art. 7:613 bw is in 1998 in Titel 10 van 
Boek 7 bw opgenomen.19 Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het 
eenzijdig wijzigingsbeding in ieder geval is bedoeld om voor groepen werk-
nemers wijzigingen in te voeren (‘de collectief-rechtelijke achtergrond’).20 
Het belang van een onderneming (organisatie) speelt mee en daarin kan 
een rechtvaardiging bestaan om eenzijdig een wijziging aan te brengen in 
de contractuele afspraken. Het eenzijdig wijzigingsbeding is een praktisch 
instrument om dynamiek in een organisatie te behouden, een sturingsin-
strument, begrensd door de redelijkheid.

Het eenzijdig wijzigingsbeding van art. 7:613 bw is gegrond op wils-
overeenstemming. Er is een moment aanwijsbaar waarop de werknemer 
instemde met het beding op grond waarvan de werkgever de bevoegdheid 
heeft om eenzijdig in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoor-
waarden te wijzigen.21

De wetgever had voor ogen dat het eenzijdig wijzigingsbeding voor de 
wijziging van collectieve regelingen wordt gebruikt.22 De rechter blijkt in 
wijzigingszaken meestal niet te beginnen bij het onderscheid tussen een col-
lectieve of individuele wijziging.23 Het beding van art. 7:613 bw is ook zo 
ruim geformuleerd, dat zonder meer de wijziging van een in een arbeids-
overeenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde van één werknemer kan 

19. Wet van 14 februari 1998, Stb. 107.
20. Zie J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 51. Zie tevens R.M. 
Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248’, Arbeid Integraal 2004/2, p. 33 
en 34.
21. Dit was in hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi) bijvoorbeeld niet mogelijk.
22. R.M. Beltzer, ‘De Schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248’, Arbeid Integraal 
2004/2, p. 33 en 34.
23. C.J. Loonstra, M.E.S. Fiselier, B.R. Vink, ‘Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige 
wijziging arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht 2007/2, p. 43.
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worden gebaseerd op een eenzijdig wijzigingsbeding.24 In de jurisprudentie 
komt dat echter weinig voor, want de meeste jurisprudentie gaat over de 
wijziging van een bepaalde regeling. Voorts valt op dat een eenzijdige wij-
ziging niet snel wordt toegewezen.25

Art. 7:613 bw stelt een aantal voorwaarden aan een eenzijdig wijzigings-
beding. Zo moet het eenzijdig wijzigingsbeding schriftelijk met de werkne-
mer zijn overeengekomen. Dit kan in een cao zijn, mits de werknemer aan 
de cao is gebonden door middel van art. 9, 12, 13 en 14 Wet cao.26 

Het schriftelijkheidsvereiste is ingevoerd naar aanleiding van een amen-
dement van de kamerleden Schimmel en Middel.27 Uit de toelichting bij dit 
amendement blijkt dat deze kamerleden beoogden dat een eenzijdig wijzi-
gingsbeding slechts geldig is, als dit schriftelijk en in de arbeidsovereenkomst 
zelf is opgenomen. De minister heeft dit amendement overgenomen.28 Uit 
de uiteindelijke wettekst van art. 7:613 bw blijkt wel het schriftelijkheidsver-
eiste, maar niet dat het wijzigingsbeding moet worden opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst. Hierdoor is bijvoorbeeld onduidelijk of een eenzijdig 
wijzigingsbeding kan worden opgenomen in een reglement. De voorzienin-
genrechter te Gouda achtte een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in 
een reglement rechtsgeldig.29

Verder mag het wijzigen alleen zien op arbeidsvoorwaarden die voorko-
men in de arbeidsovereenkomst. Naar mijn mening kan de werkgever ook 
arbeidsvoorwaarden intrekken (die voorkomen in een arbeidsovereenkomst) 
op grond van art. 7:613 bw, ondanks dat daarvoor geen nieuwe arbeids-
voorwaarden in de plaats komen. Het intrekken is immers als een wijziging 
te beschouwen. Ook dient de werkgever bij een wijziging een zodanig 

24. Vgl. Ktr. Assen 19 december 2005, jar 2006/36.
25. Vanaf april 1998 tot januari 2007 zijn 10 uitspraken in de jar gepubliceerd waarin 
een tussen partijen overeengekomen wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw werd 
beoordeeld: Ktr. Nijmegen 30 juni 2006, jar 2006/181; Gerechtshof ’s-Gravenhage 31 maart 
2006, jar 2006/136; Ktr. Utrecht 26 juli 2005, jar 2005/201 (fnv/cnv/Vandervelde); Ktr. 
’s-Gravenhage 27 juni 2005, jar 2005/237 (Troost/kpn); Ktr. Amersfoort 27 april 2005, jar 
2005/139 (fnv/cnv/Raet bv); Ktr. Maastricht 29 maart 2005, jar 2005/105 (Initial Hokatex 
bv); Gerechtshof Amsterdam 9 oktober 2003, jar 2004/180 (Hoekman/Holland Casino); Ktr. 
Roermond 15 oktober 2002, jar 2002/286 (Stork Industry); Ktr. Amsterdam 4 juli 2000, jar 
2000/183 (Aardema/Delta Lloyd); Rb. Utrecht, 26 januari 2000, jar 2000/60 (Van Oorspronk/
Levob). Negen daarvan gingen over een (collectieve) regeling, één ervan over een individuele 
wijziging. Zes maal werd een eenzijdige wijziging niet geoorloofd geacht, vier maal wel.
26. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), art. 7:613 bw, aant. 3.
27. Kamerstukken ii, 1996/97, 24 615, nr. 15.
28. Kamerstukken ii, 1996/97, 24 615, nr. 31, 87-6066. De minister gaat in op het 
schriftelijkheidsvereiste, maar niet op de toelichting bij het amendement dat het beding in de 
arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen.
29. Voorzieningenrechter Gouda, 28 september 2006, rar 2007/8. Het wijzigingsbeding was 
in deze zaak opgenomen in een lease-autoregeling.
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zwaarwichtig belang te hebben dat het belang van de werknemer dat door 
de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid moet wijken.

Een bijzonder aspect van het eenzijdig wijzigingsbeding is dat partijen 
alleen consensus hebben over de bevoegdheid van de werkgever om te 
wijzigen, maar geen consensus kunnen hebben gehad over welke arbeids-
voorwaarden er op welk moment worden gewijzigd door de werkgever.30 
Die informatie was immers niet voorzienbaar op het moment dat partijen 
het eenzijdig wijzigingsbeding aangingen.31 De werknemer komt bescher-
ming toe door het feit dat de werkgever een zwaarwichtig belang dient te 
hebben. Een zwaarwichtig belang alleen is echter niet voldoende om een 
wijziging aan te brengen. De werkgever dient vervolgens een redelijkheids-
toets aan te leggen om te bepalen of zijn zwaarwichtige belang ertoe leidt 
dat het belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid moet wijken.

De werkgever, die voldoet aan de vereisten van art. 7:613 bw, kan de 
wijziging doorvoeren zonder dat daarbij een rechter hoeft te worden be-
trokken. Als de werknemer meent dat de wijziging ten onrechte door de 
werkgever wordt doorgevoerd, dan kan rechterlijke interventie noodzakelijk 
zijn. Het antwoord op de vraag, bij wie het procesinitiatief vervolgens ligt 
om te toetsen of de wijziging terecht was, hangt af van de aard van de 
arbeidsvoorwaarde die de werkgever wijzigt. Als de werknemer zijn werk-
zaamheden kan blijven verrichten conform de oorspronkelijke arbeidsover-
eenkomst – en dat ook doet –, dan ligt het procesinitiatief bij de werkgever. 
Als de werkgever echter een wijziging doorvoert waarop de werknemer 
geen invloed heeft, bijvoorbeeld een wijziging van een onkostenregeling, 
dan ligt het procesinitiatief bij de werknemer.32

Het eenzijdige wijzigingsbeding biedt geen aantoonbare positieve gevol-
gen of mogelijkheden voor de werknemer. Het is de vraag of een werk-
nemer die daartoe de onderhandelingsruimte heeft, akkoord gaat met het 
opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding. Naar mijn mening is een 

30. Het is overigens wel mogelijk dat een wijzigingsbeding wordt opgesteld, waarin wel 
is aangegeven welke arbeidsvoorwaarden de werkgever mag wijzigen en daarbij kan ook 
worden opgenomen op welk moment dat gebeurt, bijvoorbeeld jaarlijks.
31. Een werkgever is wellicht zelfs verplicht een wijziging die al was voorzien tijdens het 
aangaan van een arbeidsovereenkomst bij de onderhandelingen over de arbeidsovereenkomst 
naar voren te brengen. Het arrest hr 30 november 1973, nj 1974, 97 (Van der Beek/van Dartel) 
zou daarvoor mogelijk een grondslag kunnen zijn.
32. Overigens komt het ook voor dat een werkgever zonder een eenzijdig wijzigingsbeding 
een wijziging doorvoert, waardoor eveneens het procesinitiatief bij de werknemer ligt om 
hiertegen op te treden. Vgl. Rb. Utrecht, 17 november 1999, jar 2000/39 (fnv/iku bv). In 
casu werd op een bepaald moment een beleidswijziging ten aanzien van de winstuitkering 
doorgevoerd. Die wijziging voldeed echter niet aan art. 7:611 bw.
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dergelijk beding juridisch gebaseerd op overeenstemming, maar kan niet 
anders worden geconcludeerd dat een werknemer meestal geen baat heeft 
bij een dergelijk beding. De werknemer tekent voor het opgeven van be-
paalde autonomie zonder dat duidelijk is welke gevolgen dat heeft.33

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst overigens wel in het voordeel 
van de werknemer wijzigen met behulp van een eenzijdig wijzigingsbeding. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld als een werkgever het eenzijdig wijzigingsbeding 
hanteert om een bepaalde vergoeding te verhogen in verband met de infla-
tie. Een eenzijdig wijzigingsbeding is dan echter niet noodzakelijk, omdat 
een werknemer doorgaans wel akkoord gaat met voorstellen die hem in een 
betere positie brengen.

Een wijziging kan op grond van art. 7:613 bw worden doorgevoerd als de 
werkgever bij een wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het 
belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid moet wijken. Het komt ook voor dat een werkgever een beroep 
doet op een eenzijdig wijzigingsbeding zonder dat de belangen van werk-
nemers worden geschaad, maar de wijziging evenmin duidelijke positieve 
gevolgen heeft voor de werknemer. De wijziging is dan vaak gegrond op 
praktische argumenten. Een wijziging is het meest eenvoudig door te voe-
ren met behulp van een eenzijdig wijzigingsbeding en dat geldt temeer als 
werknemersbelangen niet in het geding zijn. Overleg is niet noodzakelijk en 
er wordt slechts melding gemaakt van de wijziging. Voor het gebruik van 
een eenzijdig wijzigingsbeding is naar mijn mening ook niet vereist dat de 
belangen van een werknemer daadwerkelijk worden geschaad.

9.2.5 Het Van der Lely/Taxi Hofman criterium is een tweezijdige wijziging

De regering heeft zich een aantal keren uitgelaten over het eenzijdig wijzi-
gen van arbeidsvoorwaarden. Hoewel het in de parlementaire geschiedenis 
ging om het wijzigen op grond van arbeidsreglementen, kunnen er wel 
enige algemene standpunten van de regering aan worden ontleend over 
eenzijdig wijzigen. Het uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden niet eenzij-
dig kunnen worden gewijzigd: 

33. Ook de eenzijdige verlengingsoptie biedt een werknemer weinig voordeel. Daarbij bestaat 
echter wel meer duidelijkheid over de gevolgen van het beding. Het beding is namelijk gericht 
op het wel of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst. Zie hierover: A.F. Bungener en 
E. Verhulp, ‘De eenzijdige verlengingsoptie in de arbeidsovereenkomst’, Arbeidsrecht 2004/12, 
p. 8 t/m 13. Vgl. R.M. Beltzer, ‘Waarom het incorporatiebeding onder art. 7:613 bw valt’, 
sma 2006/7/8, p. 308. Hij wijst eveneens op het gebrek aan onderhandelingsruimte van de 
werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.
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‘Er heeft zich al met al de laatste decennia in de praktijk een manier ontwikkeld 
van regeling van arbeidsvoorwaarden, naast de cao, nl. door incorporatie- en 
eenzijdige wijzigingsbedingen. In de praktijk is het arbeidsreglement (artikel 
1637j-m bw) hierdoor verdrongen als instrument om arbeidsvoorwaarden te 
ordenen. Het gevolg is dat thans in de praktijk sprake is van eenzijdige wijziging 
van arbeidsvoorwaarden door werkgevers, dat wil zeggen zonder betrokkenheid 
van individuele werknemer, vakorganisatie of ondernemingsraad.
Zoals is aangegeven in de nota van het kabinet van 3 april 1995 wordt deze situ-
atie ongewenst geacht. Het waarborgen van passende invloed van werknemers 
bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau noopt 
thans – gelet op het voorgaande – dan ook tot wetgeving.

2. Uitgangspunten wetsvoorstel

Met het in artikel II van het wetsvoorstel vervatte voorstel wordt beoogd het te-
rugdringen van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door werkgevers.
Dit gebeurt op een zodanige wijze dat:
– aan werknemers een adequaat niveau van bescherming tegen eenzijdige wijzi-
ging van arbeidsvoorwaarden wordt geboden. Uitgangspunt is dat arbeidsvoor-
waarden in beginsel niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd;
– rekening wordt gehouden met het belang van werkgevers om de arbeidsvoor-
waarden te kunnen ordenen. Aansluiting wordt gezocht bij de in de praktijk 
gangbare wijze van ordening van arbeidsvoorwaarden;
– zo min mogelijk wordt ingegrepen in het systeem van arbeidsvoorwaarden-
vorming en arbeidsverhoudingen, gezien ook de belangrijke verantwoordelijk-
heid van sociale partners zelf. De geschetste ontwikkelingen vergen geen door 
de wetgever op te leggen fundamentele koersverlegging;
– aangesloten wordt bij de terzake van de arbeidsvoorwaardenvorming voort-
schrijdende decentralisatie en differentiatie. Een meer geprononceerde rol van 
de ondernemingsraad bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden op onder-
nemingsniveau zal – binnen het kader van de cao en onverlet de voorrangsposi-
tie van de cao – een te verwachten gevolg zijn van het wetsvoorstel.’34

Later is het vereiste van instemming van de werknemer bij een wijziging 
nogmaals duidelijk naar voren gebracht:

‘Vooropgesteld moet worden dat wijziging van een arbeidsovereenkomst met 
instemming van werkgever en werknemer dient te geschieden. Werkgever en 
werknemer zullen zich daarbij moeten gedragen als goed werkgever/werkne-
mer. Het weigeren mee te werken aan een wijziging kan onder omstandigheden 

34. Kamerstukken ii 1995/96, 24 615, nr. 3, p. 21 en 22.
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in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Eenzijdige wijziging van de 
arbeidsovereenkomst is in beginsel niet mogelijk.’35

‘Weigert de werknemer in te stemmen met een door de werkgever voorge-
nomen wijziging en is een minnelijke oplossing niet haalbaar dan kan zowel 
de werknemer als de werkgever zich tot de rechter wenden. De werkgever 
kan bijvoorbeeld om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken en de 
werknemer kan de beslissing van de werkgever aan de rechter voorleggen in het 
kader van een kort-geding of een verzoek om een voorlopige voorziening.’36

Uit het standpunt van de regering over eenzijdig wijzigen is mijns inziens 
niet op te maken dat wordt erkend dat de werkgever op grond van de 
redelijkheid een bevoegdheid heeft om eenzijdig te wijzigen. Het feit dat 
het weigeren van een werknemer mee te werken aan een wijziging onder 
omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid is van 
andere orde, omdat het in het licht moet worden gezien van de eventuele 
sancties die de regering aangeeft. Als een partij weigert, dan kan de andere 
partij zich tot de rechter wenden. 

Het belang van deze citaten is dat deze komen uit een periode vlak voor-
dat het arrest Van der Lely/Taxi Hofman werd gewezen.37 Op grond van het 
arrest Van der Lely/Taxi Hofman wordt wel aangenomen dat de Hoge Raad 
een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid voor de werkgever erkent. Bij een 
juiste lezing van dit arrest blijkt dit niet het geval te zijn en is de uitspraak 
in overeenstemming met de zienswijze van de regering die hierboven is uit-
eengezet. In het arrest Van der Lely/Taxi Hofman was van eenzijdig wijzigen 
namelijk geen sprake.38 De werknemer behoort slechts redelijke voorstellen 
die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk te aan-
vaarden, maar de Hoge Raad creëert geen bevoegdheid voor de werkgever 
om een eenzijdige wijziging door te voeren of voor de rechter om in plaats 
van de werknemer aanvaarding te verrichten. Een werknemer kan zich 
dus op het standpunt blijven stellen dat hij niet ingaat op voorstellen van 
de werkgever. Het gevolg is dat hij in strijd handelt met art. 7:611 bw. De 
verplichting van goed werkgever- en werknemerschap betekent volgens de 

35. Kamerstukken ii 1997/98, 25 426, nr. 2, p. 11.
36. Kamerstukken ii 1997/98, 25 426, nr. 2, p. 11.
37. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman). Bevestigd in hr 28 april 
2000, jar 2000/120 (Guiteneau/Midnet Tax bv) en hr 14 november 2003, jar 2003/296 (Drie-S 
Invest). 
38. Zie hierover: F. Dorssemont, ‘‘Interne flexibilisering’, een variatie op het thema van 
de institutionele leer ?’, sma 2005/3, p. 117 t/m 126 en F. Dorssemont, ‘De onderneming: 
arbeidsgemeenschap of rechtsorde?’, tpr 2003, p. 1313 t/m 1412. Zie eerder: hoofdstuk 8, par. 
3.2 en 3.3.
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Hoge Raad namelijk ‘niet meer dan dat, behalve de werkgever, ook de 
werknemer zich in zijn contractuele verhouding tot de wederpartij redelijk 
behoort op te stellen.’39 

Een belangrijk argument tegen het aannemen van een eenzijdige wij-
zigingsbevoegdheid op grond van de regel uit het arrest Van der Lely/Taxi 
Hofman is dat die regel niet strookt met de gedachte van ongelijkheids-
compensatie. De ongelijkheidscompensatie biedt geen verklaring op grond 
waarvan een werkgever oorspronkelijke afspraken onder druk kan zetten. 
Het tegendeel lijkt het geval, want de werknemer wordt niet bepaald be-
schermd op grond van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman. De werknemer 
zou in de betreffende situatie juist bescherming hebben als hij wel een 
beroep zou kunnen doen op de oorspronkelijke afspraken.

Op grond van de toets van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is nader te 
bepalen hoe de rechtsgrondslag wordt uitgewerkt. De toets is op de vol-
gende overweging gebaseerd:

‘Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van 
de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 
in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 
afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden 
gevergd. Zulks wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstan-
digheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.’40

De toets is een redelijkheidtoets die slechts in bepaalde omstandigheden 
toepasbaar is, namelijk als de werkgever een redelijk voorstel heeft gedaan, 
dat verband houdt met gewijzigde omstandigheden op het werk.41 Aan de 
hand van deze toets kan de (lagere) rechter beoordelen of bepaald gedrag 
(namelijk het niet aanvaarden van een voorstel) van een werknemer in strijd 
is met de redelijkheid en billijkheid (art. 7:611 bw). De rechter kan dus de 
contractuele opstelling van een werknemer ten tijde van onderhandelingen  
over een wijziging van de (tussen partijen geldende) arbeidsovereenkomst 
beoordelen.

39. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman), r.o. 3.4. Vgl. hr 15 november 
1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp). Vgl. 6:2 bw en 6:248 bw.
40. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman), r.o. 3.4.
41. Vgl. Ktr. Zwolle 13 juni 2006, prg. 2006/122 (zie ook: jar 2006/183). De kantonrechter 
past de toets uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman niet toe, onder meer omdat van 
gewijzigde omstandigheden op het werk geen sprake was. Art. 6:248 lid 2 bw wordt vervolgens 
als maatstaf gebruikt.
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Als een werknemer in strijd met art. 7:611 bw handelt en blijft weigeren 
een redelijk voorstel te aanvaarden dat verband houdt met gewijzigde om-
standigheden op het werk, dan kan een werkgever dat aanvoeren tijdens 
een ontslagprocedure, bijvoorbeeld bij een ontbindingsprocedure. De werk-
nemer heeft het dan grotendeels aan zichzelf te wijten als de arbeidsover-
eenkomst tot een einde komt. Als een ontbinding wordt toegekend, dan 
kan de onredelijke opstelling van een werknemer van invloed zijn op de 
hoogte van een eventuele ontbindingsvergoeding (in negatieve zin voor de 
werknemer). 

Het is overigens niet zo dat iedere weigering om op een redelijk voorstel 
in te gaan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Bij 
een voorstel tot een zeer geringe wijziging, dat op zichzelf redelijk is, is een 
algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld disproporti-
oneel. Jellinghaus stelt dat de werkgever bijvoorbeeld wel de loonbetaling 
kan stopzetten als de werknemer niet ingaat op een redelijk voorstel.42 Naar 
mijn mening is te betwijfelen of bestaande arbeidsrechtelijke sancties kun-
nen worden gebruikt voor het afdwingen van een contractuele wijziging. 
Daarvoor zijn deze sancties in ieder geval niet bedoeld. De werkgever zou, 
door de sancties wel aan te wenden om een wijziging af te dwingen, mo-
gelijkerwijs in strijd kunnen handelen met het beginsel van détournement 
de pouvoir. Dit beginsel houdt in dat bevoegdheden niet voor een ander 
doel mogen worden gebruikt dan waarvoor ze zijn gegeven. De werknemer 
zou zijn beroep kunnen gronden op art. 3:13 lid 2 bw, waarin staat dat een 
bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt als zij met een ander doel 
wordt uitgeoefend dan waarvoor zij is verleend. Ook kan de werknemer 
zich op het beginsel beroepen op grond van art. 7:611 bw jo. art. 3:12 bw. 
Verder kan sprake zijn van een wijzigingsvoorstel van de werkgever, waar-
mee niet de bedongen arbeid wordt gewijzigd, maar een andere arbeids-
voorwaarde. De werknemer blijft dan wel de arbeid verrichten en daardoor 
kan artikel 7:627 bw niet als grondslag dienen voor het stopzetten van de 
loonbetaling. Er bestaat in dat geval geen andere norm die rechtvaardigt 
dat het loon wordt stopgezet als een werknemer een wijziging weigert. De 
werkgever kan de redelijkheid van de voorgestelde wijziging wel ter toetsing 
aan de rechter voorleggen. 

Ook is verdedigbaar dat het handelen in strijd met art. 7:611 bw een toe-
rekenbare tekortkoming oplevert in de zin van art. 6:74 bw.43 De werkgever 

42. S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie of een 
overname, Deventer: Kluwer 2003, p. 211.
43. De werknemer handelt in strijd met zijn verplichting zich redelijk op te stellen. Die 
verplichting heeft hij op grond van de arbeidsovereenkomst. De werknemer handelt derhalve 
in strijd met de arbeidsovereenkomst, waardoor een beroep op art. 6:74 bw mogelijk zou 
kunnen zijn.
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moet dan stellen dat het niet aanvaarden van een redelijk voorstel dat ver-
band houdt met gewijzigde omstandigheden op het werk een tekortkoming 
is in de nakoming van de verbintenis(sen) uit de arbeidsovereenkomst en de 
werkgever zou dan eventueel een schadevergoeding kunnen vorderen. Het 
is echter problematisch om te bepalen hoe de schade moet worden begroot 
en of de schade bijvoorbeeld als vermogensschade is te beschouwen in de 
zin van art. 6:95 bw. Voor zover de schade is te begroten, is deze te ver-
rekenen met het loon op grond van art. 7:632 onder a bw.

9.2.6 De toepassing van het Van der Lely/Taxi Hofman criterium 
 door de rechter

Het is de vraag of de terminologische verwarring dat sprake is van een 
mogelijkheid om eenzijdig te wijzigen ook ertoe heeft geleid dat rechters 
inderdaad eenzijdig wijzigingen hebben doorgevoerd in plaats van heb-
ben getoetst of de werknemer in strijd met art. 7:611 bw handelt door 
een voorstel niet te aanvaarden. Om deze vraag te beantwoorden zijn 
30 uitspraken in een periode van juli 1998 tot en met januari 2007 ge-
toetst op de vraag of een rechter een situatie beoordeelt met behulp van 
het model van wilsovereenstemming. Dit is het geval in 17 van de 30 
uitspraken.44 In 12 uitspraken komt niet goed naar voren of instemming 
is vereist en of de rechter eventueel instemming geeft.45 Ten slotte is er  

44. Getoetst is of het vereiste van wilsovereenstemming tot de uitspraak is te herleiden. 
Voorzieningenrechter Haarlem, 13 juli 2006, jar 2006/199; Gerechtshof Arnhem 27 juni 
2006, jar 2006/239 (hier werd niet direct aangesloten bij de formulering van het arrest Van 
der Lely/Taxi Hofman); Ktr. Amersfoort 4 september 2006, jar 2006/246; Ktr. Nijmegen 1 
maart 2005, jar 2005/127 (Stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland/Frissart-Kallenbach); Ktr. Bergen op 
Zoom 25 november 2004, jar 2005/17 (Izaac/Ardee bv); Ktr. ’s-Hertogenbosch 11 november 
2004, jar 2005/3 (Angenent/Raab Karcher Bouwstoffen bv); Ktr. Hilversum 8 november 2004, jar 
2005/18 (X/tog Nederland West bv); Ktr. Rotterdam 28 oktober 2004, jar 2005/73 (Biemond 
e.a./Monterey Management bv); Ktr. Helmond 28 juli 2004, jar 2004/212 (Van Zeeland e.a./Vermo 
bv); Ktr. Utrecht 21 april 2004, jar 2004/126 (Goudse Verzekeringen/Stalpers-Oost); Ktr. Hoorn 
22 februari 2002, jar 2002/71; Ktr. Haarlem 15 februari 2002, jar 2002/54; Rb. Almelo 21 
februari 2001, jar 2001/74; Ktr. Zaandam 7 juli 2000, jar 2000/174; Ktr. Deventer 15 juni 
2000, jar 2000/226; Pres. Rb. Leeuwarden 21 maart 2000, jar 2000/99; Ktr. Middelburg 14 
juni 1999, jar 1999/138.
45. Ktr. Assen 19 december 2005, jar 2006/36; Ktr. Rotterdam 17 februari 2005, jar 2005/91 
(Kuijper/Metalock bv); Ktr. Amsterdam 30 augustus 2004, jar 2004/224 (Tempo Team/Tersteeg-
Verwer); Ktr. Eindhoven 25 mei 2004, jar 2004/139 (Lathouwers/Brands Galvanische technieken bv); 
Ktr. Terneuzen 19 mei 2004, jar 2004/157 (Van Kerckhovens Bouwbedrijf bv/Trommelen); Ktr. 
Zutphen 27 april 2004, jar 2004/127 (Plijter/tpg); Ktr. Amsterdam 9 mei 2004, jar 2004/136 
(Van Schijndel/Spencer Stuart int. bv); Ktr. Rotterdam 31 december 2003, jar 2004/21 (Erdo bv/
Boers); Rb. Zutphen 25 juli 2002, jar 2003/13; Ktr. Hilversum 16 oktober 2002, jar 2002/282; 
Ktr. Schiedam 30 juli 2001, jar 2002/170; Ktr. Amsterdam 3 oktober 2000, jar 2000/242.



217

één uitspraak waar expliciet wordt vermeld dat instemming niet is 
vereist.46 

Sluitende conclusies kunnen hier niet worden getrokken. Wel blijkt dat 
rechters in een groot deel van de uitspraken uitgaan van het model van 
wilsovereenstemming. Bij de uitspraken waar dat minder duidelijk was, 
werd niet expliciet aangegeven dat de rechter zich bevoegd achtte een wij-
ziging eenzijdig op te leggen.

De uitspraak van de kantonrechter te Hilversum van 11 augustus 2004 
(jar 2004/246) is de enige uitspraak waar de kantonrechter expliciet stelt 
dat de werkgever zonder instemming van de werknemer een wijziging kon 
doorvoeren van een regeling voor de vergoeding van reiskosten. In de 
betreffende zaak bestond echter wel een raamovereenkomst met de vak-
bonden, had de ondernemingsraad ingestemd en was er een ruime over-
gangsregeling getroffen. Voorts overweegt de kantonrechter in de uitspraak 
expliciet dat de werknemer de aangeboden regeling redelijkerwijs dient te 
accepteren. Wat opvalt, is dat de kantonrechter het gevorderde afwijst. De 
werknemer vorderde een verklaring voor recht dat de wijziging(en) geen 
deel uitmaken van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. De 
kantonrechter lijkt dus aan te geven dat de werknemer is gebonden aan de 
voorgestelde regeling.47 Die gebondenheid is echter niet op grond van de 
uitspraak vast te stellen, omdat de werknemer niet is veroordeeld om de 
regeling te accepteren. De werkgever heeft niets gevorderd, maar slechts 
verweer gevoerd tegen de vordering van de werknemer.48

9.2.7 De waa49 en de waz

De contractuele afspraken tussen de werkgever en de werknemer kunnen 
ook veranderen als één van de partijen een geslaagd beroep doet op een 
wettelijk geregelde wijzigingsmogelijkheid. De werkgever kan dat doen met 
behulp van het wettelijk geregelde wijzigingsbeding uit art. 7:613 bw, waar-
aan hierboven aandacht is besteed. Ook de werknemer heeft een aantal 

46. Ktr. Hilversum 11 augustus 2004, jar 2004/246 (X/Natuurmonumenten).
47. Vgl. Ktr Utrecht 13 mei 1993, jar 1994/51 (Meijer/Volksuniversiteit). Daar veroordeelde de 
kantonrechter de werkgever om de werknemer een nieuw contract aan te bieden. Dat gaat 
naar mijn mening te ver, omdat dat de rechter teveel treedt in de autonomie van partijen (en 
dus in strijd handelt met het beginsel van contractsvrijheid).
48. De werkgever had (in reconventie) kunnen laten toetsen of de kantonrechter de opstelling 
van de werknemer in strijd acht met art. 7:611 bw. Ook een verzoek tot ontbinding behoorde 
tot de mogelijkheden.
49. Het kabinet is overwegend positief over de werking van de waa en stelt dat de wet 
voldoet. Zie Kamerstukken ii 2003/04, 29503, nr. 1, p. 1. Dit werd naar aanleiding van de 
evaluatie van de waa naar voren gebracht.
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wettelijke mogelijkheden om bepaalde wijzigingen te realiseren, bijvoor-
beeld op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (waa)50 en de Wet 
Arbeid en Zorg (waz).51

De werknemer kan een beroep doen op de waa om oorspronkelijke af-
spraken uit de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Ook hier is sprake van een 
tweezijdige wijziging. Een beroep door de werknemer op de waa leidt tot 
een van te voren gekleurde belangenafweging of onderhandelingssituatie, 
waarbij de werkgever een verzoek van een werknemer dient in te willigen, 
tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. 
Een werknemer kan de werkgever niet eenzijdig een wijziging opleggen, 
omdat de werkgever altijd zijn instemming (inwilliging) kan weigeren. Dit 
kan hij bijvoorbeeld doen op grond van de in lid 8 genoemde (niet uitput-
tende) voorbeelden van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als de 
werkgever echter geen zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, dan kan hij ook 
instemming weigeren, maar de werknemer kan dan in rechte vorderen dat 
de werkgever het verzoek dient in te willigen (de aanpassing van de arbeids-
duur vorderen). Daarbij kan eventueel een dwangsom worden opgelegd om 
nakoming af te dwingen.

De regels van de waa stellen niet als vereiste dat de werknemer de reden 
geeft voor een verzoek tot aanpassing. Een werknemer hoeft het verzoek 
dus niet te motiveren. Aanpassing kan overigens ook betekenen dat een 
werknemer een verzoek doet de arbeidsduur te vermeerderen. Dit is alleen 
mogelijk binnen de eigen functie van de werknemer.52 Een werknemer kan 
niet meteen een verzoek op grond van de waa indienen, want voor een 
beroep op de waa moet hij ten minste één jaar in dienst zijn. Een verzoek 
binnen één jaar na indiensttreding wordt beoordeeld op grond van art. 
7:611 bw. Art. 2 waa stelt ook een aantal andere vereisten (lid 1 en 3).

De ontslagbescherming uit art. 3 waa is bijzonder omdat het ruim is 
geformuleerd. De werkgever kan de arbeidsverhouding van een werknemer 
niet beëindigen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten 
rechte om aanpassing van de arbeidsduur heeft verzocht. Mijns inziens 
geldt dit verbod onverkort voor verzoeken die niet binnen de waa vallen. 
Het verzoek om te overleggen over de aanpassing van de arbeidsduur kan 
er dus nooit toe leiden en ook nooit meewegen bij de beëindiging van 
een arbeidsovereenkomst. Bij het al dan niet verlengen van een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst mag het evenmin meewegen.53 Er bestaat geen juris-

50. Wet van 19 februari 2000, Stb. 2000, 114. Inwerking getreden op 1 juli 2000.
51. Wet van 16 november 2001, Stb. 567, laatstelijk gewijzigd op 9 oktober 2003, Stb. 376.
52. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), art. 2 waa, aant. 1b.
53. Verhulp 2006, (t&c Arbeidsrecht), art. 3 waa. Verhulp wijst erop dat bij gebreke van een 
sanctie een beroep moet worden gedaan op art. 3:40 bw (lid 2).
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prudentie waarin een werknemer een beroep doet op het verbod van art. 3 
waa met de motivering dat een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur 
(mede) tot de beëindiging van het dienstverband heeft geleid.

Wel bestaat een uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam van voor 
de invoering van de waa.54 De werkneemster wilde haar dienstverband van 
vijf dagen per week na haar zwangerschap omzetten tot een dienstverband 
voor drie dagen per week en diende daartoe uiteindelijk een partieel ont-
bindingsverzoek in. De kantonrechter wijst dat af, maar wijst wel de door 
de werkneemster gevraagde volledige ontbinding toe zonder toekenning 
van een vergoeding. De werkgever wilde eventueel wel akkoord gaan met 
een dienstverband van vier dagen, maar de werkneemster had haar zinnen 
gezet op drie dagen. 

Deze uitspraak strookt met de waa, want de kantonrechter overweegt 
dat een aanpassing tot drie dagen niet mogelijk is vanwege bedrijfsecono-
mische en bedrijfsorganisatorische redenen. De werkgever kan een verzoek 
tot aanpassing weigeren met een beroep op de waa op grond van zwaar-
wegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wat opvalt, is dat de werkneemster 
ervoor koos haar ontslagbescherming prijs te geven als haar verzoek niet 
zou worden ingewilligd. Hier blijkt tevens dat de werkgever op korte ter-
mijn voor problemen kan komen te staan door een verzoek tot aanpassing 
van de arbeidsduur, omdat een werknemer bij afwijzing van het verzoek 
ontslag zou kunnen nemen, waardoor er tijdelijk niemand meer is om het 
werk te verrichten. De organisatorische belangen van de werkgever zijn dus 
tevens in het geding als een werknemer een verzoek doet tot aanpassing 
van de arbeidsduur.

Een werknemer kan, ongeacht of voor hem een beroep openstaat op de 
waa, proberen te onderhandelen over een aanpassing (tweezijdige wijzi-
ging). Als een werknemer er niet in slaagt om dit met behulp van onder-
handelingen te realiseren, dan kan hij nog proberen om een wijziging op 
grond van art. 7:611 bw af te dwingen. De kantonrechter te Zutphen over-
woog in een geval waarin de waa niet van toepassing was dat de vordering 
op grond van een toetsing aan art. 7:611 bw ook tot afwijzing zou hebben 
geleid, omdat de opstelling van de werkgever, afgezet tegen het motief en 
het belang van de werknemer niet onredelijk was.55

Het is de vraag of de rechter, als de waa niet van toepassing is, wel de 
ruimte heeft om nog een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur toe te 

54. Ktr. Rotterdam 22 oktober 1997, jar 1998/4.
55. Ktr. Zutphen 26 november 2002, jar 2003/8 (Damen/Bührmann Ubbens bv). In casu had 
de werkgever herhaaldelijk overleg gevoerd, alternatieven aangedragen en het verzoek met 
verwijzing naar bedrijfsbelangen, dus gemotiveerd, afgewezen.
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kennen op grond van art. 7:611 bw. De wetgever heeft immers aangegeven 
wanneer wel een dergelijk verzoek kan worden beoordeeld en geeft daarbij 
een bepaalde belangenafweging die ook de belangen van de werkgever 
meeweegt. Daarbij speelt mee dat niet te snel een verzoek tot aanpassing 
kan worden gedaan. De weg van de waa is echter niet uitputtend. Kuip en 
Verhulp brengen naar voren dat ‘veel van wat in de waa is uitgewerkt’ tot 
het beginsel van goed werkgeverschap uit art. 7:611 bw is te herleiden, maar 
dat naast de wettelijke regeling ook veel ruimte is gelaten aan de werking 
van het beginsel van goed werkgeverschap.56

Verder blijft mogelijk een verzoek te doen tot aanpassing van de arbeids-
duur op grond van art. 6:258 bw of om de oorspronkelijke afspraken opzij 
te zetten op grond van art. 6:248 lid 2 bw.57

De waz bevat regels voor het realiseren van een evenwicht tussen arbeid 
en zorg.58 De waz biedt de werknemer mogelijkheden de oorspronkelijke 
afspraken uit de arbeidsovereenkomst tijdelijk aan te passen in verband met 
zorgtaken. Strikt genomen wordt de arbeidsovereenkomst niet contractueel 
gewijzigd, maar geven partijen slechts tijdelijk een andere uitvoering aan 
de arbeidsovereenkomst.

De waz en de waa brengen de erkenning tot uitdrukking dat persoonlijke 
belangen van een werknemer meespelen. Belangen van een werkgever die-
nen onder omstandigheden te wijken voor bepaalde persoonlijke belangen 
van de werknemer, zoals het belang dat een werknemer heeft bij het uitoe-
fenen van bepaalde zorgtaken.

Een bijzonderheid van de waa is dat de ‘primaire doelstelling’ van de 
waa voor het arbeidsrecht ‘nieuw’ is en van ‘geheel andere orde’ dan de 
doelstelling van andere arbeidsrechtelijke normen, die toch voornamelijk 
zien op werknemersbescherming en ongelijkheidscompensatie. De doelstel-
ling van de waa is de ‘bevordering van de combineerbaarheid van ar-
beid en zorgtaken, alsmede van andere verantwoordelijkheden buiten de 
arbeid.’59 De bijzonderheid komt mijns inziens ook tot uitdrukking in de 
andere risicoverdeling ten opzichte van andere overeenkomsten. Het niet 

56. S.W. Kuip en E. Verhulp, Wet Aanpassing Arbeidsduur 2000, Den Haag: sdu Uitgevers 
2000, p. 8.
57. Een beroep op art. 6:258 bw verdient de voorkeur, vgl. Valk 2003 (t&c BW), art. 6:258 
bw, aant. 7. Een beroep op art. 6:248 lid 2 bw, werkt derogerend, terwijl art. 6:258 bw een 
constitutief karakter kent. Een beroep op art. 6:248 lid 2 bw kan daarom worden afgewezen 
als een partij heeft nagelaten een beroep te doen op art. 6:258 bw.
58. Van Slooten 2006, (t&c Arbeidsrecht), Inleidende opmerking bij de waz.
59. S.W. Kuip en E. Verhulp, Wet Aanpassing Arbeidsduur 2000, Den Haag: sdu Uitgevers 
2000, p. 6.
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nakomen van een overeenkomst wegens persoonlijke omstandigheden komt 
in beginsel voor risico van degene die de overeenkomst niet nakomt en die 
kan tevens een verplichting hebben om schadevergoeding te betalen wegens 
toerekenbare tekortkoming. Dit is anders als de betreffende contractspartij 
een beroep kan doen op overmacht of op onvoorziene omstandigheden 
in de zin van art 6:258 bw. Bij de arbeidsovereenkomst zit dat wezenlijk 
anders en komt het ‘risico’ dat een werknemer wegens persoonlijke omstan-
digheden niet de oorspronkelijke afspraken kan nakomen eerder te liggen 
bij de werkgever. Een voorbeeld daarvan is als de werknemer door ziekte 
niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten. Als de ziekte in de risico-
sfeer van de werknemer ligt, bijvoorbeeld doordat deze is veroorzaakt door 
roken of door een sportblessure, moet de werkgever niettemin het loon 
doorbetalen. Als tevens is afgesproken dat de werkgever het loon bij ziekte 
aanvult tot 100 procent, dan kan wel worden afgesproken dat de werkgever 
het bovenwettelijke deel van 30 procent niet verschuldigd is als de arbeids-
ongeschiktheid in de risicosfeer van de werknemer ligt.60

Roozendaal is van mening dat doorbetaling van loon niet zonder meer 
strookt met ‘een gangbare rechtvaardigheidsopvatting’ en gaat vervolgens 
in op de mogelijke rechtvaardiging voor het verplaatsen van het risico. De 
rechtsgrond voor de verplichtingen die een werkgever momenteel heeft ten 
aanzien van zieke werknemers is te vinden in de invloed van de werkgever 
op het herstel van de zieke werknemer (als de ziekte in de risicosfeer van de 
werknemer ligt) en de invloed op het intreden van de ziekte. Roozendaal 
plaatst echter wel een aantal kanttekeningen bij de rechtsgrond. Zo ver-
dwijnt het feit dat ziekteverzuim voor een deel onvermijdelijk is, naar de 
achtergrond. Verder kan de zorgplicht van de werkgever onbedoelde effec-
ten hebben, zoals het selecteren van werknemers met het kleinst mogelijke 
risico op ziekte. Ook meent Roozendaal dat de grens van de verantwoor-
delijkheid van de werkgever nog niet is bereikt.61 

9.3 Rechterlijk matigen en wijzigen

9.3.1 Matigen

Een aantal artikelen uit Titel 10 van Boek 7 bw geeft de rechter de bevoegd-
heid om in te grijpen in de contractuele verhouding tussen de werkgever en 
de werknemer. Meestal gaat het om de bevoegdheid om een vordering van 
een partij bij de arbeidsovereenkomst te matigen. 

60. Gerechtshof Arnhem 27 juni 2006, jar 2006/209.
61. W.L. Roozendaal, ‘De zorgende werkgever’, Arbeid Integraal, 2005/3, p. 23 e.v. Zie vooral 
p. 32 t/m 34.

 tweezijdig wijzigen 9.2



222

9  het wijzigen van de arbeidsovereenkomst op individueel niveau

De werknemer heeft bijvoorbeeld recht op een verhoging van zijn in 
geld vastgesteld loon als de werkgever niet tijdig het loon voldoet, maar 
de rechter heeft de bevoegdheid om de verhoging te matigen op grond 
van art. 7: 625 lid 1 bw, laatste zin. Ook de art. 7:631 lid 7 bw, 7:650 lid 
6 bw, 7:653 lid 2 bw, 7:680 lid 5 bw en 7:680a bw bevatten bijvoorbeeld 
matigingsbevoegdheden voor de rechter. Het gaat dan niet altijd om het 
matigen van een geldvordering. Zo regelt art. 7:653 lid 2 bw de mogelijk-
heid om een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Het 
geografisch of temporeel bereik van het concurrentiebeding wordt daarmee 
bijvoorbeeld gewijzigd.

9.3.2 Wijzigen

Op grond van art. 7:653 lid 4 bw kan de rechter verdergaand ingrijpen in 
de (voormalige) contractuele relatie tussen de werkgever en werknemer dan 
bij matiging het geval is. Art. 7:653 lid 4 bw regelt dat de rechter de werk-
gever kan verplichten om de werknemer een vergoeding te betalen wegens 
de handhaving van een concurrentiebeding (of een relatiebeding). Hierdoor 
wordt de rechtsverhouding tussen partijen gewijzigd, want oorspronkelijk 
had het concurrentiebeding gelding zonder dat de werkgever hiervoor een 
vergoeding verschuldigd was. Verhulp meent dat de vergoeding niet op 
zijn plaats is bij een onbeduidende belemmering van de werknemer en dat 
de vergoeding een billijkheidsvergoeding is.62 Als de werkgever geconfron-
teerd wordt met een verplichting om een vergoeding te betalen wegens 
handhaving van het concurrentiebeding, dan kan hij alsnog afwegen of hij 
voldoende belang heeft om de werknemer aan dit beding te houden en of 
dit belang opweegt tegen de verplichting om een vergoeding te betalen.

9.4 Wijzigingen op grond van de redelijkheid en 
 billijkheid

9.4.1 Inleiding

Bepaalde regels uit het algemene overeenkomstenrecht zijn eveneens van 
toepassing op het arbeidsovereenkomstenrecht en daaronder vallen ook 
regels waarmee partijen bij een arbeidsovereenkomst een wijziging kunnen 
bewerkstelligen ten aanzien van de gebondenheid aan oorspronkelijke af-
spraken. Het gaat dan om de rechtsregels van art. 6:248 bw en 6:258 bw.

62. E. Verhulp 2006 (t&c Arbeidsrecht) art. 7:653 bw, aant. 9.
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9.4.2 Art. 6:248 bw

De regels die de grondslag vormen om een wijziging te realiseren, zijn 
terug te voeren op de redelijkheid en billijkheid. Tussen partijen bestaat 
gebondenheid aan gemaakte afspraken, tenzij, zoals lid 2 van art. 6:248 
bw bepaalt, een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende 
regel in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van de redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar is. De derogerende werking van de redelijk-
heid en billijkheid van art. 6:248 lid 2 bw kan dus een grond vormen om 
gebondenheid aan te tasten. 

De aanvullende werking van art. 6:248 lid 1 bw biedt geen mogelijkheid 
om de gebondenheid aan te tasten, maar ziet op de mogelijkheid om een 
overeenkomst inhoudelijk aan te vullen als partijen bepaalde onderwerpen 
niet duidelijk hebben geregeld. Een overeenkomst heeft op grond van dit 
artikel ook de rechtsgevolgen die naar aard van de overeenkomst, uit de 
wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 
Het gaat dus om de rechtsgevolgen van een reeds bestaande overeen-
komst en niet om een wijziging ervan. Slechts bij de toepassing van de 
derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid wordt de (arbeids-)
overeenkomst gewijzigd. De wijziging bestaat dan uit het opzij zetten van 
een tot dan toe tussen partijen geldende contractuele bepaling. Dit betekent 
dat partijafspraken opzij kunnen worden gezet, maar het is eventueel ook 
mogelijk de rechtsgevolgen die naar de aard van de overeenkomst, uit de 
wet of de gewoonte voortvloeien (vgl. art. 6:248 lid 1 en 2 bw) opzij te zet-
ten.63 Een voorbeeld van het opzij zetten van rechtsgevolgen die uit de wet 
voortvloeien is het opzij zetten van de verjaringstermijn van twintig jaar 
bij asbestzaken.64 Het is dus mogelijk dat bepaalde (wettelijke) regels uit het 
arbeidsrecht opzij worden gezet als toepassing ervan naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De Hoge Raad heeft bijvoor-
beeld overwogen dat dit mogelijk is bij de toepassing van de regels voor 
proeftijd.65 Dwingend recht opzij zetten is minder snel mogelijk, maar niet 
uitgesloten.66 Dit kan bijvoorbeeld als de wetgever naar voren brengt dat 
een bepaalde regel achterhaald is.67

63. Vgl. Valk 2003 (t&c BW), art. 6:248 lid 2 bw, aant. 4. 
64. Zie bijvoorbeeld hr 26 november 2004, jar 2004/289 (De Jong/Optimodal Nederland bv) en 
hr 28 april 2000, jar 2000/122 (erfg. van Hese/De Schelde).
65. hr 27 oktober 1995, jar 1995/254 (Den Haan/The Box Fashion).
66. G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het 
arbeidsrecht, 2e druk, Deventer: Kluwer 1999, p. 21. Met verwijzing naar hr 3 maart 1972, 
nj 1972, 339 (La Confiance/Maring).
67. hr 3 maart 1972, nj 1972, 339 (La Confiance/Maring). Vgl. hr 22 juni 2001, jar 2001/130; 
Ktr. Groningen 20 november 2002, nj 2003, 146.
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Als een tussen partijen geldende afspraak op grond van art. 6:248 lid 2 bw 
opzij wordt gezet, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand. 
De overeenkomst blijft in stand zonder de opzij gezette bepaling. Een exo-
neratiebeding kan bijvoorbeeld buiten toepassing worden verklaard.68 Een 
exoneratiebeding gaat vaak niet over de kernprestaties tussen partijen.69 
De bepalingen ten aanzien van kernprestaties kunnen derhalve in stand 
blijven, waardoor de overeenkomst ook kan worden nagekomen zonder het 
exoneratiebeding.

Het is ook mogelijk dat eerst een bepaalde contractsbepaling opzij wordt 
gezet op grond van art. 6:248 lid 2 bw en dat vervolgens de leemte die is 
ontstaan wordt aangevuld op grond van art. 6:248 lid 1 bw. De mogelijk-
heid om aan te vullen is echter beperkt, omdat dan tevens de (oorspron-
kelijke) bedoeling van partijen moet worden meegewogen. Art. 6:248 lid 
1 bw biedt naar mijn mening niet de mogelijkheid om een geheel nieuwe 
contractsbepaling in te voeren zonder dat de daarvoor vereiste instemming 
van partijen is verricht, want de bedoeling van partijen is dan in het geheel 
niet te bepalen. Art. 6:248 bw neemt als uitgangspunt dat tussen partijen al 
gebondenheid bestaat. Er is een contractsband, maar binnen die contracts-
band is onduidelijkheid ontstaan over de tussen partijen geldende rechten 
en plichten. Of sprake is van aanvullende werking, hangt dus mede af van 
het antwoord op de vraag of binnen de bestaande contractsband en met 
behulp van de aard van de overeenkomst, de wet, de gewoonte, de eisen 
van de redelijkheid en billijkheid is te bepalen welke rechtsgevolgen de 
overeenkomst heeft.

In een arrest van de Hoge Raad van 13 februari 199870 is steun te vinden 
voor de opvatting dat de bedoeling van partijen bij de aanvullende werking 
een rol speelt. Het ging hier om de situatie waarin partijen er ten onrechte 
van uit gingen dat de werknemer was verzekerd voor risico’s waartegen 
volksverzekeringen dekking bieden. De Hoge Raad overweegt:

‘Indien, zoals hier, bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst het 
gemeenschappelijk uitgangspunt van partijen was dat de werknemer verze-
kerd zou zijn tegen risico’s waartegen de volksverzekeringen dekking geven, 
in dier voege dat die arbeidsovereenkomst aldus op basis van dit uitgangspunt 
is gesloten, terwijl dit uitgangspunt nadien onjuist is gebleken, vertoont deze 
overeenkomst bij gebreke van een nadere voorziening een leemte die, waar het 

68. Vgl. hr 19 mei 1967, nj 1967, 261 (Saladin/hbu).
69. Vaak is een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden opgenomen. Een kernbeding 
kan niet in algemene voorwaarden worden opgenomen. Zie art. 6:231a bw. Vgl. hr 21 
februari 2003, jor 2003/103. 
70. hr 13 februari 1998, nj 1998, 461 (Guitsink/Inter Services bv). Zie tevens hr 13 februari 1998, 
nj 1998, 460 (Inter Services bv/Borst).
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om een voor 1 januari 1992 gesloten overeenkomst gaat, met toepassing van het 
bepaalde in art. 1375 (oud) bw en mede in aanmerking genomen art. 7A:1638z 
(oud) bw, behoort te worden aangevuld met hetgeen, naar de aard van de over-
eenkomst, door de billijkheid wordt gevorderd.’

Hier blijkt dat de Hoge Raad begint bij de totstandkoming van de overeen-
komst en het daar bepaalde gemeenschappelijke uitgangspunt dat partijen 
voor ogen hadden. Binnen de reikwijdte van dat uitgangspunt bestaat ver-
volgens ruimte om, door aan te sluiten bij de aard van de overeenkomst (dit 
staat in art. 6:248 lid 1 bw), de overeenkomst aan te vullen. Het is hierbij 
van belang dat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 
voortvloeiend uit de aard van de overeenkomst ook ziet op het stelsel van 
het arbeidsrecht. Dit komt naar voren in een zaak waarin de werkgever 
aansprakelijk werd gesteld voor schade aan zaken (een auto) van de werk-
nemer. De Hoge Raad overweegt: 

‘Met dit stelsel strookt en in verband daarmee vloeit naar de aard van de 
arbeidsovereenkomst uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, bedoeld in 
art. 6:248 lid 1, voort dat de werkgever ook in geval de auto ten tijde van het 
ongeval aan de werknemer zelf toebehoorde, in beginsel de daaraan ontstane 
schade heeft te dragen, behoudens het geval dat deze is ontstaan door opzet of 
bewuste roekeloosheid van de werknemer.’71 

Voor de toepassing van de aanvullende werking is voldoende dat een con-
tractsband bestaat. Doordat de mogelijkheid bestaat aan te sluiten bij de 
aard van de overeenkomst, die mede kan worden afgeleid uit het stelsel 
van het arbeidsrecht, speelt de bedoeling van partijen ten aanzien van de 
inhoud bij de aanvullende werking soms nauwelijks een rol. De vereiste 
instemming is dan terug te voeren op de totstandkoming van de overeen-
komst, waaruit blijkt dat een rechtsband tussen partijen bestaat.

9.4.3 Proportionele redelijkheid en billijkheid

In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat Drion en Van Wechem mogelijk 
achten ‘dat een overeenkomst voor de ene helft aanvaardbaar is en voor 
de andere helft onaanvaardbaar’, hetgeen zij proportionele redelijkheid 
en billijkheid noemen.72 Het is dus mogelijk dat een contractuele afspraak 

71. hr 16 oktober 1992, nj 1993, 264 (Bruinsma Tapijt bv/Schuitmaker).
72. C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid’, njb 
2006/10, p. 567. Zie hoofdstuk 3, par. 4.8. Zij baseren zich op hr 17 februari 2006, nj 2006, 
378, m. nt. M.M. Mendel.
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voor de helft onaanvaardbaar is, terwijl deze voor de andere helft in stand 
kan blijven. De proportionele redelijkheid en billijkheid is naar mening 
van Drion en Van Wechem vooral af te leiden uit de bewoordingen ‘voor 
zover’ uit art. 6:248 lid 2 bw.73

Mijns inziens is inderdaad mogelijk dat art. 6:248 lid 2 bw ten aan-
zien van een bepaalde contractsbepaling proportioneel wordt toegepast. 
Hierbij treedt de rechter sterk in de autonomie van contractspartijen, om-
dat een proportionele toepassing van art. 6:248 lid 2 bw ertoe leidt dat een 
contractsbepaling in stand blijft maar tot een proportioneel niveau wordt 
gewijzigd. Wel wordt een verdergaand gevolg voorkomen, namelijk het 
derogeren van een contractsbepaling als geheel.

In het arbeidsrecht is de proportionele toepassing van de derogerende 
werking van de redelijkheid en billijkheid ook mogelijk. Niet iedere con-
tractsbepaling leent zich echter voor een proportionele toepassing van de 
derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Dat geldt wel voor 
onderwerpen waarbij de toepassing of erkenning van het meerdere dan wel 
het mindere tot aanvaardbaarheid kan leiden, kortom, bepalingen waarbij 
proportie een rol speelt. Voorbeelden van bepalingen waarbij proportie een 
rol speelt, zijn bepalingen over de hoogte van het salaris, over de duur van 
de arbeidstijd per week, over het aantal uren dat per dag wordt gewerkt, 
bepalingen waarin de hoogte van een bonus is aangegeven en bepalingen 
waarin een werknemer verplicht is onder omstandigheden studiekosten te-
rug te betalen.74 

Van belang is dat de contractsbepaling zich leent voor aanpassing, zon-
der dat de strekking van de bepaling teveel verloren gaat. De gewijzigde 
bepaling dient te zijn terug te voeren tot een redelijke bepaling zonder dat 
de bedoeling van partijen uit het oog wordt verloren, maar de oorspronke-
lijke bedoeling, die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar blijkt, kan worden verlaten.

9.4.4 Art. 6:258 bw75

Art. 6:258 bw biedt partijen de mogelijkheid om met tussenkomst van de 
rechter de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen op grond van on-
voorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij naar 

73. C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, njb 2005/9, 
p. 440. Zij komen hierbij naar aanleiding van hr 2 april 2004, jar 2004/112 (Drankencentrale 
Waterland/Blakborn).
74. A.F. Bungener, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht’, Arbeidsrecht 
2006/6/7, p. 12 t/m 16. Vgl. over studiekosten: Gerechtshof Amsterdam 26 februari 2004, 
jar 2004/202.
75. Zie hierover ook hoofdstuk 3, paragraaf 4.9.
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maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van 
de overeenkomst niet mag verwachten. 

De wijzigingsmogelijkheid die art. 6:258 bw biedt, bestaat niet in speci-
fieke arbeidsrechtelijke regels. Die mogelijkheid is – door het bestaan van 
de gelaagde structuur van het bw – wel in het arbeidsovereenkomstenrecht 
in te roepen. In het arbeidsrecht bestaat geen regel waarin een toets wordt 
aangelegd die art. 6:258 bw biedt, waardoor wordt teruggevallen op het 
algemene deel van het bw. De lichtere toets van art. 7:611 bw biedt geen 
soelaas, omdat deze toets de rechter geen mogelijkheid biedt om de ar-
beidsovereenkomst te wijzigen. Dit is ook niet het geval op grond van het 
arrest Van der Lely/Taxi Hofman. Dat arrest begrenst de rechter immers in 
die zin, dat hij slechts kan oordelen dat bepaald gedrag van een werknemer 
in strijd is met art. 7:611 bw. De rechter kan menen dat een werknemer een 
redelijk voorstel moet aanvaarden, maar de rechter kan de werknemer niet 
binden aan een dergelijk voorstel op grond van art. 7:611 bw. Op grond 
van art. 6:258 bw kan de rechter wel een partij binden aan een inhoudelijke 
wijziging van een overeenkomst. Naar mijn mening kan de rechter zelfs 
alleen op grond van art. 6:258 bw een arbeidsovereenkomst inhoudelijk 
wijzigen zonder instemming van partijen te hebben.76 Tussen partijen komt 
een nieuwe inhoudelijke afspraak tot stand en daarin bestaat het verschil 
met het opzij zetten van een bestaande afspraak op grond van art. 6:248 
lid 2 bw. Art. 6:248 lid 2 bw kan wel proportioneel worden toegepast, maar 
daarmee gaat een bestaande afspraak niet als geheel verloren, terwijl dat 
wel kan gebeuren bij de toepassing van art. 6:258 bw.

Art. 6:258 bw legt een zware toets aan voor de daar gegeven wijzigings-
bevoegdheid. Er moet sprake zijn van onvoorziene omstandigheden die van 
dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwach-
ten. De redelijkheid en billijkheid spelen een centrale rol bij toepassing van 
art. 6:258 bw. Een beroep op art. 6:258 bw is mogelijk als de ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is.77 Een beroep op de wijzigingsmogelijkheid 
van art. 6:258 bw is evenmin mogelijk als de omstandigheden krachtens de 
aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor 
rekening komen van degene die zich erop beroept. Dit is in lid 2 van art. 
6:258 bw bepaald.

76. Alleen op grond van dit artikel kan de rechter “vervangende toestemming/instemming” 
namens een contractspartij realiseren, waardoor een contractspartij gebonden raakt aan 
een bepaalde nieuwe inhoudelijke afspraak. Bij derogeren is geen sprake van een nieuwe 
afspraak, maar wordt een bepaling buiten werking gesteld.
77. Valk 2003 (t&c BW), art. 6:258 bw, aant. 1.
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De arbeidsrechtelijke toepassing van art. 6:258 bw is schaars.78 Slechts 
eenmaal werd een beroep op art. 6:258 bw toegewezen.79 In het arrest 
Campina/Van Jole80 overweegt de Hoge Raad dat de rechter ten aanzien van 
de aanvaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden terughou-
dendheid dient te betrachten. Naar mijn mening neemt de rechter de ver-
eiste terughoudendheid inderdaad in acht bij een beroep op onvoorziene 
omstandigheden om een arbeidsovereenkomst te wijzigen. Er wordt amper 
ruimte gelaten om een oorspronkelijke overeenkomst wegens onvoorziene 
omstandigheden te wijzigen en daaruit kan worden afgeleid dat de rechter 
bij het afwegen een contractuele benadering hanteert.

Een partij kan de rechter ook verzoeken wegens onvoorziene omstandig-
heden in de zin van art. 6:258 bw de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden. Voor de arbeidsovereenkomst is echter een aparte ontbin-
dingsprocedure in het leven geroepen in art. 7:685 bw. Verdedigbaar is dat 
art. 7:685 bw de lex specialis is van art. 6:258 bw, waardoor een beroep op 
ontbinding op grond van art. 6:258 bw niet mogelijk is.81 Daar is tegen in 
te brengen dat art. 7:685 bw iets anders regelt dan art. 6:258 bw, omdat 
art. 6:258 bw de situatie regelt dat sprake is van onvoorziene omstandighe-
den en art. 7:685 bw de situatie regelt dat sprake is van ‘verandering van 
omstandigheden’. Het criterium ‘verandering van omstandigheden’ van art. 
7:685 bw is echter dermate ruim, dat daaronder tevens onvoorziene om-
standigheden kunnen vallen als bedoeld in art. 6:258 bw. Veranderingen in 
de omstandigheden ‘omvatten’ namelijk ‘alle mogelijke ontslaggronden’.82 
De mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden 
komen in paragraaf 2.4 van hoofdstuk 11 aan de orde.

78. Het zoeken op 6:258 bw levert vanaf 1993 t/m 2005 in de JAR 14 uitspraken op. 
Omdat een rechter is vereist bij de toepassing van art. 6:258 bw, kan worden gesteld dat 
dit de enige keren waren dat dit artikel aan de orde was in de rechtspraak. In dezelfde zin: 
S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie 
of een overname, Deventer: Kluwer 2003, p. 223 met verwijzing naar Snijders. Zie ook 
C.J. Loonstra, M.E.S. Fiselier, B.R. Vink, ‘Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging 
arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht 2007/2, p. 43. Zij concluderen dat een beroep op art. 6:258 
bw ‘bijzonder weinig kans van slagen heeft’.
79. Ktr. Amsterdam 23 maart 1995, jar 1995/89 (Van Grootel/Stichting de Weeren).
80. hr 19 november 1993, jar 1993/274 (Campina/Van Jole). Zie r.o. 3.3 (daar staat tevens een 
verwijzing naar eerder arresten in dezelfde lijn).
81. Zie ook: Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 1999, 
p. 263. Konijn wijst erop dat bij art. 6:258 bw hoger beroep en cassatie open staat, maar stelt 
dat dat niet de exclusieve werking van art. 7:685 bw in de weg staat.
82. Luttmer-Kat 2006, (t&c Arbeidsrecht), art. 7:685 bw, aant. 6b. 
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9.5 De discussie over artikel 7:611 BW, 7:613 BW en 
 6:248 (lid 2) BW en art. 6:258 BW

9.5.1 Inleiding

In het arbeidsrecht bestaat discussie over de verhouding van de (toepas-
sing van de) normen van art. 6:248 bw, 7:611 bw en 7:613 bw.83 Naar mijn 
mening moet ook de toepassing van art. 6:258 bw worden meegenomen 
bij de discussie over de verhouding tussen de verschillende normen. Deze 
paragraaf is gewijd aan de verhouding tussen de normen uit art. 6:248 bw, 
7:611 bw, 7:613 bw en 6:258 bw. 

Met deze normen kan de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd, maar 
het probleem is dat niet duidelijk is of, en in hoeverre een verschil bestaat 
tussen de toepassing van deze normen bij een wijziging van de arbeidsover-
eenkomst. Bij deze normen wordt steeds een redelijkheidstoets aangelegd 
om te bepalen of een wijziging van de arbeidsovereenkomst is toegestaan, 
maar het is niet duidelijk of deze redelijkheidstoets in zwaarte verschilt, 
afhankelijk van het wetsartikel waarop de wijziging wordt gebaseerd.

9.5.2 Art. 7:611 bw is de arbeidsrechtelijke toepassing van art. 6:2 bw en 
 art. 6:248 bw

Art. 7:611 bw is de arbeidsrechtelijke toepassing is van art. 6:2 bw en 
art. 6:248 bw. Dit blijkt uit de arresten Agfa/Schoolderman en Parallel Entry/
klm:84 

‘In het onderhavige geval kan de vraag of sprake is van een ongeoorloofd on-
derscheid dan ook slechts worden beantwoord aan de hand van de eisen van 

83. Zie onder meer: W.A. Zondag, ‘Wijziging van arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht 2000/2, 
p. 46 t/m 54; M.F. Baltussen, ‘De arbeidsovereenkomst: institutie of contract’, Arbeidsrecht 
2000/4, p. 21-24; J. Heinsius, ‘Wijziging van arbeidsvoorwaarden (een reactie op W.A. 
Zondag, SR 2000, p. 46-65)’, Sociaal Recht 2000/5, p. 141 t/m 142; W.A. Zondag, ‘Naschrift 
bij Heinsius: het bereik van het arrest Taxi Hofman’, Sociaal Recht 2000/5, p. 142 t/m 144; 
L.J. de Vroe, ‘Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en uitholling van art. 7:613 
bw’, Arbeidsrecht 2001/2, p. 22-26; B.H.M. Moonen, ‘Het arbeidsrechtelijke schisma, contract 
of institutie’, Arbeid Integraal, 2004/1, p. 5 t/m 8; R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare 
kluwen van 611, 613 en 248’, Arbeid Integraal 2004/2, p. 31 t/m 36; C.S. Kehrer-Bot en 
E.L.J. Bruyninckx, ‘Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: eenduidige benadering 
door rechters gewenst’, Arbeidsrecht 2005/4, p. 39 t/m 46; W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken 
bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De betekenis van gezichtspunten in de (lagere) 
rechtspraak’, ara 2006/3, p. 4 t/m 54.
84. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm). Eerder in dezelfde zin: hr 8 april 
1994, nj 1994, 704 (Agfa/Schoolderman).
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goed werkgeverschap op de voet van art. 7:611 bw, in welke bepaling de alge-
mene eisen van redelijkheid en billijkheid, zoals neergelegd in art. 6:2 en 6:248 
bw voor het arbeidsrecht uitdrukking vinden.’85

De norm van art. 7:611 bw regelt de redelijkheid en billijkheid tussen par-
tijen bij een arbeidsovereenkomst op dezelfde wijze als art. 6:248 bw dat bij 
andere overeenkomsten doet. ‘In wezen betreft het goed werkgeverschap 
een concretisering van de redelijkheid en billijkheid voor de arbeidsverhou-
ding’, aldus Heerma van Voss.86

Het is de vraag waarom de norm van art. 7:611 bw apart is opgenomen 
naast art. 6:248 bw. Art. 7:611 bw bestaat sinds de invoering van de Wet op 
de Arbeidsovereenkomst in 1907 en bestond dus al voor de invoering van 
het nbw.87 Tijdens de beraadslagen van de Wet op de arbeidsovereenkomst 
bracht een aantal kamerleden naar voren dat zij art. 1638z bw overbodig 
vonden, omdat hetzelfde kon worden bereikt met de art. 1374 en 1375 bw.88 
Bij een latere wijziging van Titel 10 van boek 7 bw bestond de mogelijkheid 
de norm te verwijderen. De regering ziet echter een toegevoegde waarde 
voor art. 7:611 bw:

‘De speciale vermelding hier ter plaatse blijft echter waardevol, omdat de be-
paling – zoals ook bij de totstandkoming daarvan is bedoeld – niet slechts ziet 
op de bedoelingen van partijen onderling, maar ook op voor het arbeidsrecht 
relevante verhoudingen en ontwikkelingen. In het bijzonder de verwijzing naar 
de norm van goed werkgeverschap van artikel 1638z heeft in de loop der jaren 
de mogelijkheid geboden om rekening te houden met de ontwikkeling in rechts-
opvattingen. Gewezen kan worden op de jurisprudentie met betrekking tot de 
verplichting van de werkgever een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer 
in staat te stellen arbeid te verrichten die voor zijn krachten is berekend (hr 
8 november 1985, NJ 1986, 309). Een uitdrukkelijke verwijzing naar het goed 
werkgeverschap is dan op haar plaats. Zo wordt beter aangesloten bij de eigen 
aard en terminologie van het arbeidsrecht en zal het voor de partijen bij de 
arbeidsovereenkomst gemakkelijker levend recht zijn.’89

85. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm), r.o. 3.3.
86. G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht, 2e 
druk, Deventer: Kluwer 1999, p. 15 en p. 19.
87. Toen gold art. 1638z bw voor de werkgever en art. 1639d bw voor de werknemer.
88. Zie A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 
Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, Deel iii, p. 375. De artt.1374 en 1375 bw regelden 
de goede trouw (art. 1374 lid 3 bw) en de redelijkheid en billijkheid (art. 1375 bw) in het 
overeenkomstenrecht.
89. Kamerstukken ii 1993/94, 23438, nr. 3, p. 15.
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De regering meent dus dat met de aparte norm voor goed werkgeverschap 
en goed werknemerschap beter kan worden aangesloten bij de eigen aard 
en terminologie van het arbeidsrecht. Uit praktisch oogpunt heeft de norm 
van 7:611 bw inderdaad bestaansrecht verworven. Al bijna honderd jaar 
kan een beroep worden gedaan op goed werkgeverschap en goed werkne-
merschap en dat heeft tot veel jurisprudentie geleid. Open normen zoals 
7:611 bw geven ‘ruimte voor rechtsontwikkeling’ en hebben als ‘restbepalin-
gen’ een ‘nuttige functie’.90

De Wit brengt naar voren dat de minister met artikel 1638z bw (goed 
werkgeverschap) niet beoogde nieuwe regels tot stand te brengen, maar 
‘slechts voor het arbeidsovereenkomstenrecht te onderstrepen, wat voor het 
overeenkomstenrecht in het algemeen gold.’91 Het feit dat art. 7:611 bw een 
speciale regeling voor de arbeidsovereenkomst biedt, levert geen praktisch 
verschil op voor wat betreft de uitkomst van procedures. ‘Strikt genomen 
zou artikel 7:611 bw inhoudelijk gezien dus overbodig zijn.’92 In de parle-
mentaire geschiedenis van de Wet op de arbeidsovereenkomst komt naar 
voren dat de bepalingen van goed werkgeverschap en goed werknemer-
schap beogen aan te geven ‘dat partijen gebonden zijn tot al hetgeen de 
bijzondere aard van hun verhouding, de billijkheid, of het gebruik hun 
oplegt.’93

Naar mijn mening kan met een beroep op art. 6:248 bw hetzelfde re-
sultaat worden bereikt als met een beroep op art. 7:611 bw. Art. 6:248 bw 
biedt de mogelijkheid rekening te houden met de ontwikkeling in rechtsop-
vattingen – dus ook met de voor het arbeidsrecht relevante verhoudingen 
en ontwikkelingen. Uit art. 3:12 bw blijkt ook dat art. 6:248 bw daarvoor 
mede is bedoeld. Dat artikel bepaalt dat bij de vaststelling van wat redelijk-
heid en billijkheid eisen, rekening moet worden gehouden met algemeen 
erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen 
en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven 
geval zijn betrokken. Art. 6:248 bw biedt daarmee ook de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij de eigen aard en terminologie van het arbeidsrecht. Als 

90. Kamerstukken ii 2003/04, 29436, nr. 3 (MvT Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele 
andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene 
regels over integriteit). 
91. M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht, Deventer: 
Kluwer 1999, p. 18.
92. M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 1999, p. 44. Anders: R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van 
611, 613 en 248’, Arbeid Integraal 2004/2, p. 31 t/m 36. Beltzer ziet een apart bestaansrecht 
voor de art. 7:611 bw en art. 6:248 bw (en 7:613 bw).
93. M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht, Deventer: 
Kluwer 1999, p. 17.
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het gegeven geval immers een arbeidsrechtelijk geval is, dan kan worden 
aangesloten bij de eigen aard en terminologie van het arbeidsrecht op 
grond van het laatste deel van art. 3:12 bw. De rechtvaardiging voor de 
aparte norm uit art. 7:611 bw kan daarom naar mijn mening niet worden 
gezocht in de eigen aard van het arbeidsrecht. Die rechtvaardiging is er 
ook niet op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad, zoals blijkt uit de 
eerder genoemde arresten Agfa/Schoolderman en Parallel Entry/klm.94

In het arbeidsrecht en in het vermogensrecht dient naar mijn mening 
dezelfde juridische toets te worden aangelegd als een partij een beroep doet 
op de redelijkheid en billijkheid.95 Eén toets bevordert de rechtszekerheid. 
Beltzer meent echter dat de benadering achterhaald is dat de toets van art. 
6:248 bw hetzelfde is als de toets van art. 7:611 bw, omdat de in het arrest 
Van der Lely/Taxi Hofman gehanteerde toets sterk afwijkt van de tekst van 
art. 6:248 lid 2 bw.96 Zijn opvatting strookt naar mijn mening niet met het 
feit dat de Hoge Raad na het arrest Van der Lely/Taxi Hofman in het arrest 
Parallel Entry/klm heeft overwogen dat in art. 7:611 bw de algemene eisen 
van redelijkheid en billijkheid, zoals neergelegd in art. 6:2 en 6:248 bw voor 
het arbeidsrecht uitdrukking vinden.97

Zondag heeft eveneens betoogd dat één toets wenselijk is. Hij meent dat 
de wetgever of de Hoge Raad moeten ‘overgaan tot het smeden van één 
uniforme redelijkheidsnorm waarin de mate van de door de rechter in acht 
te nemen terughoudendheid wordt verdisconteerd.’98 Naar mijn mening ligt 
hier eerder een taak voor de rechter, die kan aansluiten bij de bestaande 
rechtsregels van het algemene vermogensrecht. De formulering van art. 
6:248 bw dient dan als uitgangspunt en bij de weging van de feiten kan 
vervolgens rekening worden gehouden met de eigen aard van het arbeids-
recht. De arbeidsrechtelijke toepassing van een open norm bestaat dus wel 
– ongeacht of art. 6:248 bw of art. 7:611 bw als grondslag dient – en kan 
oplossingen bieden voor problemen die specifiek arbeidsrechtelijk zijn. 

