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.  Inleiding

In dit hoofdstuk staat arbeid centraal. In  is door de wetgever erkend 

dat arbeid bijzonder is als contractsprestatie.  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 ) dat het element arbeid niet echt is be-

discussieerd in de literatuur.  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  uit  

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  

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

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

 P.F. van der Heijden, De arbeidsovereenkomst in het NBW, Deventer: Kluwer , p. .



menselijke persoonlijkheid onverbrekelijk verbonden menselijke functie.’  

Na  is arbeid in elk geval wel in de literatuur besproken.  

.  Arbeid als contractprestatie

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.  

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.’

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.  en a ) niet meer dan ‘iets doen’.  Dit ‘iets doen’ 

leidt dan vermoedelijk tot op vermogen waardeerbare resultaten, al dan 

niet verhandelbaar.  Koopmans concludeert dat arbeid op geld waardeer-

baar is, dus een vermogensrechtelijke kant heeft, ondanks ‘haar persoonlijke 

 M.G. Levenbach, Arbeidsrecht als deel van het recht, Amsterdam: H.J. Paris , p. ; 

F.J.H.M. van der Ven, Inleiding tot het arbeidsrecht, e druk, Drukkerij Henri Bergmans , p. 

.

 Zie bijvoorbeeld J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer . Zie ook 

literatuur over passende arbeid, zoals V. Disselkoen, ‘De zieke werknemer, reïntegratie vanuit 

de civielrechtelijke invalshoek’, Arbeidsrecht / / , p.  e.v. 

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alpgen aan den Rijn: N. Samsom 

n.v. , p. .

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 

n.v. , p. .

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 

n.v. , p. .

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: 

N. Samsom n.v. , p. .



en organisatorische implicaties.’  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.

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. :  

, 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.  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.

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 

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 

n.v. , p.  en .

   oktober , JAR /  (Van der Male BV/Den Hoedt).



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.’  

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.’  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. :   toont eveneens aan dat met 

de werknemer als persoon rekening wordt gehouden. Uit art. :  lid  

jo.  sub b  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.  

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

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

 M.G. Levenbach, Arbeidsrecht als deel van het recht, Amsterdam: H.J. Paris , p. ; 

F.J.H.M. van der Ven, Inleiding tot het arbeidsrecht, e druk, Drukkerij Henri Bergmans , p. 

.

 Zie daarover hoofdstuk , paragraaf . .



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. :  . 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.  

Senioriteit en de plaats waar de arbeid wordt verricht kunnen ook ertoe 

bijdragen dat voor vergelijkbare arbeid een verschillende beloning wordt 

betaald.  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.’  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  

   januari , JAR /  (Parallel Entry/KLM). Vgl.   april , NJ ,  

(Agfa/Schoolderman). Zie ook   oktober , JAR /  (Kessler/Kesbeke).

 Vgl.    oktober , JAR /  (Cadman).

   januari , JAR /  (Parallel Entry/KLM), r.o. . . . 



verplaatst naar lage lonen landen. Dan wordt voor dezelfde arbeid (die in 

Nederland is te verrichten) beduidend minder betaald.

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.  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. :  . De werknemer die stukloon 

ontvangt komt wel bescherming toe op grond van art.  lid  , 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  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.

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  

 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.

 Variabel loon is wel mogelijk, mits ten minste het minimumloon wordt betaald. 



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. :  .

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.

Arbeid in Titel  van Boek  BW

De belangrijkste rechtsregels over arbeid staan in de artt. : , : , :  

lid c en :  . In art. :   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.’

Art. :   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. :   die 

 Zie G.J.J. Heerma van Voss, Arbeidsovereenkomst (losbl.), Kluwer: Deventer, art. :  

bw, aant. . . Zie ook:   oktober , JAR /  (Van der Male BV/Den Hoedt).



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.  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. 

:   handelt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer de kantjes 

ervan afloopt bij een inspanningsverbintenis.

Op grond van art. :   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.  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.  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.  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. :  lid c .

 Zie Kamerstukken , / ,  , nr. , p. .

 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 

.

 Vgl.   oktober , JAR /  (Vixia/Gerritse). In casu kon een werknemer met 

een alcoholprobleem die zich onttrok aan controle van arbeidsongeschiktheid niet op staande 

voet worden ontslagen.

   september , JAR /  (Van D./Nutricia).



Art. :  lid c  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. :  lid   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  ingegaan.

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. :  . 

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.  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  

   november , JAR /  (Molina/Restaurant Paco José).



bijvoorbeeld terecht.  Soms kan een werkgever ook een vordering wegens 

wanprestatie indienen.

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= / ).  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.  

Ook persoonlijke omstandigheden van de werknemer wegen mee bij de 

vraag of een ontslag op staande voet terecht is.  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.  Een vordering tot nakoming om de bedongen 

arbeid te verrichten (onder dwangsom) verhoudt zich evenmin goed met 

het verbod op slavernij.  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. :  lid e 

.

   november , JAR /  (Molina/Restaurant Paco José).

