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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.

Het beginpunt van de beschrijving van regelingen is , 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 . 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.

.  Beperkingen aan de contractsvrijheid 
 in arbeidsrechtelijke regelingen vanaf 

: de arbeidsovereenkomst is als andere overeenkomsten

Vanaf  tot en met de inwerkingtreding van de Wet op de arbeidsover-

eenkomst in  werd de arbeidsverhouding in een summiere regeling ge-

regeld als huurovereenkomst.  De oorsprong van deze regeling is te vinden 

bij het Romeinse recht en de Franse Code Civil. In de artikelen werd de 

 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 , p.  

t/m .

 Art.  t/m    alsmede de art.  en   .



arbeider op geen enkele wijze beschermd. Op grond van art.    

had de werkgever (‘meester’) zelfs een bijzonder sterke bewijspositie in geval 

van conflicten met de arbeider.

Levenbach beschrijft hoe rond  werd aangekeken tegen het burger-

lijk recht:

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

vormen.’  

‘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.’  

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.

Naast de ruime contractsvrijheid voor partijen was de regel dat over-

eenkomsten partijen tot wet strekken van belang.  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.  Opzoomer, Land, Asser en Diephuis waren in de periode na 

Meijer allemaal voorstanders van het legisme. Hun ideeën over de overeen-

 M.G. Levenbach, Het Burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 

 tot heden, in: Gedenkboek Burgerlijk Wetboek - , onder redactie van P. Scholten en 

E.M. Meijers, Zwolle: Tjeenk Willink , p. .

 M.G. Levenbach, Het Burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 

 tot heden, in: Gedenkboek Burgerlijk Wetboek - , onder redactie van P. Scholten en 

E.M. Meijers, Zwolle: Tjeenk Willink , p.  en .

 C.J.H. Jansen, Tussen autonomie en solidariteit: contractsvrijheid in de e eeuw, in: 

Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 

, p.  en p. .

 Art.   .

 P.C. Kop, Legisme en privaatrechtswetenschap, Deventer: Kluwer , p. . Meijer leefde 

van - . 



komst en de wilsovereenstemming zijn kenmerkend voor het rechtsdenken 

in het grootste gedeelte van de e 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  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  

hadden komt voort uit de onevenredige positie tussen de werkgever en de 

werknemer en daaruit voortvloeiende misstanden. 

Misstanden

Formeel juridisch hadden partijen op grond van het   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 e eeuw echter tot sociale 

misstanden en een zwakke onderhandelingspositie voor de werknemer. Het 

formeel juridische beeld van de arbeidsverhouding ging gedurende de e 

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 
e eeuw vrij klein. Het waren voornamelijk zelfstandigen die werkzaam 

waren in de landbouw en kleine industrie.  Grote industrieën kwamen pas 

later, in de tweede helft van de e eeuw tot ontwikkeling. In de periode 

daarvoor was de regeling van  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  

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p.  en .



grote meerderheid lege woorden bleven, rechtseenheid en rechtsgelijkheid een 

illusie waren.’  

Tevens merkt Van den Bergh op dat de overheid zich in de periode van 

 tot  op het gebied van economische ontwikkelingen behoudend 

opstelde.

De totale vrijheid voor contractspartijen leidde tot grote ongelijkheid 

tussen arm en rijk in Nederland. In  – voor de industriële revolutie – 

was de regeling uit het  van  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  is een verandering te zien en gaat de overheid ingrij-

pen – na parlementaire enquêtes over onder andere kinderarbeid ( ) 

en veiligheid en gezondheid van werklieden in fabrieken en werkplaatsen 

( - ) –, aldus Van den Bergh.

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  kwam een 

arbeidsverbod tot stand voor kinderen onder  jaar.  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 , kwam 

de Arbeidswet tot stand, die enige bescherming bood aan kinderen tot  

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.  Vervolgens werd 

de bescherming uitgebreid tot volwassen werknemers. De Veiligheidswet 

 G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht, Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in 
vogelvlucht, derde druk, Deventer: Kluwer , p. .

 G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht, Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in 
vogelvlucht, derde druk, Deventer: Kluwer , p. . Zie tevens C.J.H. Jansen, Tussen 

autonomie en solidariteit: contractsvrijheid in de e eeuw, in: Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen 
autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers , p.  e.v.

 G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht, Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in 
vogelvlucht, derde druk, Deventer: Kluwer , p. .