Zondag is van mening dat bij de weging van de relevante gezichtspunten 
niet aan ieder gezichtspunt evenveel gewicht toekomt. Aan afgegeven ga-
ranties en de houding van het collectief bij de wijziging van een collectieve 

94. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm). Eerder in dezelfde zin: hr 8 april 
1994, nj 1994, 704 (Agfa/Schoolderman). Zie ook hr 21 oktober 2005, jar 2005/272 (Kessler/
Kesbeke).
95. Vgl. C.S. Kehrer-Bot en E.L.J. Bruyninckx, ‘Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: 
eenduidige benadering door rechters gewenst’, Arbeidsrecht 2005/4, p. 46.
96. R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248’, Arbeid Integraal 
2004/2, p. 34.
97. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm), r.o. 3.3.
98. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De betekenis 
van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ara 2006/3, p. 28 en 54.
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regeling komt naar zijn mening zeer veel gewicht toe.99 Naar mijn mening 
kunnen de feiten inderdaad verschillend in zwaarte meewegen. Zo weegt 
bij de vraag of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan wijzigen op grond 
van de redelijkheid en billijkheid bijvoorbeeld mee dat een werkgever al 
dan niet een eenzijdig wijzigingsbeding met de werknemer is aangegaan. 
Als wel een eenzijdig wijzigingsbeding bestaat, dan is de werknemer zich er 
in ieder geval van bewust dat de werkgever wijzigingen zou kunnen door-
voeren, waardoor een redelijkheidstoets eerder ten gunste van de werkgever 
uitvalt dan in het geval geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. 
Bij de redelijkheidstoets is het bestaan van een eenzijdig wijzigingsbeding 
dus een omstandigheid die meeweegt.

Het bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst kan leiden tot spe-
cifiek arbeidsrechtelijke problemen. Dat bijzondere karakter manifesteert 
zich onder andere doordat de werknemer zich persoonlijk verbindt de 
arbeidsverplichting te verrichten, de onbepaaldheid van deze arbeidsver-
plichting, het feit dat de werknemer deel uitmaakt van een organisatorisch 
verband waarbinnen hij zijn plaats heeft (los van de vraag of hij de arbeids-
verplichting naar behoren uitvoert) en bijvoorbeeld doordat het arbeids-
recht beschermingsrecht is. Ongetwijfeld ontstaan in de toekomst ook nieu-
we arbeidsrechtelijke problemen, die een specifieke op de arbeidsrechtelijke 
situatie toegespitste oplossing vergen, gegrond op open normen.100 Verder 
kunnen open normen een oplossing bieden in het geval de wettelijke rege-
ling van Titel 10 van Boek 7 bw niet voldoet of in het betreffende geval tot 
een onbillijke oplossing leidt.101 

Een specifieke arbeidsrechtelijke toepassing van open normen is ook 
niet ongewenst. Open normen zijn juist in het leven geroepen om in een 
concreet geval tot een ‘rechtvaardige’ oplossing te komen en dat is in het 
arbeidsrecht eveneens noodzakelijk. Het systeem van open normen bestaat 
(mede) om niet voorzienbare problemen op te lossen in het (overeenkom-
sten)recht. Het probleem bepaalt hoe specifiek arbeidsrechtelijk de oplos-
sing uiteindelijk wordt. Bij het vinden van de oplossing moet mijns inziens 
wel worden gestreefd naar aansluiting bij algemene beginselen van het 
overeenkomstenrecht, zoals bijvoorbeeld het beginsel van de verbindende 
kracht van de overeenkomst en het rechtszekerheidsbeginsel.102 Een toepas-
sing van de norm van art. 7:611 bw in de zin van art. 6:248 bw biedt ook 

99. Vgl. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De 
betekenis van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ara 2006/3, p. 54.
100. In algemene zin hierover: G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van 
vernieuwing van het arbeidsrecht, 2e druk, Deventer: Kluwer 1999.
101. Vgl. C.J. Loonstra, ‘De Hoge Raad en de problematiek van de samenloop in het licht 
van artikel 7:611 bw (het goed werkgeverschap)’, ara 2002/1, p. 4 t/m 30.
102. Vgl. 3:12 bw.
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die mogelijkheid. Het resultaat dat met de toepassing van art. 7:611 bw 
wordt bereikt moet ook altijd zijn te bereiken met de toepassing van art. 
6:248 bw. Net zo min als er een rechtvaardiging is voor het bestaan van art. 
7:611 bw – art. 6:248 bw regelt immers hetzelfde en is op de arbeidsverhou-
ding van toepassing – is er een rechtvaardiging om voor arbeidsrechtelijke 
situaties af te wijken van de mogelijkheden die art. 6:248 bw biedt om tot 
een oplossing te komen voor een arbeidsrechtelijk probleem. De open norm 
van art. 6:248 bw is ruim genoeg om tot een oplossing te komen.

Dat een groot aantal toepasselijke open normen ook tot juridische complexi-
teit kan leiden komt naar mijn mening goed naar voren in een uitspraak 
van de kantonrechter te Zwolle die eveneens in de inleiding is behandeld. 
De kantonrechter gaat nader in op de verhouding tussen art. 7:613 bw, het 
Van der Lely/Taxi Hofman criterium en art. 6:248 lid 2 bw.103 De werknemer 
had niet ingestemd met de wijziging. De kantonrechter overweegt dat par-
tijen het eens zijn dat er geen wijzigingsbeding is overeengekomen. Ook het 
beroep op het arrest Van der Lely/Taxi Hofman wordt niet gehonoreerd. De 
kantonrechter geeft daarvoor als redenen: 

‘Het kan uiteraard niet zo zijn dat een werkgever die bedoeld beding (een be-
ding in de zin van art. 7:613 bw, ab) in het arbeidscontract heeft opgenomen 
aan een zwaardere eis (de aanwezigheid van een ‘zwaarwichtig belang’) moet 
voldoen dat een werkgever die dat niet heeft gedaan (een ‘redelijk’ voorstel dat 
‘redelijkerwijze’ moet worden aanvaard). Voorts: in bedoeld arrest gaat het om 
een voorstel van de werkgever verband houdend met gewijzigde omstandighe-
den op het werk. (…) Gesteld noch gebleken is dat van een dergelijke wijziging, 
die de omstandigheden op het werk, de werkvloer, de arbeidsorganisatie, sprake 
is geweest.’

Vervolgens verwijst de kantonrechter naar het arrest fnv/Frans Maas104, 
waarin de Hoge Raad overweegt dat de rechtbank in een geval waarin de 
werkgever een suppletieregeling bij ziekte wilde wijzigen, de maatstaf van 
art. 6:248 lid 2 bw had moeten aanleggen, in plaats van de maatstaf dat 
het niet redelijk was dat de werkgever de regeling in stand moest laten. 
De kantonrechter overweegt dat de Hoge Raad de strengere maatstaf niet 
ontleent aan het arrest Van der Lely/Taxi Hofman, maar aan art. 6:248 lid 
2 bw en dat dit laatste artikel(lid) meer aansluit op de norm van art. 7:613 
bw. Daarna stelt de kantonrechter: 

103. Ktr. Zwolle 13 juni 2006, prg. 2006/122 (zie ook: jar 2006/183).
104. hr 25 februari 2000, jar 2000/85 (fnv/Frans Maas).
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‘Van eiser mag binnen redelijke grenzen een bepaalde mate van solidariteit ten 
opzichte van andere werknemers binnen de onderneming worden gevraagd, nu 
een werknemer voor het behoud van zijn werk en inkomen nu eenmaal mede 
van de inspanningen en de inzet van collega’s afhankelijk is. Bijvoorbeeld door 
een versobering van arbeidsvoorwaarden te aanvaarden als daardoor gedwon-
gen ontslagen kunnen worden voorkomen. Dat geldt temeer indien die verso-
bering slechts (sommige) secundaire arbeidsvoorwaarden betreft.’

Uiteindelijk overweegt de kantonrechter dat het naar maatstaven van re-
delijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de werknemer aanspraak 
maakt op volledige nakoming van het met hem overeengekomen pakket 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij speelt ook een rol dat de werkge-
ver de versobering daarvan na overleg en met instemming van de centrale 
ondernemingsraad invoert. De kantonrechter geeft in een slotoverweging 
zijn mening over de norm van art. 6:248 lid 2 bw:

‘Bij de toetsing aan de norm van art. 6:248 lid 2 bw mag ook niet uit het oog 
worden verloren dat een arbeidsverhouding enerzijds door de overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden – het arbeidscontract – wordt beheerst, maar anderzijds 
onderdeel uitmaakt van een organisatie die zich met het oog op de continuïteit 
voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, economische en juridische 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld veranderde wetgeving). Bedoelde aanpassingen 
kunnen er nu eenmaal toe leiden dat arbeidsvoorwaarden moeten worden 
gewijzigd.’

Dit vonnis van de kantonrechter is op een aantal punten interessant. Ten 
eerste valt op dat de kantonrechter meent dat de toets van het arrest Van 
der Lely/Taxi Hofman lichter is dan de toets van art. 7:613 bw.105 In de litera-
tuur wordt namelijk ook wel aangenomen dat deze toetsen hetzelfde om-
vatten.106 Naar mijn mening is een verschil in zwaarte tussen beide toetsen 
inderdaad moeilijk te maken, maar is het onwenselijk dat de werkgever 
een lichtere toets kan aanleggen als hij geen eenzijdig wijzigingsbeding met 
de werknemer is aangegaan.107 Ten tweede valt op dat de kantonrechter 

105. Eerder in dezelfde zin: R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 
248’, Arbeid Integraal 2004/2, p. 32.
106. Zij bijvoorbeeld: W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. 
De betekenis van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ara 2006/3, p. 28 en 29.
107. Hier kan ook worden gewezen op een vonnis van de kantonrechter te Assen. De 
kantonrechter past de toets van art. 7:613 bw toe, terwijl geen eenzijdig wijzigingsbeding is 
opgenomen en de wijziging is gegrond op de redelijkheid en billijkheid. Het ligt, aldus de 
kantonrechter, namelijk niet voor de hand een lichtere maatstaf te hanteren dan in art. 7:613 
bw besloten ligt. Zie Ktr. Assen 30 oktober 2006, rar 2007/20.
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in de laatst geciteerde overweging een lichtere toets omschrijft, maar deze 
vervolgens baseert op art. 6:248 lid 2 bw. De aanname dat de arbeidsver-
houding ‘onderdeel uitmaakt van een organisatie die zich met het oog op 
de continuïteit voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, econo-
mische en juridische ontwikkelingen (bijvoorbeeld veranderde wetgeving)’ 
is naar mijn mening erg ruim. De kantonrechter lijkt aan te sluiten bij de 
institutionele theorie:

 
‘De werknemer treedt door het aangaan van een arbeidsovereenkomst toe 
tot een institutie als de arbeidsorganisatie hetgeen per definitie met zich mee 
brengt, dat hij zich heeft aan te passen aan de veranderende omstandigheden 
waaraan de arbeidsorganisatie nu eenmaal is blootgesteld.’108

In paragraaf 3.3 van hoofdstuk 8 heb ik uiteengezet dat aan de instituti-
onele theorie naar mijn mening geen grote rol toekomt bij het wijzigen 
van de arbeidsovereenkomst. Het huidige contractuele regelkader biedt 
voldoende mogelijkheden om aanpassingen te realiseren. Bij het contractu-
ele regelkader is tevens de rechtszekerheid gewaarborgd van de bindende 
kracht van contractuele afspraken. Een aanpassing is slechts vereist als een 
bestaande afspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar is en niet, zoals de kantonrechter meent, ‘voortdurend’. Niet ie-
dere maatschappelijke, economische of juridische ontwikkeling is daarvoor 
voldoende. Een overeenkomst zou dan van weinig waarde zijn. De waarde 
komt immers voor een belangrijk deel tot uitdrukking in de verbindende 
kracht ervan en de rechtszekerheid die daarmee is gemoeid. 

Het is ook mogelijk een overeenkomst te sluiten waarin partijen juist 
maatschappelijke, economische of juridische ontwikkelingen verdisconteren. 
Bij een afspraak over de hypotheekrente kunnen partijen bijvoorbeeld juist 
tot doel hebben dat latere economische ontwikkelingen niet meewegen. 

Bij de arbeidsovereenkomst is mijns inziens ook mogelijk af te spreken 
dat ontwikkelingen niet meewegen. Als partijen dat niet doen, dan betekent 
het niet dat zij ontwikkelingen wel altijd willen meewegen. Zij beogen dat 
de contractuele afspraken in stand blijven en dat deze slechts bij hoge uit-
zondering opzij worden gezet. Een andere opvatting strookt niet met het 
beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst en de rechtsze-
kerheid die daarmee is gediend. 

Als partijen wel rekening willen houden met toekomstige ontwikkelingen, 
dan biedt de contractsvrijheid hen daartoe ook de ruimte, bijvoorbeeld 
door een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Ook kunnen partijen bij 

108. P.F. van der Heijden, De wederkerige dienstbetrekking, in P.F. van der Heijden (red.), 
Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, Den Haag: sdu Uitgevers 1999, p. 54.



237

een arbeidsovereenkomst afspreken dat bepaalde ontwikkelingen worden 
geïmplementeerd binnen hun rechtsverhouding en daartoe bij voorbaat 
hun instemming geven in een incorporatiebeding. In het arbeidsrecht ge-
beurt dat op grote schaal op grond van het collectief arbeidsrecht. Iedere 
wijziging van een cao werkt dan bijvoorbeeld door in de individuele ar-
beidsovereenkomst. In hoofdstuk 10 wordt daar nader op ingegaan.

9.5.3 Alleen art. 6:258 bw biedt een eenzijdige wijzigingsmogelijkheid

Om de verhouding tussen de verschillende normen die ten grondslag kun-
nen liggen aan de wijzigingsmogelijkheden in het arbeidsrecht te duiden, 
is het naar mijn mening van belang dat consensus bestaat dat eenzijdig 
inhoudelijk wijzigen in het arbeidsovereenkomstenrecht niet mogelijk is 
op grond van art. 6:248 bw, art. 7:611 bw en art. 7:613 bw. Deze normen 
bieden geen van allen de mogelijkheid om inhoudelijke wijzigingen aan 
te brengen binnen de arbeidsovereenkomst zonder dat die wijziging is te-
rug te voeren op een moment van wilsovereenstemming. Bij het eenzijdig 
wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw bestaat die wilsovereenstem-
ming eveneens, maar dan is er een ver verwijderd verband tussen de in-
stemming met het eenzijdig wijzigingsbeding door de werknemer en de 
wijzigingen die de werkgever vervolgens doorvoert. Die wijzigingen vergen 
namelijk geen instemming meer van de werknemer, terwijl de werknemer 
op het moment dat hij instemt met het eenzijdig wijzigingsbeding niet op 
de hoogte was van de wijzigingen die de werkgever vervolgens doorvoert. 
De wilsovereenstemming voor de wijzigingen is dus geconstrueerd met be-
hulp van het eenzijdig wijzigingsbeding. De werknemer heeft bij voorbaat 
ingestemd, door de werkgever de bevoegdheid te verlenen om wijzigingen 
door te voeren.

Art. 6:258 bw is de enige norm die tot een inhoudelijke wijziging van 
de overeenkomst kan leiden zonder dat dit is terug te voeren op het mo-
del van wilsovereenstemming. Het vérgaande zit niet in de toepassing van 
de toets (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar), 
maar in de rechtsgevolgen die het meebrengt als iets naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is geacht: alleen op grond 
van art. 6:258 bw heeft de rechter een zelfstandige bevoegdheid om in de 
contractuele afspraken een wijziging aan te brengen. De verplichte tussen-
komst van de rechter biedt daarbij voldoende waarborgen om een inbreuk 
te rechtvaardigen op het beginsel van consensualisme, op het beginsel van 
de verbindende kracht van de overeenkomst en op de het beginsel van 
contractsvrijheid.109 Ook de verplichting om art. 6:258 bw terughoudend 

109. De rechter bepaalt immers inhoudelijk wat tussen partijen geldt.
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toe te passen draagt daaraan bij en eerder bleek dat de rechter die terug-
houdendheid inderdaad in acht neemt.110 Dat biedt ondersteuning voor de 
zienswijze dat de rechter een contractuele benadering hanteert, omdat zeer 
weinig ruimte bestaat een oorspronkelijke overeenkomst wegens onvoor-
ziene omstandigheden te wijzigen.

9.5.4 Wat is te bereiken met art. 6:248 lid 2 bw?

Zowel bij art. 6:258 bw als bij art. 6:248 lid 2 bw is sprake van de strenge 
maatstaf dat een tussen partijen geldende regel naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Die strenge maatstaf moet terug-
houdend worden toegepast.

Art. 6:248 lid 2 bw is na art. 6:258 bw de rechtsnorm die het meest 
vergaand kan ingrijpen in de contractuele verhoudingen. Met een beroep 
op art. 6:248 lid 2 bw kan een contractspartij uitsluitend bereiken dat een 
tussen partijen geldende regel die is gegrond op een tussen hen geldende 
overeenkomst niet van toepassing is. Partijen kunnen slechts ongebonden-
heid van een contractsbepaling bereiken met behulp van een beroep op 
art. 6:248 lid 2 bw. Een contractsbepaling kan dus niet inhoudelijk worden 
gewijzigd111 – op proportioneel derogeren na. Het verschil met art. 6:258 
bw is dan ook art. 6:258 bw tevens een verzoek tot een inhoudelijke wijzi-
ging toestaat. Voorts is art. 6:258 bw slechts toepasselijk als er onvoorziene 
omstandigheden zijn, terwijl dergelijke omstandigheden voor de toepassing 
van art. 6:248 lid 2 bw niet zijn vereist. 

9.5.5 Waartoe dient art. 6:248 lid 1 bw?

Art. 6:248 lid 1 bw regelt de aanvullende werking van een tussen partijen 
bestaande overeenkomst. ‘De vraag wat partijen zijn overeengekomen kan 
niet worden beantwoord enkel op grond van een taalkundige uitleg van de 
bewoordingen van de overeenkomst.’112 Ook andere rechtsgevolgen kunnen 
voortvloeien uit de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of 
de redelijkheid en billijkheid. Dat betekent naar mijn mening dat iedere 
poging om een verdergaande mogelijkheid dan de aanvulling van een be-
staande overeenkomst te realiseren op grond van art. 6:248 lid 1 bw een 

110. hr 19 november 1993, jar 1993/274 (Campina/Van Jole). Zie r.o. 3.3 (daar staat tevens een 
verwijzing naar eerder arresten in dezelfde lijn). Zie hoofdstuk 9, paragraaf 4.4.
111. Vgl. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De 
betekenis van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ara 2006/3, p. 28. Zondag lijkt van 
mening te zijn dat art. 6:248 lid 2 bw wel als grondslag voor een inhoudelijke wijziging kan 
dienen buiten het opzij zetten van contractsbepalingen.
112. Valk 2003 (t&c BW), art. 6:248 bw, aant. 2.
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spanning oplevert met het geldende recht en in bijzonder met het beginsel 
van de verbindende kracht van de overeenkomst. Welke omstandigheden 
bij die aanvulling een rol spelen is onder andere bepaald in het Haviltex-
arrest.113

Bij de aanvulling van de bestaande overeenkomst kan wel verwarring 
ontstaan of de uitleg die eraan wordt gegeven strookt met de bedoeling 
van partijen. Zijn partijen inderdaad overeengekomen wat nu ter tafel ligt? 
Hier is van belang dat een overeenkomst geldt tussen twee partijen. De in-
dividuele partijbedoeling speelt daarbij een rol, maar is niet altijd doorslag-
gevend. Soms wordt deze geconstrueerd aan de hand van gedragingen van 
partijen en de verwachtingen van de wederpartij. Een partij kan vervolgens 
naar voren brengen dat hetgeen daaruit voorvloeit niet strookt met zijn 
bedoeling bij (het aangaan van) de overeenkomst. Of de wederpartij dan 
niettemin wordt beschermd en de overeenkomst toch invulling krijgt zoals 
de wederpartij verwachtte wordt bepaald met behulp van art. 3:35 bw.

9.5.6 Tussenconclusie over de artt. 6:248 bw, 6:258 bw en 7:611 bw

Art. 7:611 bw moet op dezelfde manier worden toegepast als art. 6:248 
bw. Dit betekent dat art. 7:611 bw niet meer en niet minder mogelijkhe-
den biedt dan art. 6:248 bw. Een arbeidsovereenkomst kan op grond van 
art. 7:611 bw worden aangevuld op grond van art. 6:248 lid 1 bw en een 
regel uit een arbeidsovereenkomst kan opzij worden gezet op grond van 
art. 6:248 lid 2 bw. Art. 7:611 bw biedt echter geen mogelijkheid om een 
inhoudelijke wijziging van een contractsbepaling te realiseren zonder dat 
dit is terug te voeren om een moment van wilsovereenstemming. Dat kan 
slechts op grond van art. 6:258 bw. Art. 6:258 bw, art. 6:248 lid 2 bw en 
art. 7:611 bw zijn naast elkaar in te roepen.

9.5.7 Het arrest van der Lely/Taxi Hofman vanuit het voorgaande beschouwd

De situatie van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is specifiek arbeidsrech-
telijk. Het ging over een organisatie, waar op een gegeven moment geen 
plaats was voor een werknemer, zolang die werknemer slechts bepaalde 
arbeid wilde verrichten, terwijl voor hem wel plaats was als hij voortaan 
andere werkzaamheden zou verrichten. De Hoge Raad heeft vervolgens 
een criterium ontwikkeld, waaruit blijkt hoe partijen zich in een dergelijke 
situatie dienen op te stellen:

113. hr 13 maart 1981, nj 1981, 635 (Ermes/Haviltex).
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‘Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van 
de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 
in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 
afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden 
gevergd. Zulks wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstan-
digheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.’114

In de literatuur komt naar voren dat het Van der Lely/Taxi Hofman crite-
rium, gebaseerd op art. 7:611 bw, inhoudelijk geen andere toets is dan de 
toets op grond van art. 6:248 lid 2 bw.115 De rechtsregel die door de Hoge 
Raad is gerealiseerd in het Van der Lely/Taxi Hofman arrest kan echter toch 
tot onduidelijkheid leiden over de vraag of de toepassing van art. 7:611 bw 
dezelfde is als de toepassing van art. 6:2 bw en art. 6:248 bw.116 Een belang-
rijke oorzaak daarvan is mijns inziens dat uit het arrest Van der Lely/Taxi 
Hofman juist niet blijkt of de Hoge Raad aanvult of derogeert.117

De mogelijkheid die op grond van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman 
bestaat, namelijk dat strijd ontstaat met art. 7:611 bw, zodra de werknemer 
weigert in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever die verband 
houden met gewijzigde omstandigheden op het werk, staat op gespannen 
voet met de verbindende kracht die aan een overeenkomst kan worden 
toegekend. 

De verbindende kracht van een overeenkomst en het beginsel van con-
tractsvrijheid (de partijautonomie) bieden de ruimte aan partijen zich te 
binden. Het staat eenmaal gebonden partijen niet zonder meer vrij (lees: 
zonder een verplichting te hebben om de schade van de wederpartij te 
vergoeden of een opzegtermijn in acht te nemen) van de gebondenheid af 
te wijken. De verbindende kracht van de overeenkomst gaat gepaard met 
de afdwingbaarheid ervan.

De arbeidsovereenkomst lijkt minder verbindend te zijn, omdat de be-
langen van organisatorische aard (te lezen uit ‘gewijzigde omstandigheden 
op het werk’ uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman) de verbindende kracht 
van oorspronkelijke afspraken onder druk kunnen zetten (dit betekent niet 
zonder meer dat deze afspraken opzij kunnen worden gezet). Dit gebeurt 
ten nadele van de werknemer die zich immers soms moet aanpassen in  

114. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman), r.o. 3.4.
115. Zie hierover hoofdstuk 9, paragraaf 5.2. Vgl. W.A. Zondag, ‘Suppletieregelingen in de 
eerste ziektejaren’, Arbeid Integraal, 2005/3, p. 99 en 100.
116. Vgl. R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248’, Arbeid Integraal 
2004/2, p. 31 t/m 36. 
117. Vgl. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De 
betekenis van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ara 2006/3, p. 25 en 26.



241

verband met gewijzigde omstandigheden op het werk (dit is te beschouwen 
als een belang van de werkgever).

De oplossing voor het probleem dat zich aandiende in het arrest Van der 
Lely/Taxi Hofman is vooralsnog specifiek ‘arbeidsrechtelijk’, want de daar 
geformuleerde regel is niet toegepast in andere delen van het overeen-
komstenrecht. De oplossing is gebaseerd op het feit dat een werkgever een 
bepaalde autonomie heeft binnen een onderneming om te bepalen hoe hij 
zijn onderneming drijft. De belangen van werknemers moeten daarvoor 
soms wijken (te lezen uit ‘gewijzigde omstandigheden op het werk’ uit het 
arrest Van der Lely/Taxi Hofman).118 Of dat voldoende is om contractueel 
bedongen belangen van de werknemer opzij te zetten kan wat mij betreft 
ter discussie worden gesteld. Als de gewijzigde omstandigheden op het werk 
te voorzien waren, dan verdient het de voorkeur om de oorspronkelijke 
contractuele afspraken te laten prevaleren. Bij onvoorziene omstandighe-
den ligt dat wellicht anders, maar het is onduidelijk waarom juist dan geen 
aansluiting wordt gezocht bij de bepaling over imprévision (art. 6:258 bw). 
Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman maakt het onderscheid niet tussen voor-
zienbare en onvoorzienbare omstandigheden en lijkt dus in beide situaties 
toepasselijk.

Bij het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is onduidelijk of sprake is van toepas-
sing van de derogerende of de aanvullende werking van de redelijkheid en 
billijkheid. De Hoge Raad overweegt in het arrest dat de norm die wordt 
aangelegd op grond van art. 7:611 bw niet meer betekent ‘dan dat, behalve 
de werkgever, ook de werknemer zich in zijn contractuele verhouding tot 
de wederpartij redelijk behoort op te stellen’119 Dit duidt op een aanvul-
lende werking van de redelijkheid en billijkheid. Immers, de arbeidsover-
eenkomst (contractuele verhouding) heeft tevens rechtsgevolgen die voort-
vloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid (lid 1 van art. 6:248 bw). 
Ook de toets die daarvoor wordt aangelegd, namelijk dat een werknemer 
op grond van art. 7:611 bw ‘op redelijke voorstellen van de werkgever, 
verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het 
algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 
afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan wor-
den gevergd’, duidt eerder op een uitleg of uitwerking van de vraag welke 
rechtsgevolgen een arbeidsovereenkomst heeft. Daarbij komt dat nergens 
de bewoordingen worden gebruikt dat een bepaalde contractsbepaling uit 
de arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid on-

118. Een ondernemer heeft niet als enige autonomie, nu hij tevens rekening heeft te houden 
met de mening van aandeelhouders en soms medezeggenschapsorganen. Vgl. 7:660 bw.
119. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman), r.o. 3.4.
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aanvaardbaar is. Evenmin blijkt dat terughoudend moet worden getoetst. 
Naar mijn mening is het arrest Van der Lely/Taxi Hofman dus te beschouwen 
als een arrest waarin nader is bepaald welke rechtsgevolgen een bestaande 
arbeidsovereenkomst heeft.

Het zou beter passen bij het systeem van de open normen als de feite-
lijke situatie van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman wel op grond van de 
strenge en terughoudende norm van art. 6:248 lid 2 bw was beoordeeld. 
Uit de feiten blijkt dat beide partijen oorspronkelijk de bedoeling hadden 
dat Van der Lely een bepaalde functie zou uitvoeren. Als de uitleg van 
een overeenkomst (op grond van art. 6:248 lid 1 bw) betekent dat een eens 
tussen partijen evident bestaande bedoeling (zoals een bepaalde functie) 
terzijde wordt geschoven, dan is dat een (te) vérgaande toepassing van art. 
6:248 lid 1 bw. De bestaande overeenkomst wordt dan immers niet meer 
als uitgangspunt genomen. 

Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst staat niet 
toe dat partijen eenzijdig een einde maken aan een bepaalde gebonden-
heid. Als een partij niet meer gebonden wenst te zijn aan bepaalde afspra-
ken bestaat de keuze om onderhandelingen voor te stellen, om een beroep 
te doen op art. 6:248 lid 2 bw – of eventueel op art. 6:258 bw – of om de 
overeenkomst te beëindigen als daartoe mogelijkheden bestaan. 

Taxi Hofman leek aan te sturen op onderhandelen, door met Van der 
Lely te bespreken dat het gezien alle omstandigheden niet mogelijk was 
om gebonden te blijven aan de oorspronkelijke afspraak met Van der Lely. 
Taxi Hofman en Van der Lely hebben echter nooit een gemeenschappe-
lijke bedoeling gehad ten aanzien van de wijziging van de oorspronkelijke 
afspraak, waardoor het bereiken van een oplossing door uitleg op grond 
van art. 6:248 lid 1 bw mijns inziens niet mogelijk is.120 Art. 6:248 lid 1 bw 
ziet immers op de uitleg van de bedoeling van beide partijen ten aanzien 
van een contractuele bepaling en die bedoeling heeft nooit bestaan.

Taxi Hofman had, toen de onderhandelingen op niets uitliepen, ook de 
rechter kunnen verzoeken de afspraak over de bedongen werkzaamheden 
opzij te zetten, omdat die afspraak in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was (een beroep 
op art. 6:248 lid 2 bw). Daarbij had Taxi Hofman een beroep kunnen doen 
op art. 7:627 bw, door te stellen dat het feit dat geen arbeid wordt verricht 
in dit geval voor risico van de werknemer komt, waardoor geen loon is 
verschuldigd.

De bovenstaande theoretische benadering draagt niet veel bij aan de 
praktijk, waar juist een behoefte bestaat bij de werkgever wijzigingen door 

120. Tenzij Taxi Hofman een beroep zou kunnen doen op art. 3:35 bw ten aanzien van dit 
punt.
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te voeren, indien dat noodzakelijk is in verband met de organisatie. In 
de praktijk zullen partijen eerst met elkaar in onderhandeling treden en 
proberen wilsovereenstemming te bereiken over de wijziging. Dat is ook 
gedaan in het geval van Van der Lely/Taxi Hofman, maar dit leidde niet tot 
een bevredigend resultaat voor Taxi Hofman.

Als de onderhandelingen op niets uitlopen, dan bestaat voor de werkge-
ver de mogelijkheid een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding in 
de zin van art. 7:613 bw, mits een dergelijk beding onderdeel uitmaakt van 
de arbeidsovereenkomst. Art. 7:613 bw bestond nog niet toen Van der Lely 
en Taxi Hofman een arbeidsovereenkomst met elkaar aangingen, maar 
zij hadden wel de contractsvrijheid om een dergelijk beding aan te gaan. 
Een eenzijdig wijzigingsbeding is voor de werkgever een zeer praktisch 
instrument om de arbeidsovereenkomst aan te passen aan organisatorische 
veranderingen. Als de werkgever nalaat een dergelijk beding op te nemen, 
dan neemt hij het risico dat hij minder eenvoudig de arbeidsovereenkomst 
kan wijzigen in verband met organisatorische aspecten dan in het geval hij 
wel een dergelijk beding aangaat met de werknemer.

Als een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding niet slaagt, dan valt 
de afweging tussen de belangen van de werknemer en de werkgever ten 
nadele van de werkgever uit. Naar mijn mening bestaat dan weinig ruimte 
de oorspronkelijke afspraak opzij te zetten op grond van art. 6:248 lid 2 bw 
en de werknemer kan dan vasthouden aan de oorspronkelijke afspraken. 
Dit is een vorm van rechtsbescherming die is gebaseerd op de oorsprongge-
dachte van de overeenkomst, namelijk dat deze verbindende kracht heeft. 
De werkgever die dat onacceptabel vindt, kan vervolgens ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst vragen, waarbij de kantonrechter de mogelijkheid 
heeft een passende vergoeding toe te kennen. Daarbij kan de kantonrechter 
rekening houden met het feit dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wil 
beëindigen, omdat het wijzigen ervan niet is gelukt. De kantonrechter kan 
bij de beoordeling betrekken of de werknemer in redelijkheid vasthield aan 
de oorspronkelijke afspraken. Als dat het geval is, dan kan dat worden ver-
disconteerd in een hogere ontbindingsvergoeding. De vergoeding kan lager 
uitvallen of zelfs op nul worden gesteld als de kantonrechter meent dat de 
werknemer zich te rigide heeft opgesteld.121

121. Zie bijvoorbeeld Ktr. Alkmaar 13 juli 2000, jar 2000/195. Hier werd een vergoeding 
met C=1/4 toegekend, omdat het voorstel van de werkgever niet onredelijk was. Vgl. Ktr. 
Zutphen 22 december 1998, jar 1999/88, waar een C-factor tussen 4 en 5 werd toegekend, 
omdat de werkgever de werknemer geen redelijke termijn had gegund om de privé-situatie 
af te stemmen met de gewijzigde werktijden. Zie tevens Ktr. Haarlem 15 februari 2002, 
jar 2002/54, waarin de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt zonder vergoeding, 
tenzij de werkneemster alsnog ingaat op de redelijke voorstellen van de werkgeefster.
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9.5.8 De onderhandelingsfase bij een wijzigingsvoorstel

Als Taxi Hofman wel met succes de oorspronkelijke afspraak opzij had 
gezet met behulp van art. 6:248 lid 2 bw, dan zou vervolgens een leemte 
ontstaan die ertoe kan leiden dat partijen opnieuw in onderhandeling moe-
ten treden. Of dat zo is, hangt ook af van de contractsbepaling die opzij 
is gezet. Soms kan een overeenkomst zonder de opzij gezette bepaling in 
stand blijven.

Partijen zijn in beginsel niet verplicht te onderhandelen, tenzij uit de re-
delijkheid en billijkheid iets anders voortvloeit en een onderhandelingsplicht 
strekt niet zo ver dat een plicht tot contracteren bestaat.122 In het geval Van 
der Lely/Taxi Hofman leek het weinig zinvol de overeenkomst te laten voort-
bestaan zonder een bepaling die aangeeft wat de bedongen arbeid omvat. 
Het verrichten van arbeid is een kernprestatie van de arbeidsovereenkomst. 
Gesteld kan worden dat een onderhandelingsplicht in een geval als Van 
der Lely/Taxi Hofman wel bestaat. Hierbij kan het arrest Baris/Riezenkamp 
in herinnering worden geroepen, waarin is overwogen dat partijen door 
in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst, tot 
elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste, 
rechtsverhouding. Dat betekent tevens dat ze rekening moeten houden met 
(hun gedrag mede moeten laten bepalen door) de gerechtvaardigde belan-
gen van de wederpartij.123 Ook de redelijkheid van een wijzigingsvoorstel 
speelt mee.

Een interessant aspect van het uitgangpunt dat Taxi Hofman en Van 
der Lely weer in onderhandeling zijn getreden (zowel voor als na der-
ogeren) is, dat het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad over de 
onderhandelingsfase van toepassing is.124 Daarin staat als uitgangspunt ge-
formuleerd dat het partijen is toegestaan de onderhandelingen af te breken 
zonder dat een schadevergoedingsplicht is ontstaan, tenzij dit op grond van 
het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen 
van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het 
geval onaanvaardbaar zou zijn. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat deze 
maatstaf streng en terughoudend is.125

Het is de vraag of de toepassing van dit arrest op de casus van het ar-
rest Van der Lely/Taxi Hofman mogelijk is. Immers, hierboven werd ervan 
uitgegaan dat Taxi Hofman eerst – dus voordat Taxi Hofman een beroep 

122. Vgl. hr 8 april 2005, nj 2005, 482 (Agis). Dit gold voor de fase tijdens een 
overeenkomst.
123. hr 15 november 1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
124. hr 12 augustus 2005, nj 2005, 467 (cbb/jpo). Vgl. A.F. Bungener,’De precontractuele fase 
in het individuele arbeidsrecht’, Sociaal Recht 2006/2, p. 58 t/m 66.
125. R.o. 3.7.
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deed op de redelijkheid en billijkheid – in onderhandeling trad met Van 
der Lely. Daarbij geldt als uitgangspunt dat beide partijen vrij zijn de on-
derhandelingen af te breken, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar is. Als de onderhandelingen op niets zouden 
uitlopen, dan blijft de oorspronkelijke contractsbepaling gelden en zou deze 
alsnog opzij kunnen worden gezet op grond van art. 6:248 lid 2 bw. 

Mijns inziens vormt het oordeel dat het afbreken van de onderhande-
lingen door een werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar is, een belangrijke aanwijzing dat de werkgever de 
rechter met succes kan verzoeken dat de bepaling uit de oorspronkelijke 
overeenkomst buiten werking wordt gesteld met een beroep op art. 6:248 
lid 2 bw.126

Als een werkgever een bepaling uit een arbeidsovereenkomst niet meer 
wil toepassen, kortom, onverbindendheid wil realiseren, dan is de eerste 
stap dat hij hierover de onderhandelingen met de werknemer opent. De be-
paling blijft gedurende deze onderhandelingen van kracht, omdat immers 
het buiten werking stellen onderdeel is van de uitkomst van de overeen-
stemming die partijen met de onderhandelingen pogen te bereiken. 

De werknemer dient zich tijdens deze onderhandelingen redelijk op te 
stellen. Binnen die redelijke opstelling bestaat ruimte voor beide partijen 
om de onderhandelingen af te breken, tenzij dat afbreken naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.127 

De werkgever kan dus, als de werknemer de onderhandelingen afbreekt, 
laten toetsen bij de rechter of het afbreken van de onderhandelingen naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en tegelijk 
vorderen dat de betreffende bepaling waarover werd onderhandeld opzij 
wordt gezet op grond van art. 6:248 lid 2 bw. 

Partijen zijn tijdens de onderhandelingen over een nieuwe contractsbepa-
ling ter vervanging van de contractsbepaling, die opzij is gezet, in beginsel 
vrij de onderhandelingen af te breken. Dit kan tot problemen leiden, omdat 
er een contractuele band blijft bestaan, terwijl de overeenkomst door het 
opzij zetten van een contractsbepaling inhoudelijk niet meer bruikbaar is. 

De mogelijkheid tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst biedt 
dan uitkomst. Partijen kunnen na onderhandelingen tweezijdig tot de be-
eindiging van de arbeidsovereenkomst. Als een partij daaraan geen me-

126. De werkgever kan ook eerst de rechter verzoeken de bepaling opzij te zetten (hij kan dat 
niet uit eigen beweging doen wegens verbindende kracht van de overeenkomst) en vervolgens 
onderhandelen over een nieuwe invulling, ten minste, als invulling noodzakelijk is. Het is 
immers ook mogelijk dat de arbeidsovereenkomst onverkort kan worden uitgevoerd met 
uitzondering van de gederogeerde bepaling.
127. Daarbij maakt het niet uit wie de onderhandelingen heeft geopend.
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dewerking wenst te verlenen, dan bestaat soms de mogelijkheid de ar-
beidsovereenkomst op te zeggen en ook kunnen partijen altijd de rechter 
verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat partijen niet tot over-
eenstemming kunnen komen ten aanzien van een nieuwe contractsbepa-
ling, moet dan wel als voldoende gewichtige reden in de zin van art. 7:685 
bw kunnen worden bestempeld. Verder speelt de opstelling van partijen 
tijdens de onderhandelingen bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek 
mee, nu dat immers omstandigheden zijn (‘alle omstandigheden’ in de zin 
van art. 7:685 bw), die bij het vaststellen van een eventueel toe te kennen 
vergoeding meewegen. Dit betekent dat een werknemer die van mening 
is dat de werkgever door middel van een voorstel tot het wijzigen van de 
arbeidsovereenkomst in feite probeert een beëindiging af te dwingen, de 
ruimte heeft om dat ten volle te laten toetsen door de kantonrechter. Als 
een werknemer zich niet of in geringe mate wenst in te passen binnen de 
organisatie, dan kan de werkgever dat weer bij het ontbindingsverzoek naar 
voren brengen.

Zo beschouwd lijkt het eenvoudiger om de arbeidsovereenkomst geheel 
te beëindigen, dan om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Dat klopt ook 
naar mijn mening, want een wijziging is in beginsel gebaseerd op tweezij-
digheid. Beide partijen moeten zich daarin kunnen vinden. Dit geldt niet 
altijd bij een beëindiging. Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst kan ook zonder medewerking van de wederpartij – eenzijdig – 
worden ingediend. Het feit dat een dergelijk verzoek wordt ingediend biedt 
in beginsel voldoende grond voor de rechter om de arbeidsovereenkomst 
ook daadwerkelijk te beëindigen, bijvoorbeeld wegens een verstoorde ar-
beidsrelatie. In hoofdstuk 11 wordt nader ingegaan op het beëindigen van 
de arbeidsovereenkomst als ultieme wijzigingsvorm.

9.5.9 De verhouding tussen art. 7:613 bw en de artt. 6:248 bw, 
 6:258 bw en 7:611 bw128

De mogelijkheid van de werkgever om van de wijzigingsbevoegdheid uit 
art. 7:613 bw gebruik te maken, is gegrond op wilsovereenstemming tussen 
de werknemer en de werkgever.129 Partijen bij een arbeidsovereenkomst 
hebben overeenstemming bereikt dat de werkgever deze bevoegdheid 
heeft. Door het opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding ontstaat een 
nieuwe uitgangspositie tussen partijen bij de arbeidsovereenkomst. Aan de 
oorspronkelijke afspraken komt minder waarde toe, omdat de werkgever 

128. Zie over art. 7:613 bw tevens hoofdstuk 10, paragraaf 2.5.
129. Het is de vraag of de werknemer de onderhandelingsvrijheid heeft om een dergelijk 
beding te weigeren.
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deze met een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding kan aanpassen. De 
arbeidsovereenkomst is dus minder verbindend dan in het geval er geen 
eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.

Art. 7:613 bw is niet op één lijn te stellen met de artikelen 6:2 bw, 6:248 
bw, 6:258 bw of 7:611 bw. Art. 7:613 bw regelt namelijk een bijzonder be-
ding, terwijl de artikelen 6:2 bw, 6:248 bw en 7:611 bw de redelijkheid en 
billijkheid nader regelen en art. 6:258 bw een bijzondere bevoegdheid van 
de rechter regelt – onder meer tot het wijzigen van overeenkomsten –. De 
wijzigingsbevoegdheden van de artikelen 6:2 bw, 6:248 bw, 6:258 bw of 
7:611 bw zijn dus direct gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid, terwijl 
de wijzigingsbevoegdheid op grond van art. 7:613 bw is gebaseerd op wils-
overeenstemming tussen partijen. De toets van art. 7:613 bw is echter wel 
een redelijkheidtoets.

Art. 7:613 bw toetst of een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding is 
toegestaan in bepaalde omstandigheden. Dat beroep is alleen toegestaan 
als de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang heeft, dat het belang 
van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, voor het 
zwaarwichtige belang van de werkgever naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid moet wijken. Zo beschouwd heeft de toets van art. 7:613 bw 
veel weg van de toets van art. 6:248 lid 2 bw.

Beltzer ziet naar mijn mening terecht een verschil tussen de toets van 
art. 6:248 lid 2 bw en de toets van art. 7:613 bw. De toets van art. 6:248 
lid 2 bw voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden acht hij zwaarder dan 
de toets van art. 7:613 bw.130 De parlementaire geschiedenis biedt echter op 
dit punt geen duidelijkheid. In de Memorie van Toelichting komt eerst een 
aantal casusposities aan de orde en daarin wordt steeds de maatstaf van art. 
6:248 lid 2 bw als uitgangspunt genomen:

‘De werking van de voorgestelde regeling wordt aan de hand van de volgende 
casusposities toegelicht.

c.1. Als de regeling van arbeidsvoorwaarden voortvloeit uit een cao en de 
werkgever de ongeorganiseerde werknemer – door toepassing van een wijzi-
gingsbeding – aan die cao wil binden is voldaan aan het rechtsvermoeden van 
het «zwaarwichtig belang». De werkgever kan dan een beroep doen op het wij-
zigingsbeding. De werknemer kan zich daartegen verzetten als naar redelijkheid 
en billijkheid de toepassing van dat beding (de toepassing dus van de gewijzigde 

130. R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248’, Arbeid Integraal 2004/2, 
p. 32 en 33. De opvatting van Beltzer wordt onder meer gevolgd door C.S. Kehrer-Bot en 
E.L.J. Bruyninckx, ‘Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: eenduidige benadering 
door rechters gewenst’, Arbeidsrecht 2005/4, p. 39 t/m 46. 
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regeling van arbeidsvoorwaarden) voor hem onaanvaardbaar zou zijn. In de 
maatstaf redelijkheid en billijkheid speelt als gezegd het gegeven dat de regeling 
van arbeidsvoorwaarden juist een cao betreft – met diens grote maatschappe-
lijke betekenis – een belangrijke rol.

c.2. Als er een akkoord bestaat tussen ondernemingsraad en ondernemer over 
een regeling van arbeidsvoorwaarden is evenzeer voldaan aan het rechtsver-
moeden van het «zwaarwichtig belang» en kan de werkgever in beginsel een 
beroep doen op het wijzigingsbeding. De werknemer kan zich daartegen ver-
zetten als die toepassing te zijnen aanzien naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is. De vaststelling van wat redelijk en billijk is dient 
in deze situatie anders gewogen te worden dan in de situatie dat de arbeids-
voorwaardenregeling voortvloeit uit een cao. De werknemer kan zich – anders 
gezegd – in het algemeen sneller onttrekken aan de toepassing van het wijzi-
gingsbeding ingeval die toepassing ziet op overeenstemming tussen ondernemer 
en ondernemingsraad dan ingeval het wijzigingsbeding ertoe strekt de (ongeor-
ganiseerde) werknemer te binden aan een cao. Immers, in het laatste geval legt 
de grote maatschappelijke betekenis van de cao in termen van redelijkheid en 
billijkheid meer gewicht in de schaal.

c.3. Als geen cao van toepassing is noch een ondernemingsraad is ingesteld – en 
er dus over de arbeidsvoorwaarden geen countervailing power aan werkne-
merszijde is – kan de werkgever slechts gebruik maken van wijzigingsbedingen 
als hij aantoont dat anderszins sprake is van een zwaarwichtig belang. Gezien 
het uitgangspunt dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig worden gewijzigd, zal 
het daarbij in het algemeen moeten gaan om zwaarwegende bedrijfseconomi-
sche- of organisatorische omstandigheden die tot wijziging van arbeidsvoor-
waarden noodzaken. Anders gezegd: hij dient aan te tonen dat sprake is van 
zodanige omstandigheden dat toepassing van de ongewijzigde regeling van ar-
beidsvoorwaarden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor hem 
onaanvaardbaar is. Dit geldt ook indien ondernemer en ondernemingsraad 
geen overeenstemming hebben bereikt over de wijziging van de regeling van 
arbeidsvoorwaarden.’131

Ook de kamerleden van d66 namen de toets van art. 6:248 lid 2 bw als 
uitgangspunt en betwijfelden daarom de toegevoegde waarde van art. 7:613 
bw:

‘Voorts wijzen deze leden erop dat de beperkende werking van de redelijkheid 
en billijkheid t.a.v. verbintenissen in het algemeen geregeld is in de artikel 6:2 

131. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 3, p. 23 en 24.
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en artikel 6:248, bw. Een afzonderlijke regeling voor wijzigingsbedingen in 
de arbeidsovereenkomst is daarnaast niet nodig. Bij de toepassing van artikel 
6:248, bw, moet mede in aanmerking worden genomen dat ook de aard van 
de arbeidsovereenkomst zich ertegen verzet dat de werkgever te lichtvaardig 
eenzijdig wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden kan aanbrengen die voor de 
werknemer nadelig zijn (vgl. artikel 3:12 bw).’132

In de Nota naar aanleiding van het Verslag komt de maatstaf van art. 6:248 
lid 2 bw echter niet meer uitdrukkelijk naar voren:

‘De leden van de fracties van d66, gpv en GroenLinks betwijfelden de nood-
zaak van het voorgestelde artikel 613 bw. Zij wezen in dit verband op hetgeen 
reeds in het algemeen ten aanzien van verbintenissen is geregeld in de artikelen 
6:2 en 6:248 bw. De leden van de PvdA-fractie verwezen in dit verband naar 
de brief van de fnv van 24 april 1996, waarin de fnv aangeeft geen gehoefte 
te hebben aan artikel 613, tweede lid. De leden van de rpf-fractie verwezen 
naar de opvatting van de rco, die tegen het opnemen van het tweede lid van 
artikel 613 bw zijn. 

Zonder het voorgestelde artikel 613 bw zou de werkgever, indien de arbeids-
overeenkomst een beding bevat dat hem de bevoegdheid geeft arbeidsvoor-
waarden te wijzigen, met een beroep op dat beding deze bevoegdheid in begin-
sel kunnen uitoefenen. Indien dit niet redelijk zou zijn, zou de werknemer deze 
onredelijkheid moeten aantonen. Artikel 613, eerste lid bw gaat er daarentegen 
van uit dat het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden slechts mogelijk is 
indien de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang bij de wijziging heeft dat 
het belang van de werknemer daarvoor in redelijkheid moet wijken. Het is aan 
de werkgever om dat zwaarwichtige belang aan te tonen.’133

Voorts brengt de regering de achterliggende gedachte van art. 7:613 bw 
naar voren:

‘Het is goed in het oog te houden wat de achterliggende gedachte is van artikel 
613 bw. Aan de ene kant is er het belang van de werknemer om beschermd te 
worden tegen de mogelijkheid dat de werkgever zonder de instemming van de 
werknemer wijzigingen aanbrengt in de arbeidsovereenkomst. Aan de andere 
kant is er het belang van de werkgever bij een collectieve ordening van de 
arbeidsvoorwaarden, ook van die welke niet bij cao zijn geregeld. De eis dat 
hij van iedere individuele werknemer instemming moet verkrijgen voor een 

132. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 7, p. 22.
133. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 9, p. 32.
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wijziging van de arbeidsovereenkomst, zou niet alleen kostbaar en tijdrovend 
zijn, maar zou bovendien tot gevolg hebben dat na verloop van tijd, wanneer 
hij verschillende wijzigingen heeft willen doorvoeren, het arbeidsvoorwaarden-
regime per werknemer verschilt. Wij hebben deze twee belangen, die op het 
eerste gezicht met elkaar op gespannen voet staan, willen verenigen.’134

Art. 7:613 bw beoogt een afweging te reguleren tussen het belang van de werk-
nemer te worden beschermd tegen eenzijdige wijzigingen en het belang van de 
werkgever bij een collectieve ordering van arbeidsvoorwaarden. Deze belangen 
spelen mijns inziens mee bij de toepassing van de redelijkheidstoets. Zeker als 
een werkgever inderdaad zwaarwichtige belangen heeft, lijkt de zware toets van 
art. 6:248 lid 2 bw niet de juiste maatstaf.

In het Verslag van het wetgevingsoverleg komt nogmaals de vraag op naar 
de noodzaak van de invoering van art. 7:613 bw:

‘De vakliteratuur zegt dat een en ander al wordt geregeld in de artikelen 6:2 bw 
en 6:248 bw. Regeling in artikel 613 bw zou dan eigenlijk niet nodig zijn.’135

Minister Melkert komt daarop echter niet meer terug.136 In datzelfde ver-
slag brengt de minister de strekking van art. 7:613 bw nogmaals naar voren 
en gebruikt dan niet de maatstaf van art. 6:248 lid 2 bw:

‘Het is juist op het individu toegespitst en kan in feite de toetsing van de 
redelijkheid en de billijkheid van de overeenkomst aan de orde stellen in om-
standigheden waarin het kennelijk zo moet. Dan gaat het om het eenzijdige 
wijzigingsbeding, vanuit de ondernemer geredeneerd. Als dit een individu raakt 
op een wijze die niet kan, is via artikel 613 geregeld waar betrokkene zijn of 
haar recht kan halen.’137

De parlementaire geschiedenis biedt uiteindelijk geen duidelijkheid welke 
redelijkheidstoets dient te worden aangelegd bij art. 7:613 bw, terwijl dit 
in de praktijk wel een probleem is. Soms wordt in parlementaire stukken 
uitdrukkelijk de formulering ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar’ gehanteerd, terwijl in andere parlementaire stukken 
wordt verwezen naar de ‘redelijkheid en billijkheid’ of ‘redelijk’. Tenslotte 

134. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 9, p. 31.
135. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 28, p. 21.
136. F. Koning, ‘De cao, de ongebonden werknemer en het wijzigingsbeding’, sma 1998/11/12, 
p. 477. Koning brengt naar voren dat kabinet niet heeft uitgelegd waarom art. 7:613 bw niet 
heeft laten vervallen in verband met art. 6:248 bw.
137. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 28, p. 34.
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is van belang dat de formulering van het uiteindelijke art. 7:613 bw noch 
volledig bij lid 1, noch bij lid 2 van art. 6:248 bw aansluit.

Naar mijn mening is de invulling van art. 7:613 bw toegespitst op het 
arbeidsrecht en daarmee anders van bij art. 6:248 lid 2 bw. Zo bestaat 
enige duidelijkheid over de vraag wanneer een belang van de werkgever 
zwaarwichtig is. Oorspronkelijk zou bij art. 7:613 bw namelijk een tweede 
lid worden opgenomen: 

‘In het tweede lid wordt bepaald dat het belang van de werkgever wordt ver-
moed voldoende zwaarwichtig te zijn als de regeling van arbeidsvoorwaarden 
(waaraan de werkgever de werknemer door toepassing van het wijzigingsbeding 
wil binden) voortvloeit uit een de werkgever bindende cao danwel is vastgesteld 
in overeenstemming met de ondernemingsraad.’138

Dit tweede lid is nooit opgenomen, maar de strekking ervan geldt nog 
wel:

‘Over het tweede lid van artikel 613 bw merken wij op dat inderdaad ook 
zonder die bepaling aan de overeenstemming met werknemersorganisaties en 
ondernemingsraden een belangrijke betekenis toekomt bij de vraag of wijziging 
van een arbeidsvoorwaardenregeling redelijk is.’139

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt ook wat voor zwaarwichtige be-
langen de werkgever kan hebben als geen sprake is van een wijziging op 
grond van een cao of op grond van afspraak met de ondernemingsraad. De 
werkgever moet dan aantonen dat hij zwaarwegende bedrijfseconomische- 
of organisatorische omstandigheden heeft die tot wijziging van arbeidsvoor-
waarden noodzaken.140

Het belang van art. 7:613 bw en de toegevoegde waarde ten opzichte 
van art. 6:248 lid 2 bw is naar mijn mening dat werkgevers worden be-
perkt bij het gebruik van eenzijdige wijzigingsbedingen. Art. 7:613 bw is 
dus onderdeel van de werknemersbescherming, want bij de afweging van 
art. 7:613 bw wordt ook het belang van de werknemer betrokken. Naar 
mijn mening is het belang van de werknemer vrijwel altijd vervat in de 
oorspronkelijke arbeidsvoorwaarde (contractsbepaling) die hij omwille van 
het zwaarwichtige belang van de werkgever niet meer kan inroepen.141 Die 

138. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 3, p. 22.
139. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 9, p. 32.
140. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 3, p. 24.
141. De werknemer heeft geen baat bij de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarde als een wijziging 
wordt doorgevoerd die gunstiger is dan de oorspronkelijke afspraak.
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arbeidsvoorwaarde kan opzij worden gezet met behulp van een redelijk-
heidstoets. Vervolgens bestaat er bij voorbaat wilsovereenstemming tussen 
partijen dat de werkgever de bevoegdheid heeft om de opzij gezette ar-
beidsvoorwaarde te vervangen, vaak uniform voor alle werknemers in het 
kader van de ordeningsfunctie.

Kortom, art. 7:613 bw is vanuit het oogpunt van werknemersbescherming 
geschreven en heeft tot doel eenzijdige wijzigingen door de werkgever te 
bemoeilijken, maar door het opnemen van het eenzijdig wijzigingsbeding 
blijkt ook dat de werkgever in het kader van ordeningsbelangen eventu-
eel toekomstige wijzigingen kan doorvoeren. De werknemer is zich daar-
van bewust, omdat hij heeft ingestemd met het wijzigingsbeding.142 Als de 
werkgever een ordeningsbelang – een organisatorisch belang – heeft voor 
de eenzijdige wijziging, dan dient de werkgever mogelijkheden te hebben 
daarmee in verband staande voorgenomen wijzigingen door te voeren, 
tenzij de redelijkheidstoets ten nadele van de werkgever uitvalt. Het strikt 
toepassen van de redelijkheidstoets van art. 6:248 lid 2 bw is daarvoor 
minder geschikt, omdat daarmee slechts bij hoge uitzondering contractuele 
bepalingen kunnen worden opzij gezet, waardoor het ordeningsbelang van 
de werkgever te weinig wordt gediend. De redelijkheidstoets dient dus, als 
een werkgever inderdaad een eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgenomen, 
lichter uit te vallen dan de toets die wordt aangelegd bij art. 7:611 bw of 
art. 6:248 lid 2 bw. Dit geldt ook, omdat anders de beoogde werknemers-
bescherming van art. 7:613 bw ten aanzien van eenzijdige wijzigingen door 
de werkgever kan worden omzeild door na te laten een eenzijdig wijzigings-
beding op te nemen. Naar mijn mening moet daarom voor wijzigingen 
die niet zijn gegrond op een eenzijdig wijzigingsbeding van art. 7:613 bw 
de toets van art. 6:248 lid 2 bw als uitgangspunt gelden. In de rechtspraak 
is dit uitgangspunt overigens niet terug te vinden en lijkt een wijziging op 
grond van het Taxi-Hofman-criterium eerder te worden gehonoreerd dan 
een wijziging gegrond op art. 7:613 bw of 6:248 lid 2 bw.143

9.6 Conclusie

Een arbeidsovereenkomst en de inhoud daarvan komen tot stand door 
middel van wilsovereenstemming tussen partijen. Het beginsel van con-
sensualisme ligt ten grondslag aan de arbeidsovereenkomst. Als partijen 
eenmaal tot wilsovereenstemming zijn gekomen, dan heeft de arbeidsover-

142. De werknemer heeft echter weinig tot geen ruimte om die instemming te onthouden.
143. C.J. Loonstra, M.E.S. Fiselier, B.R. Vink, ‘Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige 
wijziging arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht 2007/2, p. 44.
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eenkomst tussen hen verbindende kracht. Aan die verbindende kracht kan 
afbreuk worden gedaan door wilsovereenstemming te bereiken over nieuwe 
afspraken. Wilsovereenstemming is de belangrijkste wijzigingsmogelijkheid, 
ook binnen het arbeidsovereenkomstenrecht. Enige bijzondere wijzigings-
mogelijkheden zijn eveneens op wilsovereenstemming gebaseerd, zoals de 
mogelijkheid om op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van 
art. 7:613 bw de arbeidsovereenkomst te wijzigen, een beroep op de waa 
en de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst aan te passen op grond van het 
criterium van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman. De hoofdregel is dus dat 
de arbeidsovereenkomst slechts tweezijdig kan worden gewijzigd.

Op die hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen, die allen zijn gegrond 
op de redelijkheid en billijkheid. Slechts één uitzondering biedt de moge-
lijkheid de inhoud van de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, name-
lijk de uitzondering van art. 6:258 bw. Daarbij is wel de tussenkomst van de 
rechter vereist. Voorts geldt bij toepassing van die wijzigingsmogelijkheid 
een aantal andere vereisten. Een andere uitzondering op de hoofdregel is 
het derogeren van een afspraak uit de arbeidsovereenkomst op grond van 
art. 6:248 lid 2 bw. Een beroep daarop is evenmin snel toegelaten. 

Art. 7:611 bw is de arbeidsrechtelijke toepassing van art. 6:248 bw en 
regelt hetzelfde als art. 6:248 bw. Dit betekent dat art. 7:611 bw niet meer 
en niet minder mogelijkheden biedt dan art. 6:248 bw. Een arbeidsover-
eenkomst kan op grond van art. 7:611 bw worden aangevuld in de zin van 
art. 6:248 lid 1 bw en een bepaling uit een arbeidsovereenkomst kan opzij 
worden gezet in de zin van art. 6:248 lid 2 bw. Uit de toepassing van art. 
7:611 bw blijkt niet altijd of een beroep op de aanvullende of derogerende 
werking van de redelijkheid en billijkheid wordt gedaan en dat komt de 
rechtszekerheid niet ten goede. Naar mijn mening zou in het arbeidsrecht 
beter moeten worden aangesloten bij de formulering van de leden 1 en 2 
van art. 6:248 bw, zodat ten minste duidelijk is of sprake is van de aanvul-
lende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Voor zover arbeidsrechtelijke aspecten een rol spelen bij de verschillende 
wijzigingsmogelijkheden, is dit tevens met behulp van het algemene over-
eenkomstenrecht te verklaren. Alle (feitelijke) omstandigheden van het geval 
kunnen meespelen, dus ook specifieke arbeidsrechtelijke omstandigheden. 
Ook bepaalde ‘institutionele’ aspecten kunnen worden meegewogen, maar 
wel binnen een contractueel systeem.

 conclusie 9.6

253





255

10 het wijzigen van 
 arbeidsvoorwaarden op grond 
 van collectief arbeidsrecht

10.1 Inleiding

Een groot deel van de afspraken die tussen de werkgever en de werknemer 
gelden, komt tot stand door middel van collectieve arbeidsvoorwaarden-
vorming. Als collectieve arbeidsvoorwaarden later wijzigingen ondergaan, 
dan kunnen de wijzigingen op individueel niveau doorwerken tussen de 
werkgever en de werknemer. Hieronder komen eerst het cao-recht en het 
wijzigen van arbeidsvoorwaarden met behulp van het cao-recht aan de 
orde. Daarna wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de ondernemings-
raad invloed heeft op afspraken tussen de werknemer en de werkgever. In 
paragraaf vier komt de bedrijfsregeling aan bod en de mogelijkheden om 
die te wijzigen. In paragraaf vijf staat een conclusie.

10.2 Het cao-recht en het wijzigen 
 van arbeidsvoorwaarden

10.2.1 Inleiding

De eerste cao’s komen tot stand aan het einde van de 19e eeuw. In het 
begin van de 20e eeuw bestaat in de rechtswetenschap onduidelijkheid over 
de juridische status van de cao.1 Op dat moment is er nog geen wettelijke 
regeling voor de cao. Die komt voor het eerst als de Wet op de arbeidsover-
eenkomst wordt ingevoerd in 1907, waarin art. 1637n bw is opgenomen:2

 
‘Elk beding tusschen den werkgever en den arbeider, strijdig met eene col-
lectieve arbeidsovereenkomst, door welke zij beiden gebonden zijn, zal op de 
daartoe strekkende vordering van ieder dergenen, die bij de collectieve arbeids-
overeenkomst partij waren, met uitsluiting evenwel van den werkgever zelven, 
worden nietig verklaard.

1. A. Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, p. 11 t/m 
16. De discussie over de juridische status wordt hier buiten beschouwing gelaten. Stege heeft 
dat nader heeft uitgewerkt. J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van 
het Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838), 2e herziene en uitgebreide druk, Amsterdam: 
N.V. De Arbeiderspers 1949, p. 91, geeft overigens aan dat de eerste cao in Nederland in 
1904 werd gesloten.
2. Wet van 13 juli 1907, Stb. 193.
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Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan eene regeling, getroffen 
door een of meer werkgevers of eene of meer rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen van werkgevers, met eene of meer rechtspersoonlijkheid bezitten-
de vereenigingen van arbeiders, omtrent arbeidsvoorwaarden, bij het aangaan 
van arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.’

Art. 1637n bw was de enige wettelijke bepaling over de cao en veel dui-
delijkheid over de juridische status van de cao werd er niet mee bereikt. 
Wel bleek dat de regeling omtrent arbeidsvoorwaarden van toepassing kon 
worden op individuele werknemers, maar dat zij geen zelfstandig recht 
hadden om nakoming van de cao af te dwingen. Dit is af te leiden uit het 
eerste deel van art. 1637n bw, waarin staat dat ‘dergenen, die bij de col-
lectieve arbeidsovereenkomst partij waren’ hiertoe bevoegd waren. In art. 
1637n bw werd ook bepaald dat de werkgever geen recht had de nietigheid 
van met de cao strijdige bepalingen in te roepen. Alleen vakverenigingen 
waren daartoe bevoegd.