 Zie bijvoorbeeld Ktr. Amsterdam  maart , JAR /  en   april , JAR 

/ . Zie ook art. :  bw.

 Ktr. ’s-Hertogenbosch  maart , JAR / . 

   maart , JAR /  (Bijen/Ecofour BV).

   februari , JAR /  (S./E.). Zie tevens   januari , JAR /  (P./

Hema).

 Gerechtshof Amsterdam  maart , NJ , . Zie ook Pres. Rb. Breda,  

september , NJ , .

 Art.  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, art.  , art.  .



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.

De onbepaaldheid van arbeid als contractsprestatie

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. :   niet doorstaan en is in rechte niet 

afdwingbaar.

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.  ‘Vrijwel elke willekeurige 

 Het is genoeg dat slechts één van de prestaties in strijd is met de goede zeden of de 

openbare orde. Zie Hijma  (T&C BW), art. :  , aant. . 

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

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



bezigheid’ kan als arbeid worden gekwalificeerd.  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.  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. a  (nu :  ) 

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.  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.

 Verhulp , (T&C Arbeidsrecht), art. :  , aant. b. Zie ook G.J.J. Heerma van 

Voss, Arbeidsovereenkomst – suppl.  (februari ), art. : , aant. . . Eerder stelde 

Koopmans al dat arbeid verrichten in de zin van art. a  (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. , p. . Van Slooten heeft een 

overzicht van verschillende meningen in de literatuur gemaakt, zie J.M. van Slooten, Arbeid 

en loon, Deventer: Kluwer , p.  en .

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 

n.v. , p. .

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 

n.v. , p. . Hij verwijst in dit kader naar A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, 

Geschiedenis der wet van den den juli , Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, , Deel , p. 

, ‘dat het woord arbeid (…) zowel lichamelijke als geestelijke arbeid omvat’.



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.  

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.

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.  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  

 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.

 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 / , p.  t/m . Overigens wordt de gebondenheid aan een up 

or out systeem niet altijd bij voorbaat vastgelegd.



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.

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. :   kan daarbij 

als rechtsgrondslag dienen.  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 

   juni , JAR /  (Van der Lely/Taxi Hofman). Bevestigd in   april , 

JAR /  (Guiteneau/Midnet Tax BV) en   november , JAR /  (Drie-S 

Invest).

 Vgl. Kamerstukken  / ,  , nr. , p. . In noot  wordt aangegeven dat een 

werknemer ook door bestendig gebruik gebonden kan raken.



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.

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. :  c , maar op het niet voldoen aan 

deze verplichting staan geen sancties. Mijns inziens ligt de bewijslast ten 

aanzien van de gegevens uit art. :  lid c  bij de werkgever, wat 

bijvoorbeeld van belang kan zijn bij een conflict dat uiteindelijk tot een 

procedure leidt.

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.  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-

 Vgl. hfst. , par. .  over B.W.M. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, 

Deventer: Kluwer .

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 

n.v. , p. .



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. :   ook een exceptio non adimpleti contractus is. Van 

Slooten betoogt dat art. :   ‘een soort van samentrekking van de ont-

bindings- en opschortingsmogelijkheid’ is.  Zo beschouwd regelt art. :  

 iets anders dan art. :  , 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.

De opdrachtovereenkomst nader beschouwd

De overeenkomst van opdracht is in art. :   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. :  . 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  

 J.M. van Slooten, Arbeid en Loon, Deventer: Kluwer , p. .



werkzaamheden uit art. :   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.’  Als voorbeelden noemt hij onder meer over-

eenkomsten met een advocaat, makelaar, architect, dierenarts en kapper. 

Wat opvalt is dat uit de definitie in :   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.’  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. :   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.  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. :   noemens-

 Castermans , (T&C Boek  en ), art. :  , aant. a.

 E.M. Meijers, Toelichting NBW, e gedeelte (boek ) , p. .

 Castermans , (T&C Boek  en ), art. :  , aant. a.



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. :  . 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.  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. 

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.’  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. :  .

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. :  . 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 

 Zie bijvoorbeeld Ktr. Rotterdam  april , NJ , .

 E.M. Meijers, Toelichting NBW, e gedeelte (boek ) , p. .



een arbeidsovereenkomst en niet van een overeenkomst tot aanneming van 

werk.

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.  Indien onvoorziene omstandigheden optreden, kan een 

beroep worden gedaan op algemene bepalingen van het  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.  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-

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: 

N. Samsom n.v. , p.  t/m , 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   november , JAR /  (Groen/Schoevers). 

 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.

 T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer, Alphen aan den Rijn: N. Samsom 

n.v. , p. .



komst bij voorbaat is geregeld in art. :   en bij de ondergeschiktheid 

op grond van art. :  .

Is arbeid een voldoende te bepalen verbintenis?

In art. :   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.  Art. :  

 geldt voor verbintenisscheppende overeenkomsten, dus ook voor de 

arbeidsovereenkomst. 

