
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief

Bungener, A.F.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bungener, A. F. (2008). Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk
perspectief. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-wijzigen-van-de-arbeidsovereenkomst-in-vermogensrechtelijk-perspectief(4dd9e6ff-cc8e-4c75-91db-f7b962a149eb).html


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 ( ), zowel in regels van het alge-

mene overeenkomstenrecht van Boek  en  , als in regels van Titel  

van Boek  . 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  en   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 



iedere uitgave van de Jurisprudentie Arbeidsrecht wel een uitspraak staat 

over het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.  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 .  uur en .  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-
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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 

Ktr. Zwolle  juni , PRG. /  (zie ook: JAR / ).



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. :  lid  , art. :  , art. 

:   en art. :   –, 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?

In hoofdstuk , paragraaf .  staat hoe de kantonrechter deze zaak beslist.



.  De probleemstelling, indeling en afbakening 
 van het onderzoek

.  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   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.

.  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   beschreven. In hoofd-

stuk  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  staat in het teken van de overeenkomst in de zin van 

Boek  . 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  wordt uiteengezet welke plaats de arbeidsovereenkomst 

heeft binnen het  en komt aan de orde welke redenen bestaan voor het 

opnemen van een bijzondere regeling van een aantal overeenkomsten en 



wordt aangegeven welke gemeenschappelijke kenmerken aanwijsbaar zijn 

voor bijzondere overeenkomsten.

Vanaf hoofdstuk  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 . 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 ,  en  concentreren zich op drie bijzondere kenmerken 

van de arbeidsovereenkomst en de invloed daarvan op de verhouding van 

partijen bij de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk  komt arbeid als con-

tractsprestatie ter sprake en wordt uiteengezet welke bijzonderheden daar-

mee samenhangen. In hoofdstuk  staat de ondergeschiktheid centraal en 

in hoofdstuk  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 ,  en  volgt de behandeling van de manieren 

waarop de arbeidsovereenkomst kan worden gewijzigd. De hoofdstukken 

 en  concentreren zich op het wijzigen van de arbeidsovereenkomst op 

individueel en collectief niveau en hoofdstuk  gaat in op het verband tus-

sen het beëindigen en het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

Hoofdstuk  bevat de analyse, de conclusies en een slotbeschouwing.

.  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   en het overeenkomstenrecht van Boek   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   en 

de arbeidsovereenkomst uit Titel  van Boek  , blijft een vergelijking 

met buitenlandse rechtsstelsels buiten beschouwing. 



In hoofdstuk ,  en  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 . Er is geen empirisch onderzoek 

verricht.




