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.  Inleiding

Uit de bewoordingen ‘in dienst’ uit art. :   blijkt dat de onderge-

schiktheid een vereiste is voor de arbeidsovereenkomst. De ondergeschikt-

heid komt regelmatig naar voren in de arbeidsrechtelijke literatuur.  Ook in 

de jurisprudentie is ondergeschiktheid van belang, bijvoorbeeld om de ar-

beidsovereenkomst nader af te bakenen van de opdrachtovereenkomst.  De 

aandacht voor ondergeschiktheid is niet vreemd, omdat de onzelfstandig-

heid van de arbeid tot uitdrukking komt in het criterium ‘in dienst’.  De on-

dergeschiktheid is een kenmerkend element van de arbeidsovereenkomst.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ondergeschiktheid en het arbeids-

recht als beschermingsrecht. Ook wordt een aantal verschillende betekenis-

sen van ‘in dienst’ behandeld. Vervolgens wordt de ondergeschiktheid in 

verband gebracht met het wijzigingsregime bij de arbeidsovereenkomst.

 

.  Ondergeschiktheid en het arbeidsrecht 
 als beschermingsrecht

Arbeidsrecht is beschermingsrecht

In de e eeuw hadden werkgevers en werknemers een grote contractsvrij-

heid waarmee ze hun contractuele verhouding nader konden invullen. Die 

vrijheid en de economische toestand leidden in de loop van de e eeuw 

tot de situatie waarin de werknemer structureel de zwakkere partij was en 

dit had zijn weerslag op de feitelijke invulling van de arbeidsrelatie. De 

werkgever had de ruimte om bepalingen te bedingen met de werknemer 

die nadelig waren voor de werknemer, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

werktijd. Het gevolg was dat werknemers vaak hun arbeid onder slechte 

werkomstandigheden verrichtten, omdat de veiligheidsomstandigheden op 

de werkvloer niet voldoende waren, omdat er te lange werkdagen waren 

 Zie bijvoorbeeld L. Betten, e.a., Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht, Liber 

Amicorum voor prof. mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer ; .P. Asscher-Vonk en 

W.P.J.M. Fase, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, e druk Deventer: Kluwer ; C.J.H. 

Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer .

 In het arrest Groen/Schoevers overweegt de Hoge Raad dat het kenmerk 

‘gezagsverhouding’ besloten ligt in de bewoordingen ‘in dienst van de andere partij’.   

november , JAR /  (Groen/Schoevers). Zie ook:   april , JAR / .

 I.P. Asscher-Vonk en W.P.J.M. Fase, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, e druk 

Kluwer Deventer , p. .



en te weinig rusttijd werd toegekend op werkdagen. De werknemer had 

niet de keuze werk te weigeren, omdat hij economisch afhankelijk was 

van de inkomsten die hij vergaarde met zijn arbeid voor de werkgever. 

Werknemers hadden daarom behoefte aan bescherming om hun slechte 

onderhandelingspositie ten opzichte van de werkgever te compenseren.

De politiek erkende de beschermingsbehoefte steeds meer aan het eind 

van de e eeuw. Overheidsingrijpen bleek gewenst. De maatschappelijk 

ondergeschikte positie van de werknemer, die tot uitdrukking kwam in zijn 

gebrek aan onderhandelingskracht en economische afhankelijkheid, leidde 

tot het inzicht dat het nodig was beschermende bepalingen op te nemen 

voor de werknemer. In  maakte H.L. Drucker het eerste ontwerp voor 

een nieuwe wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst. In  werd 

dit ontwerp door hem herzien. Uiteindelijk is de Wet op de arbeidsover-

eenkomst, gebaseerd op de ontwerpen van Drucker, in  in werking 

getreden.  De Wet op de arbeidsovereenkomst had mede tot doel om de 

bescherming op te nemen:

‘Voor talloozen dus is een arbeidscontract een economisch toevluchtsoord. Bij 

de zoodanigen beheerscht het arbeidscontract noodwendig het geheele bestaan. 

Van hen dan ook vooral gaat de drang uit, door wettelijke regeling eenige be-

scherming te verkrijgen tegen al te drukkende voorwaarden.’

Sinds het begin van de e eeuw is het arbeidsrecht dus voor een belang-

rijk deel beschermingsrecht. In hoofdstuk  kwam naar voren dat er in de 
e eeuw ook steeds meer regelgeving is gekomen waarin een element van 

bescherming bestaat. De legitimatie voor de bescherming van de werkne-

mer is steeds dat de werknemer een economisch zwakkere positie heeft ten 

opzichte van de werkgever. De werkgever heeft een sterkere onderhande-

lingspositie en kan voor een groot deel bepalen onder welke voorwaarden 

een arbeidsovereenkomst tot stand komt. 

De zwakkere positie van de werknemer wordt vaak gecompenseerd met 

behulp van rechtsregels.  In titel  van boek   staat een aantal de werk-

nemer beschermende bepalingen. Ook in andere wetten komt de werkne-

mer bescherming toe, bijvoorbeeld in de Wet Arbeid en Zorg, waarin de 

werknemer rechten worden toegekend om in bepaalde gevallen zorgverlof 

op te nemen. Een ander voorbeeld is de Arbeidsomstandighedenwet , 

 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer , p.  en . 

Wet van  juli , Stb. .

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

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

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



waarin normen zijn opgenomen om de werknemer te beschermen tegen 

gevaarlijke situaties op het werk.