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p. ; vrouwen (en kinderen) werden indertijd niet als gelijk aan de 

(volwassen) man beschouwd.



uit  voorzag in de mogelijkheid om bij  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.’  In  werd de Ongevallenwet ingevoerd. Dit was 

een sociale verzekering die werknemers bij een bedrijfsongeval van een uit-

kering voorzag.  Dit was de eerste sociale verzekeringswet, die echter een 

beperkte werkingssfeer had.  Verder trad in  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  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.’  

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.

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 

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p. .

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p. .

 F.M. Noordam, Inleiding Socialezekerheidsrecht, e druk, Deventer: Kluwer , p. .

 P.A. Diepenhorst, De Nederlandse arbeidswetgeving, deel , Zeist: N.V. G.J.A.Ruys Uitgevers-

Mij. , p. .

 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den den juli , 

Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, , Deel , p. .



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.  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  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. a: 

‘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.’

Inbreuk op de contractsvrijheid?

In  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  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  

 C.J.H. Jansen, Tussen autonomie en solidariteit: contractsvrijheid in de e eeuw, in: 

Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 

, p. , geeft aan dat voor het eerst dwingend recht werd ingevoerd op het gebied van 

het vervoer van personen en goederen.

 Staatsblad , no. . Zie ook A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der 
wet van den den juli , Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, , Deel , p. .



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.’

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 , 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  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.’

 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den den juli , 

Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, , Deel , p. .

 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den den juli , 

Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, , Deel , p. . Ook in de Eerste Kamer werden 

vergelijkbare bezwaren afgedaan met de mogelijkheid tot compenseren van ongelijkheid. Zie 

bijvoorbeeld Bles, Deel , p. .



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.’

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.  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  bestond uit ongeveer tachtig artikelen voor het arbeidsrecht, een 

aanzienlijke toename ten opzichte van het aantal artikelen uit het  van 

. Een groot deel van de artikelen was dwingendrechtelijk van aard. Op 

afwijken van de artikelen stond de sanctie van nietigheid.

 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den den juli , 

Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, , Deel , p. .

 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der wet van den den juli , 

Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, , Deel , p. .



Actieve overheidsbemoeienis

De Wet op de arbeidsovereenkomst uit  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 e eeuw het huurrecht omkleed met bescher-

mende wetgeving in de Huurcommissiewet ( ), de Huuropzeggingswet 

( ) en later het Huurbeschermingsbesluit en Huurprijsbesluit (beiden 

) en de Huurwet ( ).  De ongelijke feitelijke verhouding tussen de 

huurder en de verhuurder was ook daar de basis voor een actief overheids-

ingrijpen met behulp van wetgeving.

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 . Tot  lijkt er juridisch – 

wetstechnisch – weinig te zijn veranderd. In  werd de Arbeidswet uit 

 vervangen. Daarin werden bepalingen over maximum arbeidstijden 

opgenomen voor volwassen werknemers.

Tot  was art. n  de wettelijke basis voor cao’s. Dat veran-

derde toen in  de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet ) 

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.’

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  

 C.J. van Zeben, e.a., Bijzondere overeenkomsten, e druk, Deventer: Kluwer , p. .

 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. :  . 

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p. .

 L.G. Kortenhorst en Mac. M.J. van Rooy, De collectieve arbeidsovereenkomst juridisch en 
economisch-sociaal, e druk, Zwolle: Tjeenk Willink , p. .



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  in  kwam de mogelijkheid om 

bepalingen van cao’s algemeen verbindend te verklaren met regelmaat aan 

de orde.  In  werd de Wet op het algemeen verbindend en het onver-

bindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 

(Wet ) 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. 

 lid  Wet  was bepaald dat dit slechts mogelijk was op verzoek van de 

bedrijfsraad of op verzoek van één of beide partijen bij de cao.

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  beschouwt de arbeidsovereenkomst nog geheel en al in het kader van 

privaatrecht ; de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst van  gaat reeds 

enigszins boven het niveau van privaatrecht uit ; het thans aanhangige ontwerp 

zet in deze richting een beslissenden stap.’

Kamerleden zagen een ontwikkeling van de individuele arbeidsovereen-

komst als civielrechtelijke overeenkomst naar een rechtsverhouding ‘bo-

 Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting Wet op het algemeen verbindend en 

onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten,  april , 

no. , p. .

 In  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.

 Memorie van Toelichting Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren 

van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten,  april , no. , p. .