Aan het begin van de 20e eeuw groeit de beroepsbevolking. Ook het 
aantal georganiseerde werknemers neemt toe. Het aantal georganiseerde 
werknemers was op 1 januari 1907 128.870 en dit aantal is op 1 januari 1936 
toegenomen tot 728.150.3 Met het toenemen van het aantal georganiseerde 
werknemers neemt ook het belang toe van de cao als instrument voor 
arbeidsvoorwaardenvorming.

Rondom het einde van de Eerste Wereldoorlog ontstaat discussie over 
de regeling van de cao. De regeling van art. 1637n bw is summier en een 
verdergaande wettelijke regeling wordt wenselijk geacht. Uiteindelijk wordt 
in 1926 een wetsontwerp ingediend voor de privaatrechtelijke regeling van 
de cao. Op 1 september 1928 treedt de Wet op de collectieve arbeidsover-
eenkomst in werking.4

De cao is tegenwoordig een zeer belangrijk instrument om arbeidsvoor-
waarden te realiseren. De lage organisatiegraad bij vakverenigingen – on-
geveer 29% van de werknemers is lid van een vakbond5 – doet ten onrechte 
vermoeden dat slechts weinig werkgevers en werknemers aan arbeidsvoor-

3. J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht 
sinds de codificatie (1838), 2e herziene en uitgebreide druk, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 
1949, p. 90.
4. A. Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, p. 20 en 
21. Wet van 24 december 1927, Stb. 415.
5. W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, cao-recht, Deventer: Kluwer 2004, p. 34. Vgl. CBS, 
Maandelijkse cijfers werkloze-, werkzame- en niet-beroepsbevolking, 2005 dec./2006 feb., 
Voorburg/Heerlen 2006: in 2005 bedraagt de beroepsbevolking 7,4 miljoen werknemers en 
daarvan vallen bijna 6,2 miljoen werknemers onder een cao. Deze gegevens leiden dus tot 
een percentage van ongeveer 84%. 
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waarden gebonden raken op grond van een cao. Door de systematiek van 
het cao-recht raken namelijk ook werknemers die geen lid zijn bij een 
vakvereniging (ongebonden werknemers) betrekkelijk snel gebonden aan 
een cao. De organisatiegraad van werkgevers is beslissend en niet de or-
ganisatiegraad van werknemers. Voor ongeveer 84% van de werknemers 
geldt een cao.6 Ook gebeurt het dat ongebonden werkgevers een cao volgen 
door de arbeidsvoorwaarden uit een cao op hun werknemers van toepas-
sing verklaren. Deze werknemers worden niet meegeteld bij de 84%.

De Wet cao is een ‘zuiver civielrechtelijke regeling van de collectieve 
arbeidsovereenkomst’: 

‘Het is een verhouding tussen collectiviteiten, in verenigingen georganiseerde 
individuen, waarbij de vereniging de belangen van de gehele groep vertegen-
woordigt, terwijl de vereniging op haar beurt door het bestuur vertegenwoor-
digd wordt. De gebondenheid is echter uit contract.’7 

Fase wijst erop dat de cao meer is dan een contract: 

‘door art. 14 van de Wet op de c.a.o. en de mogelijkheid van algemeen ver-
bindendverklaring is in feite sprake van regelgeving in de bedrijfstak, waarbij 
privaatrechtelijke organisaties materiële wetgevers zijn: zij scheppen recht voor 
collectiviteiten. De cao staat tussen contract en wet in, tussen afspraak en op-
gelegde norm, tussen publiek- en privaatrecht.’8

De verhouding tussen collectiviteiten komt verder niet aan de orde, want in 
dit proefschrift staat de positie van de individuele werkgever en werknemer 
centraal. Omdat verreweg de meeste werkgevers en werknemers onder 
het arbeidsvoorwaardenregime van een cao vallen, kan niet onbesproken 
blijven hoe zij aan de inhoud van een cao gebonden raken en hoe latere 
wijzigingen van een cao op hen van toepassing worden. Ook komt aan 
de orde of voor de individuele werkgever en werknemer sprake is van 
een contractueel stelsel, dus een stelsel dat is gebaseerd op het algemeen 
overeenkomstenrecht.

6. Kamerstukken ii 2003/04, 29200 xv, nr. 2, p. 215; Kamerstukken ii (Sociale Nota 2002), 28001, 
nr. 2, p. 178.
7. J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht 
sinds de codificatie (1838), 2e herziene en uitgebreide druk, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 
1949, p. 93.
8. W.J.P.M. Fase, De botsing tussen de contracts- en vakverenigingsvrijheid, Enige beschouwingen over het 
c.a.o.-recht, Deventer: Kluwer 1981, p. 19.
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10.2.2 Binding aan een cao door lidmaatschap en toepassing van de cao 
 op grond van art. 14 Wet cao

Een cao is van toepassing op de werknemer die lid is van een vakorganisa-
tie die betrokken is bij het afsluiten van de cao voor de bedrijfstak waarin 
de werknemer werkzaam is. Wel is vereist dat zijn werkgever aan deze cao 
is gebonden. De werknemer raakt dan gebonden, doordat hij lid is van de 
vakbond, op grond van art. 9 jo. art. 12 Wet cao. Door het lidmaatschap 
bij de vakvereniging geeft de werknemer zijn contractsautonomie prijs ten 
gunste van de vakvereniging.

Vaak past de gebonden werkgever de cao ook toe op ongebonden werk-
nemers. De cao moet dan wel betrekking hebben op de werkzaamheden 
die de werkgever verricht. De werkgever heeft op grond van art. 14 Wet 
cao de verplichting de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden ook aan te 
bieden aan ongebonden werknemers. Deze werknemers, zogenaamde art. 
14-werknemers, hebben geen zelfstandig recht om dit af te dwingen. Zij 
kunnen wel de vakorganisatie vragen de werkgever ertoe te bewegen de 
ongebonden werknemers gelijke arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Het is 
de vraag of de vakorganisatie dat doet, omdat zij in beginsel slechts voor 
haar leden opkomt. Art. 14 Wet cao is geen dwingendrechtelijke bepaling. 
Het afwijken of het buiten toepassing verklaren van art. 14 Wet cao komt 
echter zelden voor.9

Jacobs wijst erop dat de verplichting van art. 14 Wet cao alleen voor de 
werkgever geldt ten aanzien van nieuw in dienst tredende werknemers. Hij 
leidt dit af uit de bewoordingen ‘welke hij aangaat’ uit art. 14 Wet cao.10 
Fase en Van Drongelen menen echter dat art. 14 Wet cao niet zo letterlijk 
moet worden gelezen. Zij stellen dat de wetgever met ‘het aangaan van 
de arbeidsovereenkomst’ wellicht ook het wijzigen van de arbeidsovereen-
komst bedoelt. Zij wijzen daarbij op art. 7 lid 2 Wet cao, waarin staat dat 
een cao ook geldt voor bestaande arbeidsovereenkomsten. Verder noemen 
zij een praktisch argument, namelijk dat een werkgever niet op de hoogte 
is van het lidmaatschap van zijn werknemers of het ontbreken daarvan. 
Daardoor weet de werkgever, als de lezing van art. 14 Wet cao van Jacobs 
wordt gevolgd, niet welke arbeidsvoorwaarden gelden.11

Als de werkgever de cao toepast op ongebonden werknemers, dan kan 
sprake zijn van stilzwijgende aanvaarding van de cao door de werknemer.12 

9. Kamerstukken i 2001/02, 00033, nr. 9b, p. 5.
10. A.T.J.M. Jacobs, Collectief arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 93. Anders: Pres. 
Rb. Rotterdam 23 november 1982, nj 1983, 398. 
11. W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, cao-recht, Deventer: Kluwer 2004, p. 92 en 93.
12. J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in 
beweging, Den Haag: sdu Uitgevers 2006, p. 47.
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Naar mijn mening is de stilzwijgende aanvaarding te gronden op art. 3:37 
bw. Uit de gedragingen van de werknemer kan worden afgeleid dat hij de 
rechten uit de cao aanvaardt. Art. 3:37 bw is bruikbaar in de situatie waarin 
de werknemer niet protesteert tegen het toepassen van de cao. Als er aan-
vaarding is via art. 3:37 bw, dan kan de ongebonden (art. 14-) werknemer 
de cao ook in rechte afdwingen. Door de stilzwijgende aanvaarding van 
het aanbod van de werkgever om de cao toe te passen komt namelijk een 
rechtens afdwingbare overeenkomst tot stand. Wel blijft de situatie mogelijk 
dat stilzwijgende aanvaarding niet kan worden aangenomen. 

Deze opvatting is goed in overeenstemming te brengen met het arrest 
Suk/Brittania, waarin de Hoge Raad overweegt dat een ongebonden werk-
nemer het toepassen van een cao niet kan afdwingen als een werkgever de 
cao niet toepast, terwijl daartoe wel de verplichting bestaat op grond van 
art. 14 Wet cao.13 Suk deed in dat arrest echter geen beroep op stilzwij-
gende aanvaarding en dat kon hij ook niet doen, want de werkgever had 
nooit de cao toegepast en dus nooit een aanbod gedaan. Overigens bestond 
art. 3:37 bw nog niet. In de parlementaire geschiedenis van het nbw komt 
echter wel naar voren dat uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad blijkt 
dat in zwijgen een verklaring besloten kan liggen.14 Suk had ook met verwij-
zing naar deze rechtspraak niet kunnen betogen dat hij de cao stilzwijgend 
had aanvaard, omdat er geen aanbod was. Suk raakte arbeidsongeschikt 
na een dienstverband van 11 jaar bij Brittannia. Als de cao wel steeds was 
toegepast tijdens deze 11 jaar, dan had Suk wel kunnen stellen dat hij de 
cao stilzwijgend had aanvaard. Strikt genomen is deze opvatting in dat ar-
rest niet aan de orde gekomen, waardoor niet zonder meer is uitgesloten 
dat een beroep op art. 3:37 bw zou kunnen slagen. 

Naar mijn mening kan een afdwingbare verbintenis tot stand komen uit 
gedragingen van een werknemer. Dit kan het geval zijn als de ongebonden 
werknemer bijvoorbeeld jarenlang zonder protest accepteert dat de gebon-
den werkgever de cao op hem toepast. 

De art. 14-werknemer kan het aanbod van de werkgever weigeren om 
de arbeidsvoorwaarden uit de cao toe te passen. Als de cao tot een ver-
slechtering van de dan geldende arbeidsvoorwaarden leidt, dan doet een 
ongebonden werknemer dat vermoedelijk ook.

Fase brengt naar voren dat wellicht de dreiging met ontslag een werkne-
mer ertoe kan brengen wel de arbeidsvoorwaarden uit de cao te aanvaar-
den.15 Van Slooten meent dat de oplossing van ontslag ongewenst is van-

13. hr 7 juni 1957, nj 1957, 527 (Suk/Brittannia). Bevestigd in: Rb. Amsterdam, 31 mei 1995, 
jar 1995/162 (Robert Bosch/Duschka).
14. E.M. Meijers, Ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek, Toelichting eerste gedeelte (boek 1-4, 
’S-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 1954, p. 185.
15. W.J.P.M. Fase, ‘cao-recht en contractsvrijheid’, Arbeid Integraal 2002/4, p. 130.
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wege de daaruit voortvloeiende schade.16 Naar mijn mening rechtvaardigt 
het weigeren tot het aanvaarden van slechtere arbeidsvoorwaarden niet (de 
dreiging met) ontslag, omdat de werknemer gebruik moet kunnen maken 
van zijn negatieve vakbondsvrijheid.17 Het recht daartoe geldt overigens niet 
onverkort en is niet in het evrm vastgelegd.18 De werknemer kiest ervoor 
zich niet te laten vertegenwoordigen door een vakvereniging. Het recht op 
negatieve vakbondsvrijheid komt in het gedrang als de werknemer door de 
werkgever vervolgens zo onder druk kan worden gezet dat hij alsnog de 
door een vakvereniging bedongen arbeidsvoorwaarden accepteert. Daarbij 
komt dat een werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst de 
mogelijkheid had om een incorporatiebeding op te nemen dat steeds de 
geldende cao op de rechtsverhouding van toepassing verklaart.19 Als een 
werkgever dat heeft nagelaten, dan is verdedigbaar dat hij heeft geac-
cepteerd dat hij met werknemers, die geen lid zijn van een vakvereniging, 
arbeidsvoorwaarden kan afspreken die afwijken van de cao.

Stege stelt dat art. 14 Wet cao kan worden geschrapt, omdat de werk-
gever werknemers op grond van het (veel internationale) gelijke behande-
lingsrecht op dezelfde wijze dient te behandelen. Stege wijst er daarbij op 
dat de Hoge Raad het beginsel van gelijke beloning voor gelijke arbeid in 
het Agfa-arrest heeft erkend als algemeen erkend rechtsbeginsel.20 

Naar mijn mening bieden de regels van gelijke behandeling geen oplos-
sing voor de individuele ongebonden werknemer. De werknemer is niet te 
beschouwen als een vergelijkbaar geval, nu hij ongebonden is en de onge-
bondenheid kan een rechtvaardiging zijn voor ongelijke behandeling.

Het eerste deel van art. 14 Wet cao biedt overigens ook ruimte aan 
cao-partijen om ongelijkheid te creëren tussen gebonden en ongebonden 
werknemers. Daar staat immers dat werkgever alleen dezelfde arbeidsvoor-
waarden moet aanbieden ‘wanneer bij collectieve arbeidsovereenkomst niet 
anders is bepaald’. Deze zinsnede van art. 14 Wet cao is mijns inziens 

16. J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in 
beweging, Den Haag: sdu Uitgevers 2006, p. 48 en 51. Met verwijzing naar Ktr. Wageningen 
6 april 1988, prg. 1989/2986.
17. Zie hierover: K. Boonstra, ‘Erkenning negatieve vrijheid van vakvereniging’, sma 2006/6, 
p. 279 t/m 281.
18. F. Dorssemont, ‘De vakverenigingsvrijheid ex artikel 11 evrm, méér dan een sequeel van 
de vrijheid van vereniging?’, ara 2006/2, p. 10. Het recht op negatieve vakverenigingsvrijheid 
kan het afleggen tegen het collectief belang, bijvoorbeeld als de overheid arbeidsvoorwaarden 
dwingend oplegt en als met de arbeidsvoorwaarden een sociaal belang is gediend. Vgl. hvj 
eg 21 september 1999, C-67/96 (Albany).
19. Dit punt geeft Fase eveneens aan: W.J.P.M. Fase, ‘cao-recht en contractsvrijheid’, Arbeid 
Integraal 2002/4, p. 130.
20. Zie A. Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, p. 
501 en 502.



261

een wettelijke erkenning dat gebonden en ongebonden werknemers door 
de wetgever niet als gelijke gevallen worden beschouwd. Als stilzwijgende 
aanvaarding van een cao door ongebonden werknemers is te gronden op 
art. 3:37 bw, dan zou de vakvereniging met behulp van deze zinsnede 
wel vaker onderscheid kunnen maken en zo haar bestaansrecht kunnen 
benadrukken.

Ook de arresten Parallel Entry/klm en Kessler/Kesbeke zijn hier relevant.21 
In deze arresten staat gelijke beloning centraal. De Hoge Raad overweegt 
in het arrest Parallel Entry/klm:

‘Zoals hiervoor in 3.3 is overwogen, betekent dit dat de vraag of het onder-
scheid verboden is en de overeengekomen overgangsregeling derhalve buiten 
toepassing moet worden gelaten, slechts bevestigend kan worden beantwoord, 
indien dit onderscheid naar de ingevolge art. 7:611 bw toepasselijke maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij deze toetsing dient het be-
ginsel van gelijke behandeling van gelijke arbeid onder gelijke omstandigheden 
in aanmerking te worden genomen, maar behoort evenzeer rekening te worden 
gehouden met de andere omstandigheden van het geval.
De rechtbank heeft dit een en ander niet miskend. Zij heeft bij haar oordeel 
dat klm en vnv redelijkerwijs konden besluiten dat de bij klc opgebouwde 
senioriteit niet geheel zou worden erkend en dat dit niet in strijd is met enig 
discriminatieverbod gelet op de omstandigheden dat klc veelal met aanzienlijk 
kleinere vliegtuigen en niet intercontinentaal vloog en dat zij zich begaf in een 
ander marktsegment met een lager serviceniveau. Zij heeft voorts overwogen 
dat niet alleen rekening moet worden gehouden met de belangen van de klc-
vliegers, maar ook met de belangen van de klm-vliegers, omdat toekenning van 
senioriteit aan de klc-vliegers ten nadele zou werken van de klm-vliegers, en 
dat tevens een rol speelt dat het een bij cao overeengekomen regeling betreft.’

a-g Keus geeft in zijn conclusie voor het arrest Kessler/Kesbeke aan: 

‘In dat arrest (Parallel Entry/klm, ab) heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat 
indien geen sprake is van een door de wet of een rechtstreeks werkende ver-
dragsbepaling verboden (en veelal op persoonsgebonden kenmerken berustend) 
onderscheid, geen directe toetsing plaatsvindt aan het beginsel dat gelijke arbeid 
gelijk moet worden beloond. De toepasselijke maatstaf is dan ‘‘goed werkgever-
schap’’ in de zin van art. 7:611 bw. Binnen dat kader kan wel getoetst worden 
aan het beginsel van gelijk loon voor gelijke arbeid en kan aan dat beginsel zelfs 
een zwaar gewicht worden toegekend, maar is dat beginsel niet doorslaggevend: 

21. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm); hr 21 oktober 2005, jar 2005/272 
(Kessler/Kesbeke). Deze arresten zijn gewezen na de publicatie van het proefschrift van Stege.
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het dient (ook volgens de Hoge Raad) immers naast andere omstandigheden 
van het geval te worden betrokken in de afweging of de werkgever in de ge-
geven omstandigheden in strijd met de eisen van goed werkgeverschap heeft 
gehandeld.
Gezien de algemene bewoordingen waarin het criterium en de uitwerking daar-
van zijn gesteld, is mijns inziens evident dat de Hoge Raad de toepassing 
daarvan niet heeft willen beperken tot gevallen van ongelijkheid bij functie-
waardering en -indeling.’

Mocht wel van gelijke gevallen sprake zijn, dan is op basis van deze arresten 
alsnog te concluderen dat gelijke behandeling niet is vereist. Ook andere 
omstandigheden van het geval moeten worden betrokken bij de afweging of 
de werkgever in strijd handelt met de vereisten van goed werkgeverschap. 
Eén van deze omstandigheden is de ongebondenheid van de werknemer. 
Ook is van belang of het onderscheid is gebaseerd op een in een cao opge-
nomen regeling. a-g Keus benadrukt dat de Hoge Raad niet de bedoeling 
heeft de regels voor gelijke behandeling te beperken tot gevallen van onge-
lijkheid bij functiewaardering en –indeling. Andere gevallen van ongelijke 
behandeling moeten eveneens met behulp van de regel uit het arrest Parellel 
Entry/klm worden beoordeeld, bijvoorbeeld het geval waarin een gebonden 
en een ongebonden werknemer verschillend worden behandeld.

10.2.3 Binding aan een cao door middel van een incorporatiebeding

De werkgever kan de werknemer ook aan een cao binden door middel van 
een incorporatiebeding in de individuele arbeidsovereenkomst. Het binden 
aan een cao door middel van een incorporatiebeding is gebaseerd op twee-
zijdigheid. Zowel de werknemer als de werkgever stemmen expliciet in met 
het incorporatiebeding. De werknemer kan vervolgens een beroep doen op 
de bepalingen uit de cao, ongeacht of hij lid is van een vakvereniging. Dit 
is een belangrijk verschil tussen de art. 14 Wet cao gebondenheid en de 
gebondenheid op grond van een incorporatiebeding.22 Ook als de werkge-
ver en de werknemer ongebonden zijn kunnen zij een cao van toepassing 
verklaren met behulp van een incorporatiebeding. Zij hebben dan niet de 
bevoegdheid af te wijken van driekwart dwingend recht. De cao-bepalingen 
waarin wordt afgeweken van driekwart dwingend recht kunnen zij dus niet 
incorporeren, al gebeurt dat in de praktijk overigens wel. De kantonrechter 
te Bergen op Zoom overweegt bijvoorbeeld dat is toegestaan van de wet-
telijke proeftijd af te wijken in een individuele arbeidsovereenkomst, omdat 

22. Voor zover men ervan uitgaat dat de art. 14-werknemer niet tot overeenstemming komt 
op grond van art. 3:37 bw.
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de mogelijkheid daartoe duidelijk in een toepasselijke cao is gegeven.23

Bij de tweezijdigheid die de binding aan een cao door middel van een 
incorporatiebeding impliceert, is een kanttekening op zijn plaats. Formeel 
bestaat namelijk wel contractsvrijheid, maar het is zeer de vraag of de 
werknemer onderhandelingsvrijheid heeft. Naar mijn mening is het te be-
twijfelen of een doorsnee-werknemer tijdens een arbeidsvoorwaardenge-
sprek enige ruimte heeft om over het incorporeren van een cao te onder-
handelen.24 Een doorsnee-werknemer heeft evenmin veel ruimte om buiten 
de bandbreedte van de cao-bepalingen over de inhoud van arbeidsvoor-
waarden te onderhandelen. De werkgever legt meestal eenzijdig op dat de 
cao wordt toegepast en een werknemer die daarmee niet instemt wordt 
niet aangenomen. Deze redenering legt ook het ehrm aan in een zaak 
over negatieve vakverenigingsvrijheid. Deze zaak ging over de positie van 
twee sollicitanten die een vacature wilden vervullen waarbij een verplicht 
lidmaatschap van een bepaalde vakvereniging onderdeel uitmaakte van de 
arbeidsvoorwaarden. Het ehrm overweegt: ‘Had they refused, they would 
not have been recruited’.25

De toepassing van een bepaalde cao is dus vaak een voldongen feit waar-
voor de werknemer wordt gesteld bij de indiensttreding. Dit is overigens 
niet anders ten aanzien van andere arbeidsvoorwaarden die de werkgever 
aanbiedt bij de indiensttreding. De werkgever is ook dan meestal de ster-
kere partij en daardoor in staat bepaalde arbeidsvoorwaarden op te leggen. 
Werkgevers doen dit overigens (tevens) uit praktisch oogpunt, omdat zij niet 
met iedere werknemer individueel willen onderhandelen over arbeidsvoor-
waarden. Het gebrek aan onderhandelingskracht van werknemers is (ten 
minste deels) ondervangen, doordat werknemers worden beschermd tegen 
hun gebrek aan onderhandelingsvrijheid door het dwingendrechtelijk ka-
rakter van een aantal arbeidsrechtelijke regels en doordat vakverenigingen 
wel onderhandelingskracht hebben bij de totstandkoming van cao’s. 

10.2.4 Binding aan een cao door middel van algemeen verbindend verklaring

Werknemers die in dienst treden bij een nieuwe werkgever komen voor de 
vraag te staan of een cao van toepassing is, ongeacht of ze lid zijn van een 

23. Ktr. Bergen op Zoom 3 april 2002, jar 2002/85 (X./Specsavers).
24. In dezelfde zin: J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: 
De onderneming in beweging, Den Haag: sdu Uitgevers 2006, p. 53. Ook Beltzer meent 
dat werknemers weinig onderhandelingsruimte hebben, zie R.M. Beltzer, ‘Waarom het 
incorporatiebeding onder art. 7:613 bw valt’, sma 2006/7/8, p. 309.
25. ehrm 11 januari 2006, Cases of Sørensen v. Denmark en Rasmussen v. Denmark, 
applications nos. 52562/99 en 52620/99. Vgl. K. Boonstra, ‘Erkenning negatieve vrijheid 
van vakvereniging’, sma 2006/6, p. 281.
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vakvereniging. Deze vraag is terecht, omdat werknemers niet altijd invloed 
hebben op hun eigen gebondenheid aan een cao. Als de cao namelijk 
algemeen verbindend is verklaard, dan is het feit dat de werknemer een ar-
beidsovereenkomst aangaat binnen een bepaalde bedrijfstak waarop de cao 
van toepassing is voldoende om de werknemer te binden. Het algemeen 
verbindend verklaren van een cao is mogelijk sinds de Wet avv uit 1937.26 

Door middel van algemeen verbindend verklaren kan een (individu-
ele) arbeidsovereenkomst worden gewijzigd. Zodra de minister besluit een 
cao algemeen verbindend te verklaren, worden de arbeidsvoorwaarden uit 
de cao die algemeen verbindend is verklaard, van toepassing op de ar-
beidsovereenkomst van de werkgever en de werknemer in de betreffende 
bedrijfstak. Afspraken die strijdig zijn met een algemeen verbindend ver-
klaarde cao zijn nietig gedurende de looptijd van de algemeen verbindend 
verklaring. Een algemeen verbindend verklaarde cao is recht in de zin van 
art. 79 Wet ro.27 Tegen een besluit tot algemeen verbindend verklaring 
staat bezwaar en beroep open.28 Fase en Olbers hebben dit eerder bepleit.29 
Ondernemings-cao’s kunnen ook algemeen verbindend worden verklaard. 
Deze kunnen namelijk ook voor een gehele bedrijfstak gelden.30

Een werkgever kan een verzoek doen tot uitzondering van de alge-
meen verbindend verklaring (dispensatie). Tot voor kort werd een der-
gelijk verzoek standaard ingewilligd.31 De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft hierin per 1 januari 2007 verandering aangebracht. 
‘(Vervolg)dispensatie werd voorheen op basis van het Toetsingskader avv 
nagenoeg automatisch verleend bij het hebben van een eigen rechtsgeldige 
cao. Dit automatisme komt te vervallen.’32 Dispensatie wordt voortaan al-
leen verleend indien sprake is van zwaarwegende argumenten waardoor 
toepassing van de bedrijfstak-cao door middel van algemeenverbindendver-

26. Wet van 25 mei 1937, stb. 801.
27. Kamerstukken i 2001/02, 00033, nr. 9b, p. 4; E. Verhulp, ‘Uitleg van cao-bepalingen’, ara 
2003/1, p. 24.
28. RvS 27 oktober 2004, JB 2004/390.
29. W.J.P.M. Fase, De botsing tussen de contracts- en vakverenigingsvrijheid, Enige 
beschouwingen over het c.a.o.-recht, Deventer: Kluwer 1981, p. 43; M.M. Olbers, ‘De avv-
cao: een hybride rechtsfiguur’, sma 1998/7/8, p. 307.
30. Grapperhaus 2006, (t&c Arbeidrecht), art. 2 Wet avv, aant. 6.
31. A. Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, 
p. 499. Zie ook: F.B.J. Grapperhaus, ‘Dispensatie van algemeenverbindendverklaring’, sma 
2006/5, p. 187. Grapperhaus brengt naar voren dat een verzoek tot dispensatie niet vol 
inhoudelijk werd getoetst.
32. Zie Wijziging Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao-bepalingen van 20 
november 2006, kenmerk av/cam/2006/93013B, p. 4. Zie ook bijlage 1, toelichting, bij de 
brief van 29 maart 2006 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de 
Stichting van de Arbeid (kenmerk av/cam/2006/23317).
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klaring redelijkerwijze niet kan worden gevergd – bijvoorbeeld als specifieke 
bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van de ondernemingen 
die onder de werkingssfeer van de avv-cao vallen –. Verschillen in de ar-
beidsvoorwaardenpakketten worden niet meegewogen. Voorts wordt de on-
afhankelijkheid bekeken (ten opzichte van elkaar) van partijen die vanwege 
een eigen rechtsgeldige cao om dispensatie verzoeken.33 Fase brengt naar 
voren dat als een vereniging niet onafhankelijk is van de werkgever een 
beroep mogelijk wordt op ilo-verdrag 98 en het verzoek om dispensatie 
kan worden afgewezen.34 Bij de inwilliging van een verzoek tot dispensatie 
van de algemeen verbindend verklaring behoudt de werkgever de vrijheid 
om een eigen cao op zijn werknemers toe te passen.

10.2.5 Binding aan latere wijzigingen van cao’s35

Het wijzigen van een cao kan leiden tot een inhoudelijke wijziging van de 
wederzijdse rechten en plichten tussen partijen bij een individuele arbeids-
overeenkomst. Voor een groot deel van de werknemers en werkgevers geldt 
dat zij op dezelfde wijze als zij gebonden raken aan een cao, gebonden 
raken aan toekomstige wijzigingen van een cao. Dit is duidelijk als de cao 
opnieuw algemeen verbindend wordt verklaard. Ook een lid van de vakver-
eniging raakt echter gebonden aan een nieuwe cao. De art. 14-werknemer 
valt door zijn arbeidsovereenkomst in beginsel weer onder dezelfde nieuwe 
arbeidsvoorwaarden als zijn gebonden collega’s, omdat de werkgever op 
grond van art. 14 Wet cao verplicht is deze arbeidsvoorwaarden ook op de 
art. 14-werknemer toe te passen. De art. 14-werknemer dient formeel wel 
in te stemmen met de nieuwe cao en kan de nieuwe arbeidsvoorwaarden 
eventueel weigeren. In de praktijk sluit een gebonden werkgever meestal 
een incorporatiebeding af met alle werknemers en daarbij neemt hij tevens  
een beding op waardoor de toekomstige wijzigingen van een cao worden 
geïncorporeerd.

Voor de ongebonden werkgever die de cao toepast door middel van 
een incorporatiebeding kan een latere wijziging van een cao tot proble-
men leiden. Dit gebeurt als het incorporatiebeding niet duidelijk is over 
de gebondenheid aan toekomstige wijzigingen. Als een incorporatiebeding 
onduidelijk is geformuleerd, is niet altijd goed te achterhalen of partijen  

33. Zie de brief van 29 maart 2006 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aan de Stichting van de Arbeid (kenmerk av/cam/2006/23317). Vgl. Rb. Rotterdam 30 juni 
2005, LJN: AT8725 (Van der Noordt personeelsdiensten).
34. W.J.P.M. Fase, ‘cao-recht en contractsvrijheid’, Arbeid Integraal 2002/4, p. 132.
35. Zie over dit onderwerp in het algemeen: S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie of overname, Deventer: Kluwer 2003.
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de bedoeling hadden dat toekomstige wijzigingen tussen hen gelden. Het 
Haviltex-criterium is dan doorslaggevend om te bepalen welke cao geldt.36

Een incorporatiebeding dat steeds de op een bepaald moment geldende 
cao toepast kan als wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw worden 
opgevat.37 Een argument hiervoor is dat steeds als de cao wijzigt, de gewij-
zigde cao van toepassing wordt op grond van het incorporatiebeding. Er is 
sprake van een wijziging van de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden, die 
worden vervangen door de arbeidsvoorwaarden uit de nieuwe cao. Een ar-
gument hiertegen is dat de werkgever geen ruimte heeft om de cao niet toe 
te passen als deze wordt vernieuwd. Zowel de werkgever als de werknemer 
geven hun contractsautonomie prijs bij het aangaan van de arbeidsover-
eenkomst. Als een werkgever niet de meest recente cao wil toepassen, kan 
de werknemer het wel toepassen daarvan afdwingen met een beroep op het 
incorporatiebeding. Dit laatste argument is mijns inziens doorslaggevend 
en leidt ertoe dat een incorporatiebeding niet als wijzigingsbeding in de 
zin van art. 7:613 bw moet worden beschouwd.38 Partijen bepalen bij het 
aangaan van het incorporatiebeding het moment van gebondenheid aan 
toekomstige wijzigingen van de geïncorporeerde regeling, terwijl het mo-
ment van gebondenheid aan toekomstige wijzigingen bij het gebruik van de 
wijzigingsbevoegdheid van art. 7:613 bw niet bij voorbaat vast staat.39 

Daarbij komt dat art. 7:613 bw alleen de werkgever de mogelijkheid 
biedt om tot een wijziging te komen. Een werknemer kan zich niet op een 
wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw beroepen, terwijl hij zich wel 
op een incorporatiebeding kan beroepen.40

36. A.F. Bungener en E. Koot-van der Putte, ‘Incorporeren van een cao door een ongebonden 
werkgever’, Sociaal Recht 2006/7/8, p. 227 t/m 232. Vgl. S.F. Sagel, ‘Representativiteit van 
vakbonden en gebondenheid van werknemers aan cao’s’, Arbeidsrecht 2006/8/9 (katern), p. 23 
t/m 42.
37. Zie hierover F. Koning, ‘De cao, de ongebonden werknemer en het wijzigingsbeding’, 
sma 1998/11/12, p. 476; S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het 
bijzonder na een fusie of overname, Deventer: Kluwer 2003, p. 203 en S.F.H. Jellinghaus, 
‘Annotatie bij hvj eg 9 maart 2006, nr. C-499/04 (Werhof)’, jin 2006/6, p. 801. Vgl. J.M. van 
Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in beweging, 
Den Haag: sdu Uitgevers 2006, p. 49; R.M. Beltzer, ‘Waarom het incorporatiebeding onder 
art. 7:613 bw valt’, sma 2006/7/8, p. 308 t/m 311 en R.A.A. Duk, ‘Het incorporatiebeding en 
art. 7:613 bw’, sma 2006/7/8, p. 312 t/m 314.
38. In dezelfde zin: R.A.A. Duk, ‘Het incorporatiebeding en art. 7:613 bw’, sma 2006/7/8, p. 
312. Zie ook: R. Hansma, ‘Een geïncorporeerde cao zomaar veranderen?’, sma 2006/11/12, p. 
507 t/m 511; A.F. Bungener en E. Koot-van der Putte, ‘Het incorporatiebeding en art. 7:613 
bw: een reactie’, sma 2006/11/12, p. 512 t/m 515.
39. Vgl. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi).
40. Een werknemer zou overigens wel voor zichzelf een eenzijdig wijzigingsbeding kunnen 
sluiten met de werkgever als zijn onderhandelingspositie dat toelaat. Art. 7:613 bw is dan niet 
van toepassing.
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Een wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw speelt overigens wel 
een belangrijke rol bij de wijziging van collectieve arbeidsvoorwaarden. De 
gebondenheid aan gewijzigde arbeidsvoorwaarden kan namelijk worden 
gerealiseerd met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding als niet bij 
voorbaat is geregeld dat werknemers aan toekomstige wijzigingen van een 
cao gebonden raken. Een dergelijk beding moet wel zijn opgenomen in de 
individuele arbeidsovereenkomsten. De toets van art. 7:613 bw is indivi-
dueel.41 Of de toets van art. 7:613 bw ook altijd daadwerkelijk inhoudelijk 
wordt aangelegd is de vraag. De werkgever kan de nieuwe cao ook als een 
voldongen feit presenteren en volstaan met de mededeling dat een nieuwe 
cao – eventueel met verwijzing naar het eenzijdig wijzigingsbeding – is gaan 
gelden.42 Werknemers zullen doorgaans niet protesteren, omdat een nieuwe 
cao meestal tot een verbetering leidt van hun arbeidsvoorwaarden.

De werkgever kan het incorporatiebeding wel formuleren als een eenzij-
dig wijzigingsbeding. Hij behoudt zich dan het recht voor om te bepalen 
of steeds de meest recente cao van toepassing wordt. Als een werkgever 
dat heeft gedaan, kan er van uit worden gegaan dat een werkgever die de 
meest actuele cao wenst toe te passen doorgaans een zwaarwichtig belang 
heeft. Van Slooten brengt naar voren dat een zwaarwichtig belang altijd 
aanwezig is, als er een cao-afspraak is die op grond van een incorporatie-
beding doorwerkt en verwijst daarbij naar de parlementaire geschiedenis 
van art. 7:613 bw.43

Art. 7:613 bw is naar mijn mening niet te gebruiken om een nieuwe 
collectieve regeling in te voeren.44 De wetsbepaling is slechts toepasselijk 
in het geval de werkgever een in de arbeidsovereenkomst voorkomende 
arbeidsvoorwaarde wil wijzigen.45 Dit is een strikte lezing van art. 7:613 
bw, maar een dergelijke lezing is mijns inziens terecht. De regering had 
namelijk eenvoudig een andere formulering kunnen gebruiken, bijvoor-
beeld door de bewoordingen ‘in een arbeidsvoorwaarde voorkomende’ weg 
te halen, terwijl tegelijkertijd de woorden ‘of invoeren’ achter ‘wijzigen’ 

41. J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in 
beweging, Den Haag: sdu Uitgevers 2006, p. 49. Zie Kamerstukken ii 1996/97, 24 615, nr. 28, p. 
34.
42. Dit geldt overigens ook voor wijzigingen op grond van art. 7:613 bw. Ook die zullen met 
regelmaat als voldongen feit worden gepresenteerd.
43. J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in 
beweging, Den Haag: sdu 2006, p. 49. Zie Kamerstukken ii 1995/96, 24 615, nr. 3, p. 23 en 24.
44. Vrijwel alle jurisprudentie over art. 7:613 bw gaat over het wijzigen of intrekken van 
arbeidsvoorwaarden, vaak opgenomen in een reglement. Het invoeren van een nieuw 
reglement op grond van art. 7:613 bw is in de jurisprudentie niet aan de orde geweest. 
45. Duk wijst erop dat de enkelvoudige formulering van art. 7:613 bw (“arbeidsvoorwaarde) 
tot “cherry picking” kan leiden. Zie R.A.A. Duk, ‘Het incorporatiebeding en art. 7:613 bw’, 
sma 2006/7/8, p. 313.
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hadden kunnen worden toegevoegd. Ook strookt een te ruime toepassing 
van art. 7:613 bw niet met de gedachte achter de regeling van art. 7:613 
bw: ‘Met het in artikel II (dit is art. 7:613 bw, ab) van het wetsvoorstel 
vervatte voorstel wordt beoogd het terugdringen van eenzijdige wijziging 
van arbeidsvoorwaarden door werkgevers.’46 Uit sommige bewoordingen 
van de regering kan echter worden afgeleid dat art. 7:613 bw wellicht ook 
ruimer kan worden toegepast. Zo heeft de regering het ook over ‘het be-
lang van de werknemer om beschermd te worden tegen de mogelijkheid 
dat de werkgever zonder de instemming van de werknemer wijzigingen 
aanbrengt in de arbeidsovereenkomst.’47 Hier wordt niet gesproken van 
een arbeidsvoorwaarde, maar over de arbeidsovereenkomst. Een wijziging 
in de arbeidsovereenkomst zou ook een invoering van een nieuwe regeling 
kunnen omvatten.

De ongebonden werkgever die geen beroep kan doen op een incorpo-
ratiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding dient instemming van zijn 
werknemers te verkrijgen om een nieuwe cao toe te passen. Dit geldt ook 
voor de gebonden werkgever die geen beroep kan doen op een incorpora-
tiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding, terwijl hij wel een nieuwe cao 
wil toepassen op de ongebonden werknemers. 

Het toepassen van voor de werknemer gunstige wijzigingen van de cao 
levert een werkgever geen problemen op. Als de nieuwe cao ongunstiger 
bepalingen bevat, dan bestaat de kans dat de werknemers willen vasthou-
den aan de oorspronkelijke cao.48 Als dan een eenzijdig wijzigingsbeding is 
opgenomen, dan kunnen werknemers de toepassing van de nieuwe cao pro-
beren tegen te houden met een beroep op de redelijkheid en billijkheid.49 
In de praktijk komt het amper voor dat een nieuwe cao een verslechtering 
inhoudt.50 Wel kunnen de arbeidsvoorwaarden minder verbeteren dan door 
de werknemers werd verwacht.

Van Slooten meent dat het invoeren of wijzigen (waaronder verslechte-
ren) van collectieve regelingen wel tot problemen voor de werkgever kan 
leiden. Hij geeft hiervoor als eerste oorzaak dat het contractueel stelsel ertoe 
leidt dat art. 14-werknemers niet gebonden raken. Als geen eenzijdig wijzi-

46. Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 3, p. 21.
47. Kamerstukken ii 1996/97, 24615, nr. 9, p. 31.
48. Zie hierover: J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De 
onderneming in beweging, Den Haag: sdu Uitgevers 2006, p. 43 t/m 56.
49. hr 7 oktober 1988, nj 1989, 335 (ibm). Zie over deze problematiek ook A. Stege, De cao 
en het 
regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, p. 165.
50. Zie ook F. Koning, ‘De cao, de ongebonden werknemer en het wijzigingsbeding’, sma 
1998/11/12, p. 472.
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gingsbeding is afgesproken kan alleen op grond van art. 6:248 lid 2 bw een 
wijziging worden doorgevoerd. De tweede oorzaak is dat het primaat van 
de cao ervoor zorgt dat art. 7:613 bw een zware toets bevat. Van Slooten 
komt vervolgens tot een aantal suggesties ter verbetering. Ten eerste stelt 
hij voor dat ondernemings-cao’s, inclusief sociale plannen, algemeen ver-
bindend kunnen worden verklaard. Ten tweede zouden overeenkomsten 
met de ondernemingsraad wel doorwerking kunnen krijgen. Ten derde stelt 
hij voor gekwalificeerde meerderheidsbeslissingen toe te laten.51

De mogelijkheden om gebonden te raken aan een toekomstige wijziging 
van een cao zonder nieuwe instemming, namelijk door lidmaatschap of 
door middel van algemeen verbindend verklaring, leidt ertoe dat partijen 
aan wijzigingen gebonden raken zonder dat deze voor hen kenbaar zijn 
op het moment dat zij zich binden. Partijen geven door lid te worden van 
een vakvereniging hun contractsautonomie op en dienen de cao te volgen. 
Het staat hen soms wel vrij om ten gunste van de werknemer van de cao 
af te wijken. Partijen geven hun contractsautonomie eveneens op als zij 
toekomstige wijzigingen van een cao bij voorbaat, dus bij het aangaan van 
een arbeidsovereenkomst, incorporeren.

Fase brengt naar voren dat partijen bij een individuele arbeidsover-
eenkomst eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen als één van 
hen lid wordt van een vakvereniging. Dit geldt voor de situatie waarin de 
werknemer al lid is en de werkgever lid wordt. Daardoor worden immers 
de arbeidsvoorwaarden uit de cao van toepassing. Ook werknemers die niet 
aan de cao zijn gebonden, terwijl hun werkgever dat wel is, kunnen, door 
lid te worden van een vakvereniging die partij is bij de op hun bedrijfstak 
toepasselijke cao, voortaan aanspraak maken op de daarin opgenomen 
arbeidsvoorwaarden.52

Als een partij bij een individuele arbeidsovereenkomst door lidmaat-
schap aan een cao is gebonden, dan staat het deze partij vrij het lidmaat-
schap op te zeggen tijdens de looptijd van een cao. Dit heeft echter niet tot 
gevolg dat de cao niet meer geldt (zie art. 10 Wet cao). De gebondenheid 
eindigt pas als de cao afloopt, wijzigt of wordt verlengd na het einde van 
het lidmaatschap.

Uit het bovenstaande blijkt dat door middel van het cao-recht afspraken 
kunnen wijzigen die gelden binnen de individuele arbeidsverhouding. Het 
wijzigen op grond van het cao-recht is vermoedelijk zelfs de meest voorko-

51. J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in 
beweging, Den Haag: sdu Uitgevers 2006, p. 52 en 55.
52. W.J.P.M. Fase, ‘cao-recht en contractsvrijheid’, Arbeid Integraal 2002/4, p. 129.
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mende manier van wijzigen voor partijen bij een individuele arbeidsover-
eenkomst, omdat ongeveer 84% van de werknemers onder een cao valt. De 
doorsnee-werknemer wordt ten minste éénmaal tijdens de looptijd van zijn 
individuele arbeidsovereenkomst bij een bepaalde werkgever met een wij-
ziging van de toepasselijke cao geconfronteerd. Dit komt doordat cao’s een 
relatief korte looptijd hebben ten opzichte van de looptijd van individuele 
arbeidsovereenkomsten. In 2004 is de gemiddelde duur van een dienstver-
band negen jaar en acht maanden.53 In 2005 was een werknemer gemiddeld 
zelfs 10 jaar in dienst.54 Een cao kan een maximale looptijd hebben van vijf 
jaar (zie art. 18 Wet cao), maar in de praktijk is de looptijd vaak korter. De 
wijzigingen van een cao zijn overigens niet altijd bijzonder. Meestal leidt 
een wijziging van een cao tot een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. 
Vaak zijn het wijzigingen van de bedragen in de loonschalen.

Het wijzigen van de cao gebeurt niet op basis van individuele onder-
handelingen tussen de werkgever en de werknemer, maar is gebaseerd op 
collectieve onderhandelingen tussen vakverenigingen of een vakvereniging 
en een werkgever. Het resultaat van de collectieve onderhandelingen werkt 
vervolgens door op individueel niveau. Individuele werknemers en werkge-
vers hebben weinig invloed op latere wijzigingen van een cao. De nieuwe 
cao is meestal een voldongen feit. Een werkgever die onderhandelt over 
een ondernemings-cao, heeft uiteraard wel invloed op de inhoud daarvan. 
Bij de meeste cao’s onderhandelen vakverenigingen over de inhoud van de 
cao. De Hoge Raad lijkt ervan uit te gaan dat vakbonden de belangen van 
werknemers afdoende behartigen: ‘Aangenomen moet dan worden dat in 
de bescherming van de werknemer (…) is voorzien doordat de vakorgani-
saties bij de totstandkoming van de cao betrokken zijn geweest.’ 55

10.2.6 Een contractueel stelsel voor de individuele werkgever en werknemer?

De individuele werkgever en werknemer hebben ten aanzien van arbeids-
voorwaarden uit een cao in beginsel contractsautonomie. In de paragrafen 

53. A.C.J.M. Wilthagen, R. Grim en A.A.G. van Liempt, ‘Flexibilisering arbeidsmarkt 
stagneert’, esb 7-4-2006, p. 155.
54. Zie www.cbs.nl, “Ruim een derde werkenden al meer dan 10 jaar dienst”, bericht van 10 
juli 2006.
55. hr 20 december 2002, jar 2003/19 (tpg/Bollemeijer), r.o. 3.3. Zie over dit arrest onder 
meer: W.H.A.C.M. Bouwens, ‘Driekwart-dwingend recht en de niet rechtstreeks toepasselijke 
cao’, ara 2003/2, p. 62 t/m 81; J.M. van Slooten, ‘De binding van de ongebonden werknemer 
aan driekwart dwingend recht’, Sociaal Recht 2003/2, p. 60 en 61; G.C. Boot, ‘Afwijking 
van driekwart-dwingende bepalingen in een individuele arbeidsovereenkomst?’, Arbeidsrecht 
2003/5, p. 12 t/m 15; A.F. Bungener en E. Koot, ‘Arbeidsvoorwaardenvorming na het arrest 
TPG/Bollemeijer’, Sociaal Recht 2005/1, p. 20 t/m 24; R.A.A. Duk, Wat kan bij cao geregeld 
worden?, in: cao-recht in beweging, Den Haag: sdu uitgevers 2005, p. 17.
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hiervoor kwam naar voren dat zij hun contractsautonomie kunnen prijs-
geven, bijvoorbeeld door lid te worden van een vakvereniging. Ook is mo-
gelijk dat werknemers instemmen met een incorporatiebeding, waardoor 
cao-afspraken en latere wijzigingen daarvan op hen van toepassing zijn, of 
met een eenzijdig wijzigingsbeding, waardoor de werkgever cao-afspraken 
en latere wijzigingen daarvan op hen kan toepassen.

Het Nederlandse cao-systeem is als contractueel stelsel te beschouwen: 

‘De cao kent als basisbeginselen contractsvrijheid tussen de cao-partijen, die 
zelf beslissen of en met wie zij een cao aangaan en de vrijwillige binding aan de 
cao door lidmaatschap van een der cao-partijen, dus een contractuele band als 
basisvoorwaarde. Voor niet-leden van cao-partijen geldt de cao slechts als deze 
contractueel, stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk, wordt aanvaard op aanbod van 
de door de cao gebonden werkgever.’56

Fase en Van Drongelen geven aan dat ‘lidmaatschapsbanden en contrac-
tuele afspraken’ ertoe kunnen leiden dat een cao van toepassing wordt op 
werkgevers en werknemers.57 Dit klopt, maar dit rechtvaardigt niet per defi-
nitie de conclusie dat sprake is van een contractueel stelsel. Eerder is sprake 
van een contractueel mechanisme, waarbij aanvaarding van een doorgaans 
vaststaand aanbod – een aanbod waarop individuele werknemers weinig 
invloed hebben – tot binding leidt. Gebonden werkgevers bieden nieuw in 
dienst te nemen gebonden en ongebonden werknemers namelijk de op hen 
toepasselijke cao aan, maar deze werknemers kunnen daarover vaak niet 
onderhandelen. Een arbeidsvoorwaardengesprek waarin een werknemer 
aangeeft dat hij zich niet aan afspraken uit een cao wenst te binden leidt 
er eerder toe dat de arbeidsovereenkomst uiteindelijk niet tot stand komt. 
Een gebonden werkgever heeft immers op grond van art. 14 Wet cao de 
plicht de cao toe te passen, waardoor onderhandelingsruimte over arbeids-
voorwaarden slechts bestaat voor zover de cao dat toelaat. De werkgever 
kan toepassing van de cao als sterkere partij meestal ook afdwingen.58 Strikt 
formeel hebben werknemers ruimte hun wil te uiten ten aanzien van de 
gebondenheid, maar in de praktijk hebben zij dat niet.

Op grond van het cao-recht is mogelijk dat een meerderheid de minderheid 
kan binden en dat doet eveneens af aan de aanname dat sprake is van een 
contractueel stelsel. In het overeenkomstenrecht kan individuele binding 

56. W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, cao-recht, Deventer: Kluwer 2004, p. 209.
57. W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, cao-recht, Deventer: Kluwer 2004, p. 210.
58. In dezelfde zin: A. Stege, De cao en het regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer 
2003, p. 498.
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aan een overeenkomst slechts plaatsvinden door individuele instemming. 
Bij een cao is echter mogelijk dat een meerderheid van de leden van een 
vakvereniging akkoord gaat met een bepaald onderhandelingsresultaat. Een 
cao is het onderhandelingsresultaat van twee partijen, namelijk de werk-
gevers- en de werknemersvereniging. Bepaalde voorkeuren zijn ‘wegon-
derhandeld’ om weer andere onderhandelingsresultaten te verkrijgen. Een 
individueel lid van een vakvereniging krijgt niet alle arbeidsvoorwaarden 
die hij wenst, maar de arbeidsvoorwaarden die de vakvereniging namens 
alle leden weet te bereiken. Dat is vrijwel altijd een compromis.

Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens in een cao vormgegeven, 
waaraan ook de leden gebonden raken die vielen onder de minderheid die 
tegen het onderhandelingsresultaat heeft geageerd. Er is dus sprake van 
binding door middel van democratische besluitvorming.59 Een latere wijzi-
ging van een cao is eveneens gebaseerd op democratische besluitvorming 
en niet op individuele onderhandelingsvrijheid die contractsvrijheid en een 
contractueel mechanisme impliceren.

Bij de democratische besluitvorming is ook een kanttekening te plaatsen. 
Een minderheid van de werknemers is namelijk lid van een vakvereniging 
en heeft daarmee een mandaat verstrekt aan de vakvereniging om over 
arbeidsvoorwaarden te onderhandelen.60 Collectieve arbeidsvoorwaarden 
hebben daardoor aan werknemerszijde formeel geen groot draagvlak. Het 
is de vraag of het creëren van meer draagvlak voor collectieve arbeidsvoor-
waarden is te realiseren. Een groter draagvlak biedt mogelijkerwijs ook een 
rechtvaardiging om werknemers te binden aan latere wijzigingen van een 
cao.

In de praktijk wordt het gebrek aan draagvlak op grond van lidmaat-
schap overigens niet als probleem ervaren. Uit onderzoek komt naar voren 
dat 94 procent van de werkgevers tevreden is over de manier waarop ar-
beidsvoorwaarden in hun onderneming worden gerealiseerd. Ook over het 
instrument van algemeen verbindend verklaren is het grootste deel van de 
werkgevers positief.61 Uit onderzoek onder werknemers die onder een cao 
vallen blijkt dat 95 procent van hen het van (groot) belang vindt dat er 
een cao is en dat ze redelijk tevreden zijn met hun cao. Werknemers die 
onder een ondernemings-cao vallen zijn meer tevreden dan werknemers 
die vallen onder een bedrijfstak-cao. Ook de kenbaarheid van werknemers 

59. Vgl. A. Stege, ‘De vakbond en zijn plicht om de leden behoorlijk te vertegenwoordigen’, 
Arbeid Integraal 2002/4, p. 145 en 146.
60. 29% van de werknemers is lid van een vakbond. Zie W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, 
cao-recht, Deventer: Kluwer 2004, p. 34.
61. Zie: persbericht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 25 
februari 2005 (nr. 04/043); gebaseerd op: M.H.D.A.G. Heijnen en C. van Rij, ‘Ervaringen 
van werkgevers met de cao en avv’, eindrapport, december 2003, p. 35. 
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ten aanzien van de inhoud van een cao is redelijk goed. Minstens de helft 
van de werknemers die valt onder een cao raadpleegt de cao eenmaal per 
jaar of vaker.62

Een groter draagvlak zou niettemin kunnen ontstaan door representati-
viteitseisen te stellen aan vakbonden. Fase brengt naar voren dat het dan 
het meest voor de hand ligt dat een cao-partij representatief moet zijn voor 
de groep voor wie zij de arbeidsvoorwaarden bepaalt. Als gevolg hiervan 
wordt de werkingssfeer van art. 14 Wet cao door de representativiteits-
grenzen bepaald. Voor werkgeversverenigingen geldt dat zij alleen hun 
leden kunnen binden en daarom zijn representativiteitseisen voor hen niet 
noodzakelijk. Fase noemt vervolgens een aantal nadelen. Ten eerste wordt 
het onderhandelingsniveau (bedrijfstak of onderneming) bepaald door het 
niveau waarop alle cao-partijen representatief zijn. Een tweede nadeel is 
dat vaak verschillende organisaties representatief zijn om een cao aan te 
gaan voor een bepaalde groep. Een derde nadeel is dat geen collectieve 
arbeidsvoorwaarden tot stand komen als de enige representatieve vakbond 
niet meewerkt. Ten vierde moet per onderneming een groepsindeling wor-
den gemaakt gebaseerd op de organisatie van de werknemers, om te be-
palen wat de rechtsgevolgen zijn van een cao. Vervolgens overweegt Fase 
of, gezien de nadelen die opkomen bij representativiteitseisen, zou kunnen 
worden gekozen voor de eis dat een representatieve organisatie niet van 
haar recht op onderhandelen mag worden afgehouden. Ook hier ziet hij 
echter teveel praktische bezwaren.63 

Stege wijst op de mogelijkheid verkiezingen te houden waarin werkne-
mers voor of tegen vakbondsvertegenwoordiging kunnen stemmen. Dan 
staat de meerderheid van de werknemers achter de vertegenwoordiging 
door de vakbond. Verder komt hij met de mogelijkheid gebruik te ma-
ken van authorisatiekaarten, zoals in de Verenigde Staten gebruikelijk is. 
Verkiezingen zijn dan niet nodig, als uit de authorisatiekaarten blijkt dat de 
vakbond door een meerderheid van de werknemers wordt gesteund.64

Een groter draagvlak zou ook kunnen ontstaan als iedere werknemer 
die onder het toepassingsbereik valt van een bepaalde cao, daadwerkelijk 
invloed krijgt op de (inhoud van de) cao en op latere wijzigingen van 
de cao. Niet zozeer de keuze voor de bond is dan onderdeel van stem-
ming, maar eerder de onderhandelingsinzet. Dit betekent overigens wel dat 

62. L. Harteveld, ‘Wat werknemers van de cao vinden’, Zeggenschap juni 2006, p. 10 en 11. 
Gebaseerd op onderzoek door G.C. van Sloten, A. Nauta en P.R.A. Oeij (TNO Kwaliteit 
van Leven), ‘Arbeidsvoorwaardenvorming en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau’, 
AVON Monitor 2005, April 2005. Zie daar p. 95 e.v.
63. W.J.P.M. Fase, De botsing tussen de contracts- en vakverenigingsvrijheid, Enige beschouwingen over het 
c.a.o.-recht, Deventer: Kluwer 1981, p. 36 t/m p. 40.
64. A. Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, p. 507.
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lidmaatschap van een vakvereniging geen vereiste meer zou moeten zijn 
voor invloed op de inhoud van een cao. Draagvlak voor de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden prevaleert dan boven het belang van de vakbonden 
om leden te werven. Sommige vakverenigingen overwegen inmiddels de 
invloed van niet-leden te vergroten. Het Alternatief Voor Vakbond stelde 
bij zijn oprichting dat iedereen over een cao moet kunnen stemmen.65 Ook 
De Unie overweegt om niet-leden in bepaalde branches te enquêteren over 
de totstandkoming van cao’s.66

Bij een ondernemings-cao zouden de werkgever en de vakvereniging 
binnen een onderneming bijvoorbeeld een stemming kunnen houden over 
de belangrijkste punten van een cao en daarbij iedere werknemer stemrecht 
kunnen verschaffen. De werknemers raken zich er dan van bewust dat zij 
invloed hebben op eigen arbeidsvoorwaarden. Omdat alle werknemers de 
mogelijkheid krijgen te stemmen, kan de meerderheidsbeslissing als waar-
borg gelden voor voldoende draagvlak. Als werknemers niet stemmen vloeit 
dat voort uit een eigen keuze. Dit past beter bij de arbeidsvoorwaardenvor-
ming, waarbij immers een individuele werknemer de arbeidsvoorwaarden 
krijgt die de vakvereniging namens alle leden weet te bereiken.

Het voorstel om niet-leden invloed te geven is nadelig voor de vakbon-
den. Werknemers hebben immers een reden minder om lid te worden. Het 
is echter de vraag of de huidige leden wel lid zijn vanwege hun invloed op 
arbeidsvoorwaarden, of dat zij eerder lid zijn vanwege de faciliteiten die de 
vakvereniging hen biedt op individueel niveau, zoals goedkope rechtshulp 
en de mogelijkheid een beroep te doen op de stakingskas. Uit onderzoek 
komt naar voren dat werknemers vooral lid worden omdat ze er persoonlijk 
nut van verwachten en omdat men in een omgeving werkzaam is die vanuit 
vakbondsoptiek positieve invloed heeft op de keuze lid te worden.67 Invloed 
op arbeidsvoorwaarden blijkt dus minder van belang te zijn voor de keuze 
lid te worden. Dit kan overigens ook als argument worden gebruikt tegen 
het bovenstaande voorstel. Het lijkt erop dat werknemers geen sterkte be-
hoefte hebben invloed uit te oefenen op de arbeidsvoorwaardenvorming. 
In dit kader wijst Verhulp erop dat 80% van de werknemers aangeeft dat 
zij de reguliere vakbonden als ‘hun’ belangbehartiger beschouwen. Hij trekt 
daarop de conclusie dat lidmaatschap slechts in beperkte mate van belang 
is voor de representativiteit van een vakvereniging.68

65. Zie: www.alternatiefvoorvakbond.nl/
66. F. van Alphen, ‘Ook niet-lid krijgt invloed bij vakbond’, Volkskrant 4 oktober 2006, p. 1.
67. C. van Rij, Naar de bond: vakbondsloopbanen en beroepsloopbanen, in: B. Klandermans 
& J. Visser, De vakbeweging na de welvaartsstaat, Van Gorcum 1995, p. 84.
68. E. Verhulp, Maatwerk in het arbeidsrecht, oratie, Vossiuspers UvA 2003, p. 14.
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Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat leden van een vakvereniging 
meer invloed krijgen bij de stemming dan niet-leden. Enerzijds wordt het 
draagvlak onder werknemers voor de arbeidsvoorwaarden vergroot, omdat 
iedere werknemer er enige invloed op heeft. Anderzijds leidt een grotere 
invloed voor vakbondsleden ertoe dat geen (extra) reden ontstaat om het 
lidmaatschap op te zeggen of dat niet aan te gaan. 

Een systeem waarbij werknemers invloed op de cao krijgen zou tot 
grotere betrokkenheid kunnen leiden van individuele werknemers bij de 
vorming van arbeidsvoorwaarden. De grotere invloed voor leden van een 
vakvereniging zou ook tot meer werfkracht van vakverenigingen kunnen 
leiden, omdat werknemers in deze invloed een reden kunnen zien om lid 
te worden. Verder kunnen verschillende vakverenigingen bij het werven 
hun accentverschillen benadrukken, waardoor de keuze voor maatwerk 
voor individuele werknemers tot de realiteit gaat behoren. De invloed op 
de arbeidsvoorwaardenvorming neemt dan ook toe als een vakvereniging 
meer leden heeft, die allemaal een sterkere stem hebben in vergelijking 
met niet-leden en gezamenlijk een sterkere stem hebben in vergelijking met 
leden van andere verenigingen. 

Het bovenstaande voorstel biedt vakverenigingen als voordeel dat zij 
meer bij ondernemingen en bij de daar werkzame personen betrokken 
raken. Het contact met niet-leden wordt versterkt, omdat vakverenigingen 
samen met de werkgever een stemming moeten opzetten over de toekom-
stige arbeidsvoorwaarden. Met de uitkomst van de stemming krijgen zij 
vervolgens het mandaat om de onderhandelingen op bepaalde wijze in te 
zetten.

Het voorstel is zeker vatbaar voor kritiek. Op voorhand is niet te bepalen 
of het voorstel beter is dan het huidige systeem van arbeidsvoorwaarden-
vorming. Werkgevers en werknemers zijn immers redelijk tevreden over het 
huidige systeem. Een praktisch bezwaar van het voorstel is dat het orga-
niseren van een stemming veel werk kost voor vakbonden en werkgevers. 
Verder is het systeem gebaseerd op democratische besluitvorming, terwijl 
individuele werknemers in het huidige systeem formeel op enigerlei wijze 
moeten instemmen om aan een cao gebonden te raken. De contractsvrij-
heid van individuen wordt dus formeel verminderd. In de praktijk neemt 
de invloed van individuele werknemers op de inhoud van de cao echter 
toe als een vakvereniging een democratisch mandaat van gebonden en 
ongebonden werknemers moet hebben om over een cao te onderhandelen. 
Die invloed bestaat amper in het huidige systeem en nog slechts voor zo-
ver werknemers lid zijn van een vakbond. Een gebonden werkgever past 
immers ook op ongebonden werknemers de cao toe en deze werknemers 
hebben daartegen weinig in te brengen. Het toenemen van de invloed van 
werknemers op de arbeidsvoorwaardenvorming is mijns inziens het belang-
rijkste voordeel van het voorstel.
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Ook het feit dat de invloed van individuele contractspartijen bij de ar-
beidsovereenkomst op de inhoud van de cao beperkt is doet afbreuk aan 
de aanname dat sprake is van een contractueel stelsel. Partijen hebben 
enige invloed als ze lid zijn van een vakvereniging, want dan kunnen zij 
bijvoorbeeld tijdens een ledenraadpleging de mogelijkheid hebben om hun 
stem te laten horen. Zij hebben daarbij individueel geen noemenswaardige 
invloed, omdat zij deze moeten delen met alle andere leden. Verder is 
mogelijk dat het aantal onderwerpen dat aan leden wordt voorgelegd is 
beperkt en dat over een aantal onderwerpen de leden niet worden geraad-
pleegd. Leden hebben dus voornamelijk enige sturing ten aanzien van de 
inzet van de onderhandelingen. Werknemers en werkgevers die op grond 
van het cao-systeem aan een cao gebonden raken, hebben veelal weinig 
invloed op de inhoud van de cao. Slechts ten aanzien van gebondenheid 
bestaat contractsvrijheid, niet ten aanzien van de inhoud. Dit betekent dat 
hun onderhandelingsvrijheid, hetgeen naar mijn mening ook deel uitmaakt 
van contractsvrijheid, beperkt is.

Het systeem van algemeenverbindendverklaring is evenmin een contractu-
eel systeem. De individuele werkgever en werknemer zijn in hun contracts-
vrijheid beperkt door de onderwerpen die in een algemeen verbindend 
verklaarde cao zijn geregeld. Formeel hebben werknemers weliswaar de 
keuze een arbeidsovereenkomst aan te gaan in een bepaalde bedrijfstak, 
waarvoor vervolgens bepaalde arbeidsvoorwaarden algemeen verbindend 
worden verklaard. In de praktijk bestaat die keuze niet, omdat de werkne-
mers juist zijn opgeleid voor bepaald werk in een bepaalde bedrijfstak en 
daarom niet altijd de keuze hebben en willen hebben om in een andere 
bedrijfstak te werken. Ook Verhulp geeft aan dat wilsovereenstemming van 
partijen bij een arbeidsovereenkomst niets te maken heeft met de werking 
van algemeen verbindend verklaarde bepalingen.69

In 2005 werden 662500 werknemers gebonden door middel van alge-
meen verbindend verklaring.70 Zij hadden dus beperkte contractsvrijheid 
ten aanzien van de op hen toepasselijke arbeidsvoorwaarden, namelijk 
slechts voor zover dat toelaatbaar is op grond van de bepalingen van de 
algemeen verbindend verklaarde cao.

De invloed van sociale partners en de overheid op algemeen verbin-
dend verklaren van een cao is groot. Cao-partijen doen een verzoek tot 
algemeenverbindendverklaring en zijn zo in staat de contractsvrijheid van 

69. E. Verhulp, ‘Nawerking: het volle pond graag!’, Arbeidsrecht 2002/10, p. 12. Hij verwijst 
daarbij naar de parlementaire geschiedenis van de Wet avv (Kamerstukken ii 1936/37, nr. 
168, p. 6).
70. Kamerstukken ii 2005/06, 30 550 xv, nr. 1, p. 67. 
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individuele werkgevers en werknemers te beperken. Ook het strengere 
Toetsingskader avv dat geldt sinds 1 januari 2007 kan ertoe leiden dat 
minder contractsvrijheid bestaat, omdat de dispensatieverzoeken voortaan 
inhoudelijk worden getoetst. Dit kan tot gevolg hebben dat dispensatie 
minder snel word verleend. 

Naar mijn mening is dus geen sprake van een contractueel stelsel, maar van 
een stelsel waarin vakverenigingen (en werknemers en werkgevers) onder 
andere gebruik maken van een contractueel mechanisme om een cao toe 
te passen op de individuele werkgever en werknemer. Er is sprake van een 
stelsel waarin vakverenigingen grote invloed hebben op de inhoud van af-
spraken tussen de werkgever en de werknemer – invloed die ten koste gaat 
van de invloed van de individuele werkgever en werknemer. Ook latere 
inhoudelijke wijzigingen van een cao komen tot stand en werken door in 
de individuele verhouding van de werkgever en de werknemer zonder dat 
zij daarop veel invloed hebben.

De vakverenigingen gebruiken ook een ander mechanisme, namelijk de 
algemeenverbindendverklaring. (Onderhandelen over) de inhoud van een 
cao is in beginsel voorbehouden aan de vakverenigingen – en soms ook 
aan werkgevers. 

Werknemers hebben amper invloed, wat mogelijkerwijs mede de oor-
zaak is van de lage organisatiegraad. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 21,1% van 
de ondervraagden in een onderzoek naar het motief voor de opzegging 
van het lidmaatschap onder meer opzegt omdat het geen zin heeft om lid 
te zijn.71 Het aantal werknemers dat lid is bij een vakvereniging is tussen 
maart 2005 en maart 2006 met ongeveer 33.000 gedaald.72

Bepaalde werkgevers lijken ook meer invloed te willen en gaan daarom 
over tot het sluiten van een cao met een vakvereniging die hen meer te-
gemoet komt, zoals met de zogenaamde gele bonden waar werkgevers zelf 
sterk de hand in de oprichting hebben. Actuele ontwikkelingen, zoals het 
ontstaan van gele bonden en andere nieuwe vakverenigingen (zoals het 
Alternatief Voor Vakbond) en het feit dat dispensatieverzoeken worden 
ingediend, zijn wellicht ook een aanwijzing dat individuele partijen bij een 
arbeidsovereenkomst het thans bestaande stelsel als te knellend ervaren. 

71. B. van den Putte, Uit de bond: bedanken als vakbondslid, in: B. Klandermans & J. 
Visser, De vakbeweging na de welvaartsstaat, Van Gorcum 1995, p. 88. In het onderzoek waren 
meer antwoorden mogelijk en werd niet expliciet gevraagd of het gebrek aan invloed de 
reden was voor opzegging. 
72. Zie www.cbs.nl “Vakbonden verliezen 33 duizend leden”, bericht van 16 oktober 2006. 
Zie ook: J. van Cruchten en R. Kuipers, ‘Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers’, 
Sociaaleconomische trends CBS 2007/1, p. 8.
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10.3 De ondernemingsraad en het wijzigen 
 van arbeidsvoorwaarden

10.3.1 Inleiding

Bij ondernemingen waar vijftig of meer werknemers in dienst zijn bestaat 
de verplichting een ondernemingsraad in te stellen. Indien bij een onder-
neming minder dan vijftig werknemers maar meer dan tien werknemers in 
dienst zijn, dan kan een meerderheid van de werknemers de ondernemer 
ertoe bewegen een personeelsvertegenwoordiging in te stellen op grond 
van art. 35c lid 2 wor. Individuele werknemers kunnen de leden van de 
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kiezen, maar hebben 
geen invloed op de uitoefening van de bevoegdheden van de onderne-
mingsraad nadat deze is verkozen. De ondernemer kan in samenspraak 
met de ondernemingsraad bepaalde wijzigingen binnen de onderneming 
realiseren zonder dat instemming van werknemers is vereist. Na het instel-
len van een ondernemingsraad (of een personeelsvertegenwoordiging) moet 
de ondernemer de ondernemingsraad in bepaalde gevallen betrekken bij de 
besluitvorming binnen de onderneming. 