De bepalingen die de werknemer bescherming toekennen zijn vaak 

dwingendrechtelijk van aard, zodat niet het risico bestaat dat de werkge-

ver ervan kan afwijken in de arbeidsovereenkomst. De bescherming levert 

daarmee tevens een beperking op van de contractsvrijheid van partijen bij 

de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever toch afwijkt, dan kan de werk-

nemer in rechte afdwingen dat de contractuele afspraken in strijd zijn met 

dwingend recht en een beroep doen op de bescherming die de dwingend-

rechtelijke bepalingen hem bieden. De sterkere onderhandelingspositie van 

een werkgever leidt dus niet per definitie tot een sterkere positie van de 

werkgever om te contracteren. De sterkere onderhandelingspositie bestaat 

namelijk niet meer voor een groot deel van de afspraken die gewoonlijk in 

een arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

De toegang tot arbeidsrechtelijke bescherming

Niet iedere werkende heeft arbeidsrechtelijke bescherming. Voor het toe-

kennen van bescherming wordt aangesloten bij het begrip werknemer uit 

art. :  .  Met behulp van de dwingendrechtelijke definitie, waarvan 

het ‘in dienst’ criterium een belangrijk onderdeel uitmaakt, is de vraag te 

beantwoorden of iemand (wettelijke) bescherming toekomt.

Jansen en Loonstra formuleren drie criteria uit de jurisprudentie om te 

bepalen of een arbeidsovereenkomst is gesloten. Eerst moet aan de hand 

van het Haviltex-criterium een oordeel worden gevormd of partijen zich 

hebben verbonden. Jansen en Loonstra baseren dat op het arrest ABN Amro/

Malhi.  Vervolgens, als partijen zich inderdaad jegens elkaar hebben ver-

bonden, moet worden bepaald wat de partijbedoeling was bij het slui-

ten van de overeenkomst (van werk) en ten slotte moet op basis van de 

partijbedoeling worden vastgesteld ‘hoe partijen feitelijk uitvoering aan de 

overeenkomst hebben gegeven en of aan de hand daarvan kan worden 

geconcludeerd dat voldaan is aan de voorwaarden van art. :  .’ De 

criteria moeten in deze volgorde worden gehanteerd.  Mijns inziens kan bij 

het eerste criterium een kanttekening worden geplaatst. Voor de vraag of 

partijen zich hebben gebonden is het Haviltex-arrest niet van belang. Daarin 

overweegt de Hoge Raad namelijk welke betekenis aan een contractsbepa-

 Zelfstandigen hebben ook tot op zekere hoogte bescherming, omdat in bepaalde 

beschermende regelgeving een ruimer werknemersbegrip wordt gehanteerd.

   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi).

 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, ‘De acquisitrice en de predikant. De gezagsverhouding 

revisited’, ArA / , p.  en .



ling kan worden toegekend in een bestaande overeenkomst.  Het eerste cri-

terium is mijns inziens uitsluitend op grond van het arrest ABN Amro/Malhi 

in te vullen, want in dat arrest overweegt de Hoge Raad dat het antwoord 

op de vraag of partijen zich jegens elkaar verbonden hebben, afhankelijk is 

van hetgeen zij over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen 

en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden. Dit 

is een ander criterium dan het criterium dat de Hoge Raad aanlegt in het 

Haviltex-arrest, namelijk dat bij de uitleg van overeenkomsten van belang is 

wat partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan 

de bepalingen in de overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te 

dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De rechtsvraag 

in het Haviltex-arrest en het arrest ABN Amro/Malhi verschilt, omdat bij het 

Haviltex-arrest de gebondenheid aan een overeenkomst niet ter sprake was, 

terwijl dat in het arrest ABN Amro/Malhi wel het geval was. Ook de rechts-

norm verschilt. In het Haviltex-arrest ging het om de artt. -  , 

die tezamen de afdeling vormden over de ‘uitlegging der overeenkomsten’. 

Bij het arrest ABN Amro/Malhi stond art. :   centraal, dat over aanbod 

en aanvaarding en derhalve over de totstandkoming van een overeenkomst 

gaat. In het laatstgenoemde arrest wordt ook in het geheel niet naar het 

Haviltex-arrest verwezen. De overwegingen uit de twee arresten verschillen 

overigens niet veel, omdat in beide gevallen de redelijkheid en het opge-

wekt vertrouwen een belangrijke rol spelen.

Werkenden hebben recht op arbeidsrechtelijke bescherming als van een 

arbeidsovereenkomst sprake is. De toegang tot de arbeidsrechtelijke be-

scherming is dus afhankelijk gesteld van de vraag of iemand werknemer is 

in de zin van art. :   en voor die vraag is van belang of er op een of 

andere wijze ondergeschiktheid tussen partijen aanwezig is. De onderge-

schiktheid is een constitutief vereiste voor een arbeidsovereenkomst. 

De ondergeschiktheid dient in ieder geval formeel te bestaan om aan-

spraak te maken op de arbeidsrechtelijke bescherming. De arbeidsrechte-

lijke bescherming wordt toegekend als de vraag of ondergeschiktheid aan-

wezig is positief wordt beantwoord en als tevens aan de andere vereisten 

voor een arbeidsovereenkomst is voldaan. Er bestaat dus samenhang tussen 

de bescherming en de ondergeschiktheid.

De werknemer is overigens feitelijk niet altijd ondergeschikt. Een chirurg 

in een ziekenhuis dient hier als voorbeeld. Een chirurg staat vaak aan het 

hoofd van een afdeling en is feitelijk niet de ondergeschikte van een ander, 

terwijl de chirurg wel een arbeidsovereenkomst kan aangaan, waardoor for-

meel sprake is van ondergeschiktheid. De chirurg is dan werknemer en or-

ganisatorisch een ondergeschikte. Het is wel uitzonderlijk dat feitelijk geen 

   maart , NJ ,  (Ermes/Haviltex). 



enkele ondergeschiktheid aanwezig is, want de meeste werknemers zijn wel 

feitelijk ondergeschikt op bepaalde wijze, bijvoorbeeld omdat ze dagelijks 

bepaalde instructies van een leidinggevende moeten opvolgen.