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  op 

een punt waar het privaatrechtelijke aspect van de arbeidsverhouding ter 

discussie wordt gesteld, net zo als in , toen dat gebeurde tijdens de 

parlementaire behandeling van de Wet op de arbeidsovereenkomst.

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 ( ) werd in  opgericht. Werkgevers en 

werknemers waren in de  vertegenwoordigd. Het Buitengewoon Besluit 

Arbeidsverhoudingen ( ), ingevoerd in , omvatte regels over de stu-

ring van de arbeidsmarkt in het kader van de wederopbouw.  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.

Het  was (en is) een inperking van de contractsvrijheid naast de in 

 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  was zowel publiekrechtelijk als privaatrechte-

lijk. Het  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 . Een eerste inperking 

van de contractsvrijheid door de invoering van het  was het hierboven 

genoemde vergunningsvereiste voor het verlenen van ontslag. Een tweede 

inperking was de door de overheid gevoerde politiek op het gebied van 

 In de literatuur gaan al jaren stemmen op om het  weer af te schaffen. Zie bijvoorbeeld 

P.F. van der Heijden e.a., Ontslagrecht zonder ontslagvergunning, Mededelingen Hugo Sinzheimer 

Instituut , nr. . 

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p.  en S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende 
reden, Kluwer , p. .



arbeidsvoorwaarden, waaronder loon. Arbeidsvoorwaarden werden vast-

gelegd door een overheidsorgaan, het College van Rijksbemiddelaars.  De 

wil van contractspartijen deed op dit gebied niet ter zake. Alle collectieve 

regelingen werden met het invoeren van het  tot standaardnormen 

verklaard.  Alle cao’s moesten door het College van Rijksbemiddelaars 

worden goedgekeurd op grond van het .

In  waren de volgende regelingen van invloed op de vorming van 

arbeidsvoorwaarden: het , de Wet , de Wet  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  uit  stond een regeling 

over loon en arbeidsvoorwaarden. Art.   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 .  Op grond van art.   

was niet toegestaan af te wijken van lonen of arbeidsvoorwaarden, onderhe-

vig aan toestemming van het College van Rijksbemiddelaars. In art.   

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.

Loonpolitiek

De contractsvrijheid van partijen bij de arbeidsovereenkomst bleef beperkt 

in de periode van  tot . Partijen waren niet vrij het loon vast te 

stellen tot de invoering van de Wet op de loonvorming van , want in 

de periode van  tot  werd het loon centraal vastgesteld door de 

overheid, die overigens wel overlegde met de . Deze centrale vaststel-

ling bleek niet goed te werken, althans niet op lange termijn. De  kreeg 

 J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht 
sinds de codificatie ( ), e herziene en uitgebreide druk, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 

, p. .

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p. . Dit gebeurde op basis van art.  , aldus T. van Peijpe, 

De ontwikkeling van het loonvormingsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri , p. .

 T. van Peijpe, De ontwikkeling van het loonvormingsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri , p. 

.

 Zie art.   



niet alle verschillende bedrijfsbelangen op één lijn van algemeen belang.  

Tot  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.’  

In  werd de gedifferentieerde loonpolitiek ingevoerd. In  werd 

het   gewijzigd. Niet het College van Rijksbemiddelaars, maar de 

 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.  Sturing 

door de  bleek niet te werken en het College van Rijksbemiddelaars 

nam de bevoegdheid weer over. De Wet op de loonvorming uit  liet de 

contractsvrijheid bij loonvorming herleven. Het ambtshalve vaststellen van 

bindende loonregelingen was niet meer mogelijk.  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 , 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.

 W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, terugblik en perspectief, Alphen aan den 

Rijn: Samsom , p. .

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p. .

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p. -  en W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, 
terugblik en perspectief, Alphen aan den Rijn: Samsom , p. - .

 W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, terugblik en perspectief, Alphen aan den 

Rijn: Samsom , p. .



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  tot  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.’

In  werd het ontslagrecht gewijzigd. De bijzondere opzegverboden 

werden ingevoerd. Voor  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. 

h .  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  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-

 .P. Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, H.L. Bakels. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer , p. . 

 Zo werden opzegverboden ingevoerd wegens ziekte, wegens militaire dienst of 

overheidsdienst. Na  is aantal opzegverboden in het huidige artikel :   nog 

uitgebreid, wat noodzakelijkerwijs tot een grotere beperking van de contractsvrijheid heeft 

geleid.



deplichtigheid aanleiding geven, kan de rechter de verplichting opleggen om de 

dienstbetrekking te herstellen.’  