Art. :  lid c  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. :  . In beide gevallen staat de duidelijkheid ten 

aanzien van de prestaties centraal. Het niet voldoen aan art. :  lid c  

heeft echter geen directe rechtsgevolgen, terwijl het niet voldoen aan art. 

:   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. :   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.

Het persoonlijke karakter van arbeid

De persoonlijke arbeidsverplichting

Vanaf  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  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 

 Valk  (T&C BW), art. :  , aant. .



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.’

Uit art. :  lid   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’.  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. :   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’.  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. :  . 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.  Een derde uitzondering is 

het oproepcontract waarbij vervanging door derden mogelijk is. Ten slotte 

noemt Van Slooten het opnemen van onbetaald verlof.

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  van art. :  . De toestemming kan wel bij het aangaan 

van de arbeidsovereenkomst worden verleend.

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

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

 G.J.J. Heerma van Voss, Arbeidsovereenkomst (losbl.), Kluwer Deventer, art. :  , 

aant. . .

 J.M. van Slooten, Arbeid en Loon, Deventer: Kluwer , p. .

   oktober , JAR /  (Van der Male BV/Den Hoedt). Zie ook J.M. van Slooten, 

Arbeid en Loon, Deventer: Kluwer , p. .

 J.M. van Slooten, Arbeid en Loon, Deventer: Kluwer , p.  t/m .



Arbeid en instructiebevoegdheid

Er is een verband tussen de instructiebevoegdheid en de verplichting om 

persoonlijk de arbeid te verrichten.  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.

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 

 Vgl. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag:  uitgevers , p.  e.v.

   september , NJ , . De instructiebevoegdheid komt in het volgende 

hoofdstuk aan de orde.



dat de arbeidsovereenkomst in mindere mate op één lijn kan worden ge-

steld met andere overeenkomsten.

.  Passende arbeid

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.’

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. :   en het toenmalige z ) 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. : a , dat op  april  in werking is 

getreden.  Ook de werknemer heeft een verplichting. Art. : a onder c 

 bepaalt dat de werknemer die door ziekte verhinderd is de bedongen 

arbeid te verrichten, wel passende arbeid in de zin van art. : a lid  

 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. :  lid  onder d . 

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

Kamerstukken  /  , nr. a, p.  en .

 Wet verbetering poortwachter (Stb. , ).



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 (   juni , JAR , 

, Van der Lely/Taxi Hofman).’  

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.’

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,  

 Kamerstukken  / , ,  (MvT Wet gelijke behandeling op grond van handicap 

of ziekte), p. .

   juni , JAR /  (Van der Lely/Taxi Hofman), r.o. . .



arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, opleidingsniveau en de hiërarchi-

sche positie.

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. : a onder c  

niet meer als grondslag gebruiken, maar moet hij een beroep doen op de 

voor de arbeidsovereenkomst bestaande wijzigingsmogelijkheden.

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. 

Passende arbeid in de Werkloosheidswet

In de Werkloosheidswet ( ) bestaat ook het begrip passende arbeid. 

Verhulp brengt naar voren dat bij de  geen relatie meer bestaat met de 

bedongen arbeid, dat de regering geen verschil in invulling ziet en dat art. 

: a lid   zal leiden tot een civielrechtelijke uitbreiding van wat als 

passende arbeid moet worden beschouwd.  Dat er een verschil bestaat is 

duidelijk, omdat art.  lid   een zeer ruime formulering van het begrip 

 J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer , p. . Het citaat komt uit  

 november , NJ ,  (Van Haaren/Cehave).

 Zie daarover hoofdstuk .

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



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. :  lid c 

. De verplichting passende arbeid te verrichten op grond van de  

heeft ook een andere grondslag, namelijk de betreffende werkloze zo snel 

mogelijk weer aan het werk krijgen.  

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  moest verminderen, 

omdat deze verzekering op termijn anders onbetaalbaar zou worden.  

Inmiddels is de  vervangen door de Wet werk en inkomen en arbeids-

vermogen ( ). Een belangrijk uitgangspunt is, dat wordt gekeken wat de 

werknemer nog wel voor werk kan verrichten. Ook bij de  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.

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 

 J.M. Fleuren-van Walsem, ‘passende arbeid bij een derde anno ’, Sociaal Recht 

/ , p.  en . Zij geeft ook aan dat een werknemer na verloop van tijd arbeid dient 

te aanvaarden op een lager opleidingsniveau. 

 J.M. Fleuren-van Walsem, ‘passende arbeid bij een derde anno ’, Sociaal Recht / , 

p. . Als in het kader van de Ziektewet werd beleid zieke werknemers bij het arbeidsproces 

te betrekken teneinde het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen.



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. 

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  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. :  . 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  



is eveneens art. :  en dit is uitgewerkt in het arrest Van der Lely/Taxi 

Hofman.

.  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. :  . 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 

   juni , JAR /  (Van der Lely/Taxi Hofman).



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.