De inhoud van rechtsregels gegrond op beschermingsnoodzaak

De ondergeschikte positie van de werknemer heeft invloed gehad op het 

materieelrechtelijk deel van het arbeidsrecht. Erkenning van beschermings-

noodzaak is niet voldoende. De inhoud van de wettelijke normen moet 

daadwerkelijk bescherming bieden. De wetgever gebruikt de afhankelijke 

positie van de werknemer ook als argument voor bepaalde regelgeving.  De 

inhoud van beschermende regelgeving dient vooral om de contractsvrijheid 

van de werkgever beperken. De regeling van de proeftijd is bijvoorbeeld zo 

ingericht, dat de werkgever maar een beperkte periode, namelijk maximaal 

twee maanden, van een proeftijd gebruik kan maken. Als dat langer is, dan 

zou de werknemer te lang in een nagenoeg rechteloze periode verkeren 

waarin de werkgever zonder veel belemmeringen de arbeidsovereenkomst 

kan beëindigen.

De beschermende bepalingen zijn in een algemene regeling opgenomen. 

Iedereen die werknemer is in de zin van art. :   komt de bescherming 

toe. Een onderscheid tussen werknemers, bijvoorbeeld aan de hand van 

opleiding of inkomen, wordt niet gemaakt. Het gevolg is ook dat als feite-

lijk geen ondergeschiktheid bestaat, maar iemand wel als werknemer is te 

definiëren, hij de volledige arbeidsrechtelijke bescherming heeft, ongeacht 

of daaraan behoefte bestaat bij de betreffende persoon.

De algemeenheid van de regeling heeft daarom in de literatuur geleid 

tot de vraag of er een differentiatie zou moeten komen naar categorieën 

werknemers al naar gelang er beschermingsnoodzaak bestaat.  Vooralsnog 

is die differentiatie niet aanwezig. Dit is overigens niet problematisch, om-

dat het toekennen van de bescherming aan werknemers die daaraan geen 

 In paragraaf  wordt nader ingegaan op de verschillende vormen van 

ondergeschiktheid.

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

Boekhandel vh. Gebr. Belinfante,  kan als startpunt worden gezien. Zie recent bijvoorbeeld 

wetsvoorstel , Handelingen ,  februari  ( - ), p. . Zie ook Kamerstukken , 

/ ,  , nr. , p. .

 Zie onder meer: A.T.J.M. Jacobs, ‘De arbeidsovereenkomst in het nbw’, NJB / , 

.P. Asscher-Vonk, Eén sociaal recht, vele uitkomsten, Intreerede  juni , Zwolle: 

Tjeenk Willink . R.A.A. Duk, Uniform arbeidsovereenkomstenrecht?, in: Arbeidsrecht 

en Mensbeeld - , C.J. Loonstra e.a. (red.), Deventer . A.T.J.M. Jacobs, kleine 

mythologie van de ongelijkheidscompensatie, in: L. Betten e.a., Ongelijkheidscompensatie als 

roode draad in het recht, Liber Amicorum voor prof. mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer 

, p. - .



behoefte hebben niet ten koste gaat van de bescherming van anderen die 

wel die behoefte hebben. 

Het is denkbaar dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkenden 

zijn aan te wijzen, die niet de arbeidsrechtelijke bescherming krijgen, terwijl 

ze daaraan wel behoefte hebben. Als die zwakkere werkenden als groep is 

te definiëren, dan is het aan de wetgever om te bepalen of bescherming 

aan deze groep is toe te kennen. De oorspronkelijke beschermingsnood-

zaak die in  door de regering werd aangevoerd voor de invoering van 

dwingendrechtelijke rechtsregels, is immers niet achterhaald. Het standpunt 

dat zwakkeren op de arbeidsmarkt bescherming behoeven blijft actueel.  

Voor ander beleid lijkt pas plaats te zijn, als duidelijk is dat de positie 

van werknemers in het algemeen aanzienlijk is gewijzigd ten opzichte van 

honderd jaar geleden. Ten aanzien van de onderhandelingskracht van de 

werknemer in verhouding tot die van de werkgever kan dat mijns inziens 

niet in het algemeen worden aangenomen.

.  Betekenis van ‘in dienst’

De werknemer is een ondergeschikte

Uit de bewoordingen ‘in dienst’ is de onzelfstandigheid van de werknemer 

af te leiden. De werknemer werkt niet voor eigen rekening en risico, maar 

voor de werkgever. De bewoordingen ‘ in dienst’ bevestigen dat sprake is 

van onderschikking van de werknemer jegens de werkgever. De onder-

schikking brengt mee dat de werkgever tot een bepaalde hoogte gezag kan 

uitoefenen over de werknemer.

De gezagsverhouding

Tussen partijen bij een arbeidsovereenkomst bestaat een gezagsverhouding. 

De gezagsverhouding betekent dat de werkgever de bevoegdheid heeft in-

structies aan de werknemer te geven ten aanzien van de bedongen arbeid 

(ofwel de te verrichten werkzaamheden).  Dát de mogelijkheid bestaat om 

instructies te geven is in beginsel voldoende om een gezagsverhouding aan 

te nemen.  

 De Hoge Raad draagt (naast de wetgever) bij aan de bescherming van zwakkeren, zie J. 

van Schellen, Wat leert de Hoge Raad? Denkpatronen bij de Hoge Raad in de tachtiger jaren, Deventer: 

Kluwer , p.  en . 