De ondernemingsraad heeft op grond van deze besluitvorming enige in-
vloed op de vormgeving van de individuele arbeidsverhoudingen tussen de 
werkgever en werknemers. In beginsel is slechts sprake van invloed, omdat 
de ondernemingsraad geen bevoegdheden heeft werknemers te binden. De 
wijzigingen die de ondernemer in samenspraak met de ondernemingsraad 
realiseert hebben vaak te maken met organisatorische aspecten.

In deze paragraaf staat de invloed centraal van de ondernemingsraad 
op de individuele rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. 
Eerst wordt nader ingegaan op de rol van de ondernemingsraad ten op-
zichte van de vakbonden en de aard van de afspraken tussen de onderne-
mingsraad en de ondernemer. Vervolgens wordt de invloed van de onder-
nemingsraad besproken aan de hand van de geldende regelgeving.

10.3.2 De ondernemingsraad en de vakbonden

Het primaat van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden ligt bij de 
vakbonden. ‘De cao is een regeling van hogere arbeidsrechtelijke orde.’ 
‘De cao is en blijft het belangrijkste instrument met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaardenvorming.’73 De ondernemingsraad houdt zich in be-
ginsel niet bezig met onderhandelen over (primaire) arbeidsvoorwaarden, 
maar is belast met de medezeggenschap binnen een onderneming. Zo be-

73. Kamerstukken i 2001/02, 00033, nr. 9b, p. 2 en 7.
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schouwd lijkt de rol van de ondernemingsraad ten opzichte van de vakbon-
den duidelijk.

Toch is invloed van de ondernemingsraad op de vorming van arbeids-
voorwaarden wel mogelijk. Van der Heijden acht het legitiem dat de onder-
nemingsraad als onderhandelingspartner over arbeidsvoorwaarden optreedt, 
want de ondernemingsraad wordt op grond van de wet geacht werknemers 
te vertegenwoordigen in het overleg met de werkgever.74 Jacobs brengt 
naar voren dat het de vakverenigingen ontbreekt aan een ‘sterke basis’ in 
de onderneming en denkt dat dit kan veranderen als de ondernemingsraad 
en de vakverenigingen nauwer met elkaar worden verbonden. Hij ziet 
daarbij ook een rol voor de ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaardenvor-
ming.75 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van mening 
dat de ondernemingsraad op grond van de bestaande regelgeving op drie 
manieren invloed kan hebben op arbeidsvoorwaardenvorming, namelijk 
op grond van art. 32 lid 1 wor, op grond van art. 32 lid 2 wor en op 
grond van specifieke wetgeving waarin de bevoegdheden van de onderne-
mingsraad worden uitgebreid.76 Stege brengt naar voren dat de positie van 
de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging vaak in nieuwe 
wetgeving aan bod komt.77

Als de ondernemingsraad ook over arbeidsvoorwaarden kan onderhan-
delen, dan kan dat tot afbreuk leiden van de positie van de vakbonden. Van 
het Kaar en Looise geven aan dat de vakvereniging de ondernemingsraad 
niet meer als ongewenst concurrent ziet op arbeidsvoorwaardelijk gebied.78 
Zondag is echter van oordeel dat vakbonden de ondernemingsraad wel 
enigszins als concurrent beschouwen. Hij wijst er voorts op dat de positie 
van de vakbonden is beschermd in ilo-verdrag nr. 135.79 Nederland heeft 
dit verdrag in 1975 geratificeerd. 

In art. 3 (b) van dit verdrag wordt de verhouding tussen de vakvereniging 
en de ondernemingsraad nader aangegeven: 

‘For the purpose of this Convention the term workers’ representatives means per-

74. P.F. van der Heijden, ‘De ondernemingsovereenkomst’, njb 1994/23, p. 770.
75. A.T.J.M. Jacobs, ‘Het juridisch tekort in het arbeidsrecht’, njb 1996/24, p. 919.
76. Kamerstukken i 2001/02, 00033, nr. 9b, p. 2.
77. A. Stege, De cao en het regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, p. 317 en 
318.
78. R.H. van het Kaar en J.C. Looise (red.), ‘De volwassen or, groei en grenzen van de 
Nederlandse ondernemingsraad’, OR informatie, Samsom Alphen aan den Rijn 1999, p. 155.
79. W.A. Zondag, ‘Naar meer maatwerk in de onderneming met de ondernemingsraad? 
Over de verhouding wetgeving, cao en ondernemingsovereenkomst’, Arbeid Integraal 2002/4, 
p. 156. Zie eerder: K. Boonstra, The ILO and the Netherlands, Den Haag: CIP-Gegevens 
Koninklijke Bibliotheek 1996, p. 95 t/m 97. 
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sons who are recognised as such under national law or practice, whether they 
are—
(a) trade union representatives, namely, representatives designated or elected by 
trade unions or by members of such unions; or 
(b) elected representatives, namely, representatives who are freely elected by 
the workers of the undertaking in accordance with provisions of national laws 
or regulations or of collective agreements and whose functions do not include 
activities which are recognised as the exclusive prerogative of trade unions in 
the country concerned.’

In art. 5 van ilo-verdrag 135 wordt de verhouding nog nader uitgewerkt: 

‘Where there exist in the same undertaking both trade union representatives 
and elected representatives, appropriate measures shall be taken, wherever ne-
cessary, to ensure that the existence of elected representatives is not used to 
undermine the position of the trade unions concerned or their representatives 
and to encourage co-operation on all relevant matters between the elected re-
presentatives and the trade unions concerned and their representatives.’

Zondag wijst erop dat de Nederlandse wetgever rekening heeft gehouden 
met het bovenstaande artikel. Dit blijkt uit het karakter van art. 27 wor 
en uit de erkenning van het primaat van de cao die onder meer is terug te 
vinden in art. 27 lid 3 wor.80 Art. 27 lid 3 wor geeft uitdrukkelijk een pri-
oriteitsverdeling aan tussen de vakbonden en de ondernemingsraad. Indien 
een onderwerp inhoudelijk is geregeld in een cao, dan is de instemming van 
de ondernemingsraad niet meer vereist.

Een belangrijk argument tegen te ruime bevoegdheden van de onderne-
mingsraad ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden, is dat de onderne-
mingsraad te dicht bij de ondernemer staat en daardoor niet onafhankelijk 
kan werken, wat zijn weerslag kan hebben op het onderhandelingsresultaat. 
Een vakbond kan beter een vuist maken, omdat deze verder afstaat van de 
ondernemer. De ondernemingsraad kan dat wellicht minder goed omdat 
deze bestaat uit werknemers, die werkzaam zijn binnen de onderneming. 
Van Bon wijst er in 1999 op dat ondernemingsraden niet snel aandurven 
tegen hun eigen werkgever te procederen en dat dat voor vakverenigingen 
niet opgaat.81 In een onderzoek uit 2002 waarin bestuurders, hr-managers 
en leden van de ondernemingsraad van 602 ondernemingen werden onder-

80. W.A. Zondag, ‘Naar meer maatwerk in de onderneming met de ondernemingsraad? 
Over de verhouding wetgeving, cao en ondernemingsovereenkomst’, Arbeid Integraal 2002/4, 
p. 156.
81. B. van Bon, ‘De lading kan omgevlagd’, Sociaal Recht 1999/10, p. 246.



281

vraagd, komt naar voren dat 64 procent van ondervraagden de onderne-
mingsraad niet voldoende deskundig acht. 46 procent van de ondervraag-
den denkt dat de ondernemingsraad tegenstrijdige belangen heeft.82

De leden van de ondernemingsraad behartigen in ieder geval andere 
belangen dan de vakbonden. De vakbonden behartigen namelijk meest-
al de belangen van alle werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak.83 
Werknemers die zitting hebben in de ondernemingsraad kijken in beginsel 
niet verder dan de onderneming waarbij ze werkzaam zijn. 

De taak van de ondernemingsraad is indirect uit art. 2 wor af te leiden. 
De ondernemer moet ten behoeve van overleg met en de vertegenwoordi-
ging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad 
instellen. De taak van de ondernemingsraad is dus het voeren van overleg 
met de ondernemer en tijdens dit overleg vertegenwoordigt de onderne-
mingsraad de werknemers.

De taak van de ondernemingsraad is gerelateerd aan de onderneming, 
wat niet altijd betekent dat hij per definitie de belangen van de werknemers 
binnen een onderneming behartigt. De ondernemingsraad kan bijvoor-
beeld een besluit steunen dat voor de onderneming op langere termijn van 
(levens)belang is. Een dergelijk besluit kan echter negatieve gevolgen heb-
ben voor de personen die op dat moment werkzaam zijn binnen de onder-
neming. De ondernemingsraad moet zowel het belang van de onderneming 
als het belang van deze werknemers meewegen. Dit geldt echter ook voor 
een vakvereniging, die zich tevens bezig houdt met werkgelegenheid. 

Het primaat van onderhandelingen over primaire arbeidsvoorwaarden 
ligt dus bij de vakverenigingen, die een minder afhankelijke positie hebben 
dan de ondernemingsraad ten opzichte van de werkgever. Andere argu-
menten hiervoor zijn dat de vakvereniging veel kennis en ervaring heeft 
opgebouwd in onderhandelen, dat de vakvereniging de ontwikkelingen in 
de sector of branche beter kent dan een afzonderlijke ondernemingsraad en 
dat de vakvereniging machtsmiddelen heeft die de ondernemingsraad niet 
heeft, zoals het stakingsrecht en een stakingskas.84

De vakverenigingen hebben dus meer invloed op arbeidsvoorwaarden-
vorming dan de ondernemingsraad en dat past ook binnen het Nederlandse 
systeem van arbeidsvoorwaardenvorming. De ondernemingsraad heeft ook 
invloed, vooral als de vakvereniging geen rol heeft of als de vakvereniging 
deze invloed al dan niet bewust aan de ondernemingsraad laat.

82. A. Dikker, ‘Hoe sterk is de or’, OndernemingsRaad december 2002, p. 14
83. Dit is anders bij categorale bonden, die voornamelijk werknemers vertegenwoordigen die 
onder een bepaalde beroepscategorie vallen.
84. R.H. van het Kaar en J.C. Looise (red.), ‘De volwassen or, groei en grenzen van de 
Nederlandse ondernemingsraad’, or informatie, Samsom Alphen aan den Rijn 1999, p. 154 en 
155.
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In de hierna volgende paragrafen komt aan de orde hoe de ondernemings-
raad invloed kan uitoefenen binnen de onderneming en meer in het bijzon-
der op de vorming van arbeidsvoorwaarden.

10.3.3 Invloed op grond van het adviesrecht van artikel 25 wor 

In art. 25 wor is het adviesrecht geregeld. De ondernemer dient advies 
in te winnen van de ondernemingsraad voordat hij een besluit neemt als 
omschreven in art. 25 lid 1a-n wor. Dergelijke besluiten kunnen gevolgen 
hebben voor de individuele werknemer.

Art. 25 1f wor bepaalt bijvoorbeeld dat de ondernemer advies dient in 
te winnen bij de ondernemingsraad alvorens een wijziging plaatsvindt van 
de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent. De on-
dernemer moet na de instemming met de ondernemingsraad wel rekening 
houden met de belangen van individuele werknemers. Zij krijgen immers te 
maken met een wijziging van de reistijd en met een wijziging van de plaats 
waar zij gewoonlijk hun arbeid verrichten. 

Het is niet duidelijk of de werkgever ook daadwerkelijk instemming van 
individuele werknemers moet verkrijgen. Een wijziging van de vestigings-
plaats van de onderneming is namelijk niet per definitie een wijziging van 
arbeidsvoorwaarden. Een verhuizing van een bedrijf heeft vaak te maken 
met organisatorische belangen, zoals de betere ligging van het bedrijf ten 
opzichte van klanten of dat op een andere plek goedkopere bedrijfsruimte 
te huur is.

Art. 25 lid 1k wor is een ander voorbeeld waarover de ondernemings-
raad adviesrecht heeft, terwijl een besluit van de ondernemer hierover 
mogelijkerwijs ingrijpt in rechten die voortvloeien uit de individuele ar-
beidsovereenkomsten. Dat artikel ziet op de situatie waarin de werkgever 
een invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening 
wil realiseren. Het invoeren ervan kan een wijziging betekenen van de 
oorspronkelijke afspraken uit een individuele arbeidsovereenkomst. De mo-
gelijkheid om te wijzigen impliceert eveneens de mogelijkheid om iets af 
te schaffen. 

Over art. 25 lid 1k wor is geen jurisprudentie te vinden.85 Dit is opmer-
kelijk want een technologische verbetering hoeft niet altijd tot voordeel 
voor werknemers te leiden. Wel kan het invoeren van een technologische 
verbetering gevolgen hebben voor werknemers bij de uitvoering van hun 

85. In Voorzieningenrechter Rb. Utrecht, 22 december 2005, jar 2006/9 werd er wel een 
beroep op gedaan, maar in deze zaak werd de ondernemingsraad wegens andere redenen 
niet bevoegd geacht.
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arbeidsovereenkomst, ondanks dat deze gevolgen niet met behulp van een 
contractuele wijziging worden doorgevoerd. Het toekennen van een mobie-
le telefoon aan iedere werknemer kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat 
werknemers beter of langer bereikbaar zijn voor zakelijke telefoongesprek-
ken. Als de werkgever ertoe besluit telefoons te verschaffen waarmee tevens 
e-mails kunnen worden ontvangen en verzonden, dan heeft dit ook invloed 
op de dagelijkse werkzaamheden. De werkgever kan namelijk tevens hogere 
verwachtingen hebben over de bereikbaarheid van zijn werknemers en de 
manier waarop zij omgaan met e-mails van collega’s en zakelijke relaties. 
Uit onderzoek komt naar voren dat veel hoger opgeleiden buiten werktijd 
altijd bereikbaar zijn op verzoek van de werkgever en dat een deel van hen 
ook tijdens vakantie bereikbaar is. De permanente bereikbaarheid leidt wel 
tot werkstress.86

Ook bij het afschaffen van bepaalde voorzieningen kunnen individuele 
werknemersbelangen (of rechten) in het gedrang komen, bijvoorbeeld als 
de werkgever besluit om door hem gefaciliteerde internetverbindingen af 
te schaffen, omdat er inmiddels voldoende commerciële providers bestaan 
die een internetverbinding aanbieden. De internetverbinding is wellicht te 
beschouwen als arbeidsvoorwaarde, waardoor het afschaffen zonder in-
stemming van werknemers niet zonder meer is toegestaan. Veel hangt af 
van hoe partijen hun afspraken over de internetverbinding hebben vormge-
geven, want niet iedere faciliteit is tevens te beschouwen als een individueel 
afdwingbaar recht.

Als een ondernemer na een negatief advies van de ondernemingsraad als-
nog een besluit doorvoert, dan heeft de ondernemingsraad de mogelijk-
heid beroep in te stellen op grond van art. 26 wor. Voor een individuele 
werknemer bestaat de mogelijkheid om besluiten zoals vermeld in art. 25 
wor aan te vechten met een beroep op de oorspronkelijke afspraken uit de 
arbeidsovereenkomst. Dit kan uiteraard alleen indien daarin iets over het 
betreffende onderwerp is opgenomen. 

Ook als partijen bij een arbeidsovereenkomst individuele afspraken heb-
ben gemaakt over een bepaald onderwerp kan een beroep van de werk-
nemer op de oorspronkelijke afspraken onredelijk zijn. Dit geldt mijns 
inziens sterker als de ondernemingsraad positief heeft geadviseerd over 
de voorgenomen wijziging. De beleidsvrijheid van de werkgever om zijn 
onderneming op bepaalde wijze te besturen is redelijk groot en een indi-
viduele werknemer moet daarmee rekening houden. Als een werknemer 
zijn arbeidsovereenkomst echt niet wil aanpassen, dan kan dat tot gevolg 

86. Ernst & Young, Resultaten ict Barometer over de invloed van ict tijdens vakantie, 17 
juli 2006. 

 de ondernemingsraad en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden 10.3



284

10 wijzigen van arbeidsvoorwaarden op grond collectief arbeidsrecht

hebben dat de werkgever op de beëindiging van de dienstbetrekking aan-
stuurt. Als dat gebeurt op grond van een ontbindingsprocedure, dan kan 
bij de eventueel toe te kennen vergoeding worden meegewogen dat met 
de werknemer bepaalde afspraken zijn gemaakt, maar ook dat hij zich niet 
flexibel opstelde.

10.3.4 Invloed op grond van het instemmingsrecht van art. 27 wor

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht in de gevallen genoemd in 
art. 27 wor. Steeds gaat het bij art. 27 wor om een regeling. Het gaat om 
voorgenomen besluiten inzake het sociaal beleid in de onderneming in 
ruime zin.87 

De ondernemer kan zonder instemming van de ondernemingsraad niet 
beginnen met het uitvoeren van besluiten waarvoor instemmingsrecht be-
staat. Als de ondernemingsraad niet instemt kan de ondernemer zich tot de 
kantonrechter wenden om vervangende toestemming te vragen. Het nemen 
van besluiten waarvoor instemming is vereist van de ondernemingsraad 
zonder het vragen van die instemming leidt ertoe dat de ondernemingsraad 
een beroep kan doen op de nietigheid van deze besluiten op grond van art. 
27 lid 5 wor.

De besluiten waarvoor de ondernemer instemming moet vragen van de 
ondernemingsraad staan limitatief opgesomd in lid 1 van art. 27 wor. Het 
gaat steeds om de vaststelling, wijziging of intrekking van besluiten over de 
daar genoemde onderwerpen. De besluiten kunnen gevolgen hebben voor 
de individuele werknemer, maar de Hoge Raad overweegt dat het blijkens 
de wetsgeschiedenis niet de bedoeling is geweest van de wetgever de on-
dernemingsraad instemmingsrecht te geven voor het vaststellen of wijzigen 
van primaire arbeidsvoorwaarden.88 In casu wilde de werkgever een verlof-
dag afschaffen en het besluit daartoe was niet instemmingsplichtig, omdat 
onder een vakantieregeling als bedoeld in art. 27 lid 1b wor is te verstaan 
een regeling die betrekking heeft op de wijze waarop of de periode waarin 
vakantiedagen kunnen worden opgenomen. Een duidelijke afbakening tus-
sen de onderwerpen van art. 27 wor en primaire arbeidsvoorwaarden is 
niet altijd te maken.89

Tussen individueel toegekende en afdwingbare rechten op grond van een 
arbeidsovereenkomst (of een cao) en een vaststelling of wijziging van een 
instemmingsplichtig besluit kan een conflict ontstaan. Daarbij is mogelijk 

87. Sprengers 2006 (t&c Arbeidsrecht), art. 27 wor, aant. 1.
88. hr 11 februari 2000, jar 2000/86.
89. Sprengers 2006 (t&c Arbeidsrecht), art. 27 wor, aant. 1.
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dat de ondernemingsraad al instemming heeft gegeven, terwijl werknemers 
de werkgever contractueel aan iets anders (en iets tegenstrijdigs) kunnen 
houden. Aan de instemming van de ondernemingsraad ten aanzien van 
een bepaald besluit komt dan wel waarde toe als een werknemer vervolgens 
weigert in te stemmen met een wijziging van de arbeidsovereenkomst. De 
instemming van de ondernemingsraad kan een aanwijzing zijn dat werkne-
mers ook dienen in te stemmen, omdat zij zich anders onredelijk opstellen. 
De wijziging van de oorspronkelijke afspraak komt echter niet vanzelf tot 
stand. De werkgever dient in beginsel één van de contractuele wijzigings-
mogelijkheden (instemming, een beroep op een wijzigingsbeding in de zin 
van art. 7:613 bw, een beroep op art. 7:611 bw) te hanteren. Als een aan-
tal werknemers bijvoorbeeld op grond van hun arbeidsovereenkomst het 
recht heeft om vakantie op te nemen in een bepaalde periode, dan is te 
betwijfelen of de werkgever hierin niettemin eenzijdig een wijziging kan 
aanbrengen met instemming van de ondernemingsraad. Naar mijn mening 
is dan een juridische wijzigingsgrondslag noodzakelijk, die op het arbeids-
overeenkomstenrecht is gebaseerd.

Van Tongeren meent dat in gevallen die in art. 27 lid 1 wor zijn gere-
geld, de instemming van de ondernemingsraad zwaar moet wegen:

‘Goed verdedigbaar is dat ingeval van de instemming van de ondernemingsraad 
een (wijziging van die) regeling doorwerkt in de individuele arbeidsovereen-
komst. Een instemming van een ondernemingsraad – die feitelijk een blokka-
derecht heeft – is een voldoende basis voor een doorwerking in de individuele 
arbeidsovereenkomst.’90 

Naar mijn mening moet wel een juridische grond voor de doorwerking 
aanwijsbaar zijn. Van automatische doorwerking is dus geen sprake. In 
veel gevallen zal doorwerking plaatsvinden met behulp van een eenzijdig  
 
wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw. Art. 7:613 bw was nog in ont-
werp toen Van Tongeren dit aangaf, maar hij wijst al wel op dit artikel.

10.3.5 Invloed op grond van artikel 32 wor

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt naar voren dat 
de ondernemingsraad onder meer invloed kan uitoefenen op arbeidsvoor-
waardenvorming op grond van art. 32 lid 1 en 2 wor.91 Op grond van art. 
32 wor zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad uit te breiden bij 

90. W.J.M. van Tongeren, ’Doorwerking’, Arbeidsrecht 1997/12, p. 4.
91. Kamerstukken i 2001/02, 00033, nr. 9b, p. 2.
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cao of bij ondernemingsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst 
tussen de werkgever en de ondernemingsraad. De cao heeft voorrang, dus 
als een bepaald onderwerp inhoudelijk al in een cao is geregeld, vervalt 
een instemmingsrecht of een adviesrecht dat eventueel op grond van art. 
32 wor voor een dergelijk onderwerp is ingesteld. 

Rood is nader ingegaan op de aard van de afspraken tussen de on-
dernemer en de ondernemingsraad. Volgens Rood komen afspraken tot 
stand tussen de ondernemer en de op dat moment zittende leden van de 
ondernemingsraad en gelden de afspraken slechts tijdens de zittingsduur 
van een bepaalde ondernemingsraad. Verder brengt Rood naar voren dat 
de afspraken tussen de ondernemer en de ondernemingsraad niet als civiel-
rechtelijke overeenkomsten kunnen worden beschouwd: 

‘De afspraak-gedachte verdraagt zich dan ook maar ten dele met de systematiek 
van de wor. Die is veeleer op een bestuursrechtelijke – dan op een civielrech-
telijke leest geschoeid.’92 

Met dit laatste doelt Rood vooral op het feit dat eerder in termen van 
toezeggingen dan in rechtens afdwingbare overeenkomsten kan worden 
gedacht. Hij is uiteindelijk niet van mening dat de ondernemingsraad en de 
ondernemer beter geen afspraken kunnen maken, maar acht het wenselijk 
dat in de wor komt te staan dat de ondernemer en de ondernemingsraad 
aan afspraken naar redelijkheid en billijkheid uitvoering geven.93

Rood bespreekt niet dat de ondernemingsraad als orgaan geen privaat-
rechtelijke rechtspersoonlijkheid heeft.94 Dat beschouw ik als juridisch be-
zwaar tegen de aanname dat de ondernemingsraad zich kan binden aan 
overeenkomsten. In de praktijk leidt dat vermoedelijk niet tot problemen 
en wordt de ondernemingsraad beschouwd alsof deze wel rechtspersoonlijk-
heid heeft.

Van Bon meent dat de regel ‘pacta sunt servanda’ bij een ondernemings-
overeenkomst niet zo hard lijkt te zijn, maar verwijst daarbij wel naar het 
feit dat de wetgever heeft bepaald dat de ondernemingsraad en de onder-
nemer in beginsel aan de ondernemingsovereenkomst zijn gebonden. Van 
Bon plaatst als kritische kanttekening dat de wetgever niet aangeeft wat nu 
met ‘in beginsel’ bedoeld wordt.95

Art. 32 lid 1 wor biedt de mogelijkheid de bevoegdheden van de onder-

92. M.G. Rood, ‘Over afspraken ondernemer-ondernemingsraad’, TVVS 1991/9, p. 225.
93. M.G. Rood, ‘Over afspraken ondernemer-ondernemingsraad’, TVVS 1991/9, p. 221 t/m 
225.
94. Zie hierover: P.F. van der Heijden, ‘De ondernemingsovereenkomst’, njb 1994/23, p. 
767.
95. B. van Bon, ‘De lading kan omgevlagd’, Sociaal Recht 1999/10, p. 244.
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nemingsraad in een cao uit te breiden ten opzichte van de wettelijk toege-
kende bevoegdheden. Dergelijke bevoegdheden vervallen echter als de cao 
afloopt waarin deze zijn toegekend en een nieuwe cao uitblijft.96

Op grond van art. 32 lid 2 wor kunnen aan de ondernemingsraad in 
een schriftelijke overeenkomst meer bevoegdheden worden toegekend dan 
die in de wet zijn genoemd en kunnen aanvullende voorschriften worden 
gegeven over de toepassing van hetgeen in de wor is bepaald. Een derge-
lijke schriftelijke overeenkomst wordt een ondernemingsovereenkomst ge-
noemd.97 Stege brengt naar voren dat een ondernemingsovereenkomst met 
arbeidsvoorwaarden niet doorwerkt in de individuele rechtsverhouding. Hij 
betoogt dat het niet wenselijk is als een ondernemingsovereenkomst auto-
matisch dwingend doorwerkt in de individuele rechtsverhouding, omdat de 
ondernemingsraad dan een interessantere onderhandelingspartner dan de 
vakvereniging kan worden.98

10.3.6 Invloed op grond van bevoegdheidsuitbreiding in specifieke wetgeving

Een andere mogelijkheid waarop de ondernemingsraad invloed kan uitoe-
fenen op arbeidsvoorwaardenvorming is op grond van specifieke wetgeving 
waarin de bevoegdheden van de ondernemingsraad worden uitgebreid.99 
Dit is in ieder geval mogelijk op grond van art. 1:4 Arbeidstijdenwet, art. 
2 lid 11 waa, art. 4:7 en art. 5:10 waz en art. 17 Arbowet 1998. Het is uit-
sluitend de bedoeling dat in een collectieve regeling wordt afgeweken en 
dus niet op individueel niveau. Als de werkgever echter in een collectieve 
regeling met de ondernemingsraad van deze wetten afwijkt, dan dient de 
gebondenheid van werknemers aan deze afwijking wel apart worden ge-
realiseerd door middel van overeenstemming of met een beroep op een 
eenzijdig wijzigingsbeding. De specifieke wetgeving biedt slechts ruimte om 
van de wet af te wijken in een regeling met de ondernemingsraad, maar 
bepaalt niet hoe werknemers daaraan gebonden raken.

10.3.7 Kan de ondernemingsraad individuele werknemers binden?

In de voorgaande paragrafen komt naar voren dat de ondernemingsraad 
geen bevoegdheid heeft om individuele werknemers te binden, zoals een 
vakvereniging dat onder omstandigheden wel heeft. De werkgever krijgt 
zowel met de ondernemingsraad als met individuele werknemers te ma-

96. Sprengers 2006 (t&c Arbeidsrecht), art. 32 wor, aant. 1.
97. A. Stege, De cao en het regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, p. 186.
98. A. Stege, De cao en het regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer 2003, p. 189.
99. Kamerstukken i 2001/02, 00033, nr. 9b, p. 2.
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ken bij bepaalde (vaak organisatorische) wijzigingen. De ondernemingsraad 
vertegenwoordigt de werknemers soms wel bij onderhandelingen over wij-
zigingen binnen de onderneming, maar vertegenwoordigt de werknemers 
daarbij niet in contractuele zin. Afspraken tussen de werkgever en de on-
dernemingsraad moeten dus apart van toepassing worden verklaard tus-
sen partijen en werken niet rechtstreeks door in de arbeidsovereenkomst. 
Stege brengt dit ook naar voren en verwijst daarbij naar de parlementaire 
geschiedenis van art. 7:613 bw.100 Pepers komt tot de conclusie dat het col-
lectieve arbeidsrecht onvoldoende is ingericht ‘om de decentralisatie naar 
het ondernemingsniveau in goede banen te leiden.’101

De binding van individuele werknemers aan afspraken tussen de on-
dernemer en de ondernemingsraad is op verschillende manieren te reali-
seren. De werkgever kan daartoe bij voorbaat in de individuele arbeids-
overeenkomsten een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 
bw opnemen, of een incorporatiebeding, waarin de regelingen die met de 
ondernemingsraad worden gesloten van toepassing worden verklaard op de 
individuele rechtsverhouding. Toekomstige wijzigingen kunnen dus zowel 
op grond van een incorporatiebeding als op grond van art. 7:613 bw door-
werken. Een incorporatiebeding dat toekomstige wijzigingen incorporeert is 
mijns inziens echter niet hetzelfde als een eenzijdig wijzigingsbeding in de 
zin van art. 7:613 bw.102 Bij het aangaan van een incorporatiebeding hebben 
partijen hun contractsvrijheid prijsgegeven ten aanzien van toekomstige 
wijzigingen, terwijl de werkgever zijn contractsvrijheid bij een eenzijdig 
wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw heeft behouden, waardoor hij 
kan kiezen of hij een toekomstige wijziging doorvoert. 

In de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat al snel een zwaar-
wichtig belang in de zin van art. 7:613 bw aanwezig is:

‘Als er een akkoord bestaat tussen ondernemingsraad en ondernemer over een 
regeling van arbeidsvoorwaarden is evenzeer voldaan aan het rechtsvermoeden 
van het «zwaarwichtig belang» en kan de werkgever in beginsel een beroep 
doen op het wijzigingsbeding. De werknemer kan zich daartegen verzetten als 
die toepassing te zijnen aanzien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is.’103

100. A. Stege, ‘De ondernemingsovereenkomst, de cao en de individuele arbeidsovereenkomst’, 
Sociaal Recht 1999/10, p. 251. Stege verwijst naar Kamerstukken i 1997/98, 24 615 nr. 81a, p. 
8 en 9; Kamerstukken ii 1996/97, 52 426, nr. 1, p. 7.
101. J.J.L. Pepers, ‘De binding van werknemers aan decentrale ondernemingsovereenkomsten’, 
Arbeidsrecht 2002/3, p. 35.
102. Zie ook paragraaf 2.5 van dit hoofdstuk.
103. Kamerstukken ii 1995/96, 24 615, nr. 3, p. 24.
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De werkgever kan ook individuele instemming vragen op het moment 
dat een afspraak met de ondernemingsraad tot stand is gekomen. Dan is 
sprake van tweezijdige binding. De werkgever die probeert tot tweezijdige 
binding te komen kan daarbij verwijzen naar het arrest Van der Lely/Taxi 
Hofman, waarin nader is aangegeven hoe een werknemer zich tijdens on-
derhandelingen over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden moet opstellen. 
Instemming kan de werkgever, zoals eerder werd aangeven, met behulp 
van dit arrest niet afdwingen. De werkgever kan slechts met een beroep op 
art. 6:258 bw tot een eenzijdige wijziging komen, maar dat wordt niet snel 
toegewezen.

Het cao-recht biedt de gebonden werkgever een mogelijkheid om werk-
nemers te binden aan afspraken die tussen de werkgever en de onderne-
mingsraad zijn gesloten. Stege brengt naar voren dat in de literatuur niet 
onbetwist is dat de ondernemingsovereenkomst geen doorwerking heeft tus-
sen de gebonden werkgever en werknemer en gaat daarop in aan de hand 
van het verenigingenrecht. Ten aanzien van de ondernemingsovereenkomst 
op grond van art. 32 lid 1 wor acht hij binding mogelijk door middel van 
incorporatie, omdat de ondernemingsovereenkomst onderdeel uitmaakt 
van een cao. Van Bon brengt naar voren dat wel aan art. 4 Wet op de 
Loonvorming moet worden voldaan als een ondernemingsovereenkomst 
wordt geïncorporeerd, omdat van een wijziging van de cao sprake is.104 
Pepers betoogt dat het praktisch onhaalbaar is iedere decentrale regeling 
aan te melden op grond van art. 4 Wet op de loonvorming. De voordelen 
van decentralisatie gaan teniet door de aanmeldingsplicht.105 Stege stelt dat 
leden gebonden kunnen raken aan een ondernemingsovereenkomst die uit 
een cao voortvloeit, als dat expliciet in de statuten van de werknemersver-
eniging staat. Hij betoogt verder dat de ondernemingsraad geen volmacht 
kan krijgen om namens een vakvereniging te onderhandelen en de leden te 
binden, omdat de ondernemingsraad geen rechtspersoonlijkheid heeft. Als 
de bepalingen van een ondernemingsovereenkomst geen onderdeel uitma-
ken van een cao, acht hij automatische doorwerking niet mogelijk.106 Van 
der Heijden brengt naar voren dat de ondernemingsovereenkomst moet 
worden beschouwd als een regeling die op werknemers wordt toegepast. 
Hij vindt dat afwijken van een ondernemingsovereenkomst ten gunste van  

104. B. van Bon, ‘De lading kan omgevlagd’, Sociaal Recht 1999/10, p. 247 en 248.
105. J.J.L. Pepers, ‘De binding van werknemers aan decentrale ondernemingsovereenkomsten’, 
Arbeidsrecht 2002/3, p. 31 en 35.
106. A. Stege, ‘De ondernemingsovereenkomst, de cao en de individuele arbeidsovereenkomst’, 
Sociaal Recht 1999/10, p. 251 t/m 253. Vgl. B. van Bon, ‘De lading kan omgevlagd’, Sociaal 
Recht 1999/10, p. 244 t/m 248.
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werknemers moet worden toegestaan, terwijl dat niet het geval is als ten 
nadele van werknemers wordt afgeweken.107

Het is overigens goed mogelijk dat individuele afspraken tussen de werkne-
mer en de werkgever in strijd zijn met afspraken tussen de ondernemings-
raad en de werkgever. De werkgever heeft dan het probleem dat hij de 
afspraken met beide partijen moet nakomen, terwijl dat in de praktijk niet 
mogelijk is, omdat bijvoorbeeld het nakomen van afspraken met de onder-
nemingsraad ertoe leidt dat de afspraken met een werknemer niet worden 
nagekomen. Dit probleem kan zich voordoen, omdat individuele werkge-
vers en werknemers contractsvrijheid hebben over vrijwel alle onderwerpen 
waarvoor de ondernemingsraad instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Als 
partijen bij een arbeidsovereenkomst afspraken hebben gemaakt, die een 
onderwerp betreffen dat adviesplichtig of instemmingsplichtig is, dan heeft 
de werkgever zich ten opzichte van individuele werknemers al contractu-
eel gebonden, terwijl de ondernemingsraad nog mogelijkheden heeft zich 
over het betreffende onderwerp uit te laten. Het is daarom van belang dat 
de werkgever eerst nagaat of de ondernemingsraad bevoegdheden heeft 
ten aanzien van onderwerpen waarover de werkgever met werknemers 
onderhandelt. 

Werknemers dienen ook rekening te houden met het bestaan en de 
bevoegdheden van de ondernemingsraad voordat ze afspraken maken met 
de werkgever. Als de werkgever en de werknemer toch over een bepaald 
onderwerp afspraken maken, zonder rekening te houden met de bevoegd-
heden die de ondernemingsraad heeft over dit onderwerp op grond van 
de wor, dan ligt het risico voor de ontstane situatie bij beide partijen. De 
werkgever en de werknemer kunnen dan hun afspraken opschorten en als-
nog de eventueel noodzakelijke procedure uit de wor beginnen.

De kantonrechter te Breda kreeg met iets dergelijks te maken en achtte 
een aantal besluiten tot het al dan niet toekennen van studiefaciliteiten 
instemmingsplichtig. In casu had de Belastingdienst in een aantal indi-
viduele gevallen een besluit genomen. De kantonrechter oordeelt dat de 
Belastingdienst ter uitvoering van de kaderregeling studiefaciliteiten indivi-
duele besluiten nam die waren gebaseerd op algemene beleidsregels, die de 
rechtspositie van ambtenaren rechtstreeks raakten, die herhaald konden en 
ook werden toegepast en op grond waarvan werd beslist of iemand voor 
studiefaciliteiten in aanmerking kwam. Er was dus sprake van een regeling. 
Aan de regeling mocht geen nadere uitvoering worden gegeven, want er  

107. P.F. van der Heijden, ‘De ondernemingsovereenkomst’, njb 1994/23, p. 769.
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diende eerst overleg te komen met de ondernemingsraad om de nodige 
instemming te verkrijgen.108

10.4 Binding aan en wijziging van bedrijfsregelingen

10.4.1 De grondslag voor de gebondenheid aan een bedrijfsregeling

Bij ondernemingen zijn vaak nadere regels vastgelegd in een personeelsgids, 
een personeelshandboek of in een ander soort bedrijfsregeling. Deze regels 
gelden in beginsel voor alle werknemers binnen een onderneming. Een be-
drijfsregeling is tevens een instrument om werknemers gelijk te behandelen. 
Daarbij is wel van belang dat bedrijfsregelingen inhoudelijk geen discrimi-
natoir karakter hebben. 

De grondslag voor gebondenheid van de werknemers aan bedrijfsre-
gelingen loopt uiteen. De gebondenheid kan ontstaan op grond van de 
arbeidsovereenkomst, waarbij de bedrijfsregeling van toepassing wordt ver-
klaard in de arbeidsovereenkomst met behulp van een incorporatiebeding. 
Een stilzwijgende aanvaarding door de werknemer van een bedrijfsregeling 
is ook mogelijk. 

Een andere grondslag vloeit voort uit het feit dat de werknemer in on-
dergeschiktheid verkeert op grond van art. 7:610 bw of op grond van art. 
7:660 bw. In dit laatste artikel staat dat de werknemer zich dient te houden 
aan voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid, maar ook aan 
voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde in de onder-
neming van de werkgever.

Het is niet gebruikelijk dat partijen bij het aangaan van een arbeids-
overeenkomst onderhandelen over de inhoud of de toepassing van een 
bedrijfsregeling. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kennen werk-
nemers vermoedelijk niet de inhoud van een bedrijfsregeling, terwijl dat 
vaak wel het moment is waarop een bedrijfsregeling van toepassing wordt 
verklaard.109

10.4.2 Het tussentijds instellen of wijzigen van een bedrijfsregeling

Een werkgever kan niet altijd tussentijds een bedrijfsregeling instellen of 
wijzigen. Als er binnen een onderneming nog geen bedrijfsregeling geldt, 

108. Ktr. Breda 20 augustus 2003, jar 2004/137.
109. Een werknemer ondertekent soms eerst een arbeidsovereenkomst waarin een 
bedrijfsregeling van toepassing wordt verklaard. Vervolgens kan de werknemer op zijn 
eerste werkdag de bedrijfsregeling inzien, zodra hij een werkplek en toegang tot het intranet 
krijgt.

 binding aan en wijziging van bedrijfsregelingen 10.4



292

10 wijzigen van arbeidsvoorwaarden op grond collectief arbeidsrecht

dan is voor het instellen ervan soms instemming van werknemers vereist. 
Of dat is vereist hangt naar mijn mening af van de inhoud van de be-
drijfsregeling. Als de regeling onderwerpen bevat waarover de werkgever 
instructiebevoegdheid heeft, dan is instemming niet vereist. Als de regeling 
voorziet in bepaalde voorzieningen die eerder niet bestonden, zoals een 
autolease-regeling of een fietsenplan, dan is instemming weinig zinvol. Als 
een werknemer echter beperkt wordt in zijn bevoegdheden of als eerder 
verworven rechten op het spel staan, dan kan instemming wel noodzakelijk 
zijn. Een regeling, waarin nader wordt aangegeven of en onder welke voor-
waarden werknemers mogen handelen in aandelen, vereist bijvoorbeeld de 
instemming van individuele werknemers. Zo overweegt de kantonrechter te 
Rotterdam dat een werkgever niet op grond van art. 7:660 bw een beleg-
gingsverbod kan invoeren, omdat het verbod geen betrekking heeft op de 
wijze waarop de werkneemster haar werkzaamheden moet verrichten en 
ook geen betrekking heeft op de binnen de onderneming van de werkgever 
geldende of te gelden orde. De werkneemster heeft dan ook terecht be-
zwaar gemaakt tegen het reglement waarin het verbod is opgenomen.110

Als al een bedrijfsregeling geldt dan kunnen werknemers zich op het 
standpunt stellen dat zij met een wijziging niet akkoord gaan. Naarmate 
de wijziging ingrijpender is, bestaat meer kans op weerstand van werkne-
mers. Overigens dient de werkgever als hij een bedrijfsregeling wil instellen 
of wijzigen ook rekening te houden met de toepasselijkheid van bepaalde 
regels uit de wor.

De wetgever heeft in 1907 bepaald dat het de werkgever niet is toege-
staan werknemers te binden aan nog te realiseren bedrijfsregelingen of aan 
toekomstige wijzigingen van een bestaande bedrijfsregeling.111 Van Slooten 
brengt naar voren dat dit verbod een beperkte werking had, onder meer 
door de opkomst van de cao als middel om arbeidsvoorwaarden te regelen, 
door de mogelijkheid tot incorporeren van arbeidsvoorwaarden in de ar-
beidsovereenkomst en doordat ervan uit werd gegaan dat een werknemer 
die niet meewerkte aan latere wijzigingen, de arbeidsovereenkomst wenste 
te beëindigen.112

In het Oud bw waren diverse vereisten gesteld aan een bedrijfsrege-
ling. Met de invoering van het nbw zijn die vereisten komen te verval-
len.113 Het algemene overeenkomstenrecht en het arbeidsrecht gelden nu 
als rechtskader om te bepalen hoe een bedrijfsregeling rechtsgeldig kan 

110. Ktr. Rotterdam 28 september 2004, jar 2004/268.
111. Zie art. 1637k en art. 1637l Oud bw.
112. J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 47 en 48.
113. Bijvoorbeeld de bepaling uit art. 1637l sub 3 Oud bw, waarin de werkgever verplicht werd 
gesteld een bedrijfsregeling op te hangen op een voor de arbeider gemakkelijk toegankelijke 
plaats.
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worden afgesproken, of het kan worden opgelegd en wat erin kan worden 
opgenomen.

Het ibm-arrest is baanbrekend geweest voor de vraag of werknemers 
gebonden zijn aan nieuwe regelingen. In casu was geen sprake van een 
bedrijfsregeling in de zin van het Oud bw. De Hoge Raad overweegt dat 
het is toegestaan om werknemers door middel van incorporeren te binden 
aan een regeling. Dit kunnen ook toekomstige wijzigingen van de geïncor-
poreerde regeling omvatten. Een werknemer kan wel zijn gebondenheid 
aan een bepaalde wijziging betwisten als de gebondenheid in de gegeven 
omstandigheden in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid.114

De regel uit het ibm-arrest strookt in beginsel met het algemeen over-
eenkomstenrecht. Een kanttekening hierbij is dat niet zeker is dat wordt 
voldaan aan het vereiste van art. 6:227 bw dat verbintenissen bepaalbaar 
moeten zijn. Partijen geven voldoende duidelijk aan dat toekomstige wij-
zigingen tussen hen zullen gelden, maar de inhoud van de toekomstige 
wijzigingen is niet direct kenbaar. Voor gebondenheid is in ieder geval van 
belang dat dit op een moment van wilsovereenstemming is terug te voeren 
en dat is wel mogelijk.115 Bij het aangaan van een incorporatiebeding heeft 
de werknemer zijn wil geuit en zich gebonden aan de regeling, evenals aan 
mogelijke toekomstige wijzigingen ervan. Mocht de inhoud van toekomstige 
wijzigingen zeer nadelig zijn, dan is het beding dat toekomstige wijzigingen 
incorporeert aantastbaar op grond van art. 6:248 lid 2 bw.

Een andere manier om gebondenheid aan een toekomstige wijziging van 
een bedrijfsregeling te realiseren, is door gebruik te maken van een eenzij-
dig wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 bw. Art. 7:613 bw ziet alleen 
op het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Het is mijns inziens niet mogelijk 
met behulp van dit artikel een nieuwe bedrijfsregeling in te stellen, omdat 
dan geen bestaande regels als uitgangspunt gelden.116

Instemming is niet vereist als de wijziging is gegrond op art. 7:610 bw, 
art. 7:660 bw, art. 7:611 bw of op grond van een combinatie van deze ar-
tikelen. De werkgever doet dan een beroep op zijn instructierecht om een 
bedrijfsregeling in te stellen of stelt dat de bedrijfsregeling slechts verplich-
tingen vastlegt die uit goed werknemerschap voortvloeien. Of dit mogelijk 
is, hangt naar mijn mening sterk af van de inhoud van de bedrijfsregeling. 
Als daarin voornamelijk ordemaatregelen zijn opgenomen, dan is instem-
ming van werknemers minder snel vereist. Dit kan anders zijn als in een  

114. hr 7 oktober 1988, nj 1989, 335 (ibm).
115. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi).
116. Zie paragraaf 2.5 van dit hoofdstuk.
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nieuw in te voeren bedrijfsregeling ook arbeidsvoorwaardelijke aspecten 
staan vermeld.

Of wijzigen mogelijk is op grond van het instructierecht hangt ook af van 
de vraag in hoeverre werknemers verworven rechten hebben opgebouwd 
ten aanzien van bepaalde gebruiken. Als binnen een onderneming bepaalde 
gebruiken zijn ontstaan, dan kan een werkgever daaraan niet zonder meer 
een wijziging aanbrengen op grond van zijn instructierecht. Het is echter 
niet per definitie vereist dat de werkgever in dit soort gevallen van de be-
staande contractuele wijzigingsmogelijkheden gebruik moet maken. Als een 
werkgever bepaalde gebruiken wil wijzigen, die niet als arbeidsvoorwaarde 
zijn te beschouwen, dan is overleg met de werknemers op zijn plaats. Dit 
kan eventueel overleg zijn met de ondernemingsraad. Zo ontstaat kenbaar-
heid van het voornemen van de werkgever om een wijziging binnen zijn 
organisatie door te voeren en die kenbaarheid kan tevens leiden tot begrip 
onder werknemers voor de wijziging. De manier waarop de werkgever een 
wijziging doorvoert is dus ook van belang voor de goede orde binnen de 
onderneming.

Een bedrijfsregeling met normen om intimidatie op de werkvloer te 
voorkomen is een regeling waarin normen van goed werknemerschap wor-
den gecodificeerd. Instemming van individuele werknemers is daarvoor 
naar mijn mening niet vereist. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een klok-
kenluidersregeling, omdat ook zonder een bedrijfsregeling hierover, regels 
zouden gelden en het codificeren slechts verduidelijkt welke regels gelden. 

De werkgever kan ook een beduidend strenger beleid nastreven, een be-
leid dat niet bij een gemiddelde onderneming hoeft te gelden en meer om-
vat dan het vastleggen van normen van goed werknemerschap. De werk-
gever moet een strenger beleid in ieder geval duidelijk kenbaar maken aan 
de werknemers. De gebondenheid van werknemers kan nog steeds worden 
gegrond op een combinatie van art. 7:610 bw, art. 7:611 bw en art. 7:660 
bw, maar het verdient de aanbeveling dat de werkgever individuele instem-
ming van werknemers vergaart.

Als een werkgever een nieuwe regeling wil invoeren of een wijziging van 
een bestaande regeling wil doorvoeren, dan kan hij de inwerkingtreding 
van de nieuwe of gewijzigde regeling afhankelijk stellen van de instemming 
van alle werknemers. Een regeling gaat dan pas gelden als alle werknemers 
instemmen en daarmee voorkomt de werkgever dat hij zich ten opzichte 
van een deel van de werknemers heeft gebonden, terwijl hij met een ander 
deel van de werknemers nog niet aan een bedrijfsregeling is gebonden of is 
gebonden aan een eerder tot stand gekomen bedrijfsregeling.



295

10.5 Conclusie

Veel afspraken tussen de werkgever en de werknemer komen tot stand 
op grond van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Het individuele ar-
beidsovereenkomstenrecht en het overeenkomstenrecht zijn daarbij sterk 
van belang, omdat de gebondenheid aan collectief geregelde arbeidsvoor-
waarden vaak daarop is gebaseerd. 

Bijna altijd moet een moment aanwijsbaar zijn waarop partijen bij de 
arbeidsovereenkomst hun contractsautonomie hebben opgegeven. Zij doen 
dit met behulp van een incorporatiebeding, door lid te worden van een 
vakvereniging of door middel van uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaar-
ding van een collectieve regeling. In dat laatste geval is art. 3:37 bw als 
rechtsgrondslag te gebruiken en dat heeft tot gevolg dat werknemers een 
beroep kunnen doen op de collectieve regeling. Dit is niet anders als een 
ongebonden werknemer op grond van art. 3:37 bw stilzwijgend aanvaardt 
dat een cao wordt toegepast. Alleen bij de binding aan een cao door middel 
van algemeen verbindend verklaring is niet noodzakelijk dat partijen hun 
contractsautonomie prijsgeven.

Bij het toepassen van een regeling op grond van art. 7:610 bw, art. 7:611 
bw of art. 7:660 bw is aanvaarding van de werknemer niet vereist. De 
werkgever heeft dan de eenzijdige bevoegdheid om een regeling op te leg-
gen. Van deze mogelijkheid kan de werkgever slechts in bepaalde gevallen 
gebruik maken. Dit hangt naar mijn mening sterk af van de inhoud van de 
bedrijfsregeling. Het moeten onderwerpen betreffen waarover de werkgever 
instructiebevoegdheid heeft en de onderwerpen moeten te maken hebben 
met een organisatorisch belang. Instemming van werknemers is eerder ver-
eist als in de regeling arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen en de regeling 
geen ordeningsfunctie heeft.

De binding aan collectieve regelingen is dus meestal gebaseerd op in-
stemming, maar de wilsuiting daartoe moet niet worden overschat. Veel 
onderhandelingsruimte is namelijk niet voorhanden. De wilsuiting is meestal 
niet zozeer gericht op de inhoud van de collectieve regeling, omdat indivi-
duele partijen daarop weinig invloed hebben. De inhoud van de collectieve 
regeling wordt vaak bepaald door vakverenigingen. Verder heeft de werk-
nemer niet altijd de keuze of een collectieve regeling wordt toegepast. De 
werkgever kan de regeling als voldongen feit brengen, omdat de werkgever 
de sterkere partij is. Dit betekent niet dat werkgevers hiervan ook misbruik 
maken, want de regelingen betreffen vaak een goed afgewogen geheel van 
arbeidsvoorwaarden. De vakverenigingen en de ondernemingsraad hebben 
wel invloed en behartigen de belangen van de werknemers. 

De binding van werknemers aan een toekomstige wijziging van een col-
lectieve regeling kan op verschillende manieren tot stand komen. Bij een 
cao kan dit zijn gegrond op lidmaatschap van de vakvereniging, op grond 

 conclusie 10.5



296

10 wijzigen van arbeidsvoorwaarden op grond collectief arbeidsrecht

van een algemeen verbindend verklaring, op grond van stilzwijgende aan-
vaarding of op grond van een incorporatiebeding dat tevens toekomstige 
wijzigingen van een cao incorporeert. Een werkgever kan tevens een be-
roep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding als aan de vereisten is voldaan 
van art. 7:613 bw. 

De ondernemingsraad heeft geen bevoegdheid individuele werknemers 
te binden. Bij een wijziging van een regeling met de ondernemingsraad 
of bij de wijziging van een bedrijfsregeling is een beroep mogelijk op een 
eenzijdig wijzigingsbeding, op stilzwijgende aanvaarding of op een incorpo-
ratiebeding dat de automatische doorwerking van de wijzigingen regelt. 

In dit hoofdstuk komt naar voren dat het eenzijdig wijzigingsbeding 
van art. 7:613 bw en het incorporatiebeding een centrale rol hebben bij 
het wijzigen van collectieve regelingen. Bij het eenzijdig wijzigingsbeding 
komt dit mede doordat het vereiste zwaarwichtige belang voor de een-
zijdige wijziging bij een wijziging van een collectieve regeling snel wordt 
aangenomen.

Een incorporatiebeding en een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van 
art. 7:613 bw zijn niet hetzelfde, omdat partijen of een partij niet eenzijdig 
kunnen bepalen of een gewijzigde collectieve regeling toepasselijk is als zij 
eenmaal met elkaar een incorporatiebeding zijn aangegaan. Bij het aan-
gaan van het incorporatiebeding geven partijen hun contractsautonomie 
prijs en moeten zij opnieuw overeenstemming bereiken als zij het toepassen 
van toekomstige wijzigingen willen voorkomen. Dit is anders als tevens een 
eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw geldt. De werkgever 
kan dan namelijk met inachtneming van de vereisten van art. 7:613 bw het 
incorporatiebeding eenzijdig wijzigen. 

Verder is in dit hoofdstuk betoogd dat een incorporatiebeding wel als 
eenzijdig wijzigingsbeding kan worden geredigeerd. De (ongebonden) werk-
gever behoudt dan invloed als een cao wijzigingen ondergaat. Die invloed is 
strikt genomen beperkt tot de cao-bepalingen die de eerder bestaande cao-
bepalingen vervangen, omdat art. 7:613 bw slechts toepasselijk is als in de 
arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd.
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11 het einde van de 
 arbeidsovereenkomst als 
 ultieme wijzigingsvorm

11.1 Inleiding

In dit proefschrift komt op diverse plaatsen naar voren dat partijen het 
einde van de arbeidsovereenkomst nastreven zodra zij de contractsband te 
knellend achten. Een te knellende band vloeit voort uit het onvermogen 
van partijen om een aanpassing van de arbeidsovereenkomst te realiseren. 
Door het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wijzigt de partijverhou-
ding in de meest ultieme vorm, omdat na het einde ervan de partijauto-
nomie doorgaans volledig herleeft. De partijautonomie herleeft slechts niet 
volledig als partijen afspraken maken die voortduren na het einde van het 
dienstverband, zoals een concurrentiebeding of een relatiebeding.

In paragraaf twee komen de regels voor het beëindigen van de arbeids-
overeenkomst aan de orde voor zover deze in verband staan met het wijzi-
gen van de arbeidsovereenkomst. In paragraaf drie wordt ingegaan op het 
algemeen vermogensrecht. In het vermogensrecht is er op gewezen dat het 
wijzigen en beëindigen van overeenkomsten als één leerstuk is te beschou-
wen. Hier wordt onderzocht of ook in het arbeidsrecht de regels voor het 
wijzigen en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst als één leerstuk zijn 
te beschouwen en of dat voor de praktijk een toegevoegde waarde heeft. In 
paragraaf 4 staat een conclusie.

11.2 Regels voor het beëindigen van de 
 arbeidsovereenkomst en wijzigen

11.2.1 Het einde met wederzijds goedvinden en wijzigen

Partijen kunnen een arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van wils-
overeenstemming. Het staat hen daarbij vrij binnen de grenzen van de wet 
en een eventueel toepasselijke cao de arbeidsovereenkomst in gewijzigde 
vorm voort te zetten. Zij kunnen afspreken dat de arbeidsovereenkomst 
inhoudelijk wijzigt, bijvoorbeeld dat de werknemer voortaan andere werk-
zaamheden gaat verrichten of dat de werknemer voortaan in deeltijd zijn 
werkzaamheden gaat verrichten.

Partijen moeten daarbij rekening houden met bepaalde wettelijke bepalin-
gen op grond waarvan hun contractsvrijheid is beperkt. Zo staat de wet niet 
toe dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt 
als deze binnen drie maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
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tijd opvolgt, die anders dan door een rechtsgeldige opzegging of ontbinding 
is geëindigd. In dat geval bepaalt art. 7:667 lid 4 bw dat opzegging is ver-
eist. Het gerechtshof te Amsterdam bepaalde overigens anders in een geval 
waarin een werkneemster gebruik maakte van een vroegpensioenregeling 
en vervolgens twee maal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kreeg. 
De werkgever maakte kenbaar dat de tweede arbeidsovereenkomst niet 
werd verlengd. De werkneemster stelde zich vervolgens op het standpunt 
dat de laatste arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig was opgezegd. Het hof 
overweegt dat strikt genomen opzegging was vereist, maar dat toch geen 
voorafgaande opzegging nodig was, omdat de werkneemster in het betref-
fende geval voldoende ontslagbescherming had genoten. De werkneemster 
kon namelijk kiezen gebruik te maken van de vroegpensioenregeling die tot 
gevolg had dat haar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigde en 
zij heeft ervoor gekozen gebruik te maken van deze regeling, terwijl zij wist 
dat zij daarmee akkoord ging met het einde van haar arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd.1

Een ander voorbeeld is dat partijen die een arbeidsovereenkomst met 
elkaar hebben en vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst met elkaar 
aangaan, geen nieuwe proeftijd mogen bedingen bij het aangaan van de 
nieuwe arbeidsovereenkomst, als de werknemer vrijwel dezelfde werk-
zaamheden gaat verrichten als die hij verrichtte op grond van de eerdere 
arbeidsovereenkomst.2 De werknemer die vervolgens toch in de proeftijd 
wordt ontslagen, kan het ontslag vernietigen. Een nieuwe proeftijd is wel 
toegestaan als van de werknemer andere vaardigheden en verantwoorde-
lijkheden worden gevraagd, waarover de eerdere arbeidsovereenkomst geen 
of onvoldoende inzicht heeft gegeven.3 

Ook moeten partijen rekening houden met de deels dwingendrechtelijke 
definitie van de arbeidsovereenkomst. Dit is van belang als partijen beslui-
ten dat de werknemer voortaan op grond van een opdrachtovereenkomst 
werkzaamheden gaat verrichten. Zij kunnen dat wel afspreken, maar als 
blijkt dat de arbeidsverhouding nog steeds veel kenmerken heeft van een 
arbeidsovereenkomst, dan zou dat doorslaggevend kunnen zijn, zeker als 
partijen zich gedragen alsof zij door middel van een arbeidsovereenkomst 
gebonden zijn. De bedoeling van partijen en de feitelijke invulling die zij 
geven aan de arbeidsverhouding zijn daarbij tezamen doorslaggevend.4

Als partijen een eerdere arbeidsovereenkomst beëindigen door middel 
van wilsovereenstemming en opnieuw met elkaar een arbeidsovereenkomst 

1. Gerechtshof Amsterdam 26 mei 2005, jar 2005/132. 
2. hr 24 oktober 1986, nj 1987, 293.
3. hr 14 september 1985, nj 1985, 244.
4. Zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 3.4 en 3.5; hoofdstuk 7, paragraaf 3.2.
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aangaan, dan is de vraag of sprake is van een beëindiging en niet slechts 
van een wijziging. Dit is bijvoorbeeld van belang, omdat bij een wijziging 
niet is toegestaan minimum vakantiedagen af te kopen, terwijl dat bij het 
einde van de arbeidsovereenkomst wel mag, zie art. 7:640 bw en 7:641 bw.5 
In de praktijk hangt het sterk af van de manier waarop partijen formuleren 
dat zij de eerste arbeidsovereenkomst beëindigen en de tweede onder ge-
wijzigde vorm met elkaar aangaan. Vaak gaan partijen niet nader in op het 
einde van de eerste arbeidsovereenkomst, maar gaan zij slechts een nieuwe 
gewijzigde arbeidsovereenkomst met elkaar aan. Dan kan er mijns inziens 
van uit worden gegaan dat de vakantiedagen niet tussentijds mogen worden 
afgekocht, omdat het recht op vakantiedagen en vooral het recht op een 
aantal wettelijk minimum vakantiedagen een recuperatiefunctie heeft voor 
de werknemer. Een constructie waarbij partijen wel tot een beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst overgaan met als doel minimum vakantiedagen 
af te kopen, terwijl zij vervolgens weer een nieuwe arbeidsovereenkomst 
aangaan, is wettelijk niet verboden, maar strookt niet met het doel van de 
regeling – de recuperatiefunctie – van minimum vakantiedagen. De con-
structie dient ertoe om te ontkomen aan de dwingende wetsbepalingen over 
minimum vakantiedagen, waardoor de constructie door de rechter ongeldig 
kan worden geacht. De Hoge Raad heeft eerder overwogen dat construc-
ties ongeldig zijn, die op grond van de wet mogelijk zijn, bijvoorbeeld 
bij het gebruik van draaideurconstructies, waarbij steeds contracten voor 
bepaalde tijd werden afgewisseld met tewerkstellingen als uitzendkracht 
om te ontkomen aan dwingend recht ter bescherming tegen ontslag. De 
Hoge Raad overweegt dat deze draaideurconstructie niet tot het ontne-
men van de dwingende ontslagbescherming leidt.6 De constructie waarbij 
minimumvakantiedagen worden uitbetaald nadat de arbeidsovereenkomst 
wordt beëindigd, terwijl deze later opnieuw wordt aangegaan is dus niet 
zonder meer een bruikbaar, als daarmee de arbeidsrechtelijke bescherming 
in het geding komt.

11.2.2 Opzegging en wijzigen

De opzeggingsbevoegdheden van partijen bij een arbeidsovereenkomst zijn 
wettelijk geregeld. Art. 7:667 lid 6 bw bepaalt dat opzegging is vereist bij 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uit lid 2 van art. 7:667 bw 
blijkt dat opzegging ook is vereist als partijen (bij een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd) hebben afgesproken dat deze dient te worden opgezegd 
of als volgens de wet of het gebruik opzegging dient plaats te vinden.

5. Zie ook hvj eg 6 april 2006, jar 2006/102.
6. hr 22 november 1991, nj 1992, 707 (Bootsma/Campina).
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De werkgever moet bij de opzegging rekening houden met diverse op-
zegverboden. Het algemeen opzegverbod op grond van het bba gebiedt 
de werkgever eerst toestemming voor de opzegging te vragen bij de cwi. 
Verder bestaan er diverse bijzondere opzegverboden, zoals in de artt. 7:670 
bw, 7:646 bw, 7:648 bw, 7:649 bw en de artt. 5 en 8 awgb. Zo mag de 
werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer niet opzeggen 
gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Ook mag de arbeidsovereen-
komst niet worden opgezegd wegens de omstandigheid dat de werknemer 
een beroep heeft gedaan op art. 5 van de awgb, waarin de gelijke behande-
ling bij arbeid nader is uitgewerkt.

Opzegging is een eenzijdige rechtshandeling en is dus niet gegrond op 
wilsovereenstemming. Een partij kan opzeggen, zonder dat zijn wederpar-
tij hiermee instemt of wil instemmen. Bij een volledige opzegging van de 
arbeidsovereenkomst komt de werknemer bepaalde wettelijke bescherming 
toe, bijvoorbeeld op grond van de opzegverboden. Deze bescherming geldt 
ook als een opzegging zou worden verricht in combinatie met een wijzi-
ging. Het toekennen van bescherming gebeurt namelijk door aan te sluiten 
bij de opzeggingshandeling en die handeling wordt ook bij een gedeeltelijke 
opzegging verricht. 

Het is echter de vraag of een opzegging in combinatie met een wijziging 
mogelijk is. De wet regelt bijvoorbeeld niet de opzegging in combinatie met 
een wijziging. De opzeggingshandeling is er op gericht om de arbeidsver-
houding als geheel tot een einde te brengen en de regeling voor de opzeg-
ging is ook daarop ingericht, terwijl bij een opzegging in combinatie met 
een wijziging de arbeidsverhouding gewijzigd wordt voortgezet. Een opzeg-
ging in combinatie met een wijziging is naar mijn mening dan ook alleen 
mogelijk voor zover een andere rechtsgrond voor de wijziging aanwijsbaar 
is. De meest voor de hand liggende rechtsgrond is dat partijen wilsover-
eenstemming hebben bereikt over de wijziging. Door de wilsovereenstem-
ming ontbreekt vervolgens echter de noodzaak om alsnog (eenzijdig) op te 
zeggen, want partijen hebben overeenstemming over de nieuwe invulling 
van de arbeidsverhouding. Als partijen geen wilsovereenstemming bereiken 
over de wijziging, dan is wellicht mogelijk op te zeggen onder voorbehoud. 
Daarop wordt nader ingegaan in paragraaf 2.3. 

De waa is een voorbeeld van een regeling waarbij een aparte rechtsgrond 
voor een wijziging aanwijsbaar is in een situatie die veel weg heeft van 
een opzegging in combinatie met een wijziging. Het gaat dan om de situ-
atie waarin de werknemer zijn arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wil opzeg-
gen. Voor een gedeeltelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst door 
de werknemer bestaat geen rechtsgrond, maar de werknemer kan hetzelfde 
resultaat bereiken dat hij met een gedeeltelijke opzegging nastreeft door een 
beroep te doen op de waa, want de waa regelt de situatie waarin de werk-
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nemer zijn arbeidsduur wil aanpassen. De waa bevat zowel een eenzijdig 
als een tweezijdig element en heeft door het eenzijdige element een zekere 
gelijkenis met een gedeeltelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst door 
de werknemer. De gedeeltelijke opzegging en een verzoek tot een aanpas-
sing van de arbeidsduur zijn rechtshandelingen door de werknemer, die 
hetzelfde rechtsgevolg beogen te realiseren, namelijk het verminderen van 
de gemiddelde arbeidsduur per week.

De waa biedt de werknemer de mogelijkheid een verzoek in te dienen 
tot aanpassing van de arbeidsduur. De werknemer kan dit verzoek eenzijdig 
indienen en het indienen van het verzoek heeft tot gevolg dat de werkne-
mer – als de werknemer voldoet aan de voorwaarden uit de waa –, de 
werkgever in de positie brengt dat hij het verzoek moet inwilligen, tenzij 
zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich verzetten tegen inwilliging 
van het verzoek. De werkgever heeft dus een beperkte invloed en kan het 
verzoek onder omstandigheden accepteren of afwijzen, waaruit de – zij het 
beperkte – tweezijdigheid blijkt.

Het strookt niet met de bedoeling van de waa dat een werknemer tevens 
de bevoegdheid heeft de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk op te zeggen. Als 
een werknemer namelijk de mogelijkheid zou hebben tot een gedeeltelijke 
opzegging, dan zou de toegevoegde waarde van de waa wegvallen. De 
toegevoegde waarde bestaat uit de belangafweging die bij een verzoek tot 
aanpassing van de arbeidsduur moet worden gemaakt. Ook voor de invoe-
ring van de waa was een gedeeltelijke opzegging overigens niet mogelijk 
en werd een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur gebaseerd op art. 
7:611 bw. 

De waa weegt de belangen van de werknemer bij een aanpassing van 
zijn arbeidsduur af tegen de belangen van de werkgever, die er belang bij 
heeft dat de werknemer wel volledig blijft werken. De waa biedt in dit 
kader een belangenafweging, die bij het erkennen van een aparte mogelijk-
heid tot eenzijdig opzeggen door de werknemer niet zou bestaan. 

De opzeggingsbevoegdheid van de werknemer kan naar mijn mening als 
een ‘alles-of-niets-bevoegdheid’ worden gezien. Of de werknemer zegt de 
arbeidsovereenkomst volledig op, of de werknemer zegt niet op. Een ge-
deeltelijke opzegging is niet mogelijk en moet mijns inziens eerder worden 
beschouwd als een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur in de zin 
van de waa.

Als de waa niet van toepassing is, bijvoorbeeld als de werknemer bin-
nen één jaar na indiensttreding de arbeidsovereenkomst wil aanpassen of 
twee maal binnen twee jaar, dan is naar mijn mening evenmin een gedeel-
telijke opzegging mogelijk. Een andere opvatting zou meebrengen dat de 
arbeidsovereenkomst minder verbindend is zolang het regime van de waa 
niet toepasselijk is, terwijl uit de Memorie van Toelichting van de waa juist 
blijkt dat de eis dat een werknemer ten minste een jaar in dienst moet zijn 
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voordat hij een verzoek tot aanpassing kan doen, de garantie biedt van 
een zekere binding met de werkgever.7 Een werknemer kan overigens wel 
altijd een beroep doen op art. 6:258 bw als hij de arbeidsduur wil aanpas-
sen, maar de kans dat een dergelijk beroep slaagt is mijns inziens gering.8 
De werknemer moet dan immers onvoorziene omstandigheden aanvoeren, 
welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet 
mag verwachten.

Ook voor de werkgever bestaat in beginsel niet de mogelijkheid de ar-
beidsovereenkomst gedeeltelijk op te zeggen. In hoofdstuk 22, paragraaf 
1 van de Beleidsregels ontslagtaak cwi staat: ‘(…) dat cwi ingevolge het 
Ontslagbesluit in beginsel niet bevoegd is medewerking te verlenen aan de 
realisering van deeltijdontslagen. In de praktijk wordt daar echter anders 
over gedacht en anders naar gehandeld.’ 

Art. 2:7 lid 2 Ontslagbesluit bepaalt uitdrukkelijk dat het de cwi niet is 
toegestaan andere voorwaarden dan bedoeld in art. 4:5 Ontslagbesluit te 
verbinden aan het verlenen van toestemming. Art. 4:5 Ontslagbesluit be-
paalt dat de cwi bevoegd is één voorwaarde te verbinden aan een ontslag-
vergunning bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, namelijk 
dat de werknemer (en geen ander) weer in dienst komt binnen zesentwintig 
weken tegen de bij de werkgever gebruikelijke arbeidsvoorwaarden als de 
werkgever binnen deze zesentwintig weken weer personeel aantrekt.