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 e eeuw.

Medezeggenschap

In  werd de Wet op de ondernemingsraden ( ) 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 .  

Sinds  is de  enige malen gewijzigd.

De beperking van de contractsvrijheid voortvloeiend uit de  is gering 

(zie hierover hoofdstuk , paragraaf ). 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.   en het instemmingsrecht 

van art.  . 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. :  , ‘in dienst’) door de werkgever eenzijdig kunnen worden 

opgelegd.

Arbeidstijden en arbeidsomstandigheden

In de Arbeidstijdenwet  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  (Arbowet) legt 

 MvT bij de Wijziging van  december , no. , p. .

 Zie bijvoorbeeld Asser-Hartkamp -  ( ), nr. , het arrest   mei , NJ , 

 (Saladin/HBU) en A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, derde 

druk, Deventer: Kluwer , p.  t/m .

 Schuurman en Jordens, Wetgeving loon- en inkomensvorming, nr.  , Zwolle: W.E.J. Tjeenk 

Willink , e druk, p. XI.

 De  is gewijzigd in ,  en .



beperkingen op. Art.  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. :  . 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 ( ), in werking getreden op  december . Deze wet heeft als 

voornaamste doel het vaststellen van regels voor het tot stand brengen van 

een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg.

 

Wijzigingen in het BW

De belangrijkste wijzigingen in het  voor het arbeidsrecht zijn de in-

voering van het Nieuw  ( ) in , de Vaststellingswet van titel  

van boek   in  en de Wet flexibiliteit en zekerheid in . Het 

doel van de invoering van het  lag voornamelijk in het codificeren 

van jurisprudentie, het aanbrengen van verbeteringen en het bij elkaar 

brengen van wetten.  Jacobs betreurt dat de wetgever met de invoering  

 Van Slooten,  (T&C Arbeidsrecht), Wet Arbeid en Zorg, inleidende opmerking. In deze 

wet is hoofdstuk  gereserveerd voor de Wet aanpassing arbeidsduur, eveneens in werking 

getreden in december .

 Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit?, Een onderzoek naar de invloed van privaatrechtelijke leerstukken 
op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Boom Juridische uitgevers , p. . Zij baseert zich op 

de parlementaire geschiedenis.



van het  heeft nagelaten een aantal op grond van de jurisprudentie al 

geldende arbeidsrechtelijke onderwerpen te codificeren.

De rol van open normen is toegenomen met het . Onder open 

normen wordt verstaan ‘wettelijke voorschriften waarvan de invulling ge-

heel aan de rechtspraktijk is overgelaten’.  In het  is de goede trouw 

vervangen door de redelijkheid en billijkheid. Het toepassingsgebied strekt 

tot iedere verbintenis op grond van art. :  . De werking van de goede 

trouw als open norm is ook beperkt, omdat in boek   veel regels uit de 

rechtspraak zijn gecodificeerd. Een andere uitbreiding in de werking van de 

redelijkheid en billijkheid in het  is de beperkende werking ervan. Ook 

art. :   is in dat kader te zien als een uitbreiding.

De Vaststellingswet, waarmee de titel over de arbeidsovereenkomst bin-

nen de systematiek van het  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  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’.  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. :  , ‘in dienst’.

De Wet flexibiliteit en zekerheid leidde tot de invoering van een aantal 

rechtsvermoedens (de artt. : a en : b ). Beide partijen kunnen 

een beroep doen op deze rechtsvermoedens. De processuele positie van de 

werknemer wordt versterkt door deze artikelen.  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. : a  en art. : a  over de 

omzetting van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd naar onbepaalde 

tijd.  Naast deze beschermende artikelen voor de werknemer werden ook 

enige wijzigingen doorgevoerd, waardoor de flexibiliteit voor de werkgever 

is toegenomen.

 A.T.J.M. Jacobs, ‘De arbeidsovereenkomst in het nbw’, NJB / , p. .

 A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, derde druk, Deventer: Kluwer 

, p. .

 A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, derde druk, Deventer: Kluwer 

, p.  t/m . 

 Verhulp , (T&C Arbeidsrecht), Algemene opmerkingen Boek  , aant. .

 Verhulp , (T&C Arbeidsrecht), art. : a , aant. .

 Zie voor een meer uitgebreid overzicht: Verhulp , (T&C Arbeidsrecht), Algemene 

opmerkingen Boek  .



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  vervangen door de  en ook de  

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.

.  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  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  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.