 C.J. Loonstra en W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers , p. .

   september , NJ , . Zie tevens   november , NJ ,  

(Brouiller), met name de conclusie van  Strikwerda.



Jansen en Loonstra hebben onderzoek verricht naar de gezagsverhou-

ding. Zij geven vier benaderingen op grond waarvan de rechter een ge-

zagsverhouding tussen partijen kan aannemen. Als eerste noemen ze het 

materieel gezagsbegrip: ‘of een gezagsverhouding wordt aangenomen hangt 

af van de vraag of betrokkene (al dan niet feitelijk) onderworpen is aan 

inhoudelijke instructies betreffende de te verrichten werkzaamheden’. Ten 

tweede is er het formeel gezagsbegrip: ‘of een gezagsverhouding wordt 

aangenomen hangt af van de vraag of betrokkene zich heeft verbonden tot 

het in acht nemen van een aantal formele, organisatorische verplichtingen’. 

Als derde noemen ze de zelfstandigheid en de vrijheid die iemand heeft bij 

de vervulling van zijn taak. Ten vierde en laatste stellen ze dat de rechter 

de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst, positief antwoordt, zon-

der dat specifiek is voldaan aan de vereisten van een formeel of materieel 

gezagsbegrip.

Aan de hand van deze benaderingen hebben zij vervolgens lagere ju-

risprudentie, jurisprudentie van de Hoge Raad en jurisprudentie van de 

Centrale Raad van Beroep onderzocht. Bij de lagere jurisprudentie wordt 

niet duidelijk waarom een rechter de keuze maakt voor een bepaald crite-

rium, terwijl de keuze voor een bepaald criterium in heel veel zaken bepa-

lend is voor de uitkomst. De toepassing van het eerste en derde criterium 

leidt er vaak toe dat de rechter oordeelt dat een gezagsverhouding afwezig 

is, terwijl de toepassing van het tweede criterium door de rechter tot de 

conclusie leidt dat een gezagsverhouding aanwezig is.  De Hoge Raad ge-

bruikt vooral de eerste twee criteria om te bepalen of een gezagsverhouding 

aanwezig is. Heel soms wordt het derde criterium gebruikt. De keuze voor 

een bepaald criterium leidt niet tot een bepaalde uitkomst. De toepassing 

van de criteria kan zowel tot het aannemen als tot het verwerpen van 

een gezagsverhouding leiden. Jansen en Loonstra brengen naar voren dat 

‘enige voorspelling ten aanzien van de richting waarheen de Hoge Raad 

zich beweegt bij het gebruik van een van de criteria’ hen nauwelijks mo-

gelijk lijkt.  Zij hebben zelf de voorkeur voor het gebruik van het formele 

gezagsbegrip.

 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer , p. .

 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer , p. ,  

en . De vierde categorie wordt nauwelijks toegepast.

 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer , p.  t/m 

.

 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer , p. . 

De auteurs geven aan dat ze de voorkeur hebben dat de Hoge Raad de lijn van het Imam-

arrest (   juni , NJ , ) volgt. Daarin werd geoordeeld aan de hand van het 

formele gezagsbegrip.

‘ ’



Jansen en Loonstra hebben later nog een artikel gewijd aan de gezags-

verhouding, waarin ze nogmaals de voorkeur voor het gebruik van het 

formele gezagsbegrip uitspreken:  

‘Instructies van de werkgever hebben als gevolg van de professionaliteit en 

zelfstandigheid van de werknemer immers steeds minder betrekking op de in-

houd van het werk. Andere factoren moeten dan de ondergeschiktheid aan-

nemelijk maken voor de vaststelling van zeggenschap van de werkgever over 

de werknemer’.  

Jansen en Loonstra zien de hantering van het formele gezagsbegrip beves-

tigd in het arrest Groen/Schoevers.  Daarin overweegt de Hoge Raad dat wat 

tussen partijen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hun bij het slui-

ten van de overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking genomen 

de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gege-

ven en aldus daaraan inhoud hebben gegeven. Bij de vraag hoe partijen de 

overeenkomst hebben ingericht moeten de verschillende rechtsgevolgen die 

partijen aan hun verhouding hebben verbonden in hun onderling verband 

worden bezien. Ook in een ander arrest bevestigt de Hoge Raad dat meer 

kenmerken van belang zijn.  De Hoge Raad overweegt dat uit het feit dat 

de werktijden contractueel zijn bepaald niet kan worden afgeleid dat sprake 

is van een gezagsverhouding. Ook ‘enigerlei zeggenschap’ over de ma-

nier waarop de werkneemster de werkzaamheden op de overeengekomen 

werktijden moet verrichten is vereist. Het is duidelijk dat niet één kenmerk 

beslissend is.  Verkade overweegt voor een later arrest: 

‘Bij dit alles blijft het gezagscriterium het enige doorslaggevende element dat 

wettelijk bij de arbeidsovereenkomst aanwezig is, en dat wettelijk bij de opdracht-

overeenkomst ontbreekt. De gezagsverhouding blijft dan ook ‘scharnierend’.’

 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, ‘Erosie in de gezagsverhouding: de koers van de Hoge 

Raad’, NJB / , p.  t/m .

 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, ‘Erosie in de gezagsverhouding: de koers van de Hoge 

Raad’, NJB / , p. . Eerder: C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, 

Deventer: Kluwer , p. . Jansen en Loonstra menen dat door het gebruik van het 

formele gezagsbegrip tevens tegemoet wordt getreden aan het probleem van de “dubbele 

erosie van de gezagsverhouding” zie P.F. Van der Heijden, ‘Een nieuwe rechtsorde van 

de arbeid’, NJB / , p.  t/m . Ik vraag mij overigens af of de kenmerken van 

professionaliteit en zelfstandigheid werkelijk voor het merendeel van de beroepsbevolking 

opgaan.

   november , JAR /  (Groen/Schoevers).

   mei , JAR /  (Management Consultants Europe BV/Schoenmaker-Wyrwich). Dit 

arrest wordt wel het Motelzangeres-arrest genoemd.