Zondag wijst erop dat hier ruimte bestaat de werknemer tegen slechtere 
arbeidsvoorwaarden opnieuw in dienst te nemen als de arbeidsvoorwaarden 
binnen de onderneming in het algemeen – voor het totale personeel – zijn 
verslechterd. Die laatste arbeidsvoorwaarden zijn dan de gebruikelijke ar-
beidsvoorwaarden.9 Zwemmer is eveneens van mening dat een werknemer 
opnieuw in dienst kan worden genomen tegen slechtere arbeidsvoorwaar-
den en dat dit ‘zou kunnen volgen uit het functiegebouw, het aannamebe-
leid en/of de cao.’10 Naar mijn mening zal in de praktijk weinig voorkomen 
dat werknemers tegen (beduidend) slechtere arbeidsvoorwaarden opnieuw 
in dienst worden genomen. De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden moeten 
dan immers ook binnen zesentwintig weken naar beneden zijn bijgesteld en 
dat zal in de praktijk op verzet stuiten van eventueel betrokken vakbonden 
en van de werknemers die nog in dienst zijn.

7. Kamerstukken ii 1998/99, 26358, nr. 3, p. 14.
8. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk worden ontbonden of worden 
gewijzigd.
9. W.A. Zondag, ‘De speelruimte van de cwi ten aanzien van voorwaardelijke 
vergunningsverlening. Over deeltijdontslag, wijzigingsontslag en ontslagvergoeding in de bba-
procedure’, Arbeid Integraal 2002/3, p. 100.
10. J.P.H. Zwemmer, ‘De voorwaardelijke ontslagvergunning’, Arbeidsrecht 2006/10, p. 17.
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Zondag heeft de praktijk van het verlenen van een ontslagvergunning 
onder voorwaarde onderzocht.11 Hij behandelt de verplichting tot herin-
dienstneming in drie situaties, namelijk tegen de bij werkgever gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden, tegen kortere arbeidsduur (deeltijdontslag) en tegen 
andere arbeidsvoorwaarden (wijzigingsontslag). Ook gaat hij in op de voor-
waarde dat de werkgever een bepaalde vergoeding aan de werknemer moet 
toekennen.

Bij een deeltijdontslag wordt aan de toestemming van de cwi de voor-
waarde gesteld dat de werkgever de werknemer na ontslag in dienst neemt 
voor minder arbeidsuren. Zondag concludeert dat de cwi in beginsel niet 
bevoegd is mee te werken aan deeltijdontslagen, maar dat dit in de prak-
tijk wel gebeurt. Hij baseert zich op een onderzoek onder alle toenmalige 
rda’s.12 Verder brengt Zondag naar voren dat de Nationale ombudsman 
heeft geoordeeld dat de verlening van toestemming onder de premisse 
van wederindienstneming is toegestaan.13 Het gaat dan niet om een harde 
voorwaarde, maar om een veronderstelling die de cwi meeweegt in de 
overweging ten aanzien van het verlenen van de vergunning. Als een werk-
gever dus aangeeft dat hij het voornemen heeft de werknemers bij betere 
bedrijfsresultaten weer voor meer uren in dienst te nemen, dan kan dat 
de beslissing van de cwi in het voordeel van de werkgever doen uitvallen. 
Deze handelswijze is opmerkelijk, want een (niet toegestane) voorwaarde 
biedt een werknemer in beginsel meer bescherming dan een premisse, 
bijvoorbeeld als de werknemer de werkgever wil aanspreken, omdat de 
werkgever zich niet aan zijn toezegging houdt de werknemer weer in dienst 
te nemen als het beter gaat met het bedrijf.

Een deeltijdontslag lijkt overigens sterk op een werktijdverkorting en daar-
voor bestaat een aparte procedure. De werkgever dient bij het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontheffing te vragen van het ver-
bod van art. 8 bba (een verzoek om werktijdverkorting). De cwi rappor-
teert over de feitelijke bedrijfssituatie van de werkgever die een verzoek tot 
ontheffing doet en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
beslist uiteindelijk of de ontheffing wordt verleend. De ontheffing is slechts 
tijdelijk met een maximumperiode van 6 weken. Die periode kan drie maal  

11. W.A. Zondag, ‘De speelruimte van de cwi ten aanzien van voorwaardelijke 
vergunningsverlening. Over deeltijdontslag, wijzigingsontslag en ontslagvergoeding in de bba-
procedure’, Arbeid Integraal 2002/3, p. 90 t/m 100.
12. W.A. Zondag, ‘De speelruimte van de cwi ten aanzien van voorwaardelijke 
vergunningsverlening. Over deeltijdontslag, wijzigingsontslag en ontslagvergoeding in de bba-
procedure’, Arbeid Integraal 2002/3, p. 92 en 93.
13. Nationale ombudsman 26 juli 1996, jar 1996/171.
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worden verlengd voor telkens 6 weken.14 Door de tijdelijkheid van de werk-
tijdverkorting is dit niet hetzelfde als een deeltijdontslag.

Bij een wijzigingsontslag verleent de cwi toestemming voor opzegging 
onder de verplichting van herdiensttreding onder gewijzigde arbeidsvoor-
waarden. Overigens is ook een deeltijdontslag te beschouwen als een wijzi-
gingsontslag. Het betreft immers een wijziging van de arbeidsduur. Bij een 
wijzigingsontslag is tevens de inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst 
en de gebondenheid daaraan aan de orde. Dit is een onderwerp van con-
tractspartijen, waarover de cwi geen bevoegdheden heeft. Uit beleidsregels 
of het Ontsluitbesluit blijkt niet dat de cwi rekening kan houden met 
voorstellen tot het wijzigen van arbeidsvoorwaarden als zij oordeelt over 
een aanvraag voor een ontslagvergunning. De cwi dient te toetsen of zij 
toestemming kan verlenen op basis van de daarvoor bestaande criteria. 
Zondag wijst in dit kader naar een zaak waarin een rda ook de contracts-
vrijheid van partijen als uitgangspunt neemt en zich daarom niet bevoegd 
acht mee te werken aan een wijzigingsontslag. Daarbij verwijst de rda 
uitdrukkelijk naar de burgerlijke rechter.15 De cwi kan namelijk niet in de 
contractsvrijheid van partijen treden, maar heeft daarop slechts invloed bij 
het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet immers, wil 
hij gebruik maken van zijn contractsautonomie om de arbeidsovereenkomst 
op te zeggen, eerst toestemming van de cwi verkrijgen. De later ingevoerde 
waa is mijns inziens een bevestiging dat geschillen over de wijziging van de 
arbeidsduur door de burgerlijke rechter moeten worden behandeld.

Zondag bespreekt vervolgens of de cwi aan het verlenen van toestem-
ming voor opzegging als voorwaarde kan stellen dat de werkgever een 
ontslagvergoeding betaalt. Hij lijkt met de meerderheid van de literatuur 
van mening te zijn dat dit niet is toegestaan.16 Wel wijst hij erop dat wel 
een premisse over een ontslagvergoeding is te gebruiken en dat de premisse 
ook is te gebruiken door de cwi bij het overwegen of toestemming wordt 
verleend bij een deeltijdontslag of een wijzigingsontslag.

De rechtsgevolgen van het stellen van een voorwaarde en van het ge-
bruik van een premisse komen vervolgens aan de orde in het artikel van 
Zondag. De Hoge Raad overweegt dat een voorwaarde dat de werkgever 
niet binnen zes maanden voor hetzelfde werk een ander in dienst neemt, 
rechtsgeldig is. Zolang de werkgever niet in strijd met deze voorwaarde 

14. Beleidsregels ontslagtaak cwi, hoofdstuk 10.
15. rda 8 december 1993, jar 1994/1.
16. W.A. Zondag, ‘De speelruimte van de cwi ten aanzien van voorwaardelijke 
vergunningsverlening. Over deeltijdontslag, wijzigingsontslag en ontslagvergoeding in de 
bba-procedure’, Arbeid Integraal 2002/3, p. 94. Zie voor een overzicht van de literatuur: 
R.M. Beltzer, R. Knegt, A.D.M. van Rijs, Vergoedingen bij ontslag van werknemers en 
ambtenaren (eindrapport SZW), juni 1999, p. 13 en p. 20.
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handelt, is het ontslag geldig. Als de werkgever wel in strijd handelt met 
deze voorwaarde, dan wordt het ontslag vernietigbaar. De termijn voor 
vernietiging gaat in op het moment dat de werknemer erachter komt dat 
de werkgever in strijd met de voorwaarde toch iemand in dienst heeft geno-
men.17 Dit komt erop neer dat de van de voorwaarde afhankelijke toestem-
ming van de cwi geacht wordt niet te zijn verleend. De toestemming is dus 
afhankelijk gesteld van de voorwaarde. De voorwaarde uit het arrest komt 
overigens overeen met hetgeen thans is bepaald in art. 4:5 Ontslagbesluit.

Een voorwaarde die de cwi niet had mogen stellen gezien haar bevoegd-
heden, is eveneens bij de Hoge Raad aan de orde gekomen. De Hoge Raad 
overweegt dat art. 3:41 bw – waarin staat dat een rechtshandeling voor het 
overige in stand blijft als de grond van nietigheid slechts een deel van de 
rechtshandeling betreft – en art. 3:42 bw – op grond waarvan een nietige 
rechtshandeling onder voorwaarden kan worden omgezet in een rechtsgel-
dige rechtshandeling – op grond van de schakelbepaling van art. 3:59 bw 
analogisch toepasbaar zijn.18 Dit betekent dat de voorwaarde, zoals ook 
Zondag betoogt, kan worden omgezet in een rechtsgeldige voorwaarde. Als 
dat niet mogelijk is, dan blijft de toestemming van de cwi geldig en kan de 
voorwaarde op grond van art. 3:41 bw worden vernietigd.

Zondag behandelt vervolgens de rechtsgevolgen van de premisse. De 
premisse wordt, zoals eerder aangegeven, in het algemeen toelaatbaar ge-
acht. De premisse is slechts een veronderstelling die de cwi meeweegt bij 
haar overweging toestemming te verlenen. Het is dus mogelijk dat de werk-
gever anders handelt dan de cwi heeft verondersteld bij haar overweging 
en in dat geval heeft de werknemer een aantal mogelijkheden. 

Ten eerste kan een werknemer het herstel van de arbeidsovereenkomst 
en/of een schadevergoeding vorderen op grond van kennelijk onredelijk 
ontslag. Ten tweede kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stel-
len op grond van onrechtmatige daad. De derde mogelijkheid is dat de 
werknemer de cwi op grond van art. 6:162 bw aansprakelijk stelt voor de 
schade die hij leidt. 

De mogelijkheid om de werkgever aansprakelijk te stellen op grond van 
art. 6:162 bw wegens het verstrekken van onjuiste informatie is door de 
Hoge Raad erkend in het arrest Pratt & Withney.19 De werknemers stelden 
de werkgever aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad, omdat de 
werkgever de rda had misleid bij de aanvraag van de ontslagvergunningen. 

17. hr 3 mei 1991, nj 1991, 705 met nt. PAS.
18. hr 16 november 2001, jar 2001/258.
19. hr 3 december 1999, jar 2000/18. Zie hierover onder meer: Y. Konijn, ‘Het ontslagrecht 
onder vuur?’, Arbeid Integraal 2000/5, p. 157 en 158; H.W.M.A. Staal, ‘De Hoge Raad en 
onrechtmatig handelen in de (pre-)opzeggingsfase’, Sociaal Recht 2002/7/8, p. 217 t/m 221.
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Een vordering op grond van kennelijke onredelijkheid was verjaard, maar 
de weg van de onrechtmatige daad stond nog wel open.

Als de onrechtmatige daad is aangetoond, dan kan de werknemer in 
ieder geval een vergoeding in geld vorderen van de schade. Art. 6:103 bw 
staat de rechter echter ook toe schadevergoeding in een andere vorm dan 
betaling van een geldsom toe te kennen. Het is de vraag of ook mogelijk is 
dat een werknemer op grond van art. 6:162 bw jo. art. 6:103 bw herstel vor-
dert van de arbeidsovereenkomst. Art. 7:682 lid 1 bw lijkt hiervoor slechts 
mogelijkheid te bieden bij schadeplichtigheid op grond van art. 7:677 bw of 
art. 7:681 bw. De mogelijkheid van een vordering op grond van art. 6:162 
bw wordt daar niet genoemd. Dat kan tot twee opvattingen leiden. Ten 
eerste kan gesteld worden dat de situatie van schadeplichtigheid op grond 
van art. 6:162 bw niet is geregeld, waardoor een vordering tot herstel op 
grond van art. 6:162 bw jo. art. 6:103 bw mogelijk is.20 Ten tweede kan 
gesteld worden dat de wetgever de mogelijkheid tot herstel exclusief heeft 
geregeld in art. 7:682 bw en dat een dergelijke vordering slechts mogelijk is 
in de daar genoemde situaties. Het arrest Pratt & Withney biedt geen duide-
lijkheid of een vordering tot herstel mogelijk is, omdat in dat arrest slechts 
schadevergoeding was gevorderd op grond van onrechtmatige daad. Het 
heeft mijn voorkeur wel de mogelijkheid tot herstel open te laten op grond 
van art. 6:162 bw jo. art. 6:103 bw, omdat zo recht wordt gedaan aan het 
beginsel dat zoveel mogelijk de werkelijke schade wordt vergoed. De schade 
is dan namelijk goed te begroten. Die is in ieder geval de loonvordering 
vanaf de opzegging tot het herstel. De schade die de werknemer na herstel 
zou leiden hoeft vervolgens niet in geld te worden uitgedrukt – te worden 
geschat –, omdat de schade wegvalt door het herstel. Een nadeel van een 
vordering tot herstel op grond van art. 6:162 bw is dat de werkgever, die de 
arbeidsovereenkomst absoluut niet wil herstellen, de rechter niet op grond 
van art. 7:682 lid 3 en 4 bw kan verzoeken om een afkoopsom vast te stellen 
waardoor de verplichting tot herstel vervalt. Art. 7:682 bw staat namelijk 
alleen open bij vorderingen op grond van art. 7:677 bw en 7:681 bw. De 
werkgever zou wel kunnen weigeren de arbeidsovereenkomst te herstellen, 
waardoor de werknemer met een beroep op art. 6:103 bw laatste zinsnede, 
de bevoegdheid herkrijgt om een schadevergoeding in geld te verlangen.

Uit het bovenstaande blijkt dat een gedeeltelijke opzegging op theoretische 
bezwaren stuit, omdat de cwi dan in de contractsvrijheid van partijen 
treedt zonder daartoe een bevoegdheid te hebben. Bij een gedeeltelijke 
opzegging wijzigt de arbeidsovereenkomst voor wat betreft de arbeidsduur 

20. Konijn gaat ervan uit dat dit mogelijk is. Zie Y. Konijn, ‘Het ontslagrecht onder vuur?’, 
Arbeid Integraal 2000/5, p. 158.
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en voor die situatie is de waa gerealiseerd voor de werknemer. De werkge-
ver kan zich beroepen op andere wijzigingsmogelijkheden. Een opzegging 
waarbij de cwi toestemming verleent onder de premisse van het wijzigen 
van andere arbeidsvoorwaarden lijkt wel mogelijk. Het bba biedt daartoe 
overigens geen grondslag. 

Bij een opzegging waarbij de toestemming onder een premisse wordt 
verleend, wordt indirect het beginsel van de verbindende kracht van de 
overeenkomst doorkruist. Bij het verlenen van de toestemming door de cwi 
wordt namelijk de inhoud van de arbeidsovereenkomst meegewogen en de 
afweging kan leiden tot toestemming voor de werkgever de arbeidsovereen-
komst te verbreken onder een premisse van de cwi. Ook bij een volledige 
opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt de verbindende kracht van 
de arbeidsovereenkomst aangetast, maar dat is wel expliciet wettelijk gere-
geld in het bba. Het bba biedt dus wel een grondslag voor de doorkruising 
van het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst bij een 
volledige opzegging, maar geen grond voor de bevoegdheid van de cwi om 
toestemming te verlenen voor een gedeeltelijke opzegging of een opzegging 
met de premisse dat arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd. Er bestaat dus 
een verschil tussen het volledig verbreken van de contractsband en het ver-
breken van inhoudelijke afspraken van de arbeidsovereenkomst in ruil voor 
andere afspraken, afspraken die de cwi meeweegt bij het geven of weigeren 
van haar toestemming. 

Inhoudelijke wijzigingen vergen in de regel de instemming van beide 
partijen of een beroep op de bestaande wijzigingsmogelijkheden. Als de 
cwi een toestemmingsverzoek krijgt voor een deeltijdontslag of een wijzi-
gingsontslag, dan kan de cwi alsnog de onderhandelingen beïnvloeden, ook 
als de onderhandelingen eerder op niets zijn uitgelopen. Als blijkt dat geen 
van de wijzigingsmogelijkheden tot een wijziging van de arbeidsovereen-
komst heeft kunnen leiden, dan kan de cwi de werkgever niettemin toestem-
ming verlenen voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst onder een 
premisse. Daarmee beïnvloedt cwi de onderhandelingspositie van partijen, 
want de werkgever kan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst opzeggen, 
maar is op grond van de premisse verplicht een gewijzigde arbeidsovereen-
komst aan te bieden aan de werknemer. Het hangt van de inhoud van de 
premisse af hoeveel onderhandelingsruimte de werkgever vervolgens nog 
heeft. De werknemer komt nu voor de nieuwe situatie te staan dat hij niet 
onverkort kan vasthouden aan de oorspronkelijke afspraken, maar heeft wel 
de mogelijkheid om de gewijzigde arbeidsovereenkomst te aanvaarden. Hij  
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verliest echter zijn werk (volledig) als hij de nieuwe arbeidsovereenkomst 
niet aanvaardt.21

De cwi brengt in haar beleidsregels naar voren dat de arbeidsverhouding 
‘ondeelbaar’ is.22 Het standpunt is dat de cwi uitsluitend toestemming voor 
de beëindiging van de gehele arbeidsovereenkomst kan geven of weigeren. 
Naar mijn mening is het standpunt dat de arbeidsverhouding in algemene 
zin ondeelbaar is, achterhaald. De deelbaarheid, hetgeen naar mijn mening 
ziet op de mogelijkheid de arbeidsduur structureel aan te passen, is mogelijk 
op grond van diverse regelingen. Partijen kunnen hierover overstemming 
bereiken. De werknemer kan een beroep doen op de waa of eventueel op 
art. 7:611 bw of art. 6:258 bw als de waa nog geen mogelijkheden biedt. 
De werkgever kan ook proberen de arbeidsduur aan te passen, mits hij 
rekening houdt met het in beginsel gesloten stelsel van het ontslagrecht. 
Hierboven bleek dat een deeltijdontslag tot de mogelijkheden behoort. In 
paragraaf 2.4 komt onder meer aan de orde of een gedeeltelijke ontbinding 
kan worden uitgesproken door de kantonrechter. Naar mijn mening is de 
arbeidsverhouding dus wel deelbaar, met als kanttekening dat het ‘delen’ 
tot contractsbreuk en daarom tot een verplichting tot schadevergoeding 
kan leiden.

11.2.3 Opzeggen door de werknemer onder voorbehoud

Het is mijns inziens mogelijk dat een werknemer opzegt onder voorbe-
houd (of opzegt onder voorwaarde). Een werknemer zou bijvoorbeeld de 
arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen onder het voorbehoud dat een con-
currentiebeding wordt omgezet in een relatiebeding. Ook zou een werk-
nemer zijn arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen onder voorbehoud dat 
de werkgever akkoord gaat dat de arbeidsovereenkomst voortaan in deel-
tijd wordt voortgezet. Dit is een opzegging in combinatie met een wijzi-
gingsvoorstel en door de voorbehoudconstructie zijn de opzegging en het 
wijzigingsvoorstel ondeelbaar. De opzegging heeft pas rechtsgevolg als de 
werkgever ingaat op het wijzigingsvoorstel. Een opzegging onder voorbe-
houd heeft dus alleen werking als de werkgever het voorbehoud accepteert. 
In het bovenstaande tweede geval eindigt de arbeidsovereenkomst van de 
werknemer na de opzegtermijn en ontstaat vervolgens een nieuwe arbeids-
overeenkomst onder gewijzigde voorwaarden. Deze beëindigingvorm lijkt 
zeer sterk op het beëindigen met wederzijds goedvinden in combinatie 

21. De werknemer loopt daarbij het risico van verwijtbare werkloosheid in de zin van de ww 
als hij de gewijzigde arbeidsovereenkomst niet aanvaardt.
22. Beleidsregels Ontslagtaak cwi, hoofdstuk 22, paragraaf 1.



309

met een wijzigingsvoorstel (zie paragraaf 2.1). De werkgever moet voor een 
rechtsgeldige opzegging namelijk akkoord gaan met de wijziging, waardoor 
de eenzijdigheid van de opzeggingshandeling vervalt. De werknemer kan 
tevens een bedenktijd geven waarbinnen de werkgever het voorbehoud 
moet accepteren. De werknemer heeft dan geen ruimte om het aanbod te 
herroepen, zie art. 6:219 lid 3 bw. Als de werkgever het wijzigingsvoorstel 
niet accepteert, dan heeft de opzegging geen werking en blijft de arbeids-
overeenkomst ongewijzigd voortbestaan. 

Als de werkgever het voorbehoud niet accepteert, dan kan de opzeg-
ging onder voorbehoud ten minste als een uitnodiging tot onderhandelen 
worden beschouwd. De werkgever en de werknemer kunnen na onder-
handelingen alsnog tot overeenstemming komen en daarbij afspreken dat 
de opzegging geldig is. Dan is het echter veel praktischer dat partijen een 
beëindigingsovereenkomst aangaan of de arbeidsovereenkomst in het ge-
heel niet beëindigen, maar slechts de wijzigingen incorporeren binnen hun 
rechtsverhouding.

Een belangrijke toegevoegde waarde van de opzegging onder voorbe-
houd, is dat het relatief snel tot rechtsgevolgen kan leiden in vergelijking tot 
de situatie waarin partijen zonder toezeggingen in onderhandeling treden. 
Bij een opzegging onder voorbehoud blijkt duidelijk dat de werknemer de 
wijziging echt nastreeft. Het aanbod van de werknemer is verderstrekkend 
dan een ander aanbod tijdens onderhandelingen, omdat hij met de opzeg-
ging aangeeft zijn ontslagbescherming te willen prijsgeven onder bepaalde 
voorwaarden. Als de werknemer bijvoorbeeld opzegt onder het voorbe-
houd dat zijn concurrentiebeding wordt beperkt, dan heeft de werkgever, 
die zich hierdoor bewust is dat de werknemer toch binnenkort zal vertrek-
ken, niets te maken met het gesloten stelsel van het ontslagrecht als hij de 
opzegging onder voorbehoud accepteert. De werkgever hoeft dan alleen af 
te wegen hoeveel waarde hij hecht aan het concurrentiebeding. De werk-
nemer heeft hierbij ook voordeel, want hij krijgt in ruil voor zijn opzegging 
– het verderstrekkende aanbod – de werkgever wellicht ook zo ver dat deze 
instemt met een voor hem beter onderhandelingsresultaat.

11.2.4 Ontbinding en wijzigen

De kantonrechter is op grond van art. 7:685 bw bevoegd de arbeidsover-
eenkomst te ontbinden als één van de partijen daartoe een verzoek indient. 
Art. 7:685 bw is een verzoekschriftprocedure. Art. 7:686 bw biedt partijen 
de mogelijkheid de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te realiseren op 
grond van toerekenbare tekortkoming. Dit is een dagvaardingsprocedure,  
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waartegen hoger beroep en cassatie open staat. Art. 7:686 bw wordt weinig 
gebruikt in de praktijk.23

Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft in beginsel 
tot doel de gehele arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het is de vraag of 
een ontbinding is te combineren met een wijzigingsverzoek. Denkbaar is 
dat een partij een verzoek doet tot een gedeeltelijke ontbinding van de ar-
beidsovereenkomst, zodat de arbeidsduur wordt aangepast. Ook is een con-
structie denkbaar, waarbij een ontbindingsverzoek wordt ingediend, maar 
waarbij tevens wordt gesteld dat de werknemer na de ontbinding weer in 
dienst treedt onder gewijzigde arbeidsvoorwaarden. Zowel de werkgever als 
de werknemer kunnen een dergelijk ontbindingsverzoek indienen.

In de praktijk komt een enkele keer voor dat een verzoek tot gedeeltelijke 
ontbinding op grond van art. 7:685 bw wordt toegewezen.24 Het staat in de 
literatuur ter discussie of een gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst mogelijk is.25 

De Laat betoogt dat gedeeltelijke ontbinding niet mogelijk zou (moeten) 
zijn in het arbeidsrecht. Hij noemt drie argumenten, namelijk de ondeel-
baarheid van de arbeidsovereenkomst, de niet toepasselijkheid van art. 
6:265 bw en een argument gegrond in de systematiek van het Nederlandse 
ontslagrecht.26

Ook een (andere) kantonrechter te Utrecht ziet weinig in een gedeel-
telijke ontbinding. Hij wijst een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding af, 
omdat het resultaat een wijziging van de arbeidsovereenkomst zou ople-
veren. Daarvoor is art. 7:685 bw niet bedoeld, aldus de kantonrechter.27 
Deze redenering is mijns inziens juist. Tegen ontbindingsverzoeken die 
niet de gehele arbeidsovereenkomst ontbinden, maar gedeeltelijk, of bij 
ontbindingsverzoeken waarbij het de bedoeling is dat de werknemer na de 
ontbinding weer in dienst treedt onder andere voorwaarden, bestaat een 

23. Een voorbeeld waarin wel een beroep werd gedaan op art. 7:686 bw is in de uitspraak 
van het Gerechtshof Amsterdam 15 januari 1998, jar 2000/150.
24. Zie bijvoorbeeld Ktr. Alphen aan den Rijn 24 februari 2004, jar 2004/72; Ktr. Rotterdam 
1 december 1995, jar 1996/6. In bevestigende zin: M.S.A. Vegter, ‘Ontbinding van arbeids- 
en opdrachtovereenkomst wegens onvoorziene omstandigheden’, Sociaal Recht 1997/4, p. 104 
t/m 107.
25. Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 1999, 
p. 263. Zie voor een overzicht van argumenten tevens: W.A. Zondag, ‘De speelruimte 
van de cwi ten aanzien van voorwaardelijke vergunningsverlening. Over deeltijdontslag, 
wijzigingsontslag en ontslagvergoeding in de bba-procedure’, Arbeid Integraal 2002/3, p. 96 en 
97.
26. J.J.M. de Laat, ‘Gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst’, Sociaal Recht 
1995/10, p. 299 t/m 301.
27. Zie Ktr. Utrecht 2 juli 2004, jar 2004/200 (Compass Group Nederland bv/Lareej). Zie ook 
Ktr. Lelystad 2 februari 1993, jar 1993/65 (Office Data Europe bv/Beverwijk-van der Eijk).
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procedureel bezwaar. Procedures over het wijzigen van de arbeidsovereen-
komst worden ingediend met een dagvaardingsprocedure, die met andere 
waarborgen is omkleed dan de verzoekschriftprocedure.

Konijn is van mening dat een wijziging van de arbeidsovereenkomst 
niet mogelijk is op grond van art. 7:685 bw. Zij wijst er op dat bij art. 
7:685 bw geen hoger beroep mogelijk is en geen beroep in cassatie open 
staat, terwijl bij ingrijpen in contractuele relaties waarborgen op zijn plaats 
zijn.28 Dit aansluiten bij ‘het ingrijpen in contractuele relaties’ is naar mijn 
mening een minder sterk argument, omdat het algeheel ontbinden van de 
arbeidsovereenkomst ook is te beschouwen als ‘ingrijpen in de contractuele 
relatie’. Een wijziging is wellicht zelfs een minder vergaande ingreep dan 
een beëindiging.

Bij een gedeeltelijke ontbinding lijkt van belang dat de aard van de ar-
beidsovereenkomst zo min mogelijk wordt aangetast. Naarmate die meer 
wordt aangetast, is de gedeeltelijke ontbinding namelijk eerder als inhou-
delijke wijziging te beschouwen. De kantonrechter te Wageningen had ook 
(niet doorslaggevende) bezwaren tegen een gedeeltelijke ontbinding: 

‘Op dogmatische gronden is gedeeltelijke ontbinding wellicht niet mogelijk, 
doch er zijn goede argumenten, welke ook dogmatisch niet geheel onverdedig-
baar zijn, waarom een dergelijke ontbinding praktisch kan zijn.’29 

Het verzoek tot een gedeeltelijke ontbinding werd vervolgens toegewezen. 
Naar mijn mening is een gedeeltelijke ontbinding soms wel mogelijk, 

maar moet terughoudendheid worden betracht bij het toepassen ervan. De 
werknemersbescherming die met het arbeidsrecht wordt beoogd, mag niet 
in het gedrang komen.30 Die bescherming is naar mijn mening gewaar-
borgd, als wordt aangesloten bij de terughoudendheid die bij de gedeelte-
lijke ontbinding in de zin van art. 6:258 bw moet worden betracht, terwijl 
een gedeeltelijke ontbinding in de zin van art. 6:265 bw, waarbij iedere 
tekortkoming in de nakoming van de verbintenis ontbinding rechtvaardigt, 
niet mogelijk zou moeten zijn.31 

28. Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 1999, p. 266 en 
267.
29. Ktr. Wageningen 8 oktober 1997, jar 1997/239 (Stichting Centrum voor kunstzinnige vorming ’t 
Venster/Van Holland).
30. Zie ook C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, ‘Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op 
grond van wanprestatie’, Sociaal Recht 2004/2, p. 43.
31. Bij een volledige ontbinding wordt in beginsel geen terughoudendheid betracht, maar 
daar speelt ook niet mee dat partijen de arbeidsovereenkomst deels voortzetten, terwijl dat 
bij een gedeeltelijke ontbinding wel meespeelt.
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Een gedeeltelijke ontbinding zou mijns inziens schadebeperkend en dus 
vooral als alternatief voor een algehele ontbinding kunnen worden gebruikt. 
Een gedeeltelijke ontbinding op verzoek van de werknemer levert een span-
ning op met de mogelijkheden die aan de werknemer zijn toegekend op 
grond van de waa.32 

Jansen en Loonstra refereren aan art. 6:270 bw, waarin is bepaald dat 
een gedeeltelijke ontbinding een evenredige vermindering inhoudt van de 
wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid. De vermindering in 
hoeveelheid is dan in feite een ‘temporele ontbinding’.33 Dat is mijns inziens 
beter te verdedigen dan een ontbinding die een evenredige vermindering 
van de hoedanigheid omvat. Een ontbinding die een evenredige verminde-
ring van de hoedanigheid omvat lijkt teveel op een inhoudelijke wijziging 
van de arbeidsovereenkomst en daarvoor is de ontbindingsmogelijkheid van 
art. 7:685 (en 7:686 bw) niet bedoeld. Dan zou namelijk met een beroep op 
de rechter de inhoud van de arbeidsovereenkomst en daarmee de partijau-
tonomie ter discussie kunnen worden gesteld buiten de daarvoor bestaande 
en erkende gronden van art. 6:258 bw, art. 6:248 lid 2 bw, art. 7:611 bw, 
eventueel art. 7:613 bw en de waa en de waz.

11.2.5 Het einde van rechtswege en wijzigen

Een vierde mogelijkheid waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde 
kan komen, is als deze van rechtswege eindigt. In dat geval is geen nadere 
(rechts-)handeling van partijen vereist en loopt de arbeidsovereenkomst 
vanzelf af. Een arbeidsovereenkomst eindigt bijvoorbeeld van rechtswege 
als de werknemer overlijdt, zie art. 7:674 bw. Ook een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van de over-
eengekomen duur van de arbeidsovereenkomst. Partijen hebben dan van 
tevoren afgesproken voor welke periode zij een arbeidsovereenkomst met 
elkaar aangaan.

Een combinatie van het einde van de arbeidsovereenkomst van rechts-
wege met een wijzigingsvoorstel is niet goed voorstelbaar. Het einde ont-
staat namelijk vanzelf, zonder een rechtshandeling daartoe en dat heeft tot 
gevolg dat aan een dergelijke rechtshandeling geen wijzigingsvoorstel is te 
verbinden dat is gebaseerd op de onderhandelingskracht van een partij. 
Partijen die na het einde van rechtswege met elkaar verder willen, even-

32. Vgl. voor de beoordeling voor inwerkingtreding van de waa: M.S.A. Vegter, ‘Ontbinding 
van arbeids- en opdrachtovereenkomst wegens onvoorziene omstandigheden’, Sociaal Recht 
1997/4, p. 107. 
33. Vgl. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, ‘Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond 
van wanprestatie’, Sociaal Recht 2004/2, p. 46. 
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tueel onder gewijzigde voorwaarden, zijn in beginsel dus aangewezen op 
onderhandelingen zonder dat zij de eerdere arbeidsovereenkomst daarbij 
kunnen betrekken. Zij moeten wel rekening houden met art. 7:668a bw. 
Ook kan de eerdere rechtsverhouding op grond van de redelijkheid en bil-
lijkheid meespelen tijdens de onderhandelingen. Ten slotte is mogelijk dat 
partijen rekening moeten houden met bepalingen die in de eerdere arbeids-
overeenkomst zijn opgenomen, die de rechtsverhouding tussen partijen na 
het einde van de arbeidsovereenkomst beogen te regelen. Deze bepalingen 
kunnen namelijk van invloed zijn op de onderhandelingen.

Zo is voorstelbaar dat een werknemer die in zijn arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd een concurrentiebeding of een relatiebeding heeft staan, 
erbij is gebaat dat hij opnieuw met zijn werkgever een arbeidsovereen-
komst aangaat. Door het concurrentiebeding of het relatiebeding is zijn 
arbeidsmarktpositie niet volledig vrij en dat kan ertoe leiden dat hij de 
onderhandelingen met de werkgever opent om de arbeidsovereenkomst te 
verlengen.

Voorts is mogelijk dat partijen een intentieverklaring in de arbeidsover-
eenkomst opnemen, waarmee zij aangeven dat zij na het einde van de ar-
beidsovereenkomst voornemens zijn een nieuwe arbeidsovereenkomst met 
elkaar aan te gaan. Een dergelijke intentieverklaring is niet juridisch bin-
dend, maar kan wel ertoe leiden dat partijen in onderhandeling treden over 
een verlenging. In dat geval kunnen partijen met de ervaring van de eerde-
re arbeidsovereenkomst een voorstel doen dat tevens wijzigingen bevat voor 
de rechtsverhouding ten opzichte van de eerdere arbeidsovereenkomst.

11.2.6 Tussenconclusie

In deze paragraaf kwamen de regels voor het beëindigen van de arbeids-
overeenkomst aan de orde voor zover deze in verband staan met het wij-
zigen van de arbeidsovereenkomst. Als algemeen uitgangspunt geldt dat 
partijen de ruimte hebben te onderhandelen over het beëindigen van de ar-
beidsovereenkomst en daarbij ook kunnen onderhandelen over een nieuwe 
gewijzigde arbeidsovereenkomst. In paragraaf 2.1 bleek dat partijen met 
enige wettelijke bepalingen rekening moeten houden als zij een nieuwe 
arbeidsovereenkomst in gewijzigde vorm willen aangaan. 

Opzegging is een eenzijdige rechtshandeling en een verzoek tot ontbin-
ding kan door één partij worden ingediend. Overleg met de wederpartij 
is daarbij niet noodzakelijk. Het staat ter discussie of een partij de ar-
beidsovereenkomst gedeeltelijk kan opzeggen of een verzoek kan doen tot 
gedeeltelijke ontbinding. In de praktijk komt het af en toe wel voor. Een 
belangrijk argument hiertegen is dat een conflict over een wijziging van de 
arbeidsovereenkomst in een dagvaardingsprocedure moet worden beslecht. 
Slechts dan is een rechter bevoegd over inhoudelijke wijzigingen van de 
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arbeidsovereenkomst te oordelen. De rechter bij een ontbindingsprocedure 
is dat niet. De cwi heeft evenmin bevoegdheden om in de contractsvrijheid 
te treden, maar kan slechts kiezen al dan niet toestemming voor opzegging 
te verlenen. De cwi kan aan deze toestemming een premisse kan koppelen, 
waarin wordt meegewogen dat vermoedelijk een nieuwe gewijzigde ar-
beidsovereenkomst tot stand zal komen als toestemming voor de opzegging 
wordt verleend.

Wat opvalt, is dat ook hier het onderscheid tussen de contractsband 
van de arbeidsovereenkomst en de inhoud van de arbeidsovereenkomst 
van belang is. Er bestaan wettelijk toegekende rechten om een eenzijdige 
rechtshandeling te verrichten die ertoe leidt dat de contractsband eindigt. 
Zodra daarbij tevens de inhoud van de arbeidsovereenkomst wordt betrok-
ken, is al snel vereist dat partijen in onderhandeling treden. Dan is een 
tweezijdige rechtshandeling vereist. Het ontslagrecht dient er in beginsel 
voor de arbeidsovereenkomst in het geheel te beëindigen en is niet ingericht 
om een arbeidsovereenkomst te verlengen in gewijzigde inhoudelijke vorm. 
Dan prevaleert de partijautonomie.

11.3 Het wijzigen en het beëindigen van de overeenkomst 
 als één leerstuk

11.3.1 Eén leerstuk?

Hammerstein en Vranken maken een horizontale vergelijking van de ver-
nietiging, ontbinding, opzegging en de wijziging van overeenkomsten. Zij 
behandelen de bevoegdheden tot het beëindigen of wijzigen van overeen-
komsten als één leerstuk en stellen dat in de afgelopen decennia een ont-
wikkeling is te zien ‘waarin meer en meer de nadruk is komen te liggen op 
het zoveel mogelijk en zo nodig in aangepaste vorm nakomen en uitvoeren 
van de overeenkomst in plaats van deze voortijdig te beëindigen.’ Ook bij 
de opzegging en de ontbinding zouden naar hun mening aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden mogelijk moeten zijn. 

De regel uit het arrest Baris/Riezenkamp speelt een rol in de fase van het 
beëindigen van overeenkomsten. De plicht om met elkaars gerechtvaardig-
de belangen rekening te houden heeft geleid ‘tot een ontwikkeling waarin 
de nadruk ligt op het zoveel mogelijk en zo nodig in aangepaste vorm 
nakomen en uitvoeren van overeenkomsten in plaats van deze voortijdig te 
beëindigen.’ Dit vloeit mede voort uit overwegingen van evenredigheid en 
subsidiariteit.34 ‘Subsidiariteit houdt in dat een overeenkomst pas mag wor-

34. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 69 t/m 71.
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den vernietigd, ontbonden of opgezegd, indien een andere, betere oplossing 
niet voorhanden is of niet gerealiseerd kan worden.’35 

In het arrest Baris/Riezenkamp ging het over partijen die in onderhande-
ling traden over het sluiten van een overeenkomst, maar Hammerstein en 
Vranken hebben mijns inziens gelijk dat de regel uit dat arrest ook geldt 
tussen partijen bij een overeenkomst. De regel bepaalt namelijk dat de 
rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door de redelijkheid en 
billijkheid en dit blijkt ook uit de artt. 6:2 bw en 6:248 bw.

In de literatuur zijn diverse schrijvers ingegaan op de rol van subsidi-
ariteit en proportionaliteit bij de ontbindingsbevoegdheid. Stolp heeft de 
verschillende opvattingen in de literatuur uiteengezet en behandelt tevens 
de rechtspraak van de Hoge Raad. Hij concludeert dat subsidiariteit en 
proportionaliteit amper ingang hebben gevonden bij de Hoge Raad.36

Een vaak gehoord argument tegen het toepassen van subsidiariteit en 
proportionaliteit bij de ontbinding is, ‘dat ontbinding de enige bevoegdheid 
is die voorkomt dat de teleurgestelde contractant met een tekortschietende 
wederpartij wordt opgezadeld.’37 Stolp betoogt echter dat subsidiariteit en 
proportionaliteit alleen ontbinding uitsluiten als ontbinding leidt tot een 
onevenredig zware schending van de belangen van de wederpartij. 

Artikel 6:265 bw regelt de vereisten voor de ontbinding. In lid 1 staat 
dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van één van haar 
verbintenissen aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeen-
komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien 
haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevol-
gen niet rechtvaardigt. Stolp brengt met verwijzing naar de parlementaire 
geschiedenis naar voren dat de tenzij-clausule van art. 6:265 bw een uit-
zonderingsbepaling is. ‘Zo bezien, komt art. 6:265 lid 1 er dus op neer dat 
ontbinding in principe mogelijk is, tenzij sprake is van een wanverhouding 
tussen de tekortkoming en de ontbinding.’38

Hammerstein en Vranken bepleiten de erkenning van aanpassings- en wijzi-
gingsbevoegdheden bij de ontbinding wegens wanprestatie. ‘Overwegingen 
van flexibiliteit, evenredigheid en subsidiariteit pleiten ervoor om ook bij de 
ontbinding wegens wanprestatie aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden te 

35. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 51.
36. M.M. Stolp, ‘De bevoegdheid tot ontbinding ex art. 6:265 bw lid 1 bw in het licht van 
de subsidiariteit en proportionaliteit’, ntbr 2000/8, p. 359.
37. M.M. Stolp, ‘De bevoegdheid tot ontbinding ex art. 6:265 bw lid 1 bw in het licht van 
de subsidiariteit en proportionaliteit’, ntbr 2000/8, p. 359.
38. M.M. Stolp, ‘De bevoegdheid tot ontbinding ex art. 6:265 bw lid 1 bw in het licht van 
de subsidiariteit en proportionaliteit’, ntbr 2000/8, p. 355.
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erkennen.’39 Het is minder duidelijk of Hammerstein en Vranken ook een 
voorstander zijn van wijzigingsbevoegdheden als partijen de overeenkomst 
wel onverkort nakomen, want daar gaan zij niet nader op in.

Wel lijken zij van mening dat soms een wijziging van een overeenkomst 
zou moeten worden gerealiseerd als alternatief voor de opzegging ervan.40 
Zij maken daarbij een verschil tussen de situatie waarin de opzegging is 
gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid en opzegging die is gegrond 
op contractuele of wettelijke bevoegdheden. In de eerste situatie achten 
zij ‘verdedigbaar dat rechter en partijen over voldoende bevoegdheden 
beschikken om te nuanceren op een manier die de situatie van aanpas-
sings- en wijzigingsbevoegdheden dicht nadert.’41 Zij geven onder meer de 
volgende mogelijkheden: ‘opnieuw onderhandelen, het verminderen van de 
prijs, herstel-, schade- of goodwillvergoeding en gelegenheid geven tot aan-
passing aan nieuwe ontwikkelingen.’42 In de tweede situatie bestaan minder 
ruime aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden.

Hammerstein en Vranken wijzen tevens op het zogenaamde 
coöperatiebeginsel:

‘De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden, de beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid en de regeling van onvoorziene omstandigheden vor-
men samen de uitdrukking van het coöperatiebeginsel, dat, voor zover hier 
relevant, partijen verplicht eraan mee te werken dat de overeenkomst zo goed 
mogelijk wordt uitgevoerd, ook wanneer vernietigbaarheden, tekortkomingen 
bij de nakoming of veranderde omstandigheden roet in het eten dreigen te 
gooien.’43

Zij geven daarbij aan dat dit beginsel in Nederland niet of nauwelijks wordt 
gebruikt, terwijl dat wel gebeurt in diverse andere landen, zoals Frankrijk, 
Duitsland en Engeland.

Past de zienswijze van Hammerstein en Vranken bij de bestaande regels 
voor het beëindigen van de overeenkomst? Naar mijn mening is hier net als 

39. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 57.
40. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 58.
41. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 59.
42. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 59.
43. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 60.
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bij de arbeidsovereenkomst van belang dat een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de contractsband van de (duur-)overeenkomst en de inhoud ervan. 
De mogelijkheid tot eenzijdig wijzigen van de inhoud van de overeenkomst 
past slecht bij de gedachte achter de overeenkomst, namelijk dat deze op 
wilsovereenstemming is gebaseerd. Het beëindigen van de overeenkomst is 
van andere orde, want dan gaat het om het voortbestaan van de contracts-
band en niet om de voorwaarden waaronder dat gebeurt.

De wetgever en de Hoge Raad hebben voor het voortbestaan van een 
overeenkomst bepaalde regels gerealiseerd, die partijen de mogelijkheid 
bieden eenzijdig een einde aan de contractsband te maken, eventueel onder 
toekenning van schadevergoeding aan de wederpartij.44 Voor het eenzij-
dig wijzigen van de inhoud van de overeenkomst – zonder dat sprake is 
van een wilsgebrek of een toerekenbare tekortkoming – heeft de wetgever 
slechts de regels van art. 6:258 bw en art. 6:248 lid 2 bw opgenomen. 

De Hoge Raad heeft nooit overwogen dat een partij eenzijdig een over-
eenkomst kan wijzigen, maar sluit eerder aan bij de verbindende kracht 
van de overeenkomst door het vereiste van tweezijdigheid voor wijzigingen 
als uitgangspunt te nemen.45 Het eindigen en het wijzigen van een over-
eenkomst zijn naar hun aard dan ook andere rechtshandelingen, die mijns 
inziens ieder een apart regelkader behoren te hebben.

Bij bepaalde rechtsregels speelt subsidiariteit wel een rol, namelijk als 
een partij een overeenkomst is aangegaan onder misbruik van omstandig-
heden of onder dwaling. Hammerstein en Vranken wijzen hier ook op.46 
Het gaat dan steeds om situaties, waarbij de overeenkomst aantastbaar is, 
omdat de totstandkoming ervan juridisch niet deugt. Een partij heeft niet 
op een rechtens juiste wijze gebruik kunnen maken van de contractsvrij-
heid, waardoor een wilsgebrek ontstaat. Bij misbruik van omstandigheden 
kan een partij een beroep doen op art. 3:54 bw om de overeenkomst te 
wijzigen. De overeenkomst wordt dan gewijzigd – een ingreep die meer 
voldoet aan subsidiariteit dan een beëindiging –, zodat deze voldoet aan 
de vereisten van proportionaliteit. Ook bij dwaling kan de overeenkomst 
worden gewijzigd in plaats van vernietigd. Art. 6:230 bw bepaalt name-
lijk dat de bevoegdheid tot het vernietigen van de overeenkomst wegens  

44. Zie hoofdstuk 3, paragrafen 5.3 en 5.4. De Hoge Raad heeft de regels voor het opzeggen 
van duurovereenkomsten nader vormgegeven; zie daarover paragraaf 5.3 van hoofdstuk 3. 
45. Uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman blijkt bijvoorbeeld de eis van tweezijdigheid, 
omdat de werknemer een wijziging wel dient te aanvaarden. Dit laat overigens onverlet dat 
het onredelijk kan zijn van de werknemer een voorstel tot een wijziging niet te aanvaarden. 
Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 3.4 en hoofdstuk 9, paragraaf 2.2.
46. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 55.
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dwaling vervalt, als de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen van 
de overeenkomst voorstelt, die het nadeel op afdoende wijze opheft. 

Bij de ontbinding wegens wanprestatie is iets voor te zeggen voor het 
realiseren van wijzigingsbevoegdheden, omdat in dat geval de overeen-
komst niet wordt nagekomen door één van de partijen. De wederpartij 
van de partij die wanprestatie pleegt heeft in dat geval beperkte rechtsmid-
delen. Hij kan de overeenkomst beëindigen en eventueel schadevergoeding 
vorderen. Het invoeren van een wijzigingsbevoegdheid is hier wellicht te 
rechtvaardigen door de toerekenbare tekortkoming van de wederpartij. De 
wederpartij komt de overeenkomst niet na en handelt daarmee in strijd 
met de verbindende kracht van de overeenkomst. De partij, die daarmee 
wordt geconfronteerd kan dan wellicht ook minder sterk vasthouden aan de 
verbindende kracht van de overeenkomst, ten minste, als daartoe eenzijdig 
toegekende wijzigingsrechten worden gerealiseerd, die voldoen aan propor-
tionaliteit en subsidiariteit.

Als een contractspartij bijvoorbeeld met een andere partij een koopover-
eenkomst aangaat voor de koop en levering van 200 stuks van een bepaald 
goed, maar slechts een deel levert, dan kan de wederpartij met een beroep 
op de exeptio non adimpleti contractus in ieder geval zijn prestatie (voor 
een deel) opschorten. Als blijkt dat de andere partij naar alle waarschijnlijk-
heid blijvend in gebreke blijft, dan is het naar mijn mening het meest prak-
tisch als inderdaad een wijzigingsbevoegdheid ontstaat. Slechts de geleverde 
goederen worden dan betaald. 

Als een wijzigingsbevoegdheid wordt aangenomen, dan komt tevens de 
vraag op of gebruik van deze bevoegdheid eraan in de weg staat schade-
vergoeding te eisen in verband met de oorspronkelijke tekortkoming. De 
oorspronkelijke tekortkoming is immers teniet gedaan door de wijziging. 
Naar mijn mening staat het gebruik van een wijzigingsbevoegdheid er niet 
aan in de weg schadevergoeding te eisen, ondanks dat de wijzigingsbe-
voegdheid is toegepast en de toerekenbare tekortkoming teniet is gedaan. 
Door de oorspronkelijke tekortkoming kan namelijk wel schade ontstaan en 
voor die schade blijft een vordering bestaan (gegrond op de oorspronkelijke 
tekortkoming in de nakoming), ook als de overeenkomst vervolgens wordt 
gewijzigd. Partijen kunnen bij de wijziging wel regelen of de schade moet 
worden vergoed of dat de wijziging tevens ertoe leidt dat een partij zijn 
recht prijsgeeft om schadevergoeding te vorderen. Als partijen hierover 
niets afspreken, dan kan ervan uit worden gegaan dat het recht om een 
schadevergoeding te vorderen niet is prijsgegeven.

Naar mijn mening komt aan subsidiariteit buiten de situatie dat sprake is 
van een wilsgebrek of een toerekenbare tekortkoming, geen grote rol toe. 
Subsidiariteit levert een spanning op met de verbindende kracht van de 
overeenkomst. Een partij heeft namelijk zijn contractsautonomie door mid-
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del van een overeenkomst prijsgegeven en daarmee tevens het recht om 
zich ten aanzien van de gebonden onderwerpen te laten leiden door zijn 
subjectieve voorkeur.

Een ruime toepassing van subsidiariteit levert ook spanning op met het 
beginsel van contractsvrijheid. Het kan namelijk tot contractsdwang leiden, 
omdat een partij niet meer de vrijheid zou hebben een overeenkomst te 
beëindigen als tevens een wijziging mogelijk is. Als een partij kan worden 
gedwongen een wijziging te accepteren, dan wordt afbreuk gedaan aan de 
fundamentele basis van de overeenkomst, namelijk dat een partij slechts 
gebonden kan raken als hij daartoe de wil heeft en deze ook heeft geuit in 
een verklaring. 

Als aan subsidiariteit een rol wordt toegekend, dan moet naar mijn 
mening bij de toepassing daarvan tevens met de belangen van de weder-
partij rekening wordt gehouden. Dit vloeit ook voort uit het arrest Baris/
Riezenkamp, art 6:2 bw en art 6:248 bw. De erkenning van de contractsband 
door partijen heeft tot gevolg dat zij met elkaars gerechtvaardigde belangen 
rekening moeten houden en dit geldt ook als de inhoud van de overeen-
komst onduidelijk is of nader moet worden uitonderhandeld. 

Een partij die de overeenkomst met een beroep op subsidiariteit wil 
wijzigen, moet mijns inziens eerst de onderhandelingen openen. In de on-
derhandelingsfase krijgt de wederpartij de mogelijkheid zijn belangen te 
behartigen en kunnen partijen wellicht tot overeenstemming komen. Als 
dat laatste niet lukt, dan zou een partij kunnen proberen in rechte de over-
eenkomst te wijzigen.

Het coöperatiebeginsel is mijns inziens een beginsel dat het beginsel van 
de verbindende kracht nader tot uitdrukking brengt. De verplichting de 
overeenkomst zo goed mogelijk uit voeren vloeit in eerste instantie voort 
uit de overeenkomst zelf. Ook brengen de redelijkheid en billijkheid nader 
tot uitdrukking dat partijen een overeenkomst zo goed mogelijk moeten 
uitvoeren. 

De regels voor het wijzigen en beëindigen van de overeenkomst vormen 
mijns inziens niet zonder meer een samenhangend geheel om uitvoering 
te geven aan de rechtsverhouding tussen partijen. Het verschil tussen de 
inhoud van de overeenkomst en het (al dan niet blijven) bestaan van de 
rechtsband staat daaraan in de weg. 

De beëindigingsmogelijkheden bieden weliswaar onderhandelingskracht 
om van de wederpartij medewerking af dwingen voor het wijzigen van 
een overeenkomst, maar de beginselen van contractsvrijheid en van de 
verbindende kracht van de overeenkomst vereisen als hoofdregel dat een 
wilsuiting van beide partijen noodzakelijk is voor de wijziging van een over-
eenkomst. Die hoofdregel staat eraan in de weg de regels voor het wijzigen 
en beëindigen van de overeenkomst op één lijn te stellen.
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Het beëindigen van de overeenkomst kan in een aantal gevallen wel 
eenzijdig worden gerealiseerd, al vormt dit een beperking van het beginsel 
van de verbindende kracht van de overeenkomst. Dit eenzijdig beëindigen 
is gezien de jurisprudentie over de opzegging van duurovereenkomsten, 
gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid.

Bij de beëindiging van de overeenkomst gaat het dus meer om de mate 
van de verbindendheid van de overeenkomst, terwijl het bij het wijzigen 
van de overeenkomst niet alleen daarbij blijft, omdat ook de contractsvrij-
heid van partijen ten aanzien van de inhoud van een bestaande overeen-
komst meespeelt. De mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen is wel 
als ultimum remedium te gebruiken tijdens onderhandelingen over een 
wijziging van de overeenkomst. 

11.3.2 Arbeidsrechtelijke toepassing

In paragraaf 2 is nader ingegaan op de vraag in hoeverre wijzigingsbe-
voegdheden een rol spelen bij het einde van de arbeidsovereenkomst en 
daarbij werd het geldende recht als uitgangspunt genomen. In paragraaf 
3.1 kwam aan de orde in hoeverre het wijzigen en het beëindigen van de 
overeenkomst als één leerstuk is te beschouwen. In deze paragraaf wordt 
onderzocht of de eigen aard van het arbeidsrecht en van de arbeidsover-
eenkomst ertoe leiden dat partijen bij een arbeidsovereenkomst verdergaan-
de wijzigingsbevoegdheden zouden kunnen krijgen. Die wijzigingsbevoegd-
heden zouden als alternatief kunnen dienen voor de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. De zienswijze dat het wijzigen en het beëindigen van 
de overeenkomst als één leerstuk is te benaderen wordt in deze paragraaf 
toegepast op de arbeidsovereenkomst. Ook wordt bekeken in hoeverre het 
geldende recht hier als uitgangspunt kan dienen.

In het overeenkomstenrecht komt een rol toe aan aanpassings- en wijzi-
gingsbevoegdheden op het moment dat een contractuele deficiëntie ont-
staat, zoals een toerekenbare tekortkoming of een wilsgebrek. Bij de ar-
beidsovereenkomst zou bij het ontbreken van contractuele deficiënties ook 
een rol kunnen toekomen aan aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden. 

De noodzaak hiertoe zou kunnen voortvloeien uit de bijzondere aard 
van de arbeidsovereenkomst. Die bijzondere aard kwam naar voren in 
de hoofdstukken over arbeid, ondergeschiktheid en organisatie.47 Uit deze 
hoofdstukken blijkt dat de arbeidsovereenkomst een dynamische duurover-
eenkomst is, wat tot gevolg heeft dat contractspartijen relatief vaak met fei-
telijke wijzigingen kunnen worden geconfronteerd, waarvan sommige van 

47. Hoofdstukken 6, 7 en 8.



321

invloed zijn op de rechtsbetrekking tussen de werknemer en de werkgever. 
Die invloed kan ertoe leiden dat de feitelijke wijzigingen en de inhoud van 
de arbeidsovereenkomst niet met elkaar stroken. Partijen blijven dan ge-
bonden aan de oorspronkelijke afspraken uit de arbeidsovereenkomst, want 
de arbeidsovereenkomst is gebaseerd op wilsovereenstemming en de rechts-
zekerheid vereist dat partijen ervan kunnen uitgaan dat de afspraken uit de 
arbeidsovereenkomst worden nagekomen. Wel kunnen de wijzigingen een 
reden vormen om de oorspronkelijke afspraken aan te passen met behulp 
van de wijzigingsmogelijkheden die werden beschreven in hoofdstuk 9.

Als de wijzigingen niet tot contractuele wijzigingen kunnen leiden, dan 
kan dat tot gevolg hebben dat partijen slechts de beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst als alternatief overhouden.48 Dit alternatief kan echter 
worden afgewogen tegen het feit dat beide partijen er belang bij hebben dat 
de arbeidsovereenkomst gewijzigd voortduurt. Voor de werknemer speelt 
mee dat hij voor zijn dagelijkse levensonderhoud van het uit arbeid genoten 
inkomen afhankelijk is. De werkgever wil doorgaans een werknemer niet 
verliezen, waarin hij heeft geïnvesteerd door middel van opleiding en die 
voor het betreffende werk relevante ervaring heeft opgebouwd.

Een te strikte toepassing van de verbindende kracht van de arbeidsover-
eenkomst helpt partijen dus onder bepaalde omstandigheden niet verder. 
Het arbeidsovereenkomstenrecht is dan te star – te sterk gebaseerd op het 
algemene overeenkomstenrecht. Een alternatief – van het overeenkomsten-
recht afwijkend – systeem voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst 
zou dan uitkomst kunnen bieden voor partijen. In een dergelijk systeem zou 
in mindere mate de oorspronkelijke overeenkomst als uitgangspunt moeten 
dienen. Het uitgangspunt zou kunnen zijn dat partijen bij een dynamische 
duurovereenkomst zoals de arbeidsovereenkomst in verdergaande mate 
met de redelijke belangen van de wederpartij rekening moeten houden dan 
partijen bij een overeenkomst. Zo beschouwd is het een arbeidsrechtelijke 
uitwerking van het arrest Baris/Riezenkamp, waarbij de grens van wat van 
partijen kan worden gevergd wordt verlegd.49 Zowel bij het bestaan als bij 
het ontbreken van contractuele deficiënties zou rekening kunnen worden 
gehouden met de belangen van de wederpartij. 

Het systeem moet kunnen rechtvaardigen dat de arbeidsovereenkomst 
minder verbindend is dan de overeenkomst. De rechtvaardiging is naar 
mijn mening te baseren op de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereen-
komst en op de redelijkheid en billijkheid.

48. Het gaat hier dan wel om wijzigingen waarvoor een contractuele wijzigingsbevoegdheid 
inroepbaar is en niet om wijzigingen die op grond van de instructiebevoegdheid kunnen 
worden doorgevoerd.
49. hr 15 november 1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
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De feitelijke uitvoering is bijzonder, omdat bij de arbeidsovereenkomst 
sprake is van een duurzaam en persoonlijk samenwerkingsverband. De 
werknemer verricht de arbeid persoonlijk gedurende een groot deel van 
zijn tijd. Hij treedt toe tot de arbeidsorganisatie van de werkgever en 
verkeert daar in ondergeschiktheid. Art. 7:611 bw vergt van partijen dat 
zij op een positieve wijze invulling geven aan het samenwerkingsverband. 
Zij moeten voortdurend rekening houden met de verplichtingen van goed 
werknemerschap en goed werkgeverschap tijdens de feitelijke uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst. De inhoud van de arbeidsovereenkomst is 
daarbij mede bepalend, maar staat niet op zichzelf. De inhoud van de 
arbeidsovereenkomst is namelijk niet alomvattend en beschrijft slechts voor 
een deel hoe aan de arbeidsovereenkomst feitelijk uitvoering moet worden 
gegeven. Het andere deel komt tot ontwikkeling als partijen feitelijk uit-
voering geven aan de arbeidsovereenkomst. Dan blijkt bijvoorbeeld welke 
capaciteiten een werknemer heeft, hoe snel hij werkt en op welke wijze de 
werknemer een plaats krijgt binnen de arbeidsorganisatie. Tijdens de feite-
lijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan blijken dat de werknemer 
andere arbeid verricht dan uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeit of dat 
hij structureel meer of minder uren werkt dan in de arbeidsovereenkomst 
is opgenomen. Als de werknemer meer werkt, dan kan hij met een beroep 
op het rechtsvermoeden van art. 7:610b bw proberen de feitelijke omvang 
van de arbeidsovereenkomst aan te passen. De werkgever lijkt echter geen 
beroep te kunnen doen op dit rechtsvermoeden, al sluit de wet het strikt ge-
nomen niet uit. Als een werkgever een beroep zou doen op art. 7:610b bw, 
dan zou de werknemer de bewijslast krijgen om het rechtsvermoeden te 
weerleggen. De werkgever kan zeker belang hebben bij een beroep op het 
rechtsvermoeden, bijvoorbeeld als hij wenst dat een werknemer structureel 
meer of minder bepaalde werkzaamheden gaat verrichten. 

De formulering van art. 7:610b bw sluit mijns inziens dus ook niet uit 
dat het rechtsvermoeden wordt ingeroepen in de situatie dat een partij wil 
aantonen dat de werknemer structureel minder werkt dan afgesproken. De 
werknemer kan strikt genomen ook een beroep doen op art. 7:610b bw om 
een gemiddeld lagere arbeidsomvang per week aan te tonen. Dit kwam 
bijvoorbeeld aan de orde bij kantonrechter te Zutphen.50 De werkneemster 
had een min-max-contract van 20-32 uur per week en werkte steeds 22 uur 
per week op vaste tijden. Als zij door de werkgever wordt gevraagd meer 
uren te werken, dan weigert ze dat, omdat zij geen kinderoppas heeft. Zij 
wijst op art. 7:610b bw en stelt dat de gemiddelde arbeidsduur 22 uur per 
week is. De kantonrechter overweegt dat feitelijk gewerkte uren wellicht 
ertoe hebben geleid dat het minimum aantal uren is gewijzigd, maar niet 

50. Ktr. Zutphen 31 augustus 2006, jar 2006/257.
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dat het overeengekomen maximum is aangepast. Niettemin meent de kan-
tonrechter dat de werkgever niet zomaar van de werkneemster kan vragen 
meer uren per week te werken en wijst naar de persoonlijke omstandighe-
den van de werkneemster: 

‘Onder deze omstandigheden bracht goed werkgeverschap mee, dat werkgeef-
ster geen verandering bracht in het vaste arbeidsritme zonder tevoren goed te 
overleggen met werkneemster, haar zo nodig te faciliteren bij het vinden van 
kinderopvang en haar enige tijd de gelegenheid te geven zich op de nieuwe 
situatie in te stellen.’51 

In deze uitspraak worden de contractuele afspraken minder op de voor-
grond gesteld. Die afspraken (de min-max.-afspraken) lijken er echter aan 
in de weg te staan dat de werkneemster met het rechtsvermoeden van art. 
7:610b bw duidelijkheid krijgt over het aantal uren dat zij moet werken. De 
kantonrechter geeft een oplossing met een beroep op goed werkgeverschap, 
maar in dit geval wilden partijen toch de arbeidsovereenkomst beëindigen 
en deze wordt dan ook ontbonden.

Art. 7:610b bw heeft net als de waa te maken met de omvang van de 
arbeidsduur. Het is naar mijn mening onwenselijk dat de werknemer art. 
7:610b bw gebruikt in plaats van de waa. Art. 7:610b bw heeft tot doel de 
bewijspositie van de werknemer te beschermen ten aanzien van wat feitelijk 
al gebeurt. Met een beroep op de waa kan de werknemer (die voldoet aan 
de vereisten van de waa) een verandering in de overeenkomst aanbrengen 
voor de toekomst, overigens zonder dat hij zijn verzoek tot aanpassing hoeft 
te motiveren.52 Feitelijk wordt een bepaald aantal uren gewerkt, maar de 
werknemer wil daarin verandering brengen. Bij art. 7:610b bw werkt de 
werknemer feitelijk een aantal uren, terwijl dit aantal afwijkt van het con-
tractueel overeengekomen aantal uren. Met een beroep op art. 7:610b bw 
kan de overeenkomst weer in overeenstemming worden gebracht met de 
praktijk. Het realiseren van de rechtsvermoedens is overigens een bevesti-
ging dat aan de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst een (soms 
doorslaggevende) rol toekomt.

De rechtvaardiging voor een arbeidsrechtelijk systeem waarbij een wijzi-
ging kan dienen als alternatief voor de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst bestaat naar mijn mening dus op grond van twee criteria, namelijk 
de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de redelijkheid en 
billijkheid. Deze criteria zijn altijd van belang en kunnen ook altijd in de 

51. Ktr. Zutphen 31 augustus 2006, jar 2006/257, overweging 2.3.7.
52. E. Verhulp 2006 (t&c Arbeidsrecht), art. 2 waa, aant. 1e.
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praktijk worden ingezet om tot een oplossing te komen. Een aantal andere 
aspecten is tevens van belang: 

- de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet altijd als alternatief 
blijven bestaan;

- ondergeschiktheid is in beginsel geen grondslag voor een wijziging;
- incidentele wijzigingen bij de feitelijke uitvoering kunnen niet tot een 

wijziging leiden; de oorspronkelijke partijbedoeling speelt hier een be-
langrijke rol;

- er dient duidelijkheid te bestaan over het moment waarop een wijziging 
tot stand komt (vgl. abn Amro/Malhi);

- Er dienen voldoende waarborgen te bestaan tegen misbruik.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient altijd als alternatief te 
blijven bestaan. Een andere opvatting is in strijd met art. 7:685 bw, waarin 
staat dat partijen altijd de rechter moeten kunnen verzoeken om een einde 
te maken aan de arbeidsovereenkomst. Die mogelijkheid kan niet worden 
uitgesloten. 

De ondergeschiktheid van de werknemer is in beginsel geen grondslag 
voor een (contractuele) wijziging. De werkgever baseert zijn instructiebe-
voegdheid (deels) op de ondergeschiktheid en de instructiebevoegdheid 
strekt zich slechts uit over de uitvoering van een bestaande arbeidsovereen-
komst. Het is echter lastig te bepalen in hoeverre de ondergeschiktheid de 
grondslag is voor een wijziging bij de feitelijke uitvoering van de arbeids-
overeenkomst. In de praktijk kunnen wijzigingen in de feitelijke uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst zeer wel het gevolg zijn van instructies van 
de werkgever. Het is onwenselijk dat een werknemer instructies krijgt om 
een lagere functie uit te oefenen dan waarvoor hij is aangenomen en dat 
dit vervolgens tot een aanpassing leidt van zijn arbeidsovereenkomst. De 
werknemer dient in dit geval tijdig aan te geven dat hij niet structureel een 
lagere functie wil uitoefenen. Tevens moet in geval van twijfel sterk wor-
den vastgehouden aan de oorspronkelijke bedoeling van partijen toen zij 
de arbeidsovereenkomst aangingen. De bedongen arbeid is dus in beginsel 
bepalend.

Als de werkgever de werknemer instructies geeft om een hogere functie 
te bekleden, dan zou dit wel tot een wijziging kunnen leiden. In de meeste 
gevallen zal een werknemer daarmee namelijk ook akkoord gaan, waardoor 
bij de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst wilsovereenstem-
ming bestaat over een verandering van de aard van de werkzaamheden. 
Als de werkgever slechts instructies geeft dat een werknemer tijdelijk een 
hogere functie bekleedt, bijvoorbeeld om iemand te vervangen, dan leidt 
dat niet tot wijzigingen. Dit zou anders kunnen zijn als die hogere functie 
voor een behoorlijk lange periode moet worden ingevuld. Het voogestelde 



325

rechtsvermoeden over de bedongen arbeid uit hoofdstuk 7, paragraaf 4.5 
zou hier van pas kunnen komen.

Incidentele wijzigingen bij de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereen-
komst leiden niet tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst. De wijzi-
gingen in de feitelijke uitvoering dienen een structureel karakter te hebben. 
Het gaat erom dat de rechtsverhouding nader wordt ingevuld nadat een 
arbeidsovereenkomst is aangegaan en dat een afwijkende feitelijke invulling 
ten opzichte eerdere afspraken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst 
tot een aanpassing moet kunnen leiden van de arbeidsovereenkomst.

Uit het arrest abn Amro/Malhi blijkt dat de rechtszekerheid meebrengt 
dat een moment van gebondenheid tussen contractspartijen aanwijsbaar 
moet zijn.53 Dit geldt naar mijn mening niet alleen voor het aangaan van 
een arbeidsovereenkomst als geheel, maar ook voor deelafspraken of een 
enkele contractsbepaling. De wijziging van de arbeidsovereenkomst leidt 
tot een nieuw moment van gebondenheid ten aanzien van een deel van de 
arbeidsovereenkomst en dat moment moet dus ook aanwijsbaar zijn.