  Verkade voor   november , JBPR /  ( ), onder . .



Boot betwijfelt of het onderscheid tussen formeel en materieel gezag bruik-

baar is om de jurisprudentie van de Hoge Raad te duiden. Ook een door 

 Leijten gemaakt onderscheid tussen werkdiscipline en werkinhoud acht 

hij minder geschikt.  Loonstra heeft op Boot gereageerd en beargumen-

teerd dat Boot het bij het verkeerde eind heeft nu Boot de gezagsbegrippen 

vooral bij het arrest Groen/Schoevers niet juist heeft toegepast.  Vervolgens 

gaat Loonstra in op het criterium van Boot om te bepalen of een arbeids-

overeenkomst tot stand is gekomen. Boot meent dat de maatschappelijke 

positie die de werker inneemt het meest bepalend is.  Loonstra brengt naar 

voren dat Boot niet aangeeft wanneer de maatschappelijke positie van een 

werkende zwak of sterk is en dat Boot de beroepen van werkers in zaken 

die het tot de Hoge Raad brachten op niet begrijpelijke wijze verdeelt in 

zwak en sterk. Loonstra concludeert daarop dat de Hoge Raad in het arrest 

Groen/Schoevers het formele en het materiele gezagscriterium heeft ‘samenge-

bundeld in een stappenplan, waarbij het formele gezag centraal staat, maar 

het materiele gezag mede een plaats heeft gekregen.’  Het lijkt mij juist 

dat beide criteria van belang zijn. Belangrijker is dat ze bruikbaar zijn om 

te bepalen of een voor een arbeidsovereenkomst vereiste gezagsverhouding 

aanwezig is. Het materiele criterium speelt daarbij altijd een rol op grond 

van het arrest van de Hoge Raad van  mei .  Immers, volgens de 

Hoge Raad is ‘enigerlei zeggenschap’ vereist over de manier waarop de 

werknemer de werkzaamheden op de overeengekomen werktijden moet 

verrichten. Kortom, dat instructies over de te verrichte werkzaamheden 

kunnen worden gegeven is een vereiste, niet dat ze daadwerkelijk worden 

gegeven. Mijns inziens zou gesteld kunnen worden dat de Hoge Raad de 

toepassing van art. :   mede als vereiste ziet voor de invulling van 

het (materieel) gezagsbegrip, wat weer als vereiste voor het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst is te beschouwen. Art. :   is overigens niet van 

dwingend recht, maar de aard van de norm vergt dat ook niet, omdat deze 

niet ziet op de bescherming van de werknemer, maar op een instructierecht 

van de werkgever. Dit recht is wel beperkt, omdat alleen instructies over het 

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

verwijst naar   april , NJ , . Leijten lijkt van mening te zijn dat van belang 

is dat instructies kunnen worden gegeven: “Zou de nachtclubdanseres een bepaald soort 

klassieke dans uitvoeren en blijven uitvoeren, dan zal zij er m. . op kunnen rekenen weldra 

de aanwijzing of opdracht te krijgen anders te dansen.” 

 C.J. Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. :  bw’, Sociaal Recht / , p.  en 

.

 G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag:  uitgevers , p.  en C.J. 

Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. :  bw’, Sociaal Recht / , p.  en .

 C.J. Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. :  bw’, Sociaal Recht / , p. . Zie 

voor het stappenplan p.  en .

   mei , JAR /  (Management Consultants Europe BV/Schoenmaker-Wyrwich).

‘ ’



verrichten van de arbeid en instructies ter bevordering van de goede orde 

van de onderneming mogen worden gegeven. Echter, op grond van art. 

:   kan ook een instructierecht worden aangewend dat niet valt onder 

art. :  . Dat kan eventueel ook contractueel worden bedongen.

Loonstra vermeldt aan de hand van de arresten Van der Male/Den Hoedt 

en Diosynth/Groot dat de Hoge Raad de lijn van de het arrest Groen/Schoevers 

blijft volgen.  De partijbedoeling is ook in die uitspraken van belang, aldus 

Loonstra. Dat lijkt mij juist, omdat de Hoge Raad in het arrest Diosynth/

Groot expliciet naar het arrest Groen/Schoevers verwijst en de daar geformu-

leerde regel toepast. Ook in latere arresten geldt de partijbedoeling als 

belangrijk uitgangspunt, tezamen met de wijze waarop partijen uitvoering 

geven aan de overeenkomst.

De bevoegdheid om instructies (materieel gezag) te geven is als onderschei-

dend criterium voor de arbeidsovereenkomst dus niet voldoende als naar 

de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt gekeken. Materieel gezag staat 

altijd in samenhang met het formele gezag. De term ‘gezagsverhouding’ 

als uitleg voor de bewoordingen ‘in dienst’ uit art. :   is vooral van 

belang voor de vraag of partijen een arbeidsovereenkomst hebben geslo-

ten. Voor de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst is 

juist de instructiebevoegdheid (materieel gezag) interessant, omdat daarmee 

inhoudelijk invulling kan worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst tij-

dens de uitvoering ervan. 

Bij de uitvoering van een arbeidsovereenkomst kan een spanning ont-

staan tussen wat partijen hebben afgesproken en het gebruik van de in-

structiebevoegdheid, ook al ziet het instructierecht formeel alleen op de 

ruimte waarover partijen geen afspraken hebben gemaakt. De werkgever 

kan bijvoorbeeld proberen verdergaande instructies te geven dan de ar-

beidsovereenkomst toelaat, dus instructies die niet stroken met afspraken 

uit de arbeidsovereenkomst. Zo zou de werkgever de werknemer kunnen 

opdragen werkzaamheden te verrichten die niet onder de bedongen arbeid 

vallen of de werkgever zou de werknemer kunnen opdragen voortaan op 

   oktober , JAR /  (Van der Male/Den Hoedt);   december , JAR 

/  (Diosynth/Groot). C.J. Loonstra, ‘De gezagsverhouding ex. art. :  bw’, Sociaal Recht 

/ , p. .

   april , JAR /  (UvA/Beurspromovendi);   september , JAR /  

(Schoenmaker/ANWB);   december , JAR /  (Van Houdts/BBO). Vgl. J.J.M. de Laat, 

‘Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?’, ArA / , p.  t/m ; O. van der 

Kind, ‘Partijbedoeling versus feitelijke uitvoering: een nieuwe ronde?’, Sociaal Recht / , 

p.  t/m ; F.B.J. Grapperhaus, ‘Het verschil tussen een zelfstandig ondernemer en een 

werknemer’, Ondernemingsrecht / , p.  t/m ; J.J. Trap, ‘De Hoge Raad na Groen/

Schoevers: what’s new?’, Arbeidsrecht / , p.  t/m .



andere tijden te werken dan zij oorspronkelijk waren overeengekomen. Om 

duidelijk te krijgen of verdergaande instructies zijn toegestaan, wordt eerst 

uiteengezet wat de instructiebevoegdheid inhoudt.

De instructiebevoegdheid

Meijers stelde in  dat voor het bepalen of sprake is van ‘in dienst’ van 

belang is of ‘degene, die den arbeid opdraagt, of iemand van zijnentwege, 

bij het uitvoeren van den arbeid de leiding of het toezicht op zich neemt.’  

De werkgever heeft inderdaad leiding en toezicht over de werknemer die 

de arbeid uitvoert. Om hiervan effectief gebruik te maken, is noodzakelijk 

dat de werkgever instructies kan geven. Uit de bewoordingen ‘in dienst’ uit 

art. :   is derhalve af te leiden dat de werkgever een bepaalde instruc-

tiebevoegdheid heeft ten opzichte van de werknemer. De instructies moeten 

wel in verband staan met de werkzaamheden die de werknemer verricht, 

dus met de bedongen arbeid. In beginsel moet de werknemer de instructies 

opvolgen. Hierboven bleek al dat de instructiebevoegdheid ook wel materi-

eel gezag wordt genoemd, wat betekent dat de werknemer is onderworpen 

aan inhoudelijke instructies betreffende de te verrichten werkzaamheden.

De instructiebevoegdheid is gebaseerd op art. :   en art. :  

.  Dat laatste artikel is meer specifiek. Art. :   bepaalt dat de 

werknemer zich heeft te houden aan de voorschriften omtrent het verrich-

ten van de arbeid en aan de voorschriften die strekken ter bevordering van 

de goede orde in de onderneming van de werkgever. Betekent het feit dat 

de instructiebevoegdheid op twee verschillende artikelen is gegrond nu te-

vens dat er een inhoudelijk andere invulling is van de instructiebevoegdheid 

al naar gelang het ene of het andere artikel wordt toegepast? Mijns inziens 

niet. Art. :   geeft nader aan dat de werkgever zeggenschap heeft 

over de werknemer en art. :   vult dat in door een verplichting voor 

de werknemer te formuleren. Art. :   lijkt dus in te vullen wat met 

de bewoordingen ‘in dienst’ uit art. :   wordt bedoeld voor zover het 

de materiele gezagsverhouding betreft. Wel is het toepassingsbereik van art. 

:   ruimer, omdat daar niet de beperking geldt dat de instructies ver-

band moeten houden met de te verrichten arbeid of de goede orde van de 

onderneming. Ook instructies die daarbuiten vallen mogen op grond van 

art. :   in beginsel worden gegeven. Hierbij geldt als kanttekening 

dat de werkgever wel rekening moet houden met art. :  , waaruit 

 E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst met Aantekeningen, derde druk, Haarlem: H.D. Tjeenk 

Willink , p. .

 Overigens kan ook de opdrachtgever bij een opdrachtovereenkomst instructies geven. Zie 

art. :  .

‘ ’



blijkt dat de werkgever zich bij het geven van instructies als goed werk-

gever dient op te stellen. Instructies moeten redelijk zijn. De instructie te 

handelen in strijd met wettelijke normen kan bijvoorbeeld onredelijk zijn. 

Strikt genomen is handelen in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet 

 bijvoorbeeld in strijd met de wet. Een werknemer kan echter moeilijk 

de instructie weigeren van de werkgever om te blijven werken als niet aan 

alle veiligheidsvereisten is voldaan op de plaats waar de arbeid wordt ver-

richt. Steeds is een belangenafweging noodzakelijk en daarbij is naar mijn 

mening van belang hoe zwaar de overtreding van de veiligheidsvereisten is 

en welke (gevaarlijke) gevolgen een dergelijke overtreding kan hebben. Het 

ontbreken van een verbandtrommel rechtvaardigt bijvoorbeeld niet zonder 

meer dat een werknemer zijn werkzaamheden neerlegt.