Er dienen voldoende waarborgen te bestaan tegen misbruik, want de 
werknemer is meestal de zwakkere contractspartij en de werkgever heeft 
daardoor een bepalende rol bij onderhandelingen over de arbeidsover-
eenkomst. Dit geldt ook in het bovenstaande systeem, dat tot contractuele 
wijzigingen kan leiden. De werknemer wordt echter beschermd, omdat de 
feitelijke wijzigingen een structureel karakter moeten hebben en omdat de 
redelijkheid steeds tevens meespeelt. Daarbij komt dat feitelijke wijzigingen 
binnen het systeem niet vanzelf tot een wijziging leiden. De werknemer 
moet daarmee akkoord gaan en als hij daartoe niet bereid is, dan is rechter-
lijke interventie vereist, tenzij een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. 
Ook dan bestaat rechterlijke bescherming, maar is het aan de werknemer 
om daarop een beroep te doen. 

Het bovenstaande systeem heeft veel gelijkenissen met het bestaande 
systeem om tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst te komen. Er is 
echter één belangrijk verschil. In het huidige systeem wordt ervan uitge-
gaan dat een partij een feitelijke wijziging in de uitvoering van de arbeids-
overeenkomst wil doorvoeren en daarom een aanpassing van de arbeids-
overeenkomst nastreeft. Het bovenstaande systeem gaat over een andere 
situatie, namelijk dat partijen feitelijk uitvoering geven aan de arbeidsover-
eenkomst die zij vervolgens willen aanpassen, zodat deze weer overeen-
stemt met de werkelijkheid.

53. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi). Vgl. de Conclusie van a-g Verkade voor 
het arrest hr 15 september 2006, jar 2006/244 (Schoenmaker/anwb), onder 5.
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Ten slotte kan naar mijn mening in het arbeidsrecht meer betekenis wor-
den toegekend aan het door Hammerstein en Vranken genoemde coö-
peratiebeginsel. Het coöperatiebeginsel houdt kort gezegd in dat partijen 
verplicht zijn eraan mee te werken dat de overeenkomst zo goed mogelijk 
wordt uitgevoerd:

‘De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden, de beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid en de regeling van onvoorziene omstandigheden vor-
men samen de uitdrukking van het coöperatiebeginsel, dat, voor zover hier 
relevant, partijen verplicht eraan mee te werken dat de overeenkomst zo goed 
mogelijk wordt uitgevoerd, ook wanneer vernietigbaarheden, tekortkomingen 
bij de nakoming of veranderde omstandigheden roet in het eten dreigen te 
gooien.’54

Een belangrijk probleem met dit beginsel, is dat het ‘zo goed mogelijk uit-
voeren van de overeenkomst’ moeilijk toetsbaar is en een te beperkte, con-
tractuele benadering zou kunnen opleveren van de arbeidsverhouding. Een 
coöperatiebeginsel voor het arbeidsrecht zou naar mijn mening moeten 
inhouden dat partijen bij een arbeidsovereenkomst zo goed mogelijk – naar 
beste kunnen – uitvoering geven aan de onderlinge verplichtingen die voor-
vloeien uit hun onderlinge rechtsbetrekking. De arbeidsovereenkomst is 
namelijk slechts de juridische band waarmee een meeromvattende verhou-
ding wordt geduid. Het meeromvattende van de verhouding vloeit voort 
uit de bijzondere kenmerken van de arbeidsovereenkomst die in de eerdere 
hoofdstukken aan de orde kwamen, namelijk arbeid (en de verplichting van 
de werknemer om dit persoonlijk te verrichten), ondergeschiktheid en orga-
nisatie. Juist die bijzondere kenmerken kunnen ertoe leiden dat incidenteel 
en soms structureel de overeenkomst als te beperkend wordt ervaren terwijl 
partijen de rechtsband niet zonder meer willen opgeven. Zo kan incidenteel 
voorkomen dat een werknemer zorgtaken moet uitvoeren ondanks dat hij 
daarvoor geen rechten op verlof heeft. Een structurele beperking ontstaat 
als een partij niet meer in staat is de arbeidsovereenkomst uit te voeren, 
terwijl partijen wellicht wel met elkaar verder willen, kortom, de rechts-
band willen laten bestaan, maar de voorwaarden waaronder deze bestaat, 
willen aanpassen. Hier kan worden gedacht aan de situatie dat een oudere 
werknemer minder werkdruk zou willen en daarom andere taken wil gaan 
uitvoeren, wellicht in ruil voor een minder hoge beloning. Een ander voor-
beeld is als de werkgever in betalingsnood verkeert en daarom de lonen  

54. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 60.
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zou willen verlagen teneinde een poging te doen de onderneming van de 
ondergang te behoeden. Bij deze voorbeelden past het coöperatiebeginsel. 

De kernoverweging van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is naar mijn 
mening een uitwerking van het coöperatiebeginsel. Uit de kernoverweging 
blijkt namelijk dat de werknemer een constructieve houding moet aanne-
men als de werkgever redelijke voorstellen doet die verband houden met 
gewijzigde omstandigheden op het werk:

‘Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van 
de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 
in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 
afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden 
gevergd.’55

11.4 Conclusie

De arbeidsovereenkomst en de overeenkomst wijzigen in de meest ultieme 
vorm zodra partijen tot een beëindiging van de rechtsband overgaan of één 
van de partijen daartoe overgaat. In dit hoofdstuk kwam naar voren dat 
de rechtsregels voor beëindiging van de rechtsband in beginsel niet op één 
lijn kunnen worden gesteld met de rechtsregels voor het wijzigen van de 
arbeidsovereenkomst of de overeenkomst. Wel zijn de mogelijkheden om 
een overeenkomst of een arbeidsovereenkomst te beëindigen bruikbaar om 
onderhandelingen aan te gaan en over een wijziging. Een wijziging geldt 
dan wel als alternatief voor een beëindiging, echter zonder dat deze twee 
methodieken voor de aanpassing van een contract binnen één systeem val-
len. In paragraaf 3.2 is onderzocht of de eigen aard van het arbeidsrecht en 
de arbeidsovereenkomst ertoe leidt dat partijen bij een arbeidsovereenkomst 
behoefte hebben aan verdergaande wijzigingsbevoegdheden. Daar is een 
systeem voorgesteld gebaseerd op de feitelijke uitvoering van de arbeids-
overeenkomst en de redelijkheid en billijkheid. Bij de arbeidsovereenkomst 
zou namelijk eerder de situatie zich kunnen voordoen dat partijen feitelijk 
uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst en die vervolgens willen aan-
passen, zodat de arbeidsovereenkomst weer in overeenstemming is met de 
werkelijkheid. Dit vloeit voort uit het feit dat de arbeidsovereenkomst een 
duurzaam en dynamisch samenwerkingsverband tussen de werkgever en de 
werknemer beoogt te regelen.

55. hr 26 juni 1998, jar 1998/199, R.o. 3.4.

 conclusie 11.4





329

12 vergelijking tussen de 
 rechtsregels voor het 
 wijzigen van de overeenkomst 
 en de arbeidsovereenkomst

12.1 Inleiding

Op grond van de bevindingen uit de vorige hoofdstukken kan een verge-
lijking worden gemaakt tussen de rechtsregels voor het wijzigen van de 
overeenkomst en de arbeidsovereenkomst. Bij het vergelijken tussen de 
overeenkomst en de arbeidsovereenkomst komen veel gemeenschappelijke 
eigenschappen naar voren, maar zijn ook verschillen aanwijsbaar. Zo be-
staat een aantal specifieke rechtsregels voor het wijzigen die alleen op de 
arbeidsovereenkomst toepasselijk zijn. Verder blijkt een verschil te bestaan 
in de toepassing van bepaalde rechtsregels voor de arbeidsovereenkomst 
ten opzichte van toepassing van deze rechtsregels voor de overeenkomst.

Voordat de vergelijking aan de orde komt tussen de rechtsregels voor het 
wijzigen van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst, wordt aandacht 
besteed aan (het eventuele verschil in) de toepassing van de rechtsbegin-
selen bij de overeenkomst en de arbeidsovereenkomst. Daarbij worden de 
rechtsbeginselen uit hoofdstuk twee als uitgangspunt genomen.

12.2 Algemeen erkende rechtsbeginselen

12.2.1 Inleiding

In paragraaf 2.3 is nader ingegaan op rechtsbeginselen. Daar bleek dat 
rechtsbeginselen fungeren als grondgedachten en als dusdanig kunnen bij-
dragen aan de interpretatie van rechtsregels. Op grond van art. 3:12 bw 
zijn algemeen erkende rechtsbeginselen van invloed op de overeenkomst 
en de arbeidsovereenkomst. Dat artikel bepaalt onder meer dat bij de 
vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, met algemeen erkende 
rechtsbeginselen rekening moet worden gehouden. 

Rechtsbeginselen kunnen een rol vervullen bij de vraag waaraan partijen 
zich jegens elkaar hebben gebonden. De rechtsverhouding tussen partijen 
is met behulp van rechtsbeginselen nader uit te leggen. Partijen kunnen 
dat doen met een beroep op de redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 bw, 
art. 6:248 bw en art. 7:611 bw). Rechtsbeginselen staan niet op zichzelf, 
maar moeten in onderlinge samenhang met overige rechtsbronnen worden 
bekeken.
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Een expliciet beroep op de toepassing van algemeen erkende rechtsbe-
ginselen komt niet vaak voor in het overeenkomstenrecht of in het arbeids-
overeenkomstenrecht. Een verklaring daarvoor is dat een beroep op rechts-
beginselen niet snel noodzakelijk is, omdat veel is geregeld in rechtsregels. 
Dit geldt sterker voor de arbeidsovereenkomst, omdat daarvoor een aparte 
titel in het bw is opgenomen, waarin redelijk uitvoerig de rechtspositie van 
partijen bij een arbeidsovereenkomst is geregeld.

De keuze om eerst de toepassing van de rechtsbeginselen bij de overeen-
komst en de arbeidsovereenkomst te vergelijken en pas daarna op specifieke 
rechtsregels in te gaan, is gebaseerd op het feit dat rechtsbeginselen bij 
rechtsregels vaak op de achtergrond een rol spelen. Sommige rechtsregels 
zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een rechtsbeginsel, zoals bij de rechtsregels 
over wilsovereenstemming die onder meer op het beginsel van consensua-
lisme zijn terug te voeren.

12.2.2 Het beginsel van consensualisme

Het beginsel van consensualisme vereist dat afspraken tussen partijen tot 
stand komen op grond van wilsovereenstemming. Bij de overeenkomst en 
bij de arbeidsovereenkomst geldt dat de tweezijdigheid het uitgangspunt 
vormt voor partijen om tot gebondenheid te komen. Aan wilsovereenstem-
ming komt een centrale rol toe en komt bij beide rechtsbetrekkingen tot 
stand op grond van dezelfde regels, namelijk de rechtsregels die hierover 
zijn opgenomen in boek 3 en 6 bw.

Mijns inziens geldt het beginsel van consensualisme in minder sterke 
mate bij de arbeidsovereenkomst dan bij de overeenkomst. Ook is de toe-
passing van de rechtsregels voor wilsovereenstemming in bepaalde gevallen 
afwijkend bij de arbeidsovereenkomst.

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij de overeenkomst 
geldt wilsovereenstemming als uitgangspunt, maar voor bepaalde inhou-
delijke onderwerpen die bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ter 
sprake komen, geldt dat wilsovereenstemming niet ter zake doet. Partijen 
hebben ten aanzien van deze onderwerpen namelijk geen contractsvrijheid, 
omdat deze onderwerpen dwingendrechtelijk zijn geregeld. Hierin verschilt 
de arbeidsovereenkomst van de overeenkomst. Ook over de inhoud van 
algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen kunnen partijen soms niet 
onderhandelen.

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geldt soms ook dat 
wilsovereenstemming geen rol van betekenis heeft, terwijl wel nieuwe vor-
men van gebondenheid kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als een bepaalde 
cao tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst algemeen verbindend 
wordt verklaard. Dat heeft tot gevolg dat de algemeen verbindend ver-
klaarde arbeidsvoorwaarden uit de cao op partijen van toepassing worden, 
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zonder dat ze op enigerlei wijze hun wil hebben geuit ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden. Het feit dat partijen werkzaam zijn binnen een be-
paalde branche is voldoende.

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan de wilsovereen-
stemming minder centraal komen te staan. Dit komt door de onbepaald-
heid van arbeid en het feit dat de werknemer in ondergeschikt verband 
staat met de werkgever. De arbeid is tot op zekere hoogte onbepaald, 
want de werknemer en de werkgever hebben wilsovereenstemming over 
het feit dat de werknemer zich persoonlijk beschikbaar stelt de arbeid 
te verrichten, maar over de uitvoering is vaak minder geregeld. Daarom 
dient de werknemer redelijke instructies van de werkgever op te volgen. 
De bevoegdheid van de werkgever tot het geven van instructies is wel te-
rug te voeren op de arbeidsovereenkomst, die op wilsovereenstemming is 
gegrond. Echter, de arbeid die de werknemer verricht en de inhoud van 
de instructies van de werkgever zijn in mindere mate op wilsovereenstem-
ming terug te voeren. De werknemer heeft de werkgever de bevoegdheid 
verstrekt om hem instructies te geven in verband met de arbeid en daarmee 
tot op zekere hoogte prijs gegeven dat zijn wil ter zake doet ten aanzien van 
het verrichten van de arbeid. De arbeidsovereenkomst is te beschouwen 
als intentieverklaring, als basis voor een tot op zekere hoogte hiërarchisch 
samenwerkingsverband tussen de werkgever en de werknemer. De vraag 
of altijd wilsovereenstemming aan de uitvoering van het samenwerkings-
verband ten grondslag ligt, speelt voor partijen minder een rol, terwijl niet 
altijd duidelijk is hoe ver de instructiebevoegdheid van de werkgever strekt, 
wat wel en wat niet onder de bedongen arbeid valt en wanneer nu voor 
een wijziging tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een nieuwe 
juridische grondslag noodzakelijk is.

De toepassing van de rechtsregels over wilsovereenstemming in het ar-
beidsrecht vertoont een bijzonderheid op het moment dat de werknemer 
instemt met het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft 
een verzwaarde onderzoeksplicht als de werknemer aangeeft dat hij de 
arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Een duidelijke en ondubbelzinnige 
verklaring van de werknemer is dan vereist en de werkgever moet met 
redelijke zorgvuldigheid nagaan of de werknemer de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst beoogt.1 De situatie waarin de werkgever instemming 
van de werknemer vraagt met een beëindigingsovereenkomst wordt ook 
op grond van deze strenge maatstaf beoordeeld. Ten aanzien van de ver-

1. hr 28 mei 1982, nj 1983, 2 (Coolwijk/Kroes); hr 14 januari 1983, nj 1983, 457 (Hajziani/
Van Woerden); hr 15 april 1983, nj 1983, 458 (Hajjout/Ijmah); hr 25 maart 1994, nj 1994, 390 
(Ritico); hr 28 april 1995, nj 1995, 651 (Lensen/Pieters).
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zwaarde onderzoeksplicht is voorts het arrest Westhoff/Spronsen van belang, 
waaruit blijkt dat de vraag in hoeverre de werkgever heeft voldaan aan de 
onderzoeksplicht dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstan-
digheden van het geval.2 

In het arrest Grillroom Ramses ii overweegt de Hoge Raad dat de ver-
zwaarde onderzoeksplicht niet geldt als de werkgever de arbeidsovereen-
komst niet ondubbelzinnig eindigt.3 Het vereiste van ondubbelzinnigheid 
voor de verklaring van de werknemer is bedoeld om de werknemer te 
beschermen tegen het verliezen van ontslagbescherming en het verlies van 
een beroep op sociale verzekeringen. Hieruit is af te leiden dat alleen voor 
rechtshandelingen door de werknemer die het einde van de arbeidsover-
eenkomst teweegbrengen, de verzwaarde toets van een duidelijke en on-
dubbelzinnige verklaring geldt. De bijzondere maatstaf geldt dus niet voor 
alle rechtshandelingen die een werknemer verricht. 

Het is de vraag of deze in de rechtspraak ontwikkelde regel van de ver-
zwaarde onderzoeksplicht consequent wordt toegepast.4 Deze regel geldt 
immers niet voor alle rechtshandelingen die de werknemer verricht, terwijl 
de werknemer wel in het algemeen de zwakkere partij is. Het is niet goed 
voorstelbaar dat dezelfde werknemer de ene keer sterk genoeg is en de 
andere keer dermate zwak dat voor de werkgever een verzwaarde onder-
zoeksplicht geldt. De verklaring dat de bijzondere rechtsregel is ontwikkeld 
voor de situatie van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, omdat 
juist daarbij voor de werknemer grote belangen op het spel staan, overtuigt 
mij niet.5 Ook bij andere rechtshandelingen, zoals het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst en bij het wijzigen ervan voor de werknemer, staan 
grote belangen op het spel, terwijl de extra waarborg van duidelijkheid en 
ondubbelzinnigheid op die momenten niet altijd geldt. Er zijn andere situ-
aties dan ontslagname denkbaar waarin de werknemer zichzelf behoorlijk 
benadeelt. Bijvoorbeeld als een werknemer instemt met een functieverla-
ging, waarbij tevens een salarisverlaging wordt afgesproken.

De omstandigheden van het geval kunnen naar mijn mening dus mee-
brengen dat de verzwaarde onderzoeksplicht geldt bij andere rechtshande-
lingen van de werknemer dan die welke het einde van de arbeidsovereen-
komst teweegbrengen. Daarbij is onder meer van belang of, en in hoeverre 

2. hr 12 september 1986, nj 1987, 267 (Westhoff/Spronsen).
3. hr 10 juni 2005, jar 2005/157 (Grillroom Ramses ii). Zie hierover A.F. Bungener, ‘Geen 
duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist bij opzegging door de werkgever’, Sociaal 
Recht 2005/7/8, p. 268 t/m 272.
4. A.F. Bungener, ‘Geen duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist bij opzegging 
door de werkgever’, Sociaal Recht 2005/7/8, p. 271 en 272.
5. A.F. Bungener, ‘De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer’, 
Arbeidsrecht 2007/3, p. 3 t/m 7.
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de werknemer zichzelf door de rechtshandeling in een ongunstiger positie 
brengt en bijvoorbeeld of de werknemer wordt bijgestaan door een deskun-
dige. Juist in situaties waar niet het einde van de arbeidsovereenkomst wordt 
bewerkstelligd is het wellicht zo dat de werknemer zich niet laat bijstaan, 
terwijl er wel nadelige gevolgen voor de werknemer kunnen opkomen.

Er zijn inmiddels enkele uitspraken waarin de regel wordt toegepast bij 
wilsuitingen die zien op een andere rechtshandeling dan de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst.6 Zo is de regel toegepast bij het wijzigen van de 
arbeidsovereenkomst.7 De werkgever gaf aan dat hij met de werknemer een 
afspraak had gemaakt over een tussentijdse wijziging van de arbeidsover-
eenkomst. De kantonrechter overweegt dat die afspraak alleen rechtsgeldig 
is als de werknemer daarmee duidelijk en ondubbelzinnig heeft ingestemd. 
Ook de kantonrechter te Rotterdam legt hoge eisen aan de wilsuiting van 
de werknemer.8 In deze zaak tekende de werknemer op verzoek van de 
werkgever een verklaring dat hij gedurende 2005 beschikbaar zou zijn voor 
een bepaalde opdrachtgever te werken. De werkgever deed dit weer op 
verzoek van de opdrachtgever. De werknemer kreeg geen aantoonbare 
tegenprestatie voor het tekenen van deze verklaring. Vervolgens besluit 
de werknemer toch zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen wat tot gevolg 
heeft dat hij niet zijn eerdere belofte in stand kan houden dat hij gedurende 
2005 beschikbaar zou zijn. De kantonrechter overweegt dat de verklaring 
van de werknemer geen toezegging is dat hij niet eerder ontslag zal nemen, 
ook niet als hij een hoger loon krijgt. Ook is de werknemer niet schade-
plichtig als hij ontslag neemt. Als de toezegging wel daartoe strekte, dan 
had dat ondubbelzinnig onder woorden moeten zijn gebracht, gezien de 
verstrekkende gevolgen ervan. Dit geldt temeer omdat de verklaring door 
de werknemer geheel onverplicht werd getekend en daartegen over geen 
voordeel stond.

Het komt ook voor dat een werknemer wel bewust instemt met het einde 
van de arbeidsovereenkomst en daarbij voordeel heeft. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als de werknemer met een beëindigingsovereenkomst eerder dan 
binnen de geldende opzegtermijn de arbeidsovereenkomst wil beëindigen 
in verband met een nieuwe baan. Ook dan dient de verzwaarde onder-

6. Zie hierover: A.F. Bungener, ‘De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de 
werknemer’, Arbeidsrecht 2007/3, p. 3 t/m 7.
7. Ktr. Amsterdam 12 juli 2006, jar 2006/176 (Haddach/Dirk van den Broek). De situatie in 
deze zaak is overigens wel sterk gerelateerd aan het einde van de arbeidsovereenkomst. 
Het ging om de vraag of de arbeidsovereenkomst was verlengd voor onbepaalde tijd of 
voor 1 jaar. De optie tot verlenging voor 1 jaar werd later handmatig toegevoegd op een 
beoordelingsformulier dat aan de werknemer werd voorgelegd.
8. Ktr. Rotterdam 12 juli 2006, jar 2006/182. Zie over deze uitspraak en ktr. Amsterdam 
12 juli 2006, jar 2006/176 tevens E. Verhulp, jar Verklaard 2006/6, p. 3 en 4
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zoeksplicht voor de werkgever te gelden, omdat de werknemer door het 
aangaan van de beëindigingsovereenkomst zijn vordering wegens kennelijk 
onredelijk ontslag uit handen geeft. 

De verzwaarde onderzoeksplicht komt voornamelijk voor in het arbeids-
overeenkomstenrecht. In het huurrecht is het ook toegepast. Het Hof te 
Amsterdam overweegt dat voor afstand van een huurrecht een duidelijke 
en ondubbelzinnige wilsverklaring van de huurder jegens de verhuurder is 
vereist.9 Bij de overeenkomst zijn echter vaker situaties denkbaar, waarbij 
het instemmen met het einde van een overeenkomst voor partijen zeer 
nadelige gevolgen heeft en waarbij één van de partijen als zwakker is te 
kwalificeren. Het recht biedt mijns inziens ruimte om hiermee rekening te 
houden, omdat dit omstandigheden van het geval zijn die meewegen bij 
de vraag of een rechtshandeling tot stand is gekomen. Dit uit zich echter 
niet in een standaardregel dat voor bepaalde situaties een verzwaarde on-
derzoeksplicht geldt. Als de wederpartij van een zwakkere partij niet wist 
of behoorde te weten dat dergelijke omstandigheden speelden, dan dient in 
beginsel zijn gerechtvaardigd vertrouwen te worden gehonoreerd.10

12.2.3 Het beginsel van contractsvrijheid

Aan het beginsel van contractsvrijheid – waaronder ook onderhandelings-
vrijheid is te verstaan – komt meer betekenis toe bij de overeenkomst in 
de zin van Boek 6 bw dan bij de arbeidsovereenkomst. Partijen bij de ar-
beidsovereenkomst worden – net als partijen bij een aantal andere bijzon-
dere overeenkomsten - in een bijzondere wettelijke regeling beperkt in hun 
contractsvrijheid. De beperking van de contractsvrijheid in het arbeidsrecht 
vindt plaats met behulp van dwingend recht. Het doel van de beperking 
is de bescherming van de als structureel zwakkere contractspartij geachte 
werknemer tegen het misbruik daarvan door de werkgever.

Aanvullend recht is ook van invloed op de contractsvrijheid van partijen 
bij een arbeidsovereenkomst. Bepaalde feitelijke situaties die partijen niet 
nader hebben geregeld, worden namelijk in aanvullend recht geregeld, dat 
van toepassing is doordat partijen een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. 
Het sluiten van de arbeidsovereenkomst veronderstelt weliswaar wilsover-
eenstemming ten aanzien van de toepasselijkheid van het aanvullend recht, 
maar dit laat onverlet dat partijen niet altijd volledig op de hoogte zijn 
van de inhoud van het aanvullend recht. Het staat partijen tijdens de loop-

9. Gerechtshof Amsterdam 23 september 1999, prg. 2001/5694 (Ws Patrimonium/Arik en 
Zeijrek).
10. Een beroep op dwaling is wel onder omstandigheden mogelijk.



335

tijd van de arbeidsovereenkomst wel vrij afspraken te maken die van het 
aanvullend recht afwijken – zij hebben dus nog contractsvrijheid –, maar 
als één van de partijen daar niet aan wil meewerken, zijn voortaan beide 
partijen aan het aanvullend recht gebonden op basis van de oorspronkelijke 
arbeidsovereenkomst. Het aanvullend recht kan één van de partijen ertoe 
doen besluiten geen nadere afspraken te maken omdat deze partij zich kan 
vinden in de regeling op grond van aanvullend recht. Partijen zouden de 
ontstane leemte wel moeten invullen als het aanvullend recht niet toepas-
selijk is en daarom kan het aanvullend recht van invloed zijn op de mate 
waarin partijen gebruik maken van hun contractsvrijheid. 

Het in rechtsregels toekennen van de bevoegdheid aan één van de par-
tijen om een wijziging aan de overeenkomst aan te brengen levert per defi-
nitie spanning op met het beginsel van contractsvrijheid. Dit beginsel heeft 
namelijk ook een negatieve component, dat erin ziet dat partijen de vrijheid 
hebben niet te contracteren. Een eenzijdig toegekende wijzigingsbevoegd-
heid maakt daarop inbreuk. De mogelijkheid eenzijdig een overeenkomst of 
een arbeidsovereenkomst te wijzigen bestaat echter nauwelijks. Art. 6:248 
(lid 2) bw en art. 6:258 bw bieden enige mogelijkheden, maar daarbij geldt 
wel de waarborg dat een rechter betrokken moet zijn. Art. 7:611 bw biedt 
geen eenzijdige wijzigingsmogelijkheid.

12.2.4 Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst

De arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst, waarbij partijen een 
duurzaam samenwerkingsverband aangaan. Bij de uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst kunnen situaties opkomen, die van partijen vergen dat 
een beroep op de oorspronkelijk gerealiseerde wilsovereenstemming bij het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst niet onverkort is vol te houden. Bij de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten partijen namelijk rekening 
houden met elkaars belangen, waarbij voor de werkgever vooral het belang 
van de organisatie voorop staat, terwijl voor de werknemer persoonlijke be-
langen meewegen. Dergelijke belangen wegen mee op grond van de goede 
wil van partijen – hetgeen niet altijd juridisch is te duiden –, maar ook op 
grond van rechtsregels, zoals de waa, waz en art. 7:611 bw. Dit meewegen 
betekent een beperking van het beginsel van de verbindende kracht van de 
overeenkomst.

De arbeidsovereenkomst onderscheidt zich van de overeenkomst in de 
zin van Boek 6 bw doordat de persoonlijke belangen van de werknemer 
en de organisatorische belangen van de werkgever op de achtergrond – en 
soms op de voorgrond – vrijwel altijd een rol spelen. Bij de overeenkomst 
spelen de persoonlijke belangen van partijen doorgaans minder, al kunnen 
deze belangen omstandigheden zijn, die meewegen.
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Andere duurovereenkomsten dan de arbeidsovereenkomst kunnen even-
eens een duurzaam samenwerkingsverband reguleren. Bij dergelijke samen-
werkingsverbanden speelt geen rol dat een partij zich persoonlijk ten dien-
ste van een ander stelt. Bij andere duurovereenkomsten spelen persoonlijke 
belangen dus minder dan bij de arbeidsovereenkomst.

De overweging uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman gaat over de ver-
bindende kracht van de arbeidsovereenkomst. Deze rechtsregel gaat niet 
zo ver dat partijen eenzijdig aan de oorspronkelijke gebondenheid afbreuk 
kunnen doen, maar toont wel aan dat organisatorische belangen een afwe-
ging kunnen opleveren, die tot gevolg heeft dat een werknemer niet zonder 
meer kan vasthouden aan oorspronkelijke afspraken.

Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst geldt 
dus niet absoluut voor de overeenkomst en voor de arbeidsovereenkomst. 
Voor de arbeidsovereenkomst geldt dit beginsel minder sterk dan voor de 
overeenkomst, wat te verklaren is door de bijzondere kenmerken van de 
arbeidsovereenkomst.

12.2.5 Het rechtszekerheidsbeginsel

Het rechtszekerheidsbeginsel betekent in essentie dat ‘orde heerst’ en dat 
de ‘maat van de regels wordt gevolgd’.11 Duidelijkheid, voorspelbaarheid en 
berekenbaarheid houden verband met het rechtszekerheidsbeginsel. Een te 
groot verschil in toepassing van de voor de beide overeenkomsten geldende 
rechtsregels al naar gelang het de overeenkomst of de arbeidsovereenkomst 
betreft levert spanning op met het rechtszekerheidsbeginsel. Een voorbeeld 
van een verschil in toepassing is de eerder genoemde interpretatie van de 
rechtsregels voor het totstandkomen van de rechtshandeling die ziet op het 
beëindigen van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Dat voor de 
ene rechtshandeling van de werknemer, bijvoorbeeld het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst niet de verzwaarde onderzoeksplicht geldt, terwijl dat 
voor een andere rechtshandeling wel geldt, namelijk instemmen met het 
einde van de arbeidsovereenkomst, biedt werkgevers (en werknemers) min-
der duidelijkheid. In beide gevallen is sprake van een contractuele afspraak 
en in beide gevallen zijn de partijen hetzelfde, maar toch is de toepassing 
van de rechtsregels verschillend. Aan de hand van de rechtsgevolgen wordt 
bepaald of de zware onderzoeksplicht geldt.

Het toenemen van rechtsregels in het arbeidsrecht komt de rechtszeker-
heid niet altijd ten goede. Partijen bij een arbeidsovereenkomst moeten 
namelijk steeds kennis nemen van de nieuwe rechtsregels, terwijl dat in 

11. J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 
tpr 1997, nr. 4, p. 1828.
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de praktijk niet altijd haalbaar is. Vooral kleinere werkgevers zonder een 
gespecialiseerde afdeling voor personeelsbeleid kunnen problemen onder-
vinden om inzicht te krijgen in de rechtsregels van het arbeidsrecht. Een 
bijkomend probleem daarbij is dat deze regels niet altijd eenvoudig van 
aard zijn.12 Ook werknemers ondervinden problemen door de toenemende 
regeldruk.13

De rechtszekerheid wordt mede gediend als waar mogelijk de letterlijke 
tekst van wetsbepalingen wordt gehanteerd als deze toepasselijk zijn op 
een feitelijke situatie. Ten aanzien van de toepassing van redelijkheid en 
billijkheid op arbeidsrechtelijke situaties gebeurt dit niet altijd, wat wellicht 
te maken heeft met de aparte norm van art. 7:611 bw. Dit artikel beoogt 
hetzelfde te regelen als art. 6:248 bw, alleen dan voor de arbeidsovereen-
komst. Toch blijkt bij de toepassing van art. 7:611 bw niet altijd of het een 
toepassing is van de aanvullende of de derogerende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid.

12.2.6 Het vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel heeft een centrale rol in het (arbeid-)overeenkom-
stenrecht. De toepassing ervan is in rechtsregels uitgewerkt, zoals in art. 
3:11 bw en in art. 3:35 bw. Partijen dienen tot op zekere hoogte met elkaars 
belangen en verwachtingen rekening te houden en partijen moeten daarop 
ook kunnen vertrouwen.

Veel verschillen in de toepassing van het vertrouwensbeginsel bij de 
overeenkomst en de arbeidsovereenkomst doen zich niet voor. In het ar-
beidsrecht komt wel een andere toepassing voor van het vertrouwensbegin-
sel als de werknemer instemt met het einde van de arbeidsovereenkomst. 
De werkgever mag immers niet zonder meer afgaan op de instemming, 
maar heeft een verzwaarde onderzoeksplicht. Daaraan is hierboven al aan-
dacht besteed.

Aan het feit dat ook gerechtvaardigd vertrouwen is te baseren op ge-
dragingen, waaruit verklaringen zijn af te leiden die tot binding aan een 
rechtshandeling leiden, moet naar mijn mening meer belang worden toe-
gekend dan thans gebeurt. Dit is immers een manier om tot gebondenheid 
te komen – hierdoor kan eventueel een overeenkomst of een arbeidsover-
eenkomst wijzigen – zonder dat partijen dit met zoveel woorden overeen-
komen. Juist bij duurovereenkomsten, waaronder de arbeidsovereenkomst, 
kunnen bepaalde gedragingen wellicht tot juridisch afdwingbare afspraken 

12. Vgl. Commissie Stevens, Te druk met regels, verkenningsnota, juni 2005, publicatienummer 
05DC02.
13. Vgl. F. van Alphen, ‘Regels verpesten werkplezier’, Volkskrant 4 april 2006, p. 7.
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verworden. Daarbij is wel het arrest abn Amro/Malhi van belang, waaruit 
blijkt dat een moment moet kunnen worden aangewezen, waarop gebon-
denheid ontstaat.14 Dit arrest ging het over de vraag of een arbeidsovereen-
komst tot stand was gekomen. De Hoge Raad overweegt: ‘Het antwoord 
op de vraag of zij zich jegens elkaar verbonden hebben, is afhankelijk van 
hetgeen zij over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen 
en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden.’ Het 
moment van gebondenheid is bepaalbaar door aan te sluiten bij bepaalde 
gedragingen, bijvoorbeeld door het moment vanaf wanneer partijen op 
een bepaalde wijze uitvoering geven aan een arbeidsovereenkomst aan te 
wijzen als moment van gebondenheid.

Als aan een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld op een bepaalde wijze 
uitvoering wordt gegeven gedurende een langere periode – dit is als een 
gedraging te beschouwen –, dan kan daaruit wellicht worden afgeleid dat 
dit strookt met de bedoeling van partijen, waardoor een andere uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst wordt bemoeilijkt. Bij de arbeidsovereenkomst 
komt aan het aansluiten bij gedragingen een belangrijke waarde toe, omdat 
bij de arbeidsovereenkomst niet alles uitvoerig is geregeld, gezien de aard 
van de arbeidsovereenkomst en in het bijzonder van de aard van de pres-
tatie arbeid, die immers onbepaald is. Eerder werd in dit kader voorgesteld 
dat wellicht een rechtsvermoeden kan worden opgenomen over de aard 
van de arbeid. Als een werknemer gedurende één jaar structureel bepaalde 
werkzaamheden verricht, dan wordt vermoed dat die werkzaamheden de 
bedongen arbeid omvatten.15

12.2.7 Het gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel heeft in het arbeidsrecht een bijzondere waarde en 
is daarom in een aantal rechtsregels verankerd.16 In het overeenkomsten-
recht van boek 6 bw staan geen rechtsregels die uitdrukking geven aan het 
gelijkheidsbeginsel. Wel kan het gelijkheidsbeginsel doorwerking hebben 
met een beroep op art. 3:12 bw. 

In het overeenkomstenrecht komt niet snel voor dat een geval als een 
vergelijkbaar geval is te beschouwen. Ook als gevallen wel vergelijkbaar 
zijn, dan kan worden volgehouden dat gelijke behandeling niet is vereist, 
omdat partijen de contractsvrijheid hebben om vergelijkbare gevallen ver-
schillend te behandelen. In het arbeidsovereenkomstenrecht bestaat die 

14. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi). Zie hierover tevens hoofdstuk 9, paragraaf 
2.2.
15. Zie hoofdstuk 7, paragraaf 4.5.
16. Zie bijvoorbeeld de artt. 7:646 bw t/m 7:649 bw en art. 5 awgb en de wgb.
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contractsvrijheid er minder, omdat in het arbeidsrecht specifieke normen 
bestaan, waarin gelijke behandeling centraal staat. In het arbeidsrecht die-
nen vergelijkbare gevallen tot op zekere hoogte gelijk te worden behandeld. 
Dit geldt niet absoluut of bij ieder denkbaar onderwerp. Het idee dat de 
werkgever werknemers gelijk moet behandelen is wel dermate verankerd in 
het arbeidsrecht, dat een werkgever hiermee rekening houdt en werkgevers 
die geen rekening houden met het gelijkheidsbeginsel, lopen het risico dat 
zij aansprakelijk worden gehouden voor de schade als gevolg van de onge-
lijke behandeling.

12.2.8 Het evenredigheidsbeginsel

Het evenredigheidsbeginsel ‘omvat elementen van gelijkmatigheid, even-
wicht, maat houden en redelijkheid.’17 Het evenredigheidsbeginsel werkt 
relativerend. Hartlief heeft het over ‘tussenoplossingen’ en ‘oplossingen die 
recht doen aan de belangen van beide partijen’.18

Voor de overeenkomst en voor de arbeidsovereenkomst vindt het even-
redigheidsbeginsel in ieder geval toepassing bij een beroep op de redelijk-
heid en billijkheid.

Een verschil in de toepassing van het evenredigheidsbeginsel voor de 
overeenkomst en voor de arbeidsovereenkomst komt voort uit het gegeven 
dat in het arbeidsrecht sterk de nadruk ligt op gelijkwaardigheid, hetgeen 
in rechtsnormen is terug te vinden. Het centrale thema van ongelijkheids-
compensatie, het idee dat de werknemer in een ongelijkwaardige onder-
handelingspositie verkeert ten opzichte van de werkgever, speelt in het 
arbeidsrecht voortdurend mee, terwijl bij de overeenkomst het algemeen 
uitgangpunt is dat partijen in gelijkwaardigheid tegenover elkaar staan. 
Zo beschouwd is in arbeidsrechtelijke normen meer aandacht voor het 
evenredigheidsbeginsel.

Dat de belangen van beide partijen meewegen is in het arbeidsrecht 
expliciet terug te vinden bij de uitleg van rechtsregels voor het wijzigen van 
de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft een aantal specifieke moge-
lijkheden – art. 7:611 bw, art. 7:613 bw – op grond waarvan hij voldoende 
ruimte heeft om met organisatorische belangen rekening te houden. Ook 
met persoonlijke belangen van de werknemer wordt rekening gehouden, 
hetgeen bijvoorbeeld naar voren komt in de toepassing van art. 7:629 bw, 

17. A. Hammerstein en J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, Deventer: Kluwer 1998, p. 39.
18. T. Hartlief, ‘Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht?’, aa 1997/4, p. 199. 
Hartlief verwijst in verband met de relativeringsgedachte naar A.S. Hartkamp, Aard en opzet 
van het nieuwe vermogensrecht, Deventer: Kluwer 1992, nr. 21.
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art. 7:681 bw, bij een ontslag op staande voet en in de waa en de waz. Bij 
de weging of een wijziging is te realiseren van de oorspronkelijke afspraken 
valt op dat evenredigheid daarbinnen weer centraal staat. Steeds vindt 
een belangenafweging plaats, waarbij de belangen van de werkgever en de 
werknemer meewegen.

12.2.9 Het coöperatiebeginsel

Het coöperatiebeginsel brengt tot uitdrukking dat partijen verplicht zijn 
eraan mee te werken dat de overeenkomst zo goed mogelijk wordt uitge-
voerd. Het coöperatiebeginsel wordt weinig gebruikt in het overeenkom-
stenrecht of arbeidsovereenkomstenrecht.19 Het coöperatiebeginsel staat in 
verband met wijzigingsbevoegdheden van partijen: 

‘De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden, de beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid en de regeling van onvoorziene omstandigheden vor-
men samen de uitdrukking van het coöperatiebeginsel, dat, voor zover hier 
relevant, partijen verplicht eraan mee te werken dat de overeenkomst zo goed 
mogelijk wordt uitgevoerd, ook wanneer vernietigbaarheden, tekortkomingen 
bij de nakoming of veranderde omstandigheden roet in het eten dreigen te 
gooien.’20

In het arbeidsrecht kan naar mijn mening meer belang worden toegekend 
aan het coöperatiebeginsel. De arbeidsovereenkomst is erop gericht een 
duurzaam samenwerkingsverband te realiseren tussen de werkgever en de 
werknemer en als tijdens dit samenwerkingsverband omstandigheden opko-
men die een andere uitvoering van de arbeidsovereenkomst vereisen, dan 
dienen partijen daar positief tegenover te staan. 

De toepassing van het coöperatiebeginsel komt al wel impliciet voor 
bij toepassing van diverse regels van het arbeidsrecht. Zo moeten partijen 
bij een arbeidsovereenkomst zich inspannen zo goed mogelijk uitvoering 
te geven aan de verplichtingen die samenhangen met de arbeidsovereen-
komst. Beide partijen bij een arbeidsovereenkomst hebben bijvoorbeeld 
verplichtingen zodra een werknemer door ziekte niet in staat is zijn arbeid 
te verrichten. Volgens een strikt vermogensrechtelijke benadering zou de 
werknemer die door ziekte niet in staat is arbeid te verrichten wanprestatie 
plegen die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Die 

19. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 60.
20. A. Hammerstein & J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 
Nieuw bw A10, tweede druk, Deventer: Kluwer 2003, p. 60.
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redenering gaat niet op, want de werknemer heeft bij ziekte juist ontslagbe-
scherming. Voorts behoort een werknemer positief in te gaan op voorstellen 
van de werknemer die verband houden met gewijzigde omstandigheden 
op het werk, tenzij dit van de werknemer redelijkerwijze niet kan worden 
gevergd, hetgeen als een uitwerking van het coöperatiebeginsel kan worden 
gezien.21

12.2.10 Conclusie ten aanzien van de algemeen erkende rechtsbeginselen

De rechtsbeginselen zijn zowel op de overeenkomst als op de arbeidsover-
eenkomst toepasselijk. De toepassing ervan verschilt bij de arbeidsovereen-
komst ten opzichte van de overeenkomst, hetgeen is te verklaren door het 
feit dat de arbeidsovereenkomst uitvoeriger is geregeld en door bijzondere 
kenmerken die bij de arbeidsovereenkomst steeds een rol spelen, waarbij 
vooral de elementen (onbepaaldheid) van arbeid, het feit dat de werknemer 
persoonlijk de arbeid dient te verrichten en de organisatorische belangen 
een andere inkleuring geven aan de toepassing van de rechtsbeginselen.

Rechtsbeginselen spelen naar mijn mening een belangrijke rol als rand-
voorwaardelijke rechtsregels op het moment dat de gebondenheid aan be-
paalde afspraken ter discussie komt te staan. Het zijn basisregels, die het 
uitgangspunt kunnen vormen om juridisch minder goed geregelde feitelijke 
situaties op te lossen als er een conflict ontstaat.

Ten slotte kan aan het coöperatiebeginsel in het arbeidsrecht meer be-
lang worden toegekend. Met behulp van dat beginsel kan nader invulling 
worden gegeven aan het duurzame samenwerkingsverband tussen de werk-
gever en de werknemer.

12.3 Rechtsregels voor het wijzigen van de overeenkomst  
 en de arbeidsovereenkomst

12.3.1 Inleiding

Bij het vergelijken van de rechtsregels voor het wijzigen van de overeen-
komst en de arbeidsovereenkomst blijkt dat deze veel gemeenschappelijk 
hebben, maar dat ook verschillen bestaan. Zo bestaat een aantal rechtsre-
gels in het arbeidsrecht, dat voor de overeenkomst niet geldt. Verder blijkt 
een verschil in de toepassing van bepaalde rechtsregels voor de arbeids-
overeenkomst ten opzichte van toepassing van deze rechtsregels voor de 
overeenkomst.

21. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman).
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12.3.2 Tweezijdige wijziging

Zowel de overeenkomst als de arbeidsovereenkomst kunnen worden gewij-
zigd als partijen met elkaar wilsovereenstemming bereiken ten aanzien van 
de wijziging. De tweezijdige wijziging is gebaseerd op de art. 3:33 e.v. bw 
en op de art. 6:217 e.v. bw, waarin de totstandkoming van overeenkomsten 
nader is geregeld. Bij de toepassing van de rechtsregels voor tweezijdig 
wijzigen bestaat een verschil tussen de overeenkomst en de arbeidsovereen-
komst als de wijziging erop ziet de arbeidsovereenkomst te beëindigen met 
een beëindigingsovereenkomst. In dat geval geldt namelijk de verzwaarde 
onderzoeksplicht voor de werkgever.

De arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst en tijdens de uitvoe-
ring daarvan – tijdens de looptijd ervan – komen regelmatig veranderingen 
voor, die niet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Ook mondelinge afspra-
ken zijn bindend en worden gebaseerd op de art. 3:33 e.v. bw en op de 
art. 6:217 e.v. bw. 

Art. 3:37 bw dient als grondslag om tot een tweezijdige wijziging te 
komen op basis van gedragingen waaruit verklaringen zijn af te leiden. 
De instemming met een wijziging wordt dan uit één of meer gedragingen 
afgeleid. Aan art. 3:37 bw kan naar mijn mening meer waarde worden toe-
gekend in het arbeidsovereenkomstenrecht dan momenteel gebeurt. 

Het arbeidsrecht biedt in art. 7:613 bw de werkgever de mogelijkheid 
een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Dit beding dient tweezijdig te 
worden overeengekomen, dus de werknemer moet voor het opnemen van 
het beding instemming verlenen, waardoor wijzigen op grond van art. 7:613 
bw mijns inziens als een vorm van tweezijdig wijzigen is te beschouwen. In 
de praktijk heeft de werknemer echter weinig onderhandelingskracht om 
zijn instemming aan het opnemen van dit beding te onthouden.22 Daarom 
is het recht om van een eenzijdig wijzigingsbeding gebruik te maken aan 
voorwaarden onderhevig, die uit art. 7:613 bw blijken. Die voorwaarden 
onderscheiden de situatie van de arbeidsovereenkomst met de situatie van 
de overeenkomst. Bij de overeenkomst is immers in beginsel ongeclau-
suleerd toegestaan dat partijen een eenzijdig wijzigingsbeding met elkaar 
overeen komen, op grond waarvan aan één van de partijen de bevoegdheid 
tot eenzijdig wijzigen toekomt. De partij die het recht tot eenzijdig wijzigen 
aan de andere partij heeft verleend kan wel een beroep doen op art. 6:248 
lid 2 bw als de wijziging naar zijn mening naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar is.

22. Zie ook R.M. Beltzer, ‘Waarom het incorporatiebeding onder art. 7:613 bw valt’, sma 
2006/7/8, p. 308 en 309.
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12.3.3 Wijzigen op grond van de redelijkheid en billijkheid

Art. 6:248 lid 2 bw biedt partijen bij een overeenkomst of een arbeidsover-
eenkomst de mogelijkheid om ten aanzien van contractuele afspraken een 
beroep te doen op de derogerende werking van de redelijkheid en billijk-
heid. Als dit beroep slaagt, dan zijn partijen niet meer gebonden aan de 
afspraak die opzij is gezet.

Art. 7:611 bw is de arbeidsrechtelijke wetsbepaling voor de redelijkheid 
en billijkheid en regelt dit op dezelfde wijze als art. 6:248 bw. Naar mijn 
mening bestaat dan ook een verschil in de toepassing van de redelijkheid 
en billijkheid bij de arbeidsovereenkomst ten opzichte van de toepassing 
ervan bij de overeenkomst.

Partijen die een beroep doen op de toepassing van art. 7:611 bw volgen 
vaak de daar opgenomen bewoordingen, door aan te geven dat bepaald 
gedrag, handelen of nalaten in strijd is met goed werkgeverschap of goed 
werknemerschap. Omdat art. 7:611 bw hetzelfde regelt als art. 6:248 bw, 
verdient het mijn voorkeur bij de toepassing van art. 7:611 bw aan te sluiten 
bij de formulering van art. 6:248 bw. Als partijen namelijk aansluiten bij de 
formulering van art. 7:611 bw is niet altijd duidelijk op te maken of zij een 
beroep doen op de aanvullende of de derogerende werking van de redelijk-
heid en billijkheid. Voorts bestaat de kans dat de rechter de formulering 
van partijen (die aansluiten bij art. 7:611 bw) volgt, waardoor onduidelijk 
wordt of een beroep op de aanvullende of de derogerende werking van de 
redelijkheid en billijkheid wordt toegekend of afgewezen.

Het onderscheid tussen toepassing van aanvullende of derogerende wer-
king van de redelijkheid en billijkheid is van belang, omdat het eerste 
ziet op een nadere invulling van een bestaande overeenkomst, terwijl het 
tweede ziet op het opzij zetten van bepaalde afspraken. Voorts geldt terug-
houdendheid bij de toepassing van de derogerende werking. Dit geldt niet 
voor de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. De terug-
houdendheid is een extra waarborg, waarmee bescherming wordt geboden 
aan het uitgangspunt dat partijen aan het gegeven woord gebonden zijn.

In het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is de toepassing van de redelijkheid 
en billijkheid op de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:611 bw afwij-
kend van de toepassing van de redelijkheid en billijkheid bij de overeen-
komst op grond van art. 6:248 bw.23 De overweging uit het arrest Van der 
Lely/Taxi Hofman is uniek voor het arbeidsovereenkomstenrecht en is in het 

23. hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman). Bevestigd in hr 28 april 2000, 
jar 2000/120 (Guiteneau/Midnet Tax BV) en hr 14 november 2003, jar 2003/296 (Drie-S 
Invest).
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overeenkomstenrecht niet terug te vinden. Uit de overweging blijkt dat de 
werknemer positief behoort in te gaan op redelijke voorstellen van de werk-
gever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 
tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Deze regel biedt 
de werkgever ruimte om op flexibele wijze om te gaan met afspraken met 
werknemers. De regel lijkt niet andersom van toepassing te zijn, dus een 
toepassing waarbij de werknemer redelijke voortstellen doet – bijvoorbeeld 
ten aanzien van persoonlijke omstandigheden –, waarop de werkgever in 
beginsel positief moet ingaan. Dit is te verklaren doordat de werknemer al 
aparte mogelijkheden heeft in de regelgeving op grond waarvan rekening 
kan worden gehouden met bepaalde persoonlijke omstandigheden, zoals 
de waa en de waz. Echter, de regel waarop de werkgever een beroep kan 
doen is minder geclausuleerd. Een beroep op de waa kan bijvoorbeeld 
pas na een bepaalde periode, terwijl de werkgever ook al na een zeer kort 
lopend dienstverband een beroep op de regel van het arrest Van der Lely/
Taxi Hofman kan doen, al is het de vraag of een dergelijk beroep dan wordt 
toegewezen. Voorts bestaan omstandigheden, die met de persoonlijke om-
standigheden van de werknemer verband houden, maar waarvoor geen 
aparte regel bestaat. Als een werknemer bijvoorbeeld wegens persoonlijke 
omstandigheden moet verhuizen en in verband daarmee bij een andere 
vestiging van de werkgever zijn werkzaamheden wil gaan verrichten, dan is 
de werknemer toch op art. 7:611 bw aangewezen als de werkgever niet zijn 
medewerking wil verlenen aan een wijziging. Een regel ten gunste van de 
werknemer is dan goed te verdedigen, een regel derhalve op grond waar-
van de werkgever positief moet ingaan op redelijke voorstellen van de werk-
nemer, verband houdende met gewijzigde persoonlijke omstandigheden die 
de werknemer betreffen, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan 
worden gevergd. Het opnemen van een dergelijke regel voor de werknemer 
strookt met het evenredigheidsbeginsel, alsmede met de ongelijkheidscom-
pensatie. Immers, in deze tijd is arbeid en privé en de mogelijkheid tot 
combineren daarvan een onderwerp dat in belang is toegenomen.24 Ten 
aanzien van privé-omstandigheden die verband houden met zorgtaken be-
staan wel diverse (deels wettelijke) mogelijkheden. Uit onderzoek in het 
kader van arbeid en zorg naar cao-afspraken over verlofvormen in 2004 
blijkt dat 98% van de cao’s afspraken bevat over één of meer verlofrege-
lingen.25 Voor privé-omstandigheden die minder of geen verband houden 
met zorgtaken is weinig geregeld. Het is bijvoorbeeld voorstelbaar dat een 

24. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam, De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van 
sociale rechtsvorming en hun werking, Preadvies, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 22.
25. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeid en zorg in Cao’s in 2004, zie 
de bijlage bij Kamerstukken ii 2004/05, 29769, nr. 10. 
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werknemer meer vrije tijd wil hebben om te reizen. Om hiervoor finan-
ciële middelen te realiseren bestaat de mogelijkheid mee te doen aan een 
levensloopregeling, maar een specifieke juridische mogelijkheid om de me-
dewerking van de werkgever af te dwingen om dagen vrij te krijgen bestaat 
thans niet. Een aparte rechtsregel waarmee de werknemer meer ruimte 
voor privé kan realiseren biedt dan mogelijk uitkomst. Momenteel kan de 
werknemer in ieder geval een beroep doen op art. 7:611 bw als de werkge-
ver weigert zijn medewerking te verlenen aan het gebruik of de uitvoering 
van de levensloopregeling. Een andere mogelijkheid is dat het afdwingen 
van de levensloopregeling wordt geregeld in een toepasselijke cao.

De regel van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman sluit aan bij de aard 
van één van de contractspartijen, namelijk de werkgever. Wellicht dat een 
algemene regel (van aanvullend recht) is te formuleren, waarin staat dat een 
contractspartij positief moet ingaan op redelijke voorstellen van de andere 
contractspartij, verband houdende met gewijzigde omstandigheden die ver-
band houden met deze contractspartij, tenzij dit redelijkerwijs niet van 
de contractspartij kan worden gevergd. Een dergelijke rechtsregel is ook 
in het algemene overeenkomstenrecht bruikbaar, vooral bij duurovereen-
komsten. Deze rechtsregel lijkt overigens sterk op de geldende regel uit het 
arrest Baris/Riezenkamp dat partijen met elkaars gerechtvaardigde belangen 
rekening moeten houden.26 Dit is zeker het geval als vast staat dat onder 
‘positief ingaan’ niet zonder meer wordt verstaan dat een voorstel ook moet 
worden aanvaard, maar dat ook het doen van een redelijk tegenvoorstel 
mogelijk is. De gewijzigde omstandigheden die verband houden met een 
bepaalde contractspartij zijn te beschouwen als de gerechtvaardigde be-
langen van de wederpartij uit het arrest Baris/Riezenkamp. In feite komt dit 
alles erop neer, dat een sterkere onderhandelingsplicht voor partijen geldt 
tijdens de looptijd van de duurovereenkomst dan thans het geval is, zodat 
tijdens de looptijd rekening kan worden gehouden met de belangen van 
beide partijen.

Tussen het wijzigen van de overeenkomst en het wijzigen van de ar-
beidsovereenkomst op grond van art. 6:258 bw bestaat geen verschil. Art. 
6:258 bw wordt voor wat betreft het beroep op de wijzigingsmogelijkheid in 
het arbeidsrecht niet anders toegepast dan in het overeenkomstenrecht.27

26. hr 15 november 1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
27. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 6:258 bw is niet mogelijk, 
want daarvoor bestaat art. 7:685 bw.
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12.3.4 Sommige wijzigingsvormen zijn specifiek voor het arbeidsrecht

De al genoemde wettelijk erkende wijzigingsmogelijkheden op grond van 
art. 7:611 bw, art. 7:613 bw, op grond van de waa en de waz bestaan 
uitsluitend in het arbeidsrecht. Een wijzigingsmogelijkheid die nog niet 
naar voren kwam, is de mogelijkheid dat afspraken tussen de werkgever en 
de werknemer wijzigen door de totstandkoming van een nieuwe cao. De 
verschillende manieren waarop gebondenheid aan een cao kan ontstaan 
dienen dan als rechtsgrondslag. Eén manier is gebondenheid door middel 
van een incorporatiebeding, dus op grond van wilsovereenstemming. Een 
andere manier is dat gebondenheid ontstaat door lidmaatschap van een 
vakvereniging. Ook is mogelijk dat gebondenheid tot stand komt door al-
gemeenverbindendverklaring, maar dan geldt wilsovereenstemming niet als 
grondslag. Voorts komt het voor dat de werkgever de cao feitelijk toepast 
en werknemers daartegen niet protesteren. 

12.3.5 Conclusie ten aanzien van de rechtsregels voor het wijzigen van 
 de overeenkomst en de arbeidsovereenkomst

Tussen de rechtsregels voor het wijzigen van de overeenkomst en de ar-
beidsovereenkomst bestaan verschillen, die zich manifesteren in een andere 
toepassing van rechtsregels, maar ook doordat naast de mogelijkheden die 
op grond van het overeenkomstenrecht bestaan om de arbeidsovereen-
komst te wijzigen, een aantal mogelijkheden bestaat tot wijzigen die alleen 
voor de arbeidsovereenkomst gelden.

Het beginsel van consensualisme vormt zowel bij de overeenkomst als bij 
de arbeidsovereenkomst het uitgangspunt. Als partijen wilsovereenstemming 
hebben bereikt, dan zij ze daaraan in beginsel gebonden en dat geeft uit-
drukking aan het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst. 
Door de extra mogelijkheden die het arbeidsrecht biedt om de arbeidsover-
eenkomst te wijzigen komt tot uitdrukking dat partijen aan het beginsel van 
de verbindende kracht bij de arbeidsovereenkomst minder sterk kunnen 
vasthouden dan partijen bij de overeenkomst. Bij de arbeidsovereenkomst 
is meer flexibiliteit gewenst en dat is terug te zien in de (extra) rechtsregels 
voor het wijzigen, alsmede in de toepassing van de bestaande rechtsregels 
voor het wijzigen.
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12.4 Wat is de invloed van de kenmerken arbeid, 
 ondergeschiktheid en organisatie?

12.4.1 Inleiding

In de vorige paragraaf bleek dat meer mogelijkheden bestaan voor het 
wijzigen van de arbeidsovereenkomst dan voor het wijzigen van de over-
eenkomst. Met deze mogelijkheden kan steeds de verbindende kracht van 
de arbeidsovereenkomst ter discussie worden gesteld. Met het groter aantal 
mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te wijzigen kan worden tege-
moet gekomen aan de behoefte aan flexibiliteit die partijen bij een ar-
beidsovereenkomst hebben. De arbeidsovereenkomst is daarmee minder 
verbindend dan de overeenkomst.

Thans komt de vraag op of de onderzochte bijzondere kenmerken van 
de arbeidsovereenkomst verklaringsgronden kunnen vormen voor het feit 
dat de arbeidsovereenkomst minder verbindend is. Kortom, zijn de ken-
merken arbeid, ondergeschiktheid en organisatie van invloed op de mate 
waarin partijen aan afspraken in een arbeidsovereenkomst gebonden zijn 
en gebonden blijven?

12.4.2 Arbeid

In hoofdstuk 7 bleek dat arbeid een essentiale is van de arbeidsovereen-
komst. Arbeid is als prestatie bijzonder, omdat het is verbonden met de 
werknemer die het moet verrichten. Arbeid en de persoon van de werkne-
mer zijn niet los van elkaar te zien. Arbeid is als prestatie niet omschreven 
in de wet of jurisprudentie. Het is een onbepaalde contractsprestatie, die 
bijna alles kan omvatten. De arbeidsovereenkomst is mede bijzonder door 
de onbepaaldheid van arbeid.

Het element arbeid blijkt als prestatie zelden volledig duidelijk te zijn. 
Als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst door partijen is vastge-
steld welke arbeid –werkzaamheden – de werknemer gaat verrichten, dan 
is mogelijk dat dit toch niet overeenkomt met de feitelijke werkzaamheden 
tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Art. 6:227 bw vereist dat verbintenissen die partijen op zich nemen be-
paalbaar moeten zijn. Het feit dat arbeid als prestatie onbepaald is – dat 
niet altijd duidelijk is welke arbeid de werknemer moet verrichten –, levert 
naar mijn mening geen spanning op met art. 6:227 bw, omdat voldoende 
duidelijk is dat de werknemer persoonlijk de bereidheid heeft zijn arbeids-
kracht gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst aan de werkge-
ver aan te bieden. 

Arbeid is te kwalificeren als ‘een doen’. Het ‘doen’ bij de arbeidsovereen-
komst is onbepaald. Bij de overeenkomst is dat anders, want dan is door-
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gaans wel duidelijk afgebakend wat partijen moeten doen. De werkzaam-
heden die de werknemer verricht, worden meestal wel nader omschreven, 
maar de feitelijke invulling van het ‘doen’ vindt ook plaats gedurende de 
looptijd van een arbeidsovereenkomst en kan tijdens deze looptijd wijzi-
gen. Ontwikkelingen die de werknemer doormaakt kunnen dan ook tot 
een discrepantie leiden tussen de bedongen arbeid en de feitelijke arbeid. 
Daardoor kan onduidelijk zijn wat rechtens geldt tussen partijen en art. 
3:37 bw kan dan uitkomst bieden.

De arbeidsovereenkomst is vrijwel altijd een inspanningsverbintenis. Strikt 
genomen is mogelijk dat de arbeidsovereenkomst als resultaatsverbintenis 
wordt vormgegeven, maar die mogelijkheid is wel begrensd door de wmm. 
Het feit dat de arbeidsovereenkomst voor een deel een inspanningsverbinte-
nis is, heeft tot gevolg dat in mindere mate mogelijk is deze af te dwingen. 
Het is namelijk niet altijd te bepalen in hoeverre een werknemer zich vol-
doende of te weinig inspant. Een werknemer werkt niet altijd op dezelfde 
wijze en ook niet altijd even efficiënt. Een werknemer die zijn werk met 
minimale inzet doet, waarbij onduidelijk is of het voldoende is, maar waar-
bij zeker is dat het niet bovenmatig is, is moeilijk in rechte (en afdwingbaar) 
tot betere prestaties te manen. Het is daarom moeilijker een toerekenbare 
tekortkoming aan de zijde van de werknemer aan te tonen dan bij een 
contractspartij in het overeenkomstenrecht. In de arbeidsrechtelijke praktijk 
wordt er eerder voor gekozen om met de werknemer doelstellingen af te 
spreken – eventueel tijdens evaluatiegesprekken – en een dossier op te bou-
wen dat kan helpen om het einde van de arbeidsovereenkomst te bewerk-
stellingen als verbeteringen uitblijven. Meer mogelijkheden om (eventueel 
eenzijdig) tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst te komen kunnen 
dat einde wellicht voorkomen. Als bijvoorbeeld blijkt dat de werknemer 
structureel niet in staat is de afgesproken doelstellingen te realiseren, dan 
zou de arbeidsovereenkomst kunnen worden aangepast aan zijn capacitei-
ten, eventueel met een aanpassing van het loon. Als de aanpassing echter 
niet is af te dwingen en de werknemer daaraan geen medewerking verleent, 
dan kan het niet realiseren van de afgesproken doelstellingen voor de werk-
gever reden vormen de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Een tekortkoming wordt een werknemer minder snel toegerekend dan bij 
een partij in het overeenkomstenrecht. Wel biedt art. 7:611 bw een oplos-
sing, want als niet aantoonbaar is dat een werknemer toerekenbaar tekort 
komt, kan hij niettemin in strijd met goed werknemerschap handelen als hij 
zijn werk niet naar behoren verricht. In het algemene overeenkomstenrecht 
kan dat minder snel, hetgeen is te verklaren doordat de contractspartijen 
in het overeenkomstenrecht een minder persoonlijke band hebben dan de 
werkgever en de werknemer.
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Arbeid heeft een centrale rol in het samenwerkingsverband tussen de 
werkgever en de werknemer, want juist daar komt de binding tussen hen 
bijna dagelijks naar voren. Als de werknemer niet de arbeid kan verrichten 
wegens ziekte, blijft wel het samenwerkingsverband in stand. De oorspron-
kelijke afspraken staan dan niet meer voorop en de wet treedt tussen partij-
en met diverse verplichtingen, terwijl de oorspronkelijke afspraken – vooral 
ten aanzien van de bedongen arbeid – tijdens ziekte van de werknemer 
minder van belang zijn.

De prestatie arbeid is een element dat zich niet altijd leent voor volledig 
omlijnde afspraken. Arbeid is echter wel een essentiale van de arbeidsover-
eenkomst en de invulling van het element arbeid leidt ertoe dat de arbeids-
overeenkomst een minder verbindende overeenkomst is dan bijvoorbeeld 
de reguliere overeenkomst uit Boek 6 bw. Het kenmerk arbeid – en de 
invulling ervan – is dus inderdaad een verklaringsgrond voor het feit dat de 
arbeidsovereenkomst minder verbindend is. 

12.4.3 Ondergeschiktheid

In hoofdstuk 8 kwam ondergeschiktheid aan de orde. Ook bij het kenmerk 
ondergeschiktheid komt de vraag op of dit kenmerk van invloed is op de 
mate waarin partijen aan afspraken in een arbeidsovereenkomst gebonden 
zijn en gebonden blijven.

Het begrip ‘in dienst’ uit art. 7:610 bw heeft verschillende betekenissen en 
dat heeft tot gevolg dat enige ruimte bestaat voor partijen om invulling te 
geven aan het begrip ‘in dienst’. Van die ruimte wordt niet altijd bewust ge-
bruik gemaakt. Partijen kunnen bij voorbaat aangeven hoe zij het criterium 
‘in dienst’ willen invullen, maar het is ook mogelijk dat de invulling hiervan 
plaatsvindt tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst. De invulling 
van ‘in dienst’ kan variëren van een bijna uitsluitend formeel gezagsbegrip 
tot een uitgebreide instructiebevoegdheid, waarvan ook daadwerkelijk ge-
bruik wordt gemaakt. 

De ondergeschiktheid van de werknemer bestaat bij iedere arbeidsover-
eenkomst. De bedoeling van partijen is ook dat de werknemer een on-
dergeschikte is van de werkgever. Partijen bij een arbeidsovereenkomst 
kunnen hieraan nader invulling geven in afspraken, maar dat betekent niet 
per definitie dat het gezag of de instructiebevoegdheid van de werkgever 
is beperkt tot hetgeen is vastgelegd in de afspraken. Ook instructies die 
buiten de afspraken vallen, maar wel noodzakelijk zijn ter bevordering 
van de goede orde van de onderneming kunnen worden gegeven (vgl. art. 
7:660 bw). Welke instructies daaronder vallen is niet altijd bij voorbaat 
vast te leggen en hier komt dus enige onzekerheid op ten aanzien van het 
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antwoord op de vraag in hoeverre partijen aan afspraken in een arbeids-
overeenkomst zijn gebonden en gebonden blijven. De invulling van de 
instructiebevoegdheid is namelijk niet altijd – of, bijna nooit – volledig van 
te voren in contractuele afspraken te regelen en als partijen niets regelen 
bestaat niettemin een instructiebevoegdheid. Verhulp brengt naar voren 
dat de bevoegdheid van de werkgever om instructies te geven op grond 
van dat artikel groter is, naarmate de rechten en plichten van partijen op 
andere wijze minder zijn bepaald of als dat uitdrukkelijk ter bepaling van 
de werkgever is overgelaten.28

De instructiebevoegdheid van de werkgever strekt niet zo ver, dat hij op 
grond daarvan contractuele afspraken met de werknemer (eenzijdig) kan 
wijzigen. Wel is sprake van een grijs gebied van onderwerpen, waarvan 
niet duidelijk is of deze in afspraken zijn geregeld of dat deze onderdeel 
uitmaken van de instructiebevoegdheid van de werkgever. In dat laatste 
geval kan de werkgever immers eenzijdig wijzigingen aanbrengen (geen 
contractuele wijzigingen), terwijl dat in het eerste geval niet mogelijk is.

De instructiebevoegdheid kan het onbepaalde karakter van de arbeid voor 
een deel wegnemen, omdat de invulling van de arbeid mede met behulp 
van de instructiebevoegdheid kan plaatsvinden. Partijen verkeren dan bij 
het aangaan van de arbeidsovereenkomst tot op zekere hoogte in onzeker-
heid over de invulling van de prestatie van de werknemer en vullen dit 
tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst nader in. Als een weinig 
specifieke functieomschrijving is afgesproken, dan ligt sterker de nadruk op 
het feit dat partijen bedoelden dat de werknemer zijn arbeidskracht aan 
de werkgever ter beschikking stelt, waarbij de laatste bevoegd is aan te 
geven hoe de arbeidskracht wordt ingezet. Ook hier blijkt dat het kenmerk 
‘in dienst’ ertoe bijdraagt dat afspraken bij een arbeidsovereenkomst soms 
minder duidelijk zijn vastgelegd.

Bij het geven en volgen van instructies is mogelijk dat de feitelijke uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst wijzigt ten opzichte van oorspronkelijke 
afspraken, zonder dat partijen hierover expliciet wilsovereenstemming be-
reiken. De oorspronkelijke afspraken lijken dan te zijn verlaten en partijen 
achten zich eerder gebonden aan hetgeen voorvloeit uit de feitelijke uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst. De rechtsgrondslag hiervoor is wederom 
art. 3:37 bw.

De onduidelijkheid over hoe ver de instructiebevoegdheid van een werk-
gever strekt, kan de werknemer in onzekerheid brengen over de vraag 
welke werkzaamheden hij nu dient te verrichten en welke werkzaamhe-

28. E. Verhulp 2006 (t&c Arbeidsrecht), art. 7:660 bw, aant. 2.
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den hij redelijkerwijze mag weigeren. Een mogelijke oplossing daarvoor is 
het realiseren van een (weerlegbaar) rechtsvermoeden ten aanzien van de 
bedongen werkzaamheden. Als een werknemer gedurende één jaar struc-
tureel bepaalde werkzaamheden verricht, dan wordt vermoed dat die werk-
zaamheden de bedongen arbeid omvatten.