Als partijen niet nader overeenkomen wat de instructiebevoegdheid in-

houdt, dan zijn ze aangewezen op art. :  . Verhulp meent dat de 

bevoegdheid van de werkgever om instructies te geven op grond van dat 

artikel groter is, naarmate de rechten en plichten van partijen op andere 

wijze minder bepaald zijn of als dat uitdrukkelijk ter bepaling van de 

werkgever is overgelaten.  Dat is naar mijn mening juist. Als partijen wel 

hebben bepaald hoe ver de instructiebevoegdheid van de werkgever strekt, 

dan is afhankelijk van de formulering daarvan of de instructiebevoegdheid 

daarmee meteen tot het daar bepaalde is beperkt. Het is voor een werkge-

ver dus van belang om aan te geven dat de instructiebevoegdheid ‘onder 

meer, maar niet uitsluitend omvat’. Ook is mogelijk dat met een werkne-

mer is afgesproken dat hij eindverantwoordelijk is voor een bepaald eindre-

sultaat en dat het aan de werknemer is om te bepalen hoe hij dat bereikt. 

Dan is er mijns inziens een minder vergaande instructiebevoegdheid voor 

de werkgever ten aanzien van de bedongen arbeid, omdat een deel van de 

instructiebevoegdheid is weggecontracteerd doordat de eindverantwoorde-

lijkheid bij de werknemer is gelegd. Dat kan, want art. :   is regelend 

recht. Het wegcontracteren van de instructiebevoegdheid heeft ook niet 

zonder meer tot gevolg dat van een arbeidsovereenkomst geen sprake kan 

zijn, want van formeel gezag in de zin van art. :   is dan nog sprake 

en de werknemer is wel organisatorisch ondergeschikt. Dat heeft tot gevolg 

dat de werkgever, als de werknemer de afspraken niet nakomt, zijn instruc-

tiebevoegdheid op grond van art. :   kan aanwenden.

De bevoegdheid voor de werkgever om instructies te geven en de ver-

plichting van de werknemer om zich eraan te houden hebben een organi-

satorisch belang. Dit blijkt expliciet uit art. :  , waaraan hierboven  

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



aandacht is besteed. Het gaat erom dat de werkzaamheden enigszins geor-

dend worden uitgevoerd. 

De ordening binnen een organisatie kan strak zijn, maar dat hoeft niet 

altijd. Of de ordening strak is, hangt mede af van de aard van de werk-

zaamheden die bij een onderneming worden verricht. Bij een onderneming 

waar de werkzaamheden bestaan uit het werken met gevaarlijke stoffen is 

het belang van een strakke ordening evident, omdat de veiligheid van de 

personen die aanwezig zijn binnen de onderneming daarmee is gediend.

Instructiebevoegdheid en art. :  BW

Het instructierecht is ook te beschouwen als onderdeel van de zorgplicht 

op grond van art. :   en eventueel van de verplichting van de werk-

gever zich als goed werkgever te gedragen op grond van art. :  . De 

werkgever moet dan gebruik maken van zijn instructiebevoegdheid als zijn 

zorgplicht dat vergt, bijvoorbeeld om overbelasting van de werknemer te 

voorkomen, zelfs als de werknemer voldoende rust neemt. De noodzaak 

tot het geven van instructies kan ook bestaan als een werknemer veelvuldig 

handelt in strijd met wettelijke voorschriften ten aanzien van arbeidsom-

standigheden, bijvoorbeeld als een werknemer steeds een steiger betreedt 

zonder de veiligheidsinstructies in acht te nemen of als een werknemer 

structureel langer doorwerkt dan is toegestaan.

Instructies dienen ook het belang van de werknemer, want als een werk-

nemer niet voldoet aan de instructies van de werkgever ten aanzien van 

werktijden, kan dat bijdragen aan het ontstaan van de arbeidsongeschikt-

heid van een werknemer. Met behulp van het instructierecht kan de werk-

gever een werknemer corrigeren als hij zichzelf overbelast.

Of de werkgever op grond van art. :   aansprakelijk is, hangt on-

der andere af van de vraag of de werkgever instructies heeft gegeven om 

de werknemer te beschermen. Als dat niet is gebeurd, dan is mogelijk dat 

de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, aldus de kantonrechter uit 

Terneuzen.  Opvallend is dat een kantonrechter in dezelfde plaats in een 

andere zaak geen aansprakelijkheid aanneemt, vooral omdat de aard van 

de functie van de werknemer, een functie met veel eigen verantwoordelijk-

heid, meebracht dat de werknemer zelf aandacht had moeten vragen voor 

de overbelasting. De werkgever had voldoende betwist dat de werknemer 

die aandacht niet had gevraagd, terwijl hij dat wel had moeten doen.  Het 

lijkt erop dat de kantonrechter de maatschappelijke positie van partijen, die 

 Zie bijvoorbeeld Ktr. Terneuzen  september , JAR / . Het verweer dat de 

werknemer zelf teveel het werk naar zich toetrok ging niet op.

 Ktr. Terneuzen  januari , JAR / .

‘ ’



tot uitdrukking komt in het functieniveau van een werknemer, meeweegt 

voor de vraag voor wiens risico de overbelasting komt. Dit strookt niet ge-

heel met de manier waarop art. :   is geformuleerd, want daar is een 

algemene zorgplicht geformuleerd. Wel kan eruit worden afgeleid dat de 

werkgever wellicht eerder of betere instructies moet geven als een werkne-

mer een minder hoge maatschappelijke positie heeft. De verantwoordelijk-

heid van de werkgever en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer 

blijken dan met elkaar in verband te staan.

De werkgever die ervoor waakt dat werknemers niet overbelast raken 

en ook daarnaar handelt, ziet dat terug in de hoogte van de ontbindings-

vergoeding. De kantonrechter te Den Helder stelde deze op nul, omdat de 

werkgever op verschillende manieren rekening hield met klachten van de 

werkneemster over een burn-out.  Zo kreeg de werkneemster een eigen 

werkkamer, hoefde ze niet meer over te werken en kreeg ze toestemming 

om vanwege haar slapeloosheid later op het werk te verschijnen en eerder 

te vertrekken. 