Arbeidsrechtelijke sanctiemogelijkheden van de werkgever jegens de werk-
nemer vloeien deels voort uit het feit dat de werknemer ondergeschikt is 
aan de werkgever. Ook als partijen geen afspraken hebben gemaakt ten 
aanzien van sancties, kunnen deze soms worden toegepast. Hier komt ook 
naar voren dat de rechten en plichten tussen partijen bij een arbeidsover-
eenkomst niet zijn beperkt tot hetgeen zij afspreken.

De invulling van ondergeschiktheid tijdens de looptijd van de arbeids-
overeenkomst ligt dus zelden bij voorbaat geheel vast. Het is een kenmerk 
dat zich moeilijk laat vangen in duidelijke afspraken. Ook hier blijkt het 
contractuele gehalte van de arbeidsovereenkomst minder sterk te zijn en de 
ondergeschiktheid is daarom tevens een verklaringsgrond voor het feit dat 
minder duidelijk is welke afspraken tussen de werkgever en de werknemer 
gelden. Ook dit kenmerk is van invloed op de mate waarin partijen aan 
afspraken in een arbeidsovereenkomst gebonden zijn en gebonden blijven. 
De rol die aan de ondergeschiktheid toekomt (of kan toekomen) tijdens de 
feitelijke invulling van de arbeidsovereenkomst draagt daaraan bij. 

12.4.4 Organisatie

Organisatie is het derde kenmerk op grond waarvan is te verklaren dat 
de arbeidsovereenkomst minder verbindend is dan de overeenkomst. De 
vraag is wat de invloed is van omstandigheden die verband houden met de 
organisatie of werkgemeenschap waarbinnen de werknemer gewoonlijk de 
arbeid verricht op de mate waarin partijen aan afspraken in een arbeids-
overeenkomst gebonden zijn en gebonden blijven.

Omstandigheden die van belang zijn binnen de organisatie, zijn on-
der meer de vraag wie onder de arbeidsorganisatie vallen, de omvang 
van de arbeidsorganisatie, een eventueel bestaande hiërarchie, het feit dat 
de werkgemeenschap of de organisatie wijzigt en verplichtingen van de 
werkgever en de werknemer binnen de organisatie. Het is mogelijk dat 
omstandigheden binnen een organisatie opkomen, zonder dat partijen dat 
vooraf hebben voorzien. Dit komt mede doordat de arbeidsovereenkomst 
een duurovereenkomst is, waarbij tot op zekere hoogte rekening moet wor-
den gehouden met later opkomende omstandigheden. 
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De omstandigheden die verband houden met de organisatie hebben in-
vloed op de contractuele verhouding tussen de werkgever en de werknemer 
en kunnen tot feitelijke wijzigingen leiden binnen de arbeidsverhouding. 

Binnen de contractuele verhouding tussen de werkgever en de werkne-
mer bestaat meestal voldoende ruimte om met organisatorische omstandig-
heden rekening te houden. Een contractuele wijziging van de arbeidsover-
eenkomst is daarom niet noodzakelijk. Het is echter niet altijd duidelijk 
welke wijzigingen zijn toegestaan op grond van een bestaande arbeidsover-
eenkomst en welke wijzigingen een contractuele wijziging van de arbeids-
overeenkomst vergen. 

De arbeidsovereenkomst is te beschouwen als een ‘entreebiljet’ tot de or-
ganisatie van de werkgever.29 Van der Heijden legt de nadruk op de flexi-
biliteit die een werknemer dient te hebben: een werknemer dient zich aan 
te passen aan de veranderende omstandigheden van de arbeidsorganisatie. 
Dit betekent niet dat geen rekening wordt gehouden met belangen van de 
werknemer, want contractuele afspraken hebben weldegelijk waarde en bie-
den de werknemer de nodige zekerheid, maar dergelijke afspraken gelden 
minder absoluut dan in het algemene overeenkomstenrecht. Contractuele 
aspecten en organisatorische aspecten vertonen een wisselwerking van we-
derzijdse beïnvloeding. 

De werkgever moet op grond van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld art. 
7:629 bw, de waa en waz) met bepaalde persoonlijke omstandigheden van 
de werknemer rekening houden. Ook op grond van art. 7:611 bw wordt re-
kening gehouden met belangen van de werknemer. Dit komt bijvoorbeeld 
naar voren bij omstandigheden die niet in partijafspraken zijn vastgelegd. 
De werknemer dient rekening te houden met de veranderende omstandig-
heden van de arbeidsorganisatie, maar dient zich niet per definitie aan te 
passen. Met persoonlijke omstandigheden van de werknemer binnen de 
contractuele verhouding wordt in de loop der tijd steeds meer rekening 
wordt gehouden, soms ten koste van belangen van de organisatie.

Bij bepaalde rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst 
komen organisatorische belangen als wijzigingsgrondslag naar voren. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij art. 7:613 bw (‘zwaarwichtige belangen van de 
werkgever’) en bij de wijziging op grond van art. 7:611 bw op grond van 
het arrest Van der Lely/Taxi Hofman (‘redelijke voorstellen die verband hou-
den met gewijzigde omstandigheden op het werk’). Hieruit is af te leiden 
dat zowel de wetgever als de Hoge Raad oog heeft voor organisatorische 
belangen, belangen van de werkgever derhalve.

29. Zie hierover hoofdstuk 9, paragraaf 3.3.
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Het feit dat de rechtspraak van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman en 
de rechtsregel van art. 7:613 bw bestaan voor de arbeidsovereenkomst en 
niet voor de overeenkomst, ondersteunt de gedachte dat de arbeidsovereen-
komst minder verbindend is. Er zijn meer wijzigingsmogelijkheden voor de 
arbeidsovereenkomst en vooral het volledig vasthouden door de werknemer 
aan oorspronkelijke afspraken is, mede gezien de organisatorische belangen 
van de werkgever, niet altijd redelijk.

Omstandigheden die verband houden met de organisatie of werkgemeen-
schap waarbinnen de werknemer gewoonlijk de arbeid verricht zijn dus 
van invloed op de mate waarin partijen aan afspraken in een arbeidsover-
eenkomst gebonden zijn en gebonden blijven. Organisatorische omstandig-
heden zijn een verklaringsgrond voor het feit dat het onredelijk is dat een 
werknemer te strikt blijft vasthouden aan oorspronkelijke afspraken uit de 
arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer dan te weinig rekening houdt 
met belangen van de werkgever.

12.4.5 Is duur van belang?

Duur, het feit dat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst is, is een 
factor die niet in een apart hoofdstuk aan orde kwam, maar mogelijkerwijs 
wel als verklaring is aan te voeren voor het feit dat de arbeidsovereenkomst 
minder verbindend is.30 Hierboven kwam naar voren dat de partijen bij de 
arbeidsovereenkomst in mindere mate aan de verbindende kracht kunnen 
vasthouden dan partijen bij de overeenkomst. 

Het feit dat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst is, is van 
belang voor de behoefte van partijen aan flexibiliteit, al vormt dit feit 
mijns inziens geen bijzondere verklaringsgrond voor de flexibiliteit bij de 
arbeidsovereenkomst. Die behoefte komt voort uit de aard van de overeen-
komst, namelijk dat van een arbeidsovereenkomst sprake is, met de daarbij 
behorende bijzondere kenmerken. Omstandigheden die verband houden 
met deze bijzondere kenmerken kunnen echter wel opkomen, omdat de ar-
beidsovereenkomst doorgaans voor een langere looptijd wordt aangegaan.

12.4.6 Conclusie ten aanzien van de invloed van de kenmerken arbeid, 
 ondergeschiktheid en organisatie

De kenmerken arbeid, ondergeschiktheid en organisatie leiden ertoe dat 
de arbeidsovereenkomst minder verbindend is dan de overeenkomst. Deze 

30. In hoofdstuk 3, paragraaf 2 kwam wel de duurovereenkomst in het overeenkomstenrecht 
aan de orde.
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kenmerken staan in verband met de werkgever en de werknemer en dienen 
als verklaringsgrond voor de wijzigingsbehoefte van partijen bij een ar-
beidsovereenkomst. Deze behoefte blijkt sterker te zijn dan de behoefte tot 
wijzigen van partijen bij een overeenkomst in de zin van boek 6 bw.

12.5 De bijzondere vormen van totstandkoming 
 van verbintenissen

12.5.1 Inleiding

In hoofdstuk twee, paragraaf 6 werd aandacht besteed aan enige bijzon-
dere vormen van de totstandkoming van verbintenissen. Deze bijzondere 
vormen kunnen bij de arbeidsovereenkomst een nuttige rol spelen. De 
arbeidsovereenkomst blijkt immers minder verbindend te zijn dan de over-
eenkomst en daardoor bestaat ruimte tijdens de looptijd van de arbeids-
overeenkomst om – wellicht met behulp van de bijzondere vormen van 
totstandkoming van verbintenissen – tot nieuwe gebondenheid te komen 
tussen de werkgever en de werknemer. Deze bijzondere vormen zijn meer 
in theorie ontwikkeld dan in de praktijk en of een beroep op deze vormen 
in rechte mogelijk is, is daarom niet goed te bepalen. Het belang voor dit 
onderzoek van de theorievorming over de bijzondere vormen van totstand-
koming van verbintenissen is dat het veelal theorieën zijn die trachten te 
verklaren hoe gebondenheid tussen rechtssubjecten ontstaat.

12.5.2 Het rechtsbetrekkingenmodel van Van Erp

Van Erp komt met het begrip ‘gehoudenheid’ dat ‘de gemeenschap-
pelijke ondergrond van rechtsplicht, verbintenis’ vormt. Voor de vraag 
wanneer van gehoudenheden sprake is, heeft Van Erp afwegingsfactoren 
gemaakt, namelijk verwachtingen, vertrouwen, voordeel, nadeel, overeen-
stemming, maatschappelijke zorgvuldigheid/redelijkheid en billijkheid en 
beleidsoverwegingen.

Wat opvalt, is dat overeenstemming slechts één van de afwegingsfactoren 
is. Het lijkt erop alsof deze factor even zwaar weegt als de overige factoren. 
Hieruit is af te leiden dat de overeenstemming geen buitengewoon grote rol 
hoeft te hebben binnen het rechtsbetrekkingenmodel. Dat past naar mijn 
mening niet bij het bestaande recht, waarin aan wilsovereenstemming een 
centrale rol toekomt. Het rechtsbetrekkingenmodel kan wellicht worden 
verbeterd door een hiërarchie aan te brengen binnen de afwegingsfacto-
ren. Daardoor is het model binnen het geldende recht te gebruiken. Pas 
als afwegingsfactoren die hoger staan in een hiërarchie niet tot helderheid 
leiden, kan verder worden gekeken naar de andere afwegingsfactoren. Alle 
omstandigheden van het geval – alle afwegingsfactoren – zijn derhalve van 
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belang, maar niet allemaal even belangrijk. De gehoudenheden zijn ove-
rigens niet uitputtend, maar Van Erp legt wel de nadruk op de door hem 
genoemde wegingsfactoren, waardoor spanning ontstaat met de regel dat 
alle omstandigheden van het geval van belang zijn.31

De theorie over gehoudenheden kan van belang zijn voor het arbeids-
overeenkomstenrecht, omdat met deze theorie kan worden bepaald wanneer 
een verbintenis ontstaat, namelijk met behulp van de afwegingsfactoren. De 
theorie is ook toepasbaar tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst 
en geeft daarmee mogelijkheden om een antwoord op de vraag te krijgen 
of een arbeidsovereenkomst is gewijzigd, bijvoorbeeld als bij de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst ‘gehoudenheden’ zijn ontstaan.

12.5.3 Het fait accompli van Nieskens-Isphording 

Het fait accompli kan naar de mening van Nieskens-Isphording een aanvul-
lende wijze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen zijn. Zij brengt 
naar voren dat verbintenissen waar de partijwil minder of niet als grond-
slag is aan te wijzen als grondslag voldongen feiten hebben (en dus tot 
stand zijn gekomen). Het fait accompli is naar mijn mening onderdeel 
van de omstandigheden van het geval die een overeenkomst nader inhoud 
geven. Een partij kan het gerechtvaardigd vertrouwen hebben (Nieskens 
beschouwt het fait accompli overigens als alternatief voor gerechtvaardigd 
vertrouwen) dat bepaalde rechten zijn ontstaan uit de omstandigheden van 
het geval – waaronder voldongen feiten –. Art. 3:37 bw kan hier dienen als 
wettelijke grondslag om gebondenheid aan voldongen feiten te realiseren. 
Uit bepaalde gedragingen zijn juridische verbindende verklaringen af te 
leiden. Het accepteren van bepaalde feiten – ernaar handelen – is ook als 
een dergelijke gedraging te beschouwen en kan daarom onder omstandig-
heden tot gebondenheid leiden. Bij de arbeidsovereenkomst kan dit aan 
de orde zijn, bijvoorbeeld als partijen bepaalde gedragingen – ofwel een 
bepaalde invulling van de rechtsverhouding – voor langere tijd accepte-
ren. Ook rechtsvermoedens helpen partijen om gebondenheid te realiseren. 
Rechtsvermoedens nemen eveneens als uitgangspunt dat bepaalde gedra-
gingen tot gebondenheid kunnen leiden, tenzij dit kan worden weerlegd.

Naar mijn mening zijn voldongen feiten van belang in het arbeidsrecht, 
omdat de arbeidsovereenkomst bij uitstek een overeenkomst is waarbij par-
tijen wijzigingen aanbrengen tijdens de uitvoering ervan zonder dat zij 

31. Een wegingsfactor in het arbeidsovereenkomstenrecht is bijvoorbeeld de ongelijkwaardige 
positie van partijen. Dit brengt mee dat de werkgever gezag heeft over de werknemer 
op grond daarvan – binnen het instructierecht van de werkgever – zouden verbintenissen 
kunnen ontstaan.
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daarvoor een juridische grondslag realiseren. Partijen voeren de arbeids-
overeenkomst uit op een bepaalde wijze en dat is als voldongen feit te be-
schouwen. Dit betekent overigens niet dat de feitelijke uitvoering ook altijd 
tot een juridische wijziging leidt. Formeel moet de wijziging namelijk te zijn 
terug te voeren op één van de wijzigingsmogelijkheden en moet rekening 
worden gehouden met het arrest abn Amro/Malhi.32 Bij de theorie van het 
fait accompli is dat arrest overigens minder van belang, omdat het voldon-
gen feit eerder de stand van zaken in het heden omvat en er minder wordt 
gekeken naar een moment van gebondenheid in het verleden. Ook in het 
arbeidsrecht zou de stand van zaken in het heden (nog meer) als uitgangs-
punt kunnen dienen, omdat de feitelijke wijzigingen tijdens de looptijd van 
de arbeidsovereenkomst altijd onderdeel zijn van de invulling die partijen 
aan de arbeidsovereenkomst geven.

12.5.4 Vage normen

Barendrecht gaat in op de problematiek van vage normen. Naar zijn me-
ning moet meer worden gestreefd naar zo scherp mogelijke normen. Het 
beginsel van binding aan de wet en het recht staat eraan in de weg dat 
een scherp normenstelsel ontstaat, omdat de rechter de confrontatie met 
de wetgever vermijdt en daarom de door hem ontwikkelde regels zo vaag 
mogelijk houdt. Als alternatief voor de opvatting dat de rechter aan de 
wet en het recht is gebonden komt Barendrecht met ‘een theorie waarin 
het geldende recht wordt beschouwd als de best beschikbare kennis op het 
gebied van rechtvaardigheid’.

De theorie van Barendrecht is minder van belang voor de vraag of de 
arbeidsovereenkomst in mindere mate tot gebondenheid leidt dan de over-
eenkomst. Zijn theorie gaat namelijk niet over partijafspraken, maar over 
wet en recht. Wel interessant is de gedachte dat het recht wordt beschouwd 
als de meest recente beschikbare kennis op het gebied van rechtvaardig-
heid. Die kennis kan namelijk van invloed zijn op partijafspraken op grond 
van art. 3:12 bw, waarin staat dat bij de vaststelling van de redelijkheid en 
billijkheid tevens rekening moet worden gehouden met de in Nederland 
levende rechtsovertuigingen – hier bestaat ruimte voor de doorwerking van 
de meest recente beschikbare kennis op het gebied van rechtvaardigheid. 
Als deze kennis en de partijafspraken te zeer haaks op elkaar staan, dan 
zouden de partijafspraken wellicht op grond van art. 6:248 lid 2 bw opzij 
kunnen worden gezet en dus tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst 
of overeenkomst kunnen leiden.

32. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi). De theorie van Nieskens-Isphording 
stamt van voor dit arrest.
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Het is de vraag of onrechtvaardigheid in de regel tot het opzij zetten van 
partijafspraken leidt, omdat de terughoudendheid die bestaat bij de toepas-
sing van art. 6:248 lid 2 bw daaraan in de weg staat. Slechts partijafspraken 
die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, 
kunnen opzij worden gezet.

Een andere vraag is of wenselijk is dat onrechtvaardigheid in de regel tot 
het opzij zetten van partijafspraken leidt. Dit is een vraag die de reikwijdte 
van het beginsel van de verbindende kracht van de (arbeids-)overeenkomst 
ter discussie stelt. Het beginsel van de verbindende kracht van de arbeids-
overeenkomst botst hier met de gedachte dat rechtvaardigheid binnen een 
partijverhouding moet worden nagestreefd.

Juist voor de arbeidsovereenkomst is dit van belang, omdat eerder werd 
geconstateerd dat deze minder verbindend blijkt, althans, dat partijen bij 
deze overeenkomst meer ruimte zoeken om de verbindende kracht van de 
arbeidsovereenkomst ter discussie te stellen. Als er vanuit wordt gegaan 
dat een rechtvaardige oplossing altijd een redelijke oplossing omvat, dan 
krijgen rechters die met arbeidszaken worden geconfronteerd meer ruimte 
om met behulp van art. 7:611 bw invulling te geven aan de rechtsverhou-
ding tussen de werkgever en de werknemer.33 Daarbij wordt minder naar 
oorspronkelijke afspraken gekeken en meer bij de actuele stand van zaken 
aangesloten. De verklaringsgronden die zijn behandeld – arbeid, onderge-
schiktheid en organisatie – kunnen rechtvaardigen dat een rechter bij de 
arbeidsovereenkomst meer ruimte heeft dan bij een (duur-)overeenkomst. 
De arbeidsovereenkomst is minder verbindend en hetgeen tussen partijen 
geldt wordt dan eerder aan de hand van de meest actuele stand van zaken 
– beschikbare kennis – ingevuld. 

Verder streeft Barendrecht toch zoveel mogelijk scherpe normen na, 
dus als partijafspraken duidelijk zijn (scherp), maar eventueel aantastbaar 
zijn op grond van de maatschappelijke discussie, dan is het de vraag of 
voor dat laatste moet worden gekozen. Het beginsel van contractsvrijheid 
– partijautonomie – staat daaraan in de weg, omdat dat beginsel partijen 
ook ruimte en bescherming biedt voor het maken van afspraken waar-
over geen maatschappelijke consensus bestaat over de rechtvaardigheid of 
aanvaardbaarheid.

De discussie over binding aan afspraken en het aantasten daarvan op 
grond van de behoefte aan flexibiliteit is sterk rechts-politiek van aard. 
Iedere nuancering van het beginsel van de verbindende kracht van de 
overeenkomst vergt namelijk een zeer goede onderbouwing, omdat het be-

33. Dan dient wel duidelijk te zijn hoe dat past bij de gedachte dat art. 7:611 bw hetzelfde 
regelt als art. 6:2 bw en art. 6:248 bw. Wellicht dat wel een eigen – van het vermogensrecht 
afwijkende – rol aan de redelijkheid in het arbeidsrecht kan worden toegekend. 
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ginsel van contractsvrijheid en het beginsel van de verbindende kracht van 
de overeenkomst de basis vormen voor ons hedendaagse overeenkomsten-
recht. Daaraan ligt een zeer uitgebreide rechtsgeschiedenis ten grondslag, 
waarbij overigens ook met regelmaat aan de orde werd gesteld wanneer 
afspraken nu hun geldigheid verliezen.

12.5.5 Wederkerigheid

Smits stelt voor op zoek te gaan naar een meer inhoudelijke rechtvaar-
diging van gebondenheid (in plaats van wil, verklaring en vertrouwen). 
Hij stelt een ‘nieuw contractsbegrip’ voor: de wederzijdse samenhang der 
prestaties. Bepalend wordt ‘de constatering van enig causaal verband tussen 
door contractspartijen verrichte of te verrichten prestaties’.

Juist in een verband tussen de werkgever en de werknemer, een verband 
waarbinnen een rol bestaat voor de ondergeschiktheid van de werknemer, 
de onbepaaldheid van de arbeid van de werknemer, de persoonlijke belan-
gen van de werknemer en de organisatorische belangen van de werkgever, 
zou een theorie over de wederzijdse prestaties van partijen een toegevoegde 
waarde kunnen hebben. Het voorstel van Smits aan te sluiten bij de weder-
zijdse samenhang der prestaties is voor het arbeidsrecht interessant, omdat 
daardoor aan de actuele stand van zaken – de actuele feiten en omstandig-
heden – meer waarde toekomt dan binnen het geldende recht. Ook in het 
arbeidsrecht is een meer inhoudelijke rechtvaardiging van gebondenheid 
soms van belang. Zo kan op grond van het voorstel van Smits wel een juri-
disch erkende band tussen Malhi en de abn Amro bestaan en is het erken-
nen van deze band ook rechtvaardig gezien de feitelijke omstandigheden 
van dat geval.34 Ook is gebondenheid tussen collega’s wellicht eerder aan 
te nemen, omdat het binnen hun relatie inhoudelijk rechtvaardig blijkt, al 
blijft problematisch dat zij oorspronkelijk geen contractspartijen van elkaar 
zijn.35 De rechtsverhouding tussen collega’s wordt beheerst door de on-
rechtmatige daad en op grond daarvan kan een relatie tussen partijen tot 
een rechtsrelatie kan veranderen.36

Ook is art. 3:37 bw weer te noemen, omdat dit artikel ruimte biedt (via 
de klassieke leer van wil, verklaring en vertrouwen) om tot gebondenheid 

34. hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi). Vgl. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke 
bescherming, Den Haag: sdu uitgevers 2004, p. 63. Boot brengt naar voren dat het 
rechtsvermoeden van art. 7:610a bw niet aan zijn doelstelling voldoet dat de zwakkere 
werknemer makkelijker kan aantonen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.
35. Zie hierover J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA 2005, 
p. 12 en 13. 
36. De onrechtmatige daad heeft echter een sterk sanctionerend karakter en biedt geen 
mogelijkheden om gebondenheid (in de toekomst) tussen collega’s aan te nemen.
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te komen ten aanzien van actuele ontwikkelingen binnen de rechtsverhou-
ding. Dit komt door het impliciete karakter van de daar bedoelde (juridisch 
bindende) verklaring, die immers ook door gedragingen kan ontstaan.

12.5.6 Conclusie ten aanzien van de bijzondere vormen van totstandkoming  
 van verbintenissen

Als wordt nagegaan of aan de behandelde bijzondere vormen van de tot-
standkoming van verbintenissen enige rol toekomt in het arbeidsrecht, dan 
blijkt dat het arrest abn Amro/Malhi hiermee in verband is te brengen. Dat 
arrest is een duidelijke erkenning van de bestaande leer van wil, verklaring 
en vertrouwen. De rechtszekerheid vereist dat een moment van gebonden-
heid aanwijsbaar is.

De theorie van Van Erp is naar mijn mening minder van belang voor 
het arbeidsrecht. De theorie van Nieskens-Isphording is meer van belang 
en is in verband te brengen met art. 3:37 bw. Partijen staan soms voor 
voldongen feiten en het is wenselijk dat die soms tot juridische gebonden-
heid leiden. De theorie van Barendrecht en de theorie van Smits bieden 
tezamen nuttige informatie over het ingrijpen in contractuele verhoudingen 
op grond van (inhoudelijke) rechtvaardigheid. Deze theorieën leveren een 
spanning op met geldende beginselen van het overeenkomstenrecht, waar-
bij het naar mijn mening de vraag is of die is te overbruggen. Het aan-
sluiten bij de wederzijdse samenhang van prestaties past naar mijn mening 
wel bij de arbeidsovereenkomst, omdat het leidt tot de erkenning van een 
bestaande dynamiek binnen een lopende overeenkomst. 

Naar mijn mening hebben de theorieën derhalve enige toegevoegde 
waarde binnen het geldende recht (en de interpretatie daarvan) in de ar-
beidsrechtpraktijk. Ter onderbouwing van een beroep op art. 3:37 bw kan 
namelijk worden aangesloten bij de theorieën over de totstandkoming van 
verbintenissen. Een beroep op de actuele stand van zaken, op voldongen 
feiten of op de wederzijdse samenhang der prestaties is mogelijk met behulp 
van art. 3:37 bw.

12.6 Conclusies

In dit proefschrift is het wijzigen van de arbeidsovereenkomst onderzocht 
vanuit vermogensrechtelijk perspectief. Bij het onderzoek is als uitgangs-
punt genomen dat de noodzaak voor het wijzigen bij de arbeidsovereen-
komst groter is in vergelijking tot de noodzaak daartoe bij de overeenkomst 
in de zin van Boek 6 bw. Tevens is nagegaan hoe dat is te verklaren, door 
een vergelijking op te zetten tussen de rechtsregels voor het wijzigen van de 
overeenkomst en de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereen-
komst. De verschillen tussen de rechtsregels voor het wijzigen zijn verklaard 
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met behulp van drie specifieke kenmerken van de arbeidsovereenkomst, 
namelijk arbeid, ondergeschiktheid en organisatie.

De centrale vraag in dit onderzoek is of de arbeidsovereenkomst past 
in het civielrechtelijke systeem, gezien de toepassing van de rechtsregels 
die gelden voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vergelijking 
tot de toepassing van de rechtsregels die gelden voor het wijzigen van de 
civielrechtelijke overeenkomst. Daaraan gerelateerd is de vraag in hoeverre 
de arbeidsovereenkomst is te beschouwen als een civiele overeenkomst dan 
wel als een meer omvattende rechtsbetrekking waarbij het algemene ver-
mogensrecht minder van belang is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de arbeidsovereenkomst past in het 
civielrechtelijke systeem. Het algemene overeenkomstenrecht geldt steeds 
als uitgangspunt zodra partijen wijzigingen van de arbeidsovereenkomst 
willen doorvoeren. De rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsover-
eenkomst zijn gebaseerd op het overeenkomstenrecht, want met behulp 
van dezelfde juridische methodieken als bij de overeenkomst wordt door 
partijen de binding aan de arbeidsovereenkomst betwist, namelijk met be-
hulp van de leerstukken van gerechtvaardigd vertrouwen, de wilsgebreken 
en de redelijkheid en billijkheid. Voorts wordt bij de arbeidsovereenkomst 
flexibiliteit, dus minder verbondenheid, gerealiseerd met behulp van de 
contractsvrijheid. De contractsvrijheid is gebaseerd op het algemene over-
eenkomstenrecht, waar het geldt als algemeen rechtsbeginsel.

Partijen bij de arbeidsovereenkomst gebruiken de contractsvrijheid ook 
om een incorporatiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van 
art. 7:613 bw met elkaar aan te gaan, zodat relatief eenvoudig (vaak collec-
tieve) wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Partijen kunnen wijzigin-
gen, die zijn doorgevoerd op grond van het incorporatiebeding, aanvechten 
op grond van art. 6:248 lid 2 bw, indien de als gevolg van de overeenkomst 
geldende (gewijzigde) regel in de gegeven omstandigheden naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De contractsvrijheid van partijen bij de arbeidsovereenkomst is beperkt 
ten aanzien van het gebruik van het eenzijdig wijzigingsbeding. In art. 
7:613 bw staat een aantal vereisten voor de rechtsgeldigheid van het beding 
en is nader aangegeven welke toets de werkgever en de rechter moeten 
aanleggen voor eenzijdig wijzigingen. Eén van de beperkingen is dat wordt 
getoetst of het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden 
geschaad naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor 
het zwaarwichtig belang dat de werkgever heeft bij de wijziging.
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In de praktijk en de literatuur is algemeen aanvaard dat een werk-
gever wijzigingen kan doorvoeren met een beroep op het arrest Van der 
Lely/Taxi Hofman. Deze aanvaarding wordt gebaseerd op de volgende 
kernoverweging:

‘Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van 
de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 
in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 
afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden 
gevergd. Zulks wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstan-
digheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.’37

Uit deze overweging blijkt dat de werknemer in het algemeen positief be-
hoort in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever. Deze kernover-
weging biedt de werknemer enige ruimte om voorstellen tot een wijziging 
niet te accepteren. Ten eerste nuanceert de Hoge Raad de verplichting 
van de werknemer, door aan te geven dat hij in het algemeen positief be-
hoort in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever. Voorts lijken 
de bewoordingen ‘positief ingaan’ de werknemer ruimte te bieden om een 
tegenvoorstel te doen. De Hoge Raad heeft immers niet overwogen dat de 
werknemer met voorstellen moet instemmen. Die ruimte is echter beperkt, 
omdat de Hoge Raad tevens overweegt dat de werknemer redelijke voor-
stellen alleen mag afwijzen, als aanvaarding ervan redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd.

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is toegesneden op de arbeidsrech-
telijke situatie, maar staat naar mijn mening in verband met het vermo-
gensrechtelijke arrest Baris/Riezenkamp, waarin de Hoge Raad overweegt 
dat partijen door in onderhandeling te treden over het sluiten van een 
overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede 
trouw – in het huidige bw door de redelijkheid en billijkheid – beheerste, 
rechtsverhouding. Partijen moeten rekening houden met (hun gedrag mede 
laten bepalen door) de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.38 
Ook de werknemer moet rekening houden met de gerechtvaardigde be-
langen van de werkgever, die blijkens het arrest Van der Lely/Taxi Hofman 
in ieder geval bestaan uit belangen die verband houden met gewijzigde 
omstandigheden op het werk.

Voorts kunnen partijen een beroep doen op art. 6:248 lid 2 bw of art. 
6:258 bw als zij een wijziging nastreven. Met behulp van art. 6:248 lid 2 
bw kan een contractsbepaling opzij worden gezet indien de als gevolg van 

37. hr 26 juni 1998, jar 1998/99 (Van der Lely/Taxi Hofman), r.o. 3.4.
38. hr 15 november 1957, nj 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
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de overeenkomst geldende regel in de gegeven omstandigheden naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Art. 6:248 lid 2 
bw wordt terughoudend toegepast. Met een beroep op art. 6:258 bw kan 
een contractspartij de rechter vragen de gevolgen van een overeenkomst te 
wijzigen als onvoorziene omstandigheden opkomen, waardoor de weder-
partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instand-
houding van de overeenkomst niet mag verwachten. Ook bij art. 6:258 bw 
dient terughoudendheid te worden betracht.

Bij iedere norm die ten grondslag ligt aan het wijzigen van de arbeids-
overeenkomst wordt een redelijkheidstoets aangelegd om te beoordelen of 
een wijziging van de arbeidsovereenkomst mogelijk is. In de literatuur zijn 
de meningen verdeeld over de zwaarte van de redelijkheidstoets al naar 
gelang de norm (de normen van art. 7:611 bw, art. 7:613 bw, art. 6:248 bw 
en art. 6:258 bw) die door partijen wordt ingeroepen. Ook in de praktijk 
komt de verhouding tussen deze normen regelmatig aan de orde. Het be-
oogde gevolg van een beroep op de normen die tot een wijziging kunnen 
leiden, is steeds hetzelfde, namelijk het doorvoeren van een wijziging in de 
arbeidsovereenkomst. 

De onduidelijkheid over welke zwaarte de redelijkheidstoets dient te 
hebben al naar gelang de norm die wordt ingeroepen ziet vooral op de 
arbeidsrechtelijke normen van art. 7:611 bw en art. 7:613 bw. De zwaarte 
van de toets van art. 6:248 lid 2 bw en art. 6:258 bw is dus wel duidelijk, 
maar het is niet duidelijk op welke wijze de arbeidsrechtelijke normen zich 
daarmee verhouden.

Een verschil tussen de normen is dat art. 7:613 bw een bijzonder beding 
reguleert, waarin partijen bij voorbaat contractueel afspreken dat aan de 
werkgever een wijzigingsbevoegdheid toekomt, terwijl wijzigingen op grond 
van art. 7:611 bw of art. 6:248 bw niet op een eerder overeengekomen be-
voegdheid zijn gegrond. 

Een werknemer heeft echter weinig onderhandelingsruimte om zijn in-
stemming aan het opnemen van het eenzijdige wijzigingsbeding te ont-
houden, omdat de werknemer ten opzichte van de werkgever in een on-
gelijkwaardige onderhandelingspositie verkeert. Het wettelijk reguleren van 
het eenzijdig wijzigingsbeding is dan ook mede gebaseerd op de gedachte 
van de ongelijkheidscompensatie. De wetgever had met de invoering van 
art. 7:613 bw het doel eenzijdige wijzigingen door de werkgever terug te 
dringen en stelde als uitgangpunt dat arbeidsvoorwaarden in beginsel niet 
eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Voorts diende er een adequate be-
scherming te komen tegen de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden 
en diende rekening te worden gehouden met het belang van de werkgever 
om arbeidsvoorwaarden te kunnen ordenen.
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De parlementaire geschiedenis van art. 7:613 bw biedt voor wat betreft 
de zwaarte van de redelijkheidstoets geen duidelijkheid. In de Memorie 
van Toelichting sluit de regering aan bij de formulering van art. 6:248 lid 
2 bw, maar in andere parlementaire stukken gebeurt dat niet. De wettelijke 
formulering van art. 7:613 bw sluit voor wat betreft de formulering bij geen 
van de leden van art. 6:248 bw aan. In de praktijk komt evenmin altijd 
naar voren welke zwaarte aan de redelijkheidstoets wordt toegekend en ook 
in de literatuur zijn de meningen verdeeld over de zwaarte van de redelijk-
heidstoets van art. 7:613 bw. Dat een wijziging eveneens op de normen van 
art. 6:248 bw of art. 7:611 bw kan worden gegrond, leidt daarbij tot meer 
onduidelijkheid.

Het feit dat de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgeno-
men en vervolgens zwaarwichtige belangen heeft voor een wijziging, is naar 
mijn mening van invloed op de uitkomst van de vraag of het belang van 
de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor het zwaarwichtig belang 
van de werkgever bij de wijziging. De werknemer is zich er namelijk van 
bewust dat de werkgever eenzijdig wijzigingen kan doorvoeren en daarom 
kan eerder kan worden aangenomen dat de wijziging mag worden doorge-
voerd dan in het geval dat tussen partijen geen eenzijdig wijzigingsbeding 
is overeengekomen. In dat geval is het niet passend volledig aan te sluiten 
bij de strikte norm van art. 6:248 lid 2 bw voor wat betreft de zwaarte 
van de redelijkheidstoets, omdat dit niet strookt met de gedachte dat een 
werkgever tot op zekere hoogte – bij de aanwezigheid van zwaarwichtige 
belangen – de mogelijkheid moet hebben wijzigingen door te voeren. Uit 
de achterliggende gedachte van art. 7:613 bw vloeit echter ook voort dat 
enige terughoudendheid bij het wijzigen op grond van een eenzijdig wijzi-
gingsbeding op zijn plaats is. Het doel van art. 7:613 bw was immers het 
terugdringen van eenzijdige wijzigingen door de werkgever.

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman neemt eveneens de redelijkheid als 
uitgangspunt. Wijzigingsvoorstellen van de werkgever moeten redelijk zijn 
en de belangen van de werknemer worden in redelijkheid meegewogen, 
omdat de werknemer wijzigingsvoorstellen mag afwijzen als aanvaarding 
van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 

De grondslag voor de redelijkheidstoets is art. 7:611 bw. Dit artikel be-
oogt voor het arbeidsrecht hetzelfde te regelen als art. 6:248 bw voor 
het overeenkomstenrecht.39 Naar mijn mening moet de toets van het ar-
rest Van der Lely/Taxi Hofman daarom kunnen worden geplaatst binnen de  

39. hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm); hr 8 april 1994, nj 1994, 704 (Agfa/
Schoolderman).
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dogmatiek van art. 6:248 bw en de daar geregelde aanvullende en deroge-
rende werking van de redelijkheid en billijkheid. 

De Hoge Raad overweegt in het arrest Van der Lely/Taxi Hofman echter 
niet of sprake is van toepassing van de aanvullende of de derogerende 
werking van de redelijkheid en billijkheid. Naar mijn mening dient als 
uitgangspunt te gelden dat contractsbepalingen op grond van dit arrest 
opzij kunnen worden gezet – gewijzigd – indien onverkorte instandhouding 
ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 
Het is niet wenselijk dat een werkgever, die geen eenzijdig wijzigingsbeding 
heeft opgenomen of een werkgever die geen geslaagd beroep op een der-
gelijk beding weet te doen, met een lichtere toets alsnog een wijziging kan 
doorvoeren. Dat staat haaks op het uitgangspunt van de wetgever ten aan-
zien van eenzijdige wijzigingen van de arbeidsovereenkomst. Het opnemen 
van een eenzijdig wijzigingsbeding is juist een reden de redelijkheidstoets 
eerder ten gunste van de werkgever te laten uitvallen dan in het geval geen 
eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman geeft tevens invulling aan de manier 
waarop partijen bij een arbeidsovereenkomst zich jegens elkaar dienen op 
te stellen. Hier kan worden aangesloten bij art. 6:248 lid 1 bw, waarmee een 
nadere invulling van de bestaande arbeidsovereenkomst mogelijk is. Een 
beroep op art. 6:248 lid 1 bw heeft echter geen contractuele wijziging van 
de arbeidsovereenkomst tot gevolg. Het gaat erom dat partijen rekening 
houden met elkaars gerechtvaardigde belangen en dat vergt van partijen 
dat zij zich coöperatief opstellen, bijvoorbeeld door de onderhandelingen 
over wijzigingen aan te gaan als één van hen wijziging nastreeft. Het arrest 
is aldus als een invulling van het coöperatiebeginsel te beschouwen.40 Het 
feit dat een partij zich eerder tijdens de looptijd van de arbeidsovereen-
komst coöperatief heeft opgesteld weegt mijns inziens ook mee bij de vraag 
of deze partij later een contractsbepaling met een beroep op art. 6:248 
lid 2 bw opzij kan zetten. Als de werkgever bijvoorbeeld eerder rekening 
heeft gehouden met de belangen van de werknemer, dan kan ook van de 
werknemer worden verwacht dat hij met de belangen van de werkgever re-
kening houdt. De opstelling van partijen is dus een omstandigheid die mee-
weegt bij de vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is dat een bepaalde afspraak onverkort in stand blijft.

Uit het bovenstaande blijkt dat de zwaarte van de redelijkheidstoets 
inderdaad verschilt al naar gelang de norm die ten grondslag ligt aan een 
wijziging. Ten aanzien van de onderlinge verhouding tussen de normen 
geldt dat wijzigingen die zijn gegrond op een eenzijdig wijzigingsbeding 

40. Het is niet algemeen erkend dat een dergelijk beginsel geldt in het vermogensrecht of het 
arbeidsrecht.
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eerder zijn toegelaten, dan wijzigingen op grond van art. 6:248 lid 2 bw, 
art. 6:258 bw of art. 7:611 bw. Bij de toepassing van art. 7:613 bw is een 
lichtere toets gerechtvaardigd dan bij de overige normen, omdat partijen bij 
voorbaat contractueel zijn overeengekomen dat de werkgever wijzigingen 
mag doorvoeren en omdat de wijziging slechts is toegelaten als de werkge-
ver daarbij zwaarwichtige belangen heeft. Bij de drie andere normen dient 
meer waarde te worden toegekend aan de oorspronkelijke afspraken in de 
arbeidsovereenkomst en dat heeft tot gevolg dat de maatstaf van art. 6:248 
lid 2 bw als uitgangspunt dient. 

Als kanttekening geldt dat partijen bij de arbeidsovereenkomst in sterke 
mate met elkaars belangen rekening moeten houden en de arbeidsovereen-
komst sterk aan verandering onderhevig kan zijn tijdens de looptijd ervan, 
hetgeen ertoe leidt dat bij de arbeidsovereenkomst eerder dan bij de over-
eenkomst uit de omstandigheden voortvloeit dat een wijziging noodzakelijk 
is. De redelijkheidstoets is dus wel zwaar, maar de omstandigheden leiden 
er toch eerder dan bij de overeenkomst toe dat een wijziging kan worden 
doorgevoerd.

De coöperatieve instelling die van partijen bij een arbeidsovereenkomst 
wordt gevraagd, brengt namelijk mee dat partijen zich niet altijd op het 
standpunt kunnen stellen dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst moet 
worden nagekomen. Het beginsel dat een overeenkomst moet worden na-
gekomen – pacta sunt servanda –, dat voor de overeenkomst geldt, blijkt voor 
de arbeidsovereenkomst minder strikt te gelden. Dat zou tot de conclusie 
kunnen leiden dat de arbeidsovereenkomst niet of in mindere mate als 
‘civielrechtelijke’ overeenkomst is te beschouwen. Naar mijn mening voert 
die conclusie echter te ver. Als namelijk wordt nagegaan welke grondslagen 
aanwijsbaar zijn voor de aantasting van afspraken bij de arbeidsovereen-
komst, dan blijkt dat deze op het algemene overeenkomstenrecht zijn terug 
te voeren. De omstandigheden bij de arbeidsovereenkomst leiden er slechts 
toe dat partijen bij een arbeidsovereenkomst eerder een (soms geslaagd) 
beroep kunnen doen op de onverbindendheid van afspraken dan bij de 
overeenkomst, wat is te verklaren met behulp van de kenmerken die de 
arbeidsovereenkomst bijzonder maken, namelijk arbeid, ondergeschiktheid 
en organisatie. Deze kenmerken onderscheiden de arbeidsovereenkomst 
van de overeenkomst en hebben tot gevolg dat tijdens de looptijd van 
de arbeidsovereenkomst omstandigheden opkomen die van partijen ver-
gen dat zij de arbeidsovereenkomst aanpassen. De beantwoording van de 
vraag of deze omstandigheden tot onverbindendheid of tot een aanpassing 
van afspraken bij de arbeidsovereenkomst leiden, geschiedt echter volgens 
dezelfde juridische methodieken als in het geval de onverbindendheid of 
de aanpassing van een overeenkomst wordt nagestreefd. De kenmerken 
arbeid, ondergeschiktheid en organisatie maken de arbeidsovereenkomst 
bijzonder, maar dat laat onverlet dat de arbeidsovereenkomst net als de 
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overeenkomst wordt aangegaan om de ruil van prestaties tussen partijen te 
reguleren. De ruil van prestaties bij de arbeidsovereenkomst vergt van par-
tijen echter een zekere bereidheid tot aanpassing en is daarom minder strikt 
omlijnd dan bij de overeenkomst. De arbeidsovereenkomst is derhalve een 
dynamische duurovereenkomst, waarbij een groot belang wordt toegekend 
aan later opkomende omstandigheden. Daarom is bij de arbeidsovereen-
komst het onderscheid tussen de contractsband en de afspraken waaronder 
de contractsband in stand kan blijven sterk van belang. Als de afspraken 
waaronder de contractsband in stand kan blijven niet zijn te rijmen met 
later opkomende omstandigheden, dan rest partijen doorgaans slechts, als 
een wijziging niet mogelijk blijkt, het alternatief van de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst tussen partijen behoudt dus haar bestaansrecht 
als partijen een zekere bereidheid hebben zich aan te passen aan nieuwe 
omstandigheden. Die omstandigheden houden soms verband met de werk-
gever en soms met de werknemer. Het coöperatiebeginsel zou bij de ar-
beidsovereenkomst een nuttige functie kunnen vervullen. Het aanpassen 
van de afspraken is soms noodzakelijk om de contractsband tussen partijen 
in stand te houden en de bereidheid tot aanpassen – een bereidheid die 
leidt tot een goede samenwerking – is vereist. De op het overeenkomsten-
recht gebaseerde wijzigingsmogelijkheden bieden partijen en de rechter de 
ruimte om de behoefte aan flexibiliteit van partijen bij de arbeidsovereen-
komst te bevredigen. De arbeidsovereenkomst is derhalve een contract, 
beheerst door de rechtsregels van het vermogensrecht, waarbij een sterke 
invloed uitgaat van omstandigheden, die opkomen na het aangaan van 
de arbeidsovereenkomst. De gebondenheid aan oorspronkelijke afspraken 
dient als uitgangspunt, maar is niet alles bepalend, omdat het duurzame 
samenwerkingsverband steeds van partijen de bereidheid vergt in onder-
handeling te treden als de wederpartij daartoe het initiatief neemt en daar-
voor belangen kan aanvoeren, die een aanpassing van het contract kunnen 
rechtvaardigen. Dit past in het algemene overeenkomstenrecht, waar het 
beginsel van contractsvrijheid een centrale plaats heeft, een beginsel, dat 
tevens de onderhandelingsvrijheid van partijen in zich heeft.

12.7 Slotbeschouwing

De arbeidsovereenkomst dankt voor een groot deel haar voortbestaan aan 
de mate waarin partijen in staat zijn aanpassingen te realiseren die verband 
houden met later opkomende omstandigheden. Voor die aanpassingen 
dient een rechtsgrondslag aanwijsbaar te zijn. De rechtsgrondslagen voor 
het aanpassen van de arbeidsovereenkomst blijken herleidbaar te zijn tot  
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het algemene overeenkomstenrecht. Tevens komt in dit proefschrift regel-
matig naar voren dat art. 3:37 bw als rechtsgrondslag is te gebruiken. 

Art. 3:37 bw bepaalt dat verklaringen in iedere vorm kunnen geschieden 
en ook in één of meer gedragingen besloten kunnen liggen. Dit betekent 
dat gedragingen tot een juridisch bindende verklaring kunnen leiden. Juist 
bij de arbeidsovereenkomst biedt art. 3:37 bw mogelijkheden, omdat par-
tijen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst door gedragingen na-
der invulling geven aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Zo kan de 
werkelijk verrichte arbeid afwijken ten opzichte van de bedongen arbeid of 
kan blijken dat de werknemer zijn arbeid op een andere plaats verricht dan 
oorspronkelijk bedoeld was door partijen. Op welk moment kan worden 
aangenomen dat de feitelijke gedragingen van partijen zijn te beschouwen 
als juridisch bindende verklaringen? Die vraag kent naar mijn mening geen 
eenduidig antwoord. Wel is tijdsverloop hier van belang. Als gedurende een 
langere periode op een bepaalde wijze feitelijk invulling wordt gegeven aan 
de arbeidsovereenkomst, kan eerder worden aangenomen dat deze feite-
lijke invulling de inhoud van de arbeidsovereenkomst omvat. Het moment 
waarop deze feitelijke invulling doorslaggevend is, moet aanwijsbaar zijn.

Arbeid is een kernprestatie van de arbeidsovereenkomst, maar over de 
bedongen arbeid bestaat niet altijd duidelijkheid, omdat de invulling daar-
van ook voor een groot deel later kan plaatsvinden. Daarom is voorgesteld 
een rechtsvermoeden ten aanzien van de bedongen werkzaamheden te 
realiseren. Als een werknemer gedurende één jaar structureel bepaalde 
werkzaamheden verricht, dan wordt vermoed dat die werkzaamheden de 
bedongen arbeid omvatten. Een partij kan proberen dit rechtsvermoeden te 
weerleggen. Een succesvolle weerlegging is naar mijn mening bijvoorbeeld 
mogelijk, als een partij gedurende het jaar bezwaar heeft gemaakt tegen het 
feit dat de feitelijke werkzaamheden en de bedongen arbeid uiteenlopen.

Met enige regelmaat is naar voren gebracht dat de institutionele theorie 
zou gelden voor de arbeidsovereenkomst. Deze theorie stoelt op de ge-
dachte dat binnen een rechtsverhouding plaats is voor het incorporeren van 
ontwikkelingen. Dit incorporeren kan naar mijn mening juist met behulp 
van contractuele instrumenten worden gerealiseerd. De meerwaarde van 
contractuele instrumenten bestaat in de praktische toepassing ervan. Deze 
instrumenten zijn in de praktijk en rechtswetenschap volwaardig ontwik-
keld en bieden daardoor rechtszekerheid over de vraag of ontwikkelingen 
partijen juridisch kunnen binden. Ook bieden de contractuele instrumenten 
aan partijen waarborgen – bijvoorbeeld een belangenafweging –, terwijl 
weinig bekend is over waarborgen bij de institutionele theorie. 

 slotbeschouwing 12.7
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Loonstra meent dat de behandeling van het arbeidsrecht als afzonderlijk 
rechtsgebied is ontstaan door het dualisme tussen het personen- en het 
vermogensrechtelijke aspect dat aan het werken in onderschikkend ver-
band is verbonden. Hij is een voorstander van een wetboek voor sociaal 
recht en stelt voor de bepalingen uit het algemeen overeenkomstenrecht 
niet toe te passen op het arbeidsovereenkomstenrecht, tenzij een geschil 
(bijna) geheel betrekking heeft op het vermogensrechtelijke element van de 
arbeidsovereenkomst. 

In paragraaf 3.3 van hoofdstuk 4 is aangegeven waarom een wetboek 
van de arbeid naar mijn mening niet noodzakelijk is. De meeste geschil-
len hebben tevens een vermogensrechtelijk element, ook de geschillen die 
te maken hebben met de personenrechtelijke band, omdat deze geschillen 
pas opkomen zodra blijkt dat deze tot gevolg hebben dat de oorspronke-
lijke afspraken niet meer houdbaar zijn. Verder is het onduidelijk waarom 
geschillen die uitsluitend zien op de personenrechtelijke band tussen de 
werkgever en de werknemer niet zijn te reguleren met behulp van de regels 
van het overeenkomstenrecht. Die regels zijn geschikt gebleken voor het 
arbeidsrecht, terwijl een alternatief voor deze regels niet eenvoudig is te 
bedenken.

De redelijkheid en billijkheid geldt als grondbeginsel in het overeenkom-
stenrecht. Iedere partijverhouding wordt beheerst door dit begrippenpaar. 
Het is een tweeledig instrument, omdat het zowel flexibiliteit als bescher-
ming biedt aan contractspartijen.

In het arrest Van der Lely/Taxi Hofman speelt de redelijkheid en billijkheid 
ook bij de daar gehanteerde belangenafweging. De regel in dat arrest is 
toegespitst op wijzigingen die op initiatief van de werkgever worden door-
gevoerd. De arbeidsovereenkomst regelt echter de rechtsverhouding tussen 
twee partijen en wellicht dat daarom een algemene regel (van aanvullend 
recht; in cao’s; in een considerans bij de arbeidsovereenkomst) kan worden 
geformuleerd, die bepaalt dat een contractspartij bij de arbeidsovereenkomst 
positief moet ingaan op redelijke voorstellen van de andere contractspartij, 
verband houdende met gewijzigde omstandigheden van deze contractspar-
tij, tenzij dit redelijkerwijs niet van de contractspartij kan worden gevergd. 
Hiermee wordt de bereidheid van partijen tot onderhandelen over wijzigin-
gen bij voorbaat vastgelegd en kan worden voorkomen dat te snel het einde 
van de arbeidsovereenkomst als enige alternatief bestaat in het geval er 
wijzigingen opkomen. De gewijzigde omstandigheden die verband houden 
met een bepaalde contractspartij zijn te beschouwen als de gerechtvaar-
digde belangen van de wederpartij uit het arrest Baris/Riezenkamp. Met deze 
voorgestelde regel geldt een sterkere onderhandelingsplicht voor partijen 
tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst dan thans het geval is, zodat 
tijdens de looptijd rekening kan worden gehouden met de belangen van 



369

beide partijen. Een probleempunt blijft dat de werkgever en de werknemer, 
ook bij de voorgestelde regel voor de bereidheid tot onderhandelen, in een 
ongelijkwaardige positie verkeren. Die ongelijkwaardigheid bestaat echter 
ook als de regel niet uitdrukkelijk tussen partijen geldt, terwijl de regel juist 
meer uitdrukking geeft aan de intentie van partijen om in gelijkwaardig-
heid te onderhandelen, waardoor de regel werkt als een instrument van de 
ongelijkheidscompensatie.

 slotbeschouwing 12.7
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In dit onderzoek is het wijzigen van de arbeidsovereenkomst geplaatst in 
vermogensrechtelijk perspectief. In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gege-
ven en wordt de probleemstelling uitgewerkt. In de hoofdstukken 2 en 3 
is ingegaan op de overeenkomst in de zin van Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek (bw). Vervolgens is het onderzoek in de hoofdstukken 4 tot en met 
11 toegespitst op de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk 12 staan de analyse 
en de conclusies.

In hoofdstuk 1 is een inleiding gegeven op het onderzoek. Tevens is de 
centrale vraag uitgewerkt, namelijk of de arbeidsovereenkomst past bin-
nen het civielrechtelijke systeem, gezien de toepassing van rechtsregels die 
gelden voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vergelijking tot de 
toepassing van rechtsregels die gelden voor het wijzigen van de civielrech-
telijke overeenkomst. 

In hoofdstuk 2 is de totstandkoming van de overeenkomst in de zin van 
Boek 3 en 6 bw behandeld. Daar kwam naar voren dat het reguleren van 
ruil het belangrijkste doel is van de overeenkomst. Partijen moeten echter 
ook de mogelijkheid hebben een overeenkomst in rechte af te dwingen en 
de wet biedt daartoe diverse mogelijkheden.

In hoofdstuk 2 is tevens aandacht besteed aan rechtsbeginselen. 
Rechtsbeginselen werken door in het overeenkomstenrecht op grond van 
art. 3:12 bw en liggen vaak ten grondslag aan rechtsregels. Rechtsbeginselen 
blijken nuttig te zijn als niet mogelijk is een rechtsverhouding tussen par-
tijen nader (inhoudelijk) te kwalificeren. Tussen de rechtsbeginselen be-
staan geen voorrangsregels, maar uit de aard van de rechtsbeginselen blijkt 
meestal welk rechtsbeginsel in een bepaalde situatie prevaleert.

Op het moment dat partijen besluiten in onderhandeling te treden om 
met elkaar tot een overeenkomst te komen, geldt als uitgangspunt dat par-
tijen vrij zijn de onderhandelingen af te breken. Dit vloeit voort uit het be-
ginsel van contractsvrijheid, waaruit blijkt dat partijen vrij zijn een overeen-
komst aan te gaan met wie zij willen en met wie zij dat niet willen. Echter, 
op de vrijheid de onderhandelingen af te breken zonder dat verplichtingen 
ontstaan jegens de andere onderhandelingspartij bestaat een uitzondering, 
die in de jurisprudentie is ontwikkeld: soms moet de partij die de onderhan-
delingen afbreekt alsnog dooronderhandelen of de schade vergoeden die de 
wederpartij leidt door het afbreken van de onderhandelingen.

De rechtsregels voor het aangaan van de overeenkomst staan in de wet 
en bij die rechtsregels komt het beginsel van consensualisme sterk tot uit-
drukking. Door aanbod en aanvaarding komt een overeenkomst tot stand. 
Of van aanbod en aanvaarding sprake is, kan ter discussie komen te staan. 
Een partij kan bijvoorbeeld menen dat nooit sprake was van wilsovereen-
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stemming, omdat zijn wil niet was gericht op hetgeen de wederpartij uit zijn 
verklaring heeft afgeleid. Art. 3:35 bw vormt een uitwerking van het ver-
trouwensbeginsel en biedt uitkomst. Als een partij het gerechtvaardigd ver-
trouwen had dat zijn wederpartij de wil had een overeenkomst aan te gaan, 
dan kan de wederpartij geen beroep doen op het ontbreken van de wil. 
Gebondenheid aan een overeenkomst ontstaat dus als iemand vertrouwde 
en erop mocht vertrouwen dat een ander met hem de overeenkomst wilde 
aangaan. In de precontractuele fase en in de fase waarin partijen aan elkaar 
zijn gebonden komt eveneens een rol toe aan het vertrouwensbeginsel.

Als een overeenkomst rechtsgeldig is afgesloten, dan is deze onder om-
standigheden aantastbaar, namelijk als een partij een geslaagd beroep kan 
doen op een wilsgebrek. Soms kan een beroep van een partij op een wilsge-
brek worden voorkomen, namelijk als de wederpartij een wijzigingsvoorstel 
doet, waardoor het nadeel van de partij die een beroep doet op een wils-
gebrek voldoende wordt opgeheven. Hieruit blijkt dat het evenredigheids-
beginsel op de achtergrond van het overeenkomstenrecht meespeelt. Een 
evidente onevenredigheid die is vastgelegd in een overeenkomst leidt tot het 
vermoeden dat partijen niet in vrijheid hebben onderhandeld voordat ze de 
overeenkomst met elkaar aangingen. Hier blijkt tevens dat de contractsvrij-
heid van partijen niet absoluut geldt. 

In paragraaf 6 van hoofdstuk 2 is een aantal theorieën behandeld over 
bijzondere vormen van de totstandkoming van verbintenissen. Het gaat om 
theorieën die niet zozeer op de bestaande rechtsregels voor de totstandko-
ming van een overeenkomst (artt. 3:33 t/m 3:35 bw en art. 6:217 e.v. bw) 
zijn terug te voeren. Meestal wordt de redelijkheid en billijkheid als grond-
slag aangevoerd. Van Erp betoogt dat ‘gehoudenheden’ tot binding kunnen 
leiden, Nieskens-Isphording stelt dat het ‘fait accompli’ als aanvullende wij-
ze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen leidt, Barendrecht komt 
niet tot een bron van verbintenis, maar gaat in op vage normen, Smits, 
tenslotte, acht wederkerigheid van belang voor de ‘inhoudelijke rechtvaar-
diging van gebondenheid’.

In hoofdstuk 3 kwamen de rechtsregels aan de orde die gelden voor 
partijen als zij aan elkaar zijn gebonden op grond van een overeenkomst. 
De gebondenheid van partijen aan een overeenkomst is tweeledig. Partijen 
hebben wilsovereenstemming dat zij aan elkaar zijn gebonden door een 
overeenkomst en partijen hebben wilsovereenstemming over de inhoud van 
de overeenkomst. Tijdens de gebondenheid aan een overeenkomst bestaan 
diverse rechtsregels waarmee de rechtsverhouding tussen partijen nader 
kan worden bepaald (de uitleg of de invulling van een overeenkomst) en 
rechtsregels om de overeenkomst inhoudelijk te wijzigen. De duurover-
eenkomst vormt het uitgangspunt bij de beschrijving van de verschillende 
rechtsregels. 
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Na de totstandkoming van een duurovereenkomst is mogelijk dat par-
tijen het oneens zijn over de inhoud van hetgeen zij zijn overeengekomen. 
De bedoeling van partijen bij de overeenkomst is dan onduidelijk. Met 
behulp van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en het 
gerechtvaardigd vertrouwen, onder meer uitgewerkt in het arrest Ermes/
Haviltex, kan worden bepaald waartoe partijen zich jegens elkaar hebben 
verbonden, dus wat hun bedoeling was toen zij de overeenkomst met elkaar 
aangingen.

Tijdens de looptijd van een duurovereenkomst kan de situatie opkomen 
dat één van de partijen (of beide partijen) de onverkorte gebondenheid aan 
de overeenkomst ter discussie wil(len) stellen. Partijen nemen dan de be-
staande overeenkomst als uitgangspunt en bepalen vervolgens hoe zij deze 
kunnen wijzigen. De verbindende kracht van bestaande bepalingen uit de 
overeenkomst wordt dan onderdeel van onderhandelingen tussen partijen. 
Als zij overeenstemming bereiken over een aanpassing van de oorspronke-
lijke overeenkomst, dan is sprake van een tweezijdige wijziging. Ook een 
eenzijdig wijzigingsbeding is bruikbaar om de oorspronkelijke overeenkomst 
te wijzigen, mits een dergelijk beding bij voorbaat is afgesproken. 

Partijen kunnen in beginsel niet eenzijdig de overeenkomst wijzigen. Het 
beginsel van consensualisme vormt het uitgangspunt, evenals de rechtsze-
kerheid die partijen hebben dat een overeenkomst tot rechtens afdwing-
bare afspraken leidt. Een overeenkomst kan wel worden gewijzigd zonder 
instemming van de wederpartij, maar met de tussenkomst van de rechter 
door een beroep te doen op art. 6:258 bw. Verder biedt het recht de moge-
lijkheid een afspraak uit een overeenkomst opzij te zetten op grond van art. 
6:248 lid 2 bw. Deze beide normen dienen echter terughoudend te worden 
toegepast, waaruit is af te leiden dat de beginselen van consensualisme en 
rechtszekerheid worden gewaarborgd in het overeenkomstenrecht.

De beëindiging van een overeenkomst is de ultieme wijziging. Partijen 
kunnen de overeenkomst tweezijdig beëindigen, op basis van wilsovereen-
stemming, maar een eenzijdige beëindiging is in beginsel eveneens mo-
gelijk. Als partijen over de beëindiging van een duurovereenkomst niets 
hebben afgesproken, dan is deze meestal opzegbaar. De opzegging kan 
wel tot een vergoedingsplicht leiden van de partij die de overeenkomst 
opzegt jegens zijn wederpartij. De verbreking van de gebondenheid is dus 
niet zonder meer mogelijk, wat ook vanzelfsprekend is omdat anders geen 
belang toekomt aan het beginsel van de verbindende kracht van de over-
eenkomst. In feite ontbreekt dan ieder belang van de overeenkomst, omdat 
het reguleren van ruil niet mogelijk is. Een alternatief voor de opzegging 
is het ontbinden van een overeenkomst. Daarvoor is wel een toerekenbare 
tekortkoming van de wederpartij vereist. Ook een gedeeltelijke ontbinding 
behoort tot de mogelijkheden.

 samenvatting 



374

 samenvatting

Hoofdstuk 4 vormt de brug tussen het vermogensrecht en het arbeids-
recht. De arbeidsovereenkomst maakt als bijzondere overeenkomst onder-
deel uit van het vermogensrecht. In hoofdstuk 4 is aangegeven wanneer 
regels uit het algemene overeenkomstenrecht toepasselijk zijn op de ar-
beidsovereenkomst. In dit hoofdstuk is tevens aandacht besteed aan de 
gemeenschappelijke karakteristieken van bijzondere overeenkomsten. De 
arbeidsovereenkomst heeft deze karakteristieken allemaal in zich. Ten slotte 
is ingegaan op de vraag of het wenselijk is dat een apart wetboek voor de 
arbeid tot stand komt, maar die vraag is ontkennend beantwoord.

In hoofdstuk 5 is de historische achtergrond van de arbeidsovereenkomst 
behandeld. De regelgeving die verband houdt met de arbeidsovereenkomst 
is in de loop der tijd sterk toegenomen en in die regelgeving is vaak de con-
tractsvrijheid beperkt van partijen bij de arbeidsovereenkomst. Met de in-
voering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1907 is door de regering 
erkend dat de werknemer een structureel zwakkere onderhandelingspositie 
heeft. Daarom werd de beschermingsgedachte een centraal en onderschei-
dend thema in het arbeidsrecht dat ook in latere arbeidsrechtelijke regel-
geving is teruggekomen en tot gevolg had dat ook daarin de contractsvrij-
heid werd beperkt. De Wet op de arbeidsovereenkomst bleek een aanzet 
te zijn tot een actieve overheidsbemoeienis met de arbeidsverhouding in 
de daarop volgende jaren. Voorts is in 1907 uitdrukkelijk erkend dat het 
privaatrechtelijke karakter van contracten niet wordt aangetast door het feit 
dat niet aan alle contracten dezelfde beginselen ten grondslag liggen. De 
regering overwoog uitdrukkelijk dat de arbeidsovereenkomst in ieder geval 
onderwerp is van het burgerlijk recht.

Het onderzoek is in de hoofdstukken 6, 7 en 8 toegespitst op drie bij-
zondere kenmerken van de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk 6 is inge-
gaan op het kenmerk arbeid. Daar bleek dat arbeid niet op één lijn is te 
stellen met andere contractuele prestaties, omdat arbeid verbonden is met 
de persoon die de arbeid verricht. Arbeid kan vrijwel iedere willekeurige 
bezigheid omvatten en is niet altijd op vermogen waardeerbaar. De waarde 
van arbeid vergaat door tijdsverloop, ongeacht of de werknemer zijn ar-
beidskracht benut. Arbeid is daarom een kenmerk dat de arbeidsovereen-
komst bijzonder maakt. Voorts bleek dat de bijzondere prestatie arbeid 
eraan bijdraagt dat de arbeidsovereenkomst soms meer een coöperatieve 
duurovereenkomst is en minder als een in rechte afdwingbare overeen-
komst is te beschouwen, bijvoorbeeld als een werknemer door ziekte niet 
in staat is arbeid te verrichten. Het door ziekte niet kunnen presteren van 
de werknemer levert geen toerekenbare tekortkoming op, in tegenstelling 
tot niet presteren bij een andere overeenkomst. Een te strikte contractuele 
benadering is dus niet altijd mogelijk bij de arbeidsovereenkomst, omdat 
rekening moet worden gehouden met omstandigheden die verband houden 
met de persoon van de werknemer. Die omstandigheden vergen tot op 
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zekere hoogte de bereidheid van partijen om de inhoudelijke afspraken van 
de arbeidsovereenkomst aan te passen.

Arbeid staat in onderlinge samenhang met andere elementen van de 
arbeidsovereenkomst, waaronder de ondergeschiktheid van de werknemer. 
Daarop is nader ingegaan in hoofdstuk 7, waar bleek dat ondergeschiktheid 
een kenmerkend element is van de arbeidsovereenkomst. Met de onder-
geschiktheid komt tot uitdrukking dat de werknemer zijn arbeid onzelf-
standig verricht, in tegenstelling tot arbeid die wordt verricht op grond 
van een opdrachtovereenkomst of een overeenkomst tot aanneming van 
werk. De ondergeschiktheid brengt mee dat de werkgever gezag heeft over 
de werknemer en dat uit zich bijvoorbeeld in de instructiebevoegdheid 
van de werkgever, die van invloed is op de contractuele verhouding tus-
sen de werkgever en de werknemer, omdat het minder noodzakelijk is de 
arbeidsprestatie van de werknemer bij voorbaat volledig vast te leggen. 
De instructiebevoegdheid strekt echter niet zo ver, dat daarmee contrac-
tuele wijzigingen kunnen worden gerealiseerd. De instructiebevoegdheid 
is wel ruim als partijen niet duidelijk vastleggen wat de bedongen arbeid 
omvat. Doorgaans is de instructiebevoegdheid van invloed op de feitelijke 
invulling van de arbeidsovereenkomst en dat kan ertoe leiden dat deze 
feitelijke invulling gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst aan 
veranderingen onderhevig is, al is dan geen sprake van een contractuele 
wijziging, maar van een nadere invulling van de oorspronkelijke arbeids-
overeenkomst. De grens tussen de invulling en een wijziging is echter niet 
altijd duidelijk aan te geven. 

Het derde kenmerk is organisatie en is in hoofdstuk 8 aan de orde geko-
men. Met het aangaan van de arbeidsovereenkomst treedt de werknemer 
toe tot de werkgemeenschap, de organisatie van de werkgever en daar gaat 
de werknemer vervolgens onder leiding van de werkgever zijn arbeid ver-
richten. De werknemer heeft binnen de organisatie te maken met de werk-
gever, maar ook met andere werknemers. Met deze laatste heeft de werk-
nemer geen contractuele band. Geschillen tussen werknemers onderling 
kunnen worden opgelost doordat de werkgever met iedere werknemer een 
contractuele band heeft en daarbinnen mogelijkheden heeft om geschillen 
te beslechten, eventueel met behulp van arbeidsrechtelijke sancties. Verder 
kunnen werknemers elkaar onderling aanspreken op grond van art. 6:162 
bw en tenslotte is denkbaar dat werknemers met elkaars belangen rekening 
moeten houden op grond van de norm van art. 7:611 bw, waarin een alge-
mene betamelijkheidsnorm is af te lezen, die niet per definitie is gericht op 
de relatie tussen de werkgever en de werknemer, maar in het algemeen stelt 
dat een werknemer zich als goed werknemer moet opstellen. 

Omstandigheden die verband houden met de organisatie van de werk-
gever zijn van invloed op de contractuele verhouding tussen de werkgever 
en de werknemer, zonder dat deze omstandigheden altijd bij voorbaat 
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zijn verdisconteerd in de arbeidsovereenkomst. Binnen de bestaande ar-
beidsovereenkomst bestaat doorgaans wel voldoende ruimte om rekening te 
houden met omstandigheden die verband houden met de verandering bij 
de organisatie van de werkgever met behulp van de elementen van de ar-
beidsovereenkomst, zoals arbeid en ondergeschiktheid, welke voor een deel 
onbepaald zijn en daardoor ruimte bieden voor een nadere invulling van 
de arbeidsovereenkomst. De bestaande arbeidsovereenkomst en de daarin 
opgenomen afspraken zijn echter niet altijd ruim genoeg om rekening te 
houden met omstandigheden in verband met de organisatie en dan dienen 
partijen de bestaande arbeidsovereenkomst te wijzigen met behulp van de 
daartoe bestaande wijzigingsmogelijkheden die zijn gebaseerd op het alge-
mene overeenkomstenrecht.

Ook is nader ingegaan op de discussie over de toepasselijkheid van de 
institutionele en de contractuele theorie in het arbeidsrecht. In paragraaf 
3.4 van hoofdstuk 8 is aangegeven dat de institutionele theorie naar mijn 
mening van weinig belang is om organisatorische omstandigheden te laten 
meewegen. Het huidige regelkader, gebaseerd op de contractuele theorie, 
biedt voldoende ruimte voor het verdisconteren van organisatorische om-
standigheden en dat regelkader biedt partijen duidelijke waarborgen. Het 
biedt ruimte om op evenwichtige wijze rekening te houden met de belan-
gen van beide partijen bij de arbeidsovereenkomst.

In de hoofdstukken 9, 10 en 11 is het onderzoek toegespitst op de mo-
gelijkheden om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Hoofdstuk 9 behan-
delt het wijzigen van de arbeidsovereenkomst op individueel niveau. Het 
algemene overeenkomstenrecht blijkt maatgevend te zijn als partijen bij 
de arbeidsovereenkomst tot een wijziging willen komen. Dit betekent dat 
partijen in beginsel slechts tot een wijziging kunnen komen als zij daarover 
overeenstemming bereiken. Het arbeidsrecht biedt echter enkele bijzondere 
wijzigingsvormen, zoals het doorvoeren van een wijziging door de werkgever 
op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw, het 
doorvoeren van een wijziging op grond van art. 7:611 bw (Van der Lely/Taxi 
Hofman) en het doorvoeren van een wijziging op grond van de Wet aanpas-
sing arbeidsduur (waa). Deze bijzondere wijzigingsvormen zijn voor een 
groot deel gebaseerd op het algemene overeenkomstenrecht. Bij het eenzij-
dig wijzigingsbeding geeft de werknemer bij voorbaat zijn instemming aan 
de werkgever om later wijzigingen door te voeren, waardoor het eenzijdig 
wijzigingsbeding consensueel van aard is. Voorts kan de werkgever slechts 
een eenzijdige wijziging doorvoeren als de wijziging een belangenafweging 
doorstaat die is gegrond op de redelijkheid en billijkheid. Een wijziging op 
grond van art. 7:611 bw is eveneens gebaseerd op de redelijkheid en bil-
lijkheid en een strikte lezing van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman brengt 
mee dat de werknemer met wijzigingen dient in te stemmen, waardoor ook 
deze wijzigingsmogelijkheid in beginsel consensueel is. Daarbij geldt echter 
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als kanttekening dat de werknemer weinig onderhandelingsruimte heeft, 
omdat de Hoge Raad heeft overwogen dat de werknemer redelijke voor-
stellen die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk 
alleen mag afwijzen als aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan 
worden gevergd. Dit betekent dat de werkgever en de werknemer niet tot 
elkaar staan in een verhouding die vergelijkbaar is met contractspartijen 
bij de overeenkomst. In dit proefschrift is verder naar voren gebracht dat 
de redelijkheidstoets die wordt aangelegd in het arrest Van der Lely/Taxi 
Hofman zou moeten aansluiten bij het overeenkomstenrecht, namelijk bij 
art. 6:248 bw. Dit arrest biedt echter geen duidelijkheid of sprake is van de 
derogerende of de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. 
Daarom is betoogd dat het wijzigen van een contractsbepaling zou moe-
ten worden gebaseerd op de derogerende werking van art. 6:248 lid 2 bw, 
terwijl art. 6:248 lid 1 bw kan verklaren welke opstelling van partijen kan 
worden gevergd als de noodzaak tot een wijziging ontstaat. Zij dienen met 
elkaars gerechtvaardigde belangen rekening te houden en daarmee past het 
arrest Van der Lely/Taxi Hofman in de lijn van hetgeen is overwogen in het 
arrest Baris/Riezekamp. 

De waa biedt een specifieke arbeidsrechtelijke wijzigingsvorm. Deze wet 
geeft de werknemer ruimte om af te dwingen dat de werkgever met zijn 
persoonlijke belangen rekening houdt. De werkgever moet een verzoek tot 
aanpassing van de arbeidsduur inwilligen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of 
dienstbelangen zich daartegen verzetten. Hier geldt consensualisme slechts 
zeer beperkt als uitgangspunt, want de werkgever kan alleen zijn instem-
ming onthouden als hij daarvoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen 
heeft. De Wet arbeid en zorg (waz) biedt de werknemer mogelijkheden om 
tijdelijk een andere uitvoering te geven aan de bestaande arbeidsovereen-
komst, omdat de werknemer met een beroep op de waz bepaalde vormen 
van verlof kan vragen en de werkgever daaraan in beginsel zijn medewer-
king moet verlenen.

De wijzigingsmogelijkheden die bestaan in het overeenkomstenrecht zijn 
ook bruikbaar in het arbeidsovereenkomstenrecht. Een wijziging kan bij-
voorbeeld worden gegrond op wilsovereenstemming. Als partijen over een 
wijziging geen wilsovereenstemming kunnen bereiken, dan kunnen zij pro-
beren eenzijdig een wijziging te realiseren met een beroep op art. 6:248 
lid 2 bw of bij de rechter met een beroep op art. 6:258 bw. Deze artikelen 
bieden wijzigingsmogelijkheden met behulp van een toets op grond van de 
redelijkheid en billijkheid. Een proportionele toepassing van de redelijkheid 
en billijkheid is eveneens mogelijk op grond van art. 6:248 lid 2 bw, door 
een contractsbepaling opzij te zetten voor zover deze naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Niet iedere contractbepaling 
leent zich echter voor een proportionele toepassing van de redelijkheid en 
billijkheid.
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De wijzigingsmogelijkheden voor het wijzigen van de arbeidsovereen-
komst zijn voor een groot deel gegrond op de redelijkheid en billijkheid. In 
de arbeidsrechtelijke literatuur bestaat discussie of de zwaarte van de toets 
op grond van de redelijkheid en billijkheid verschilt al naar gelang de norm 
– art. 6:248 lid 2 bw, art. 6:258 bw, art. 7:611 bw of art. 7:613 bw – waarop 
de wijziging wordt gebaseerd. In dit proefschrift is aangegeven dat de re-
delijkheidstoets van art. 7:613 bw minder zwaar is dan de redelijkheidstoets 
op grond van art. 6:248 lid 2 bw, art. 6:258 bw of art. 7:611 bw.

Hoofdstuk 10 behandelt het wijzigen van de arbeidsovereenkomst op 
grond van collectief arbeidsrecht. Arbeidsvoorwaarden komen grotendeels 
tot stand door collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en collectieve ar-
beidsvoorwaarden kunnen eveneens wijzigingen ondergaan, die vervolgens 
doorwerken op individueel niveau. In hoofdstuk 10 is omschreven hoe par-
tijen bij een arbeidsovereenkomst gebonden raken aan collectieve afspraken 
en hoe zij gebonden raken aan latere wijzigingen van deze afspraken. Daar 
bleek dat het individuele arbeidsovereenkomstenrecht en het overeenkom-
stenrecht sterk van belang zijn, omdat de gebondenheid aan collectief ge-
regelde arbeidsvoorwaarden vaak daarop is gebaseerd.

De binding, de wilsuiting daartoe, is doorgaans ook gericht op latere 
wijzigingen van collectieve afspraken, terwijl deze nog niet kenbaar zijn 
op het moment dat partijen hun wil uiten voor gebondenheid. Partijen 
binden zich bijvoorbeeld bij voorbaat door een incorporatiebeding aan te 
gaan waarmee ook toekomstige wijzigingen van een bepaalde regeling van 
toepassing worden, zodra de oorspronkelijke regeling wordt gewijzigd. 

Vaak laten de werkgever en de werknemer de collectieve arbeidsvoor-
waardenvorming over aan cao-partijen, terwijl zij onderling slechts regelen 
dat zij gebonden zijn aan een cao of aan toekomstige wijzigingen daarvan. 
Die binding kan zijn gegrond op lidmaatschap bij een vakvereniging, maar 
gezien de lage organisatiegraad van werknemers wordt binding aan een cao 
veelal gerealiseerd met behulp van een incorporatiebeding of wordt de cao 
stilzwijgend toegepast.

Verder is mogelijk dat de werkgever een regeling tot stand brengt in 
samenspraak met de ondernemingsraad, al heeft de werkgever of de on-
dernemingsraad geen bevoegdheid om de werknemers aan een dergelijke 
regeling te binden. De binding aan een regeling met de ondernemingsraad 
geschiedt door middel van wilsovereenstemming tussen de werkgever en 
de werknemer, met behulp van een incorporatiebeding of met een be-
roep op een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 bw. Ook 
bedrijfsregelingen die de werkgever zelfstandig wil doorvoeren kunnen op 
grond van wilsovereenstemming of met behulp van een incorporatiebeding 
of een eenzijdig wijzigingsbeding doorwerken tussen de werkgever en de 
werknemer. Sommige regelingen vergen geen aparte instemming van de 
werknemer, omdat de werkgever deze kan opleggen op grond van zijn in-
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structierecht van art. 7:610 bw en art. 7:660 bw. Het hangt van de inhoud 
van de regeling af of de werkgever deze kan opleggen. Als de regeling voor-
namelijk ordemaatregelen omvat, is instemming van werknemers niet snel 
vereist, maar als de regeling tevens bepaalde arbeidsvoorwaardelijke aspec-
ten van de werknemers bevat, dan is instemming in beginsel wel vereist.  
In hoofdstuk 11 is ingegaan op het einde van de arbeidsovereenkomst als 
ultieme wijzigingsvorm. Partijen streven de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst na als zij de contractsband te knellend achten en geen moge-
lijkheden zien deze in stand te houden door bepaalde wijzigingen door te 
voeren. In hoofdstuk 11 is nagegaan in hoeverre de regels voor het wijzigen 
en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met elkaar samenhangen. 

Partijen hebben altijd de ruimte om onderhandelingen te openen over 
het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op grond van wilsovereenstem-
ming. Zij kunnen voorts onder omstandigheden eenzijdig het einde van 
de arbeidsovereenkomst bewerkstelligen door deze op te zeggen of door 
een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen. Het 
onderscheid tussen de contractsband en de inhoud van de arbeidsovereen-
komst kwam opnieuw naar voren, omdat het eenzijdig beëindigen van de 
contractsband wettelijk geregeld is, terwijl inhoudelijke aspecten van de ar-
beidsovereenkomst in beginsel slechts met behulp van onderhandelingen en 
gegrond op een tweezijdige rechtshandeling kunnen worden doorgevoerd. 
Het ontslagrecht is erop gericht de arbeidsovereenkomst in zijn geheel te 
beëindigen en is niet ingericht om een arbeidsovereenkomst voort te zetten 
in gewijzigde vorm.

Vervolgens is hoofdstuk 11 toegespitst op een discussie uit het algemene 
vermogensrecht over de vraag of het wijzigen en beëindigen van de over-
eenkomst als één leerstuk is te beschouwen en of deze discussie ook in het 
arbeidsrecht relevant is. De gedachte is dat meer de nadruk ligt op het 
in gewijzigde vorm nakomen van een overeenkomst in plaats van deze te 
beëindigen. Het coöperatiebeginsel wordt hiermee in verband gebracht, 
waaruit voortvloeit dat partijen hun medewerking moeten verlenen om de 
overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. In het overeenkomstenrecht 
blijkt echter voornamelijk een rol toe te komen aan wijzigingsbevoegd-
heden zodra een contractuele deficiëntie opkomt, zoals een toerekenbare 
tekortkoming of een wilsgebrek. In het arbeidsrecht zouden aan wijzigings-
bevoegdheden wellicht ook een grotere rol kunnen toekomen zonder een 
contractuele deficiëntie, omdat dit voortvloeit uit de bijzondere aard van de 
arbeidsovereenkomst die naar voren kwam in de hoofdstukken over arbeid, 
ondergeschiktheid en organisatie. De arbeidsovereenkomst blijkt een dyna-
mische duurovereenkomst te zijn, waardoor partijen vaak met feitelijke wij-
zigingen worden geconfronteerd die niet altijd stroken met de inhoud van 
de arbeidsovereenkomst. Daarom is overwogen dat partijen bij de arbeids-
overeenkomst zowel bij het bestaan als bij het ontbreken van contractuele 
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deficiënties verdergaand rekening moeten houden met de belangen van 
de wederpartij dan partijen bij de overeenkomst. Zo zou kunnen worden 
voorkomen dat feitelijke wijzigingen te snel tot gevolg hebben dat partijen 
het beëindigen van de arbeidsovereenkomst als enig alternatief zien. De 
rechtvaardiging voor een systeem waar verdergaand rekening wordt ge-
houden met de belangen van de wederpartij is gebaseerd op de feitelijke 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de redelijkheid en billijkheid. 
Het systeem past bij het feit dat de arbeidsovereenkomst een duurzaam sa-
menwerkingsverband reguleert en is als uitvloeisel van het coöperatiebegin-
sel te beschouwen. Ook is onder meer aangegeven dat de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst altijd mogelijk moet blijven, dat ondergeschiktheid 
geen grondslag voor een contractuele wijziging kan vormen en dat een mo-
ment aanwijsbaar moet zijn waarop een wijziging tot stand komt.

Hoofdstuk 12 is besteed aan de analyse en de conclusies van het onder-
zoek. Uit het onderzoek komt naar voren dat de arbeidsovereenkomst past 
in het civielrechtelijke systeem, omdat het algemene overeenkomstenrecht 
steeds het uitgangspunt vormt zodra partijen wijzigingen van de arbeids-
overeenkomst willen doorvoeren. De binding aan de arbeidsovereenkomst 
wordt met behulp van dezelfde juridische mogelijkheden betwist als de bin-
ding aan de overeenkomst. Niettemin kent het arbeidsrechtelijke systeem 
om de arbeidsovereenkomst te wijzigen eigen bijzonderheden, die voort-
vloeien uit het bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst. Partijen 
bij de arbeidsovereenkomst hebben in vergelijking tot partijen bij de over-
eenkomst een grotere behoefte om oorspronkelijke afspraken aan te passen, 
omdat zij willen aansluiten bij de manier waarop zij feitelijk uitvoering 
geven aan de arbeidsovereenkomst tijdens de looptijd daarvan. De om-
standigheden bij de arbeidsovereenkomst leiden er dus toe dat partijen 
eerder een beroep doen op de onverbindendheid, wat is te verklaren met 
behulp van de kenmerken arbeid, ondergeschiktheid en organisatie, welke 
ten grondslag liggen aan het bijzondere karakter van de arbeidsovereen-
komst. De arbeidsovereenkomst beoogt net als de overeenkomst de ruil van 
prestaties te reguleren, maar de ruil van prestaties vergt van partijen een 
zekere bereidheid tot aanpassing. Het is een dynamische duurovereenkomst 
met een vaak doorslaggevende rol voor omstandigheden die later tijdens de 
looptijd opkomen. Voorts komen veel wijzigingen in de individuele arbeids-
overeenkomst tot stand door middel van collectieve arbeidsvoorwaarden-
vorming. De manier waarop dergelijke wijzigingen doorwerken is echter 
grotendeels gegrond op het algemene overeenkomstenrecht.
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This study examines the amendment of employment contracts from the 
perspective of the law of property. Chapter 1 starts with an introduction 
and the definition of the study question. Chapters 2 and 3 consider the 
agreement within the meaning of Book 6 of the Dutch Civil Code (dcc). 
Next, chapters 4 to 11 focus on the employment contract. Chapter 12 con-
tains the analysis and the conclusion.

Chapter 1 provides an introduction to the study. It is also defines the 
central study question, which is whether the employment contract fits in 
with the system of civil law, when comparing the application of the rules 
of law as these apply to the amending of the employment contract with 
the application of the rules of law as these apply to the amendment of civil 
law agreements. 

Chapter 2 explores the formation of the contract within the meaning of 
Book 3 and Book 6 dcc. It emphasises that the regulation of exchanges is 
the most important purpose of the contract. Parties, however, should also 
be able to enforce a contract at law, and the law offers various ways to 
achieve this.

Chapter 2 also takes a closer look at legal principles. Legal principles 
have an effect on contract law by virtue of Section 3:12 dcc, and are often 
the basis of legal rules. Legal principles prove useful if it appears impossible 
to qualify a legal relationship between parties in more detail (in terms of 
substance). There is no obvious hierarchy of legal principles, but the nature 
of the principles concerned often leave little room for doubt as to which 
one will prevail in a certain situation.

At the time parties decide to enter into negotiations in order to reach an 
agreement, the underlying principle is that they are free to break off those 
negotiations. This follows from the principle of freedom of contract, which 
provides that parties are free to conclude a contract with whomever they 
want, and with whomever they do not want. However, there is an exception, 
developed in case-law, to the freedom to break off negotiations without 
obligations being created towards the other negotiating party: sometimes, 
the withdrawing party must continue negotiating or else compensate the 
damage suffered by the other party arising from the termination of the 
negotiations. 

The legal rules on the formation of contracts are laid down in the law, 
and these legal rules strongly reflect the principle of consensus. A contract 
is formed through offer and acceptance. The question whether offer and 
acceptance did indeed take place can be open to debate. A party may, for 
instance, take the view that there was never any consensus to begin with, 
since its intention was not aimed at that which the other party deducted 
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from its statement. Section 3:35 dcc addresses this principle of legitimate 
expectations, and offers solutions. If a party trusted with good reasons that 
the other party had the intention to enter into an agreement, then the 
other party cannot invoke the absence of intention. This means that a party 
starts to be bound to a contract if the other party relies - and was free to 
rely – on the assumption that it wanted to enter into a contract with the 
other one. The principle of legitimate expectation also plays a role in the 
pre-contractual phase and in the phase where parties become bound to 
each other.

If a contract was validly concluded then in certain circumstances it is 
capable of being impaired, namely where a party can successfully invoke 
vitiated consent. Sometimes, the other party can prevent the invoking of 
vitiated consent by proposing an alteration that sufficiently overcomes the 
disadvantage of the party invoking vitiated consent, indicating that the prin-
ciple of proportionality plays an important subsidiary role in contract law. 
An obvious disproportionality in an agreement creates the assumption that 
parties did not negotiate freely before they concluded the contract. This 
also demonstrates that contractual freedom of the parties is not absolute. 

Paragraph 6 of chapter 2 takes a closer look at a number of theories con-
cerning special forms of formation of obligations. The theories concerned 
cannot always be identified from the existing rules of law on the formation 
of contracts (Sections 3:33 to 3:35 dcc and Section 6:217 and further dcc). 
As a rule, reasonableness and fairness will be presented as a basis. Van Erp 
argues that obligations (‘gehoudenheden’) create the binding nature, Nieskens-
Isphording argues that the ‘fait accompli’ acts as a supplemental method for 
the creation or extinction of obligations, Barendrecht does not arrive at 
any particular source of obligations but addresses vague standards, whereas 
Smits considers reciprocity to be important for the ‘substantive justification 
for the binding nature’.

Chapter 3 discusses the legal rules that apply to parties if they are bound 
to each other under an agreement. The issue of being bound to a contract 
has two different aspects. Agree in that they are bound to each other by 
the agreement, and they also agree on the content of the agreement. During 
the period they are bound to a contract there are various rules of law that 
define in more detail the legal relationship between the parties (the inter-
pretation or details of an agreement) as well as legal rules governing the 
amendment of the content of the agreement. The continuing performance con-
tract acts as a reference point when describing the various rules of law. 

After the conclusion of a continuing performance contract, it is possible 
that parties will have different views with respect to the contents of their 
agreement. The intention of the parties to the contract is then unclear. The 
additional effect of the principle of reasonableness and fairness, worked out, 
inter alia, in the judgment in the case Ermes v. Haviltex, can then be used to 
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determine what exactly the parties undertook towards each other, i.e. what 
their intention was when they concluded the contract. 

During the life of a continuing performance contract the situation can 
occur where one of the parties (or both parties) may wish to renegotiate its 
being bound in full to the contract. Parties then take the existing contract 
as a reference point and subsequently determine it can be altered. The bin-
ding nature of existing provisions of the contract thus becomes part of the 
negotiations between the parties. If they reach agreement on an adjustment 
of the original contract, the amendment is bilateral. A unilateral amend-
ment clause is useful to amend the original contract, provided the option 
was agreed on in advance. 

In principle, the parties cannot unilaterally amend the contract. The prin-
ciple of consensus acts as a point of reference, just as much as the legal 
certainty of the parties that the contract creates enforceable arrangements. 
However, a contract may be altered without the consent of the other party 
through the intervention of a court by invoking Section 6:258 dcc. The 
law also provides for the setting aside of a provision in a contract on the 
basis of Section 6:248 paragraph 2 dcc. Both approaches, however, should 
be applied conservatively, which underlines that the principles of consensus 
and legal certainty are safeguarded in contract law.

The termination of a contract is the ultimate amendment. The parties 
may terminate a contract bilaterally, on the basis of consensus, but in prin-
ciple a unilateral termination is possible, too. If parties have not made any 
arrangements for the termination of a continuing performance contract, 
then as a rule it can be terminated. Termination can result in an obligation 
for the terminating party to pay the other party damages. This shows that it 
is not possible to shake off contractual obligations free from any consequen-
ces - which is only natural, for otherwise the principle of the binding effect 
of a contract would be meaningless. In that case the contract would lack 
all meaning, since the regulation of exchange would not be possible. An 
alternative to termination is the setting aside of the contract. This requires 
an attributable shortcoming by the other party. Another possibility is the 
partial setting aside of the contract. 

Chapter 4 forms a bridge between property law and employment law. 
The employment contract forms part of the law of property as a special 
contract. Chapter 4 sets out when the rules of general contract law apply 
to employment contracts. This chapter also considers the common cha-
racteristics of special contracts. Employment contracts contain all of these 
characteristics. Lastly, the question is raised whether it would be desirable 
to have a separate code of law for employment, and this is answered in the 
negative. 

Chapter 5 takes a closer look at the historical background of employ-
ment agreements. Over time, the number of regulations connected with 
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employment agreements has increased substantially, and often these rules 
have restricted the freedom of contract of the parties to the employment 
agreement. With the introduction of the Employment Contract Act in 1907 
(Wet op de arbeidsovereenkomst), the government recognised that the bargaining 
position of employees was structurally weaker. This is why the notion of 
protection became a central and distinguishing theme in employment law 
which also manifested itself in later employment regulations, often resulting 
in restrictions on the freedom of contract. The Employment Contract Act 
proved to be a prelude to active government involvement in employment 
relations for the years to come. It was also explicitly acknowledged in 1907 
that the private nature of contracts was not affected by the fact that not 
all contracts were based on the same principles. The government expres-
sly considered that the employment contract would in any case be part of 
civil law. 

In chapters 6, 7 and 8, the study focuses on three special elements of 
the employment contract. Chapter 6 deals with the element of labour. It 
appears that labour cannot be put on a par with other types of contractual 
performance, since labour is linked to the person performing the labour. 
Labour can comprise almost any random activity, and cannot always be 
expressed in financial terms. The value of labour lapses over time, regard-
less of whether the employee uses his power to perform the labour.

For this reason labour is an element that makes the employment con-
tract special. It also appears that labour as a special type of performance 
is a contributing factor to the notion that employment contracts are some-
times regarded more as a co-operative continuing performance contract 
than as an enforceable contract, for instance where the employee is unable 
to work because of illness. Being unable to perform due to illness does not 
constitute an attributable shortcoming, in contrast to non-performance un-
der other agreements. Too strict a contractual approach is thus not always 
possible in an employment contract, since circumstances will have to be 
taken into account relating to the person of the employee. Up to a point, 
these circumstances require a certain willingness of the parties to modify 
the substantive terms of the employment contract. 

Employment is also related to other elements of employment contracts, 
such as the subordinated position of the employee. This is examined in 
chapter 7, where it is established that subordination is a characteristic ele-
ment of the employment contract. This subordination is an expression of 
the fact that the employee does not perform his/her duties independently, 
unlike work carried out under a services agreement or a contracting-out 
of work. The subordination entails that the employer has a position of au-
thority over the employee, which becomes manifested, for instance, in the 
employer’s authority to give instructions, something that influences the con-
tractual relationship between the employer and the employee, as it makes 
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it less necessary to lay down in advance, and in full, what the employee is 
expected to do. This authority to instruct the employee, however, does not 
go so far that it could be used to effect contractual changes. But its scope is 
significant if the duties and responsibilities of the employee have not been 
laid down clearly by the parties. Generally, the authority to instruct the em-
ployee has an effect on the actual details of the employment contract and 
could mean that these details change during the term of the employment 
contract, even though such changes would not be contractual but rather a 
more detailed translation into practice of the original employment contract. 
The borderline between giving shape to a contract and changing it can 
sometimes be blurred. 

The third element is organisation, which is dealt with in chapter 8. 
When concluding an employment contract the employee joins the labour 
community, i.e. the organisation of the employer where the employee starts 
performing his/her duties under the supervision of the employer. In this 
organisation, the employee has to deal not only with the employer but also 
with the other employees. The employee, however, has no contractual ties 
with his co-workers. Disputes between employees can be resolved between 
them because the employer has a contractual relationship with each of 
them separately, which provides the employer with the tools to settle dis-
putes, if needed by taking disciplinary measures. In addition, employees 
can call each other to account under Section 6:162 dcc, and, finally, it is 
conceivable that employees may be obliged take each other’s interests into 
account pursuant to the standard laid down in Section 7:611 dcc, which 
contains a general standard of decency, not by definition aimed at the 
employer-employee relationship, but which provides in general that an 
employee is obliged to act as a good employee. 

Circumstances connected with the organisation of the employee influence 
the contractual relationship between the employer and the employee, wit-
hout being taken a priori into account in the employment contract. Within 
an existing employment contract there is often sufficient scope to allow for 
circumstances connected with changes in the set-up of the company and 
in this regard certain elements of the employment contract, such as labour 
and also the reporting structure are partly undefined so as to provide the 
opportunity to give shape and substance to any employment contract. The 
existing employment contract and the provisions it contains are not always 
broad enough to allow for circumstances connected with the organisation 
and if that is the case, parties will need to alter any existing employment 
contract by whatever means are available and based on general contract 
law.

This part also examines in more detail the debate on the applicability of 
institutional and contractual theory in employment law. Paragraph 3.4 of 
chapter 8 explains that in my view the institutional theory is not very rele-
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vant when considering whether any organisational circumstances should be 
taken into account. The current regulatory framework, based on contrac-
tual theory, offers sufficient scope to take the circumstances of the company 
into consideration, and this framework offers the parties clear safeguards. It 
provides for the interests of both parties to an employment contract to be 
taken into account in a balanced way. 

In chapters 9, 10 and 11 the study focuses on the possibilities for amend-
ment of an employment contract. Chapter 9 deals with the amendment 
of the employment contract at individual level. Use of general contract 
law appears to be normative, if parties to an employment contract wish 
to change it. This means that in principle parties can only amend a con-
tract if they come to terms on the amendments. Employment law allows 
certain very special forms of amendment, such as the implementation of 
an amendment by the employer on the basis of the unilateral amendment 
provision contained in Section 7:613 dcc, the implementation of an amend-
ment based on Section 7:611 dcc (Van der Lely v. Taxi Hofman) and the imple-
mentation of an amendment based on the Working Hours Amendment Act 
(Wet aanpassing arbeidsduur) (waa), all of which are based largely on general 
contract law. In the case of a unilateral amendment clause, an employee 
gives his/her consent in advance to the employer to implement changes 
at a later date, thereby making the nature of this clause consensual. Also, 
an employer can only implement a unilateral change if the change stands 
the test of a weighing of interests based on the standard of reasonableness 
and fairness. An amendment based on Section 7:611 dcc is based on the 
standard of reasonableness and fairness, too, and a narrow reading of the 
judgment in Van der Lely v. Taxi Hofman shows that an employee must agree 
to the amendment, which makes this amendment option, in principle, con-
sensual as well. It should, however, be noted that there is little scope for an 
employee in which to negotiate, considering that the Dutch Supreme Court 
took the stance that an employee may only reject reasonable proposals 
connected with a change of circumstances at the workplace if acceptance 
cannot in reasonableness be demanded. This means that the position of the 
employer and the employee towards one another cannot be compared to 
that of parties to a contract. This thesis also highlights that the test of reaso-
nableness applied in Van der Lely v. Tax Hofman should fit in with the provisi-
ons of contract law, more particularly Section 6:248 dcc. The judgment in 
this case, however, does not provide clarity as to whether the derogatory or 
additional effect of reasonableness and fairness played a part. This explains 
why it has been argued that the amending of a contractual provision should 
be based on the derogatory effect of Section 6:248 paragraph 2 dcc, while 
Section 6:248 paragraph 1 dcc offers guidance with respect to the issue of 
the attitude parties can be expected to take if the need for a change arises. 
They should take each other’s justified interest into account, and as such 
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the judgment in Van der Lely v. Taxi Hofman conforms with the consideration 
presented in Baris v. Riezekamp. 

The waa offers a specific form of employment-related modification. The 
Act gives an employee sufficient elbow scope to ensure that the employer 
takes the personal interests of the employee into account. The employer 
must grant a request for an adjustment to working hours, unless substantial 
corporate interests or official interests oppose this. Here, consensus plays 
only a very modest role as a basic principle, since an employer may only 
withhold his approval if substantial corporate interests or official interests 
require this. The Work and Care Act (Wet arbeid en zorg) (waz) enables em-
ployees temporarily to perform differently under an employment contract, 
since the employee, invoking the waz, can apply for certain types of leave 
to which the employer, as a rule, is obliged to consent.

The amendment options available in contract law can also be used in 
employment law. An amendment can, for instance, be based on consen-
sus. If parties fail to reach agreement on the amendment, they can try to 
effect a change by invoking Section 6:248 paragraph dcc, or through the 
courts by invoking Section 6:258 dcc. These sections offer amendment 
options based on the test of reasonableness and fairness. Proportional ap-
plication of reasonableness and fairness is also possible under Section 6:248 
paragraph 2 dcc, by setting aside a contractual provision to the extent it is 
unacceptable under the standard of reasonableness and fairness. However, 
not every contractual provision is suitable for proportionate application of 
reasonableness and fairness.

The options available for the amending of the employment contract 
are largely based on reasonableness and fairness. Professional literature on 
employment has debated whether the importance of the test of reasona-
bleness and fairness can vary, depending on the standards - Section 6:248 
paragraph 2 dcc, Section 6:258 dcc, Section 7:611 dcc or Section 7:613 
dcc - applied on which to base the amendment. This thesis explains that 
the test of reasonableness of Section 7:613 dcc is easier to pass than the test 
of reasonableness under Section 6:248 paragraph 2 dcc, Section 6:258 dcc 
or Section 7:611 dcc. 

Chapter 10 deals with the amendment of the employment contract un-
der collective employment law. For the most part, employment conditions 
are created collectively, and collective employment conditions can undergo 
changes that have an effect at individual level. Chapter 10 sets out how the 
parties to an employment contract become tied to collective agreements 
and how they become bound to changes made to those agreements at a 
later date. It appears that the law of individual employment contracts and 
the law of contract are of significant importance, since the fact that parties 
are bound to employment conditions agreed on collectively is often based 
on principles enshrined in these legal areas.
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The binding nature, and the corresponding declaration of intent, usu-
ally also extends to changes made subsequently to collective arrangements 
where these are not known to the parties at the time they declare their 
intention to be bound to their provisions. Parties, for instance, bind them-
selves in advance by agreeing to an incorporation provision which provides 
that future amendments of a certain regulation will be applicable, thereby 
altering the original arrangement. 

Often, the employer and the employee leave it to the parties negotia-
ting the collective bargaining agreement (cao) to create collective employ-
ment conditions, regulating amongst themselves no more than that they are 
bound to a cao, and its amendments, in the future. This binding aspect can 
be based on trade union membership, but with the low degree of organiza-
tion of employees, parties nowadays are often bound to a cao by means of 
an incorporation provision, or else the cao is applied tacitly. 

It is also possible that the employer will come to an agreement with the 
works council, even though neither the employer nor the works council 
is authorised to bind employees to any such arrangement. The parties 
are bound to an agreement with the works council by consensus between 
the employer and the employee, with the aid of the incorporation provi-
sion or by invoking a unilateral amendment clause within the meaning of 
Section 7:613 dcc. Corporate schemes that the employer wishes to imple-
ment independently can also have an effect on the employer-employee 
relationship, be it through consensus, the incorporation provision or the 
unilateral amendment clause. Some schemes do not require the employer’s 
separate approval, because the employer can impose a scheme by virtue 
of the company’s right to issue instructions under Section 7:610 dcc and 
Section 7:660 dcc. It depends on the nature of the scheme whether the 
employer can impose it. If the scheme mostly contains internal rules, then 
approval by the employees is not readily required, but if it also deals with 
employment-related issues that can affect the employee, then in principle 
employee approval is required. 

Chapter 11 examines the end of the employment contract as the ultimate 
form of amendment. Parties seek termination of the employment contract 
if they consider the contractual ties to be too constricting, and if they can-
not envisage any possibility of maintaining the contract by carrying out 
amendments. Chapter 11 examines the extent to which the rules for both 
amendment and termination of the employment contract are interrelated. 

Parties always have room to start negotiations on the termination of 
the employment contract based on consensus. They can also, in certain 
circumstances, effect termination of the employment contract unilaterally 
by giving notice or by filing a request for dissolution of the employment 
contract. Again, the difference between contractual ties and the contents of 
the employment contract are highlighted, since the unilateral termination 
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of contractual ties is regulated by law, whereas the substantive aspects of 
an employment contract are in principle only capable of being amended 
by means of negotiation, which can be implemented on the basis of a bi-
lateral legal act. The right of dismissal is aimed at complete termination of 
the employment contract, and is not designed to continue the employment 
contract in amended form. 

Next, Chapter 11 turns to a debate in general property law on the 
question whether the amendment and termination of an agreement can 
be considered as one tenet, and whether this debate is also relevant to 
employment law. The notion here is that most emphasis is put on perfor-
mance in the amended form of an agreement, rather than its termination. 
There is also a connection with the principle of cooperation, which entails 
that parties must cooperate in performing the contract as best as possible. 
Contract law, however, is shown to attach weight to the authority to intro-
duce amendments primarily where a contractual deficiency arises, such as 
an attributable shortcoming or vitiated consent. The power to introduce 
amendments might be given a more prominent role in employment law 
without a contractual deficiency, since this arises from the special nature of 
the employment contract, as became apparent in the chapters on labour, 
subordination and organisation.

The employment contract is a dynamic continuing performance agree-
ment, due to which parties often face factual changes that are not always 
in harmony with the contents of an employment contract. This explains 
the assertion that a party to an employment contract should have more 
consideration for the interests of the other party, both where contractual 
deficiencies exist and where these are absent, than a party to an agreement. 
This could prevent factual amendments too often resulting in parties con-
sidering termination of the employment contract as the only alternative. 
The justification for a system that has more consideration for the interests 
of the other party is based on the factual performance of the employment 
agreement and the reasonableness and fairness. Such a system agrees with 
the fact that the employment contract regulates a long-lasting co-operative 
venture and can be regarded as a consequence of the principle of coopera-
tion. It also indicates that termination of the employment contract should 
always remain a possibility, that subordination cannot form the foundation 
for a contractual amendment and that the coming into effect of an amend-
ment should be determinable. 

Chapter 12 deals with the analysis and the conclusion of the study. The 
study has shown that an employment contract fits in with civil law, since 
general contract law always provides the underlying principles when parties 
endeavour to make amendments to an employment contract. The binding 
nature of the employment contract is challenged with the same legal prin-
ciples as the binding nature of the agreement. Nevertheless, when it comes 

 summary 



390

 summary

to amending an employment contract employment law has its own peculi-
arities, which emanate from the special nature of the employment contract. 
Compared to parties to an agreement, the parties to an employment con-
tract have greater need for adjustments of original arrangements, since they 
want them to correspond to the way in which the employment contract 
is actually performed during its duration. The circumstances surrounding 
the employment contract entail that parties will invoke sooner that it is 
not binding, something that can be explained with the elements of labour, 
subordination and organisation, the foundations of the special nature of the 
employment contract. The employment contract, as with an agreement, 
aims to regulate the exchange of performances, but the exchange of perfor-
mances requires a certain degree of willingness of the parties to adjust. It 
is a dynamic continuing performance agreement, with often a decisive role 
for circumstances that emerge only later on during the term. Additionally, 
many amendments of individual employment conditions are created collec-
tively. The way in which such amendments have effect is, however, based 
largely on general contract law.
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hr 28 mei 1982, nj 1983/2 (Coolwijk/Kroes) (12.2.2)
hr 18 juni 1982, nj 1983/723 (Plas/Valburg) (2.4.1)
hr 14 januari 1983, nj 1983/457 (Hajziani/Van Woerden) (7.4.2; 12.2.2)
hr 15 april 1983, nj 1983/458 (Hajjout/Ijmah) (7.4.2; 12.2.2)
hr 28 september 1983, nj 1984/92 (6.4.2; 7.3.2)
hr 17 april 1984, nj 1985/18 (7.3.2)
hr 16 november 1984, nj 1985/624 (Buena Vista) (3.4.7; 3.5.3)
hr 8 februari 1985, nj 1986/137 (7.3.4)
hr 14 september 1985, nj 1985/244 (11.2.1)
hr 8 november 1985, nj 1986/309 (Van Haaren/Cehave) (6.5.1)
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hr 25 april 1986, nj 1986/714 (Smilde) (3.4.7)
hr 12 september 1986, nj 1987/267 (Westhoff/Spronsen) (12.2.2)
hr 24 oktober 1986, nj 1987/293 (11.2.1)
hr 12 juni 1987, nj 1988/150 (Kriek/Smit) (3.4.9)
hr 23 oktober 1987, nj 1988/1017 (vsh/Shell) (2.4.1)
hr 7 oktober 1988, nj 1989/335 (ibm) (10.2.5; 10.4.2)
hr 21 oktober 1988, nj 1990/439 (Mondia/Calanda) (3.5.3)
hr 11 november 1988, nj 1989/173 (Brouiller) (7.3.2)
hr 3 mei 1991, nj 1991/705 met nt. pas (11.2.2)
hr 31 mei 1991, nj 1991/647 (Vogelaar/Skil) (2.4.1)
hr 21 juni 1991, nj 1991/742 (Mattel/Borka) (3.5.3)
hr 22 november 1991, nj 1992/707 (Bootsma/Campina) (11.2.1)
hr 16 oktober 1992, nj 1993/264 (Bruinsma Tapijt bv/Schuitmaker) (9.4.2)
hr 19 maart 1993, jar 1993/78 (Bijen/Ecofour bv) (6.2.7)
hr 19 november 1993, jar 1993/274 (Campina/Van Jole) (3.4.9; 9.4.4; 9.5.2)
hr 25 maart 1994, nj 1994/390 (Ritico) (7.4.2; 12.2.2)
hr 8 april 1994, nj 1994/704 (Agfa/Schoolderman) (6.2.4; 7.3.3; 9.5.2; 12.6)
hr 28 april 1995, nj 1995/651 (Lensen/Pieters) (7.4.2; 12.2.2)
hr 27 oktober 1995, jar 1995/254 (Den Haan/The Box Fashion) (9.4.2)
hr 10 november 1995, jar 1995/272 (Molina/Restaurant Paco José) (6.2.7)
hr 3 mei 1996, nj 1996/523 (3.3.6)
hr 14 juni 1996, nj 1997/481 (De Ruiterij/mbo) (2.4.1)
hr 14 juni 1996, nj 1996/729, met nt. pas (3.4.9)
hr 8 november 1996, jar 1996/249 (Sijthoff/Ouwerkerk) (3.5.3)
hr 14 november 1997, jar 1997/263 (Groen/Schoevers) (2.6.2; 6.3.6; 7.1; 7.3.2)
hr 23 januari 1998, nj 1999/97 (Jans/fcn) (2.6.3; 3.3.4)
hr 13 februari 1998, nj 1998/460 (Inter Services bv/Borst) (9.4.2)
hr 13 februari 1998, nj 1998/461 (Guitsink/Inter Services bv) (9.4.2)
hr 20 februari 1998, nj 1998/493 (Briljant Schreuders/abp) (3.4.9)
hr 8 mei 1998, jar 1998/168 (Management Consultants Europe bv/Schoenmaker-
Wyrwich) (7.3.2)
hr 29 mei 1998,nj 1999/98 (Mooijman/Netjes) (2.6.3)
hr 26 juni 1998, jar 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman) (6.3.3; 6.5.5; 7.3.2; 
9.2.3; 9.2.5; 9.5.7; 11.3.2) 
hr 12 februari 1999, jar 1999/102 (s./e.) (6.2.7)
hr 16 april 1999, jar 1999/104 (6.2.7)
hr 25 juni 1999, nj 1999/602 (Vereniging voor de Effectenhandel/csm) (3.4.9; 
3.5.3)
hr 29 oktober 1999, nj 1999/823 (Ekkersrijt/De Rooy) (3.3.4)
hr 3 december 1999, nj 2000/120 (Latour/De Bruijn) (3.5.3)
hr 3 december 1999, jar 2000/18 (11.2.2)
hr 21 januari 2000, jar 2000/45 (P./Hema) (6.2.7)
hr 11 februari 2000, jar 2000/86 (10.3.4)
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hr 25 februari 2000, jar 2000/85 (fnv/Frans Maas) (3.4.7; 3.4.9; 9.5.2)
hr 28 april 2000, jar 2000/120 (Guiteneau/Midnet Tax bv) (6.3.3; 9.2.5; 
11.3.3)
hr 28 april 2000, jar 2000/122 (erfg. van Hese/De Schelde) (2.3.5; 9.4.2)
hr 12 mei 2000, nj 2000/412 (Interpolis/Peeten bv) (3.4.7)
hr 29 september 2000, jar 2000/223 (Van D./Nutricia) (6.2.6)
hr 22 juni 2001, jar 2001/130 (9.4.2)
hr 26 oktober 2001, jar 2001/238 (Bons/Ranzijn) (8.2.6)
hr 16 november 2001, jar 2001/258 (11.2.2)
hr 1 februari 2002, jar 2002/45 (Monte/Bank van de Nederlandse Antillen) 
(3.3.3)
hr 5 april 2002, jar 2002/100 (abn Amro/Malhi) (3.3.1; 3.3.3; 3.4.3; 7.2.2; 
9.2.2; 9.2.4; 10.2.5; 10.4.2; 11.3.2; 12.2.6; 12.5.3; 12.5.5)
hr 20 september 2002, nj 2002/610 (ing/Muller) (3.3.5)
hr 18 oktober 2002, nj 2003/503 (Buter/Besix) (3.3.5)
hr 15 november 2002, jbpr 2003/6 (anp) (7.3.2)
hr 20 december 2002, jar 2003/19 (tpg/Bollemeijer) (10.2.5)
hr 21 februari 2003, jor 2003/103 (9.4.2)
hr 5 september 2003, nj 2003/677 (Kalkman/Baarsma’s Dranken bv) (3.4.3)
hr 19 september 2003, jar 2003/244 (Marks/Albert Schweitzer Ziekenhuis) 
(2.4.1)
hr 10 oktober 2003, jar 2003/263 (Van der Male bv/Den Hoedt) (6.2.2; 6.2.6; 
6.4.1; 7.3.2)
hr 14 november 2003, jar 2003/296 (Drie-S Invest) (6.3.3; 8.3.2; 9.2.5; 
12.3.3)
hr 30 januari 2004, jar 2004/68 (Parallel Entry/klm) (2.3.7; 6.2.4; 8.3.3; 
9.5.2; 10.2.2; 12.6)
hr 20 februari 2004, jar 2004/83 (dsm/Fox) (3.3.5)
hr 2 april 2004, jar 2004/112 (Drankencentrale Waterland/Blakborn) (3.4.8; 
9.4.3)
hr 24 september 2004, nj 2004/672 (3.3.3)
hr 8 oktober 2004, jar 2004/259 (Vixia/Gerritse) (6.2.4)
hr 8 oktober 2004, nj 2005/52 (nsc/Pongers) (3.4.3)
hr 26 november 2004, jar 2004/289 (De Jong/Optimodal Nederland bv) 
(9.4.2)
hr 10 december 2004, jar 2005/15 (Diosynth/Groot) (7.3.2)
hr 8 april 2005, nj 2005/482 (Agis) (2.3.8; 3.5.5; 9.5.8)
hr 15 april 2005, jar 2005/117 (Unidek Volumebouw bv) (3.3.4)
hr 15 april 2005, jar 2005/153 (Ciris/Bartelink) (3.3.4)
hr 10 juni 2005, jar 2005/157 (Grillroom Ramses ii) (12.2.2)
hr 12 augustus 2005, nj 2005/467 (cbb/jpo) (2.4.1; 3.4.2; 3.4.10; 9.5.8)
hr 21 oktober 2005, jar 2005/272 (Kessler/Kesbeke) (6.2.4; 9.5.2; 10.2.2)
hr 17 februari 2006, nj 2006/378, m. nt. M.M. Mendel (3.4.8; 9.4.3)
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hr 14 april 2006, jar 2006/119 (UvA/Beurspromovendi) (7.1; 7.3.2)
hr 15 september 2006, jar 2006/244 (Schoenmaker/anwb) (7.3.2; 11.3.2)
hr 15 december 2006, jar 2007/19 (Van Houdts/bbo) (7.3.2)

 Raad van State

RvS 27 oktober 2004, jb 2004/390 (10.2.4)

 Gerechtshof

Gerechtshof Amsterdam 21 maart 1974, nj 1974/488 (6.2.7)
Gerechtshof Amsterdam 15 januari 1998, jar 2000/150 (11.2.4)
Gerechtshof Amsterdam 23 september 1999, prg. 2001/5694 (Ws Patrimonium/
Arik en Zeijrek) (12.2.2)
Gerechtshof Amsterdam 18 december 2003, prg. 2005/31 (3.3.3)
Gerechtshof Arnhem 7 oktober 2003, njf 2004/27 (3.4.6)
Gerechtshof Amsterdam 9 oktober 2003, jar 2004/180 (Hoekman/Holland 
Casino) (9.2.4)
Gerechtshof Amsterdam 26 februari 2004, jar 2004/202 (9.4.3)
Gerechtshof ’s-Gravenhage 31 maart 2006, jar 2006/136 (9.2.4)
Gerechtshof Amsterdam 26 mei 2005, jar 2005/132 (11.2.1)
Gerechtshof Den Haag 19 mei 2006, jar 2006/138 (7.3.4)
Gerechtshof Arnhem 27 juni 2006, jar 2006/209 (9.2.7)
Gerechtshof Arnhem 27 juni 2006, jar 2006/239 (9.2.6)
Gerechtshof Amsterdam 23 november 2006 (De Graauw/Brouwer Groep bv) 
(9.2.1)

 Rechtbank

Rb. Amsterdam, 31 mei 1995, jar 1995/162 (Robert Bosch/Duschka) (10.2.2)
Rb. Utrecht, 17 november 1999, jar 2000/39 (fnv/iku bv) (9.2.4)
Rb. Utrecht, 26 januari 2000, jar 2000/60 (Van Oorspronk/Levob) (9.2.4)
Rb. Breda, 25 april 2000, jar 2000/115 (7.3.4)
Rb. Almelo 21 februari 2001, jar 2001/74 (9.2.6)
Rb. Zutphen 25 juli 2002, jar 2003/13 (9.2.6)
Rb. Utrecht 16 oktober 2002, jar 2002/275 (De Graauw/Brouwer Groep bv) 
(9.2.1)
Rb. Rotterdam 30 juni 2005, ljn: at8725 (Van der Noordt personeelsdiensten) 
(10.2.4)

 President Rechtbank

Pres. Rb. Breda, 19 september 1977, nj 1978/266 (6.2.7)
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Pres. Rb. Rotterdam 23 november 1982, nj 1983/398 (10.2.2)
Pres. Rb. Leeuwarden 21 maart 2000, jar 2000/99 (9.2.6)

 Voorzieningenrechter Rechtbank

Voorzieningenrechter Rb. Utrecht, 22 december 2005, jar 2006/9 (10.3.3)
Voorzieningenrechter Haarlem, 13 juli 2006, jar 2006/199 (9.2.6)
Voorzieningenrechter Gouda, 28 september 2006, rar 2007/8 (9.2.4)

 Kantongerecht

Ktr. Rotterdam 5 april 1967, nj 1967/418 (6.3.5)
Ktr. Wageningen 6 april 1988, prg. 1989/2986 (10.2.2)
Ktr. Utrecht 5 november 1992, jar 1993/19 (9.2.3)
Ktr. Lelystad, 2 februari 1993, jar 1993/65 (Office Data Europe bv/Beverwijk-
van der Eijk) (11.2.4)
Ktr. Amsterdam, 16 maart 1993, jar 1993/73 (6.2.7)
Ktr Utrecht, 13 mei 1993, jar 1994/51 (Meijer/Volksuniversiteit) (9.2.6)
Ktr. Rotterdam, 1 december 1995, jar 1996/6 (11.2.4)
Ktr. Amsterdam, 23 maart 1995, jar 1995/89 (Van Grootel/Stichting de Weeren) 
(9.4.4)
Ktr. Wageningen, 8 oktober 1997, jar 1997/239 (Stichting Centrum voor kunstz-
innige vorming ’t Venster/van Holland) (11.2.4)
Ktr. Rotterdam 22 oktober 1997, jar 1998/4 (9.2.7)
Ktr. Zwolle, 18 november 1997, jar 1999/22 (Schutte/ptt Risicom Alarmering) 
(7.3.4)
Ktr. Zutphen 22 december 1998, jar 1999/88 (9.5.7)
Ktr. ’s-Hertogenbosch 3 maart 1999, jar 1999/68 (6.2.7)
Ktr. Middelburg 14 juni 1999, jar 1999/138 (9.2.6)
Ktr. Amsterdam 22 juli 1999, jar 1999/196 (Gomes-Da Veiga/Eurest) (8.2.5)
Ktr. Deventer 15 juni 2000, jar 2000/226 (9.2.6)
Ktr. Amsterdam, 4 juli 2000, jar 2000/183 (Aardema/Delta Lloyd) (9.2.4)
Ktr. Zaandam, 7 juli 2000, jar 2000/174 (9.2.6)
Ktr. Alkmaar 13 juli 2000, jar 2000/195 (9.5.7)
Ktr. Amsterdam 3 oktober 2000, jar 2000/242 (9.2.6)
Ktr. Schiedam 30 juli 2001, jar 2002/170 (9.2.6)
Ktr. Emmen 29 augustus 2001, jar 2001/178 (dsm/Beijk) (7.3.4)
Ktr. Haarlem 15 februari 2002, jar 2002/54 (9.2.6; 9.5.7)
Ktr. Hoorn 22 februari 2002, jar 2002/71 (9.2.6)
Ktr. Bergen op Zoom 3 april 2002, jar 2002/85 (X./Specsavers) (10.2.3)
Ktr. Amsterdam 3 mei 2002, jar 2002/123 (M./abn Amro Bank) (7.3.4)
Ktr. Roermond 15 oktober 2002, jar 2002/286 (Stork Industry) (9.2.4)
Ktr. Hilversum 16 oktober 2002, jar 2002/282 (9.2.6)
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Ktr. Groningen 20 november 2002, nj 2003/146 (9.4.2)
Ktr. Zutphen 26 november 2002, jar 2003/8 (Damen/Bührmann Ubbens bv) 
(9.2.7)
Ktr. Den Helder 22 april 2003, jar 2003/115 (Bindels/Taxi Noord-West bv) 
(7.3.4)
Ktr. Breda 20 augustus 2003, jar 2004/137 (10.3.7)
Ktr. Zwolle 2 september 2003, jar 2003/219 (Erica Beton bv) (7.3.4)
Ktr. Amsterdam 8 september 2003, jar 2003/230 (4.2.3)
Ktr. Rotterdam 31 december 2003, jar 2004/21 (Erdo bv/Boers) (9.2.6)
Ktr. Alphen aan den Rijn 24 februari 2004, jar 2004/72 (11.2.4)
Ktr. Bergen op Zoom 11 maart 2004, jar 2004/87 (Jooren/nto bv) (9.2.1)
Ktr. Amsterdam 14 april 2004, jar 2004/120 (Bakker & Boswijk Notarissen/x.) 
(2.4.1; 3.4.3)
Ktr. Utrecht 21 april 2004, jar 2004/126 (Goudse Verzekeringen/Stalpers-Oost) 
(9.2.6)
Ktr. Zutphen 27 april 2004, jar 2004/127 (Plijter/tpg) (9.2.6)
Ktr. Amsterdam 9 mei 2004, jar 2004/136 (Van Schijndel/Spencer Stuart int. 
bv) (9.2.6)
Ktr. Terneuzen 19 mei 2004, jar 2004/157 (Van Kerckhovens Bouwbedrijf bv/
Trommelen) (9.2.3; 9.2.6)
Ktr. Eindhoven 25 mei 2004, jar 2004/139 (Lathouwers/Brands Galvanische 
technieken bv) (9.2.6)
Ktr. Enschede 9 juni 2004, jar 2004/196 (Transfer Nederland bv/Snijder) 
(8.2.3)
Ktr. Utrecht 2 juli 2004, jar 2004/200 (Compass Group Nederland bv/Lareej) 
(11.2.4)
Ktr. Helmond 28 juli 2004, jar 2004/212 (Van Zeeland e.a./Vermo bv) (9.2.6)
Ktr. Zwolle 10 augustus 2004, jar 2004/251 (Ontraq/X.) (2.3.1; 3.4.3)
Ktr. Hilversum 11 augustus 2004, jar 2004/246 (X/Natuurmonumenten) 
(9.2.6)
Ktr. Amsterdam 30 augustus 2004, jar 2004/224 (Tempo Team/Tersteeg-
Verwer) (9.2.6)
Ktr. Rotterdam 28 september 2004, jar 2004/268 (10.4.2)
Ktr. Terneuzen 29 september 2004, jar 2004/270 (7.3.4)
Ktr. Rotterdam 28 oktober 2004, jar 2005/73 (Biemond e.a./Monterey 
Management bv) (9.2.6)
Ktr. Hilversum 8 november 2004, jar 2005/18 (X/tog Nederland West bv) 
(9.2.6)
Ktr. ’s-Hertogenbosch 11 november 2004, jar 2005/3 (Angenent/Raab Karcher 
Bouwstoffen bv) (9.2.6)
Ktr. Bergen op Zoom 25 november 2004, jar 2005/17 (Izaac/Ardee bv) 
(9.2.6)
Ktr. Rotterdam 4 januari 2005, jar 2005/40 (7.3.4)
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Ktr. Terneuzen 19 januari 2005, jar 2005/76 (7.3.4)
Ktr. Rotterdam 17 februari 2005, jar 2005/91 (Kuijper/Metalock bv) (9.2.6)
Ktr. Nijmegen 1 maart 2005, jar 2005/127 (Stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland/
Frissart-Kallenbach) (1.1; 9.2.6)
Ktr. Maastricht 29 maart 2005, jar 2005/105 (Initial Hokatex bv) (9.2.4)
Ktr. Amersfoort 27 april 2005, jar 2005/139 (fnv/cnv/Raet bv) (9.2.4)
Ktr. Sittard-Geleen 17 mei 2005, jar 2005/143 (H. bv) (8.2.3)
Ktr. ’s-Gravenhage 27 juni 2005, jar 2005/237 (Troost/kpn) (9.2.4)
Ktr. Arnhem 1 augustus 2005, jar 2005/208 (4.2.3)
Ktr. Utrecht 26 juli 2005, jar 2005/201 (fnv/cnv/Vandervelde) (9.2.4)
Ktr. Assen 19 december 2005, jar 2006/36 (9.2.4; 9.2.6)
Ktr. Leeuwarden 4 januari 2006, jar 2006/24 (8.2.3)
Ktr. Zwolle 13 juni 2006, prg. 2006/122 (zie ook jar 2006/183) (1.1; 9.2.5; 
9.5.2)
Ktr. Nijmegen 30 juni 2006, jar 2006/181 (9.2.4)
Ktr. Rotterdam 12 juli 2006, jar 2006/182 (12.2.2)
Ktr. Zutphen 31 augustus 2006, jar 2006/257 (11.3.2)
Ktr. Amersfoort 4 september 2006, jar 2006/246 (9.2.6)
Ktr. Assen 30 oktober 2006, rar 2007/20 (9.5.2)

 Nationale ombudsman

Nationale ombudsman 26 juli 1996, jar 1996/171 (11.2.2)

 cwi/rda

rda 8 december 1993, jar 1994/1 (11.2.2)
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A
Aangaan van de arbeidsovereenkomst (9.2.1)
Aangaan van de overeenkomst (2.1; 2.4.2)
Aanneming van werk (6.3.4; 6.3.6)
Aanpassing arbeidsduur (9.2.7)
Aansprakelijkheid werkgever (7.3.4; 11.2.2)
Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (3.1; 3.3.3; 8.3.3; 
9.4.2; 9.5.5; 9.5.7; 12.2.5; 12.3.3)
Adviesrecht (5.2.8; 10.3.3)
Afdwingbaarheid (2.2.2; 2.3.3; 2.3.4; 8.3.3; 9.5.7)
Algemeenverbindendverklaring (10.2.4; 10.2.6; 12.3.4)
Arbeid (5.2.5; 6; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.5; 12.4.2)
Arbeidsovereenkomst (4.2; 5; 7.3.2; 9.2)
Arbeidstijdenwet (5.2.9; 7.3.4; 10.3.6) 
Arbeidsongeschiktheid (5.2.9; 6.5.1; 6.5.2; 6.5.4; 6.5.5; 7.3.4; 8.2.3; 8.2.5; 
9.2.7; 9.5.2)
Autonomie (2.2.4; 2.3.9; 2.4.3; 3.3.3; 9.2.4; 10.2.2; 10.2.5; 10.2.6; 11.2.2; 
11.3.1)

B
Bedreiging (2.5.2)
Bedrog (2.5.2)
Beëindiging met wederzijds goedvinden (3.5.1; 7.4.2; 11.2.1; 12.2.2) 
Beëindigingsovereenkomst (3.5.1; 7.4.2; 11.2.1; 12.2.2)
Beginsel van consensualisme (2.3.2; 2.3.9; 3.4.6; 3.4.7; 4.2.2; 9.2.1; 9.5.3; 
12.2.2)
Beginsel van contractsvrijheid (2.3.3; 2.3.9; 3.4.2; 4.2.2; 5.2.3; 8.3.4; 9.5.7; 
11.3.1; 12.2.3)
Beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst (2.3.4; 2.3.9; 
3.3.7; 3.4.3; 3.4.7; 3.4.10; 3.5.3; 9.5.2; 9.5.5; 11.2.2; 12.2.4)
Beschermingsgedachte (4.2.3; 4.3.2 5.2.2; 5.2.4)

C
cao (3.3.5; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 8.2.3; 9.2.4; 9.5.9; 10.2; 12.3.4)
cao-norm (3.3.5)
Collectieve wijziging (9.2.4; 10.2; 10.3; 10.4)
Contractsvrijheid (2.2.1; 2.3.3; 2.3.9; 3.4.2; 3.4.10; 3.5.3; 4.2.2; 4.2.3; 5.2; 
8.3.4; 9.5.7; 10.2.6; 11.3.1; 12.2.3)
Contra-proferentem-regel (3.3.6)
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Coöperatiebeginsel (11.3.1; 11.3.2; 12.2.9)
Cumulatie (4.2.1)

D
Deeltijd (11.2)
Demotie (7.4.5; 12.2.2)
Derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid (3.4.7; 7.4.4; 9.4; 
9.5; 12.2.5; 12.3.3)
Détournement de pouvoir (9.2.5)
Dispensatie van algemeenverbindendverklaring (10.2.4; 10.2.6)
Doel van de overeenkomst (2.2)
Dringende reden (6.2.6; 6.2.7; 7.3.4; 12.2.8)
Duurovereenkomst (2.2.3; 2.3.2; 2.6.2; 3.2; 3.3.4; 3.5.3; 4.3.2; 8.2.6; 8.3.3; 
11.3.2; 12.3.3)
Dwaling (2.5.3; 3.4.3; 11.3.1)

E
Economische afhankelijkheid/machtspositie (2.3.8; 4.2.3; 5.2; 7.2.1; 7.2.3)
Eenzijdig wijzigingsbeding (3.4.4; 9.2.4; 9.5.9; 10.2.5; 10.3.7; 10.4.2; 12.3.2)
Evenredigheidsbeginsel (2.3.8; 2.3.9; 3.4.8; 4.2.3; 12.2.8)
Exceptio non adimpleti contractus (6.3.4)
Exclusiviteit (4.2.1)

F
Flexibiliteit (1.1; 2.6.2; 5.2.10; 8.3.3; 11.3.1; 12.4.1; 12.4.4)
Flexibiliteit en zekerheid (5.2.10)

G
Gedeeltelijke ontbinding (3.4.9; 3.5.4; 9.4.4; 11.2.4)
Gelaagde structuur (2.1; 4.2.1; 4.3.2; 9.2.1; 9.4.4)
Gelijke behandeling (2.3.7; 10.2.2; 11.2.2; 12.2.7)
Gelijkheidsbeginsel (2.3.7; 2.3.9; 12.2.7)
Gewichtige redenen (9.2.3; 9.5.8) 
Gezagsverhouding (5.2.8; 6.3.3; 6.3.4; 7.3.2; 12.4.3)
Goed werkgeverschap (6.5.1; 6.5.5; 8.2.6; 8.3.3; 9.2.3; 9.2.7; 9.5.2; 10.2.2; 
11.3.2; 12.3.3)
Goed werknemerschap (8.3.3; 9.5.2; 10.4.2; 11.3.2; 12.3.3) 
Goede trouw (2.4.1; 2.4.3; 3.4.2; 5.2.10; 9.5.8)
 
H
Herstel van de arbeidsovereenkomst (5.2.7; 11.2.2)
Huurovereenkomst (2.2.3; 2.3.3; 2.6.2; 3.2.1; 3.2.2; 5.1; 5.2.1)
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I
Imprévision (2.4.1; 3.4.9; 3.5.3; 3.5.4; 8.3.4; 9.2.3; 9.2.7; 9.4.4; 9.5.7; 11.3.1)
Incorporatiebeding (9.5.2; 10.2.2; 10.2.3; 10.2.5; 10.3.7; 10.4.1; 12.3.4)
Inspanningsverbintenis (6.2.5)
Instemmingsrecht (5.2.8; 10.3.4; 10.3.7)
Institutionele theorie (8.3.3; 8.3.4; 9.5.2)
Instructiebevoegdheid (6.3.4; 6.4.2; 7.3.2; 7.3.3; 7.3.4; 7.4; 8.2.4; 10.4.2; 
11.3.2; 12.4.3) 
Iustum pretium (2.3.8; 2.3.9)

K
Kennelijk onredelijk ontslag (6.2.3; 6.2.7; 11.2.2; 12.2.2)

L
Lex specialis (3.4.9; 4.2.1; 7.4.4)
Lidmaatschap vakvereniging (10.2.2; 10.2.3; 10.2.5; 10.2.6)
Loon (5.2.6; 6.2.4; 6.2.7; 6.5.1; 8.2.4; 9.2.5)

M
Matiging (9.3.1; 9.3.2)
Misbruik van bevoegdheid (9.2.5)
Misbruik van omstandigheden (2.5.2; 11.3.1)

N
Nakoming (3.4.7; 3.5.4; 6.2.5; 6.2.7; 11.2.4; 11.3.1)
Negatieve vakverenigingsvrijheid (10.2.2; 10.2.3)

O
Ondergeschiktheid (4.3.3; 6.2.7; 7; 8.2.4; 10.4.1; 11.3.2; 12.4.3)
Ondernemingsraad (or) (4.2.3; 5.2.8; 10.3)
Onderzoeksplicht (2.4.1; 3.4.3; 7.4.2; 12.2.2)
Onevenredigheid (2.3.8; 2.3.9; 3.4.4; 3.4.9; 5.2.7; 11.3.1)
Ongelijkheidscompensatie (2.3; 4.2.3; 5.2.2; 5.2.10; 8.3.4; 9.2.5; 12.2.8; 
12.3.3)
Ongelijkwaardigheid van partijen (2.3.8; 2.3.9; 4.2.3; 12.2.8)
Ontbindende voorwaarde (3.5.1; 4.3.3)
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst (3.5.3; 4.3.3; 6.2.5; 9.2.3; 9.2.5; 
9.4.4; 9.5.8; 11.2.4)
Ontbinding van de overeenkomst (3.5.4; 6.2.5; 11.3)
Ontslag wegens een dringende reden (6.2.6; 6.2.7; 7.3.4; 12.2.8)
Onvoorziene omstandigheden (2.4.1; 3.4.9; 3.5.3; 3.5.4; 8.3.4; 9.2.3; 9.2.7; 
9.4.4; 9.5.7; 11.3.1) 
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Opdrachtovereenkomst (2.2.3; 3.2.2; 4.2.3; 6.2.6; 6.3.1; 6.3.4; 6.3.5; 7.3.2; 
9.2.2)
Opeisbaarheid (2.2.2)
Opheffen nadeel (2.5.2; 3.4.4; 3.4.5; 11.3.1)
Opzegging van de arbeidsovereenkomst (5.2.7; 6.2.3; 11.2.2; 11.2.3)
Opzegging van de overeenkomst (3.5.3; 3.5.4; 11.3.1)
Organisatie (1.2; 4.3.3; 6.3.3; 6.4.3; 8; 9.2.4; 9.5.2; 12.4.4)
Organisatorische omstandigheden (8.2.3; 9.5.2; 12.4.4)

P
Pacta sunt servanda (2.3.4; 2.3.9; 10.3.5; 12.2.4)
Passende arbeid (6.5)
Postcontractuele zorgplicht (3.5.5)
Precontractuele fase (2.3.8; 2.4; 9.5.8; 11.3.1)
Proeftijd (6.3.2; 7.2.3; 9.4.2; 10.2.3; 11.2.1)

R
Rechtsvermoeden (5.2.10; 6.3.3; 7.4.5; 11.3.2)
Rechtszekerheidsbeginsel (2.3.5; 2.3.9; 3.4.7; 7.4.2; 8.3.4; 9.2.2; 9.5.2; 12.2.5)
Redelijkheid en billijkheid (2.3.1; 3.4.7; 3.4.8; 9.4; 9.5; 12.3.3)
Reglement (8.2.3; 9.2.5; 10.4)
Reorganisatie (8.2.3)
Resultaatsverbintenis (6.2.5)
Risicoverdeling (8.2.4; 6.5.1; 9.2.7)

S
Samenloop (4.2.1)
Sancties (6.2.6; 7.3.4; 9.2.5)
Schadevergoeding (2.4.1; 3.5.3; 6.2.3; 6.2.7; 8.3.4; 11.2.2)
Scholing (8.2.5) 

T
Toerekenbare tekortkoming (3.2.2; 3.5.4; 6.2.6; 8.2.3; 9.2.5; 9.2.7; 11.2.4; 
11.3.1; 12.4.2)
Terughoudendheid (2.4.1; 3.3.3; 3.4.7; 3.4.9; 9.4.4; 9.5.2; 9.5.4; 9.5.7)

U
Uitleg van de (arbeids-)overeenkomst (3.3; 4.3.2; 7.2.2; 7.3.2; 9.5.5; 9.5.7) 
Uitzendovereenkomst (8.2.1)

V
Vakantie (6.2.7; 8.2.6; 10.3.3; 10.3.4; 11.2.1)
Vakverenigingsvrijheid (10.2.2; 10.2.3)



415

Veiligheid (5.2.2; 7.2.1; 7.3.3; 7.3.4; 8.2.3)
Vertrouwensbeginsel (2.3.6; 2.3.9; 12.2.6)
Verklaring (2.4.2; 2.4.3; 3.3.7; 4.3.3; 7.2.2; 7.4.2; 9.2.2; 12.2.2; 12.2.6)
Vernietiging (2.4.2; 2.5.2; 2.5.3; 3.4.5; 11.2.2)

W
Wanprestatie (3.2.2; 3.5.4; 6.2.6; 8.2.3; 9.2.5; 9.2.7; 11.2.4; 11.3.1; 12.4.2)
waz (5.2.9; 9.2.7; 10.3.6)
Wederkerigheid (2.6.5; 12.5.5)
Wederzijds goedvinden (3.5.1; 7.4.2; 11.2.1; 12.2.2)
Werktijden (6.4.2; 7.3.2; 7.3.4; 8.2.4)
Wetboek van de arbeid (4.3.3)
Wijziging van de overeenkomst (3.4; 12.3)
Wijziging van de arbeidsovereenkomst (9.2; 9.3; 9.4; 12.3)
Wijzigingsbeding (3.4.4; 9.2.4; 9.5.9; 10.2.5; 10.3.7; 10.4.2; 12.3.2)
Wilsgebreken (2.5; 11.3.1) 
Wilsuiting (2.3.2; 2.4.2; 2.4.3; 3.4.2)

Z
Ziekte (6.2.2; 6.2.3; 6.2.6; 6.2.7; 8.2.5; 9.2.7)
Zorgplicht (7.3.4; 9.2.7)
Zorgverlof (9.2.7)
Zorgtaken (9.2.7; 11.3.2; 12.3.3)
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 curriculum vitae

Alf Floris Bungener werd op 23 februari 1976 geboren te Stadskanaal. Hij 
doorliep het Praedinius Gymnasium te Groningen en studeerde vervolgens 
af in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn 
studie heeft hij een aantal keuzevakken gevolgd aan Tulane University 
te New Orleans, Verenigde Staten. Na zijn studie verrichtte hij promo-
tie-onderzoek bij het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam en werkte hij deeltijd bij Allen & Overy te Amsterdam. Hij is 
thans werkzaam als advocaat bij Allen & Overy.