Bij de werknemer die zijn werkzaamheden wel verricht binnen de ge-

stelde grenzen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet 

, kan niettemin nadere begrenzing noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als 

de werknemer RSI-klachten heeft. Die klachten vergen vaak een specifiek 

op de persoon gericht beleid (naast een algemeen preventief beleid voor alle 

werknemers), waarbij de instructiebevoegdheid mede een rol kan spelen om 

de werknemer (ook tegen zichzelf) in bescherming te nemen. De werkne-

mer heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid. Het hof Den Haag 

overweegt bijvoorbeeld dat van een opticien met RSI-klachten, die tevens 

bedrijfsleider was en zelf zijn werk kon indelen, mocht worden verwacht 

dat hij het werk zo zou indelen dat er voldoende afwisseling was. De werk-

gever was daarom niet tekortgeschoten in zijn zorgplicht.

De werkgever moet ook rekening houden met predispositie van de werk-

nemer, want predispositie van een werknemer wordt in beginsel niet als  

 Ktr. Den Helder  april , JAR /  (Bindels/Taxi Noord-West BV). Overigens werd 

ten aanzien van de eerdere burn-out klachten geen vordering in reconventie ingesteld op 

grond van art. :  bw. Als de latere klachten aan eerder voorgekomen overbelasting waren 

te relateren, dan was dat wellicht wel mogelijk geweest.

 Gerechtshof Den Haag  mei , JAR / .



verweer gehonoreerd.  De werkgever moet daarmee dus rekening houden 

voor de vraag in hoeverre hij gebruik maakt van zijn instructierecht.

Het instructierecht is tevens nuttig als werknemers klagen over voor hen 

schadelijk gedrag van andere werknemers. Roken op de werkplek is daar-

van een goed voorbeeld. Inmiddels is de rookvrije werkplek de norm en 

de werkgever kan dus zonder meer zijn werknemers opdragen het roken 

tijdens werktijd te staken.  Een ander voorbeeld is alcoholgebruik door een 

werknemer.  De kantonrechter te Rotterdam ontbond een arbeidsover-

eenkomst van een werknemer die  jaar in dienst was zonder toekenning 

van een vergoeding vanwege een alcoholprobleem. De kantonrechter nam 

de veiligheidsaspecten van zowel het bedrijf van de werkgever, waar met 

explosief materiaal werd gewerkt, als van zijn omgeving, daartoe in zijn 

overweging mee. Andere werknemers hadden overigens niet geklaagd over 

de betreffende werknemer. De bedrijfsarts had een alcohollucht geroken 

en de werknemer erkende daarop weer alcohol te hebben gedronken.  

De werkgever had eerder aangegeven dat het alcoholprobleem niet werd 

getolereerd, onder meer omdat met explosief materiaal werd gewerkt, het-

geen als instructie kan worden gezien dat de werknemer zijn gedrag moest 

aanpassen. De functie van de werknemer werd nog aangepast, maar toen 

het alcoholprobleem zich bleef voordoen, werd het verzoek tot ontbinding 

ingediend. Een andere zaak betrof de situatie waarin een werknemer zich 

misdroeg tijdens een bedrijfsfeest na excessief alcoholgebruik. Die misdra-

gingen waren ook gericht tegen ander personeel en tegen derden. Ondanks 

diverse vermaningen door leidinggevenden om zijn misdragingen te stop-

pen (de vermaningen zijn als instructies te beschouwen) ging de werknemer 

door met ernstig wangedrag. Uiteindelijk bleef een ontslag op staande voet 

overeind.  Het feit dat de werknemer de vermaningen liet voor wat ze 

waren, is een omstandigheid die meeweegt voor de vraag of het ontslag op 

staande voet uiteindelijk stand houdt.

 Dit past in de lijn van het algemene aansprakelijkheidsrecht ten aanzien van predispositie. 

Bij een onrechtmatige daad die bestaat uit het toebrengen van letsel zullen de gevolgen van 

een door de persoonlijke predispositie van het slachtoffer bepaalde reactie op die daad in 

het algemeen als een gevolg van de onrechtmatige daad aan de dader moeten worden 

toegerekend. Wel kan het een factor van belang zijn bij de begroting van de schade. Zie 

onder meer   februari , NJ , . 

 Vanaf  januari  op grond van de Tabakswet. Zie eerder Rb. Breda,  april , 

JAR / . “Er is geen veilige ondergrens”.

 Zie voor het probleem van werknemers die alcohol gebruiken: H. Uhlenbroek, 

‘Werknemers en alcoholgebruik’, Arbeidsrecht / , p.  t/m  en H. Uhlenbroek, 

‘Werknemers en alcoholgebruik, een actualisering’, Arbeidsrecht / / , p.  t/m .

 Ktr. Rotterdam  januari , JAR / .

 Ktr. Zwolle  september , JAR /  (Erica Beton BV).

‘ ’



Uit de hierboven besproken jurisprudentie blijkt dat een werkgever een 

aantal sanctiemogelijkheden heeft als een werknemer redelijke instructies 

weigert.  De werkgever kan een waarschuwing geven of, in het uiterste 

geval, de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens een dringende reden. Bij 

de keuze van de sanctie is van belang dat de sanctie in verhouding dient te 

staan tot de weigering de instructies op te volgen of, meer in het algemeen, 

een overtreding. Er geldt een proportionaliteitstoets.  De sancties kunnen 

naar zwaarte worden ingedeeld.

De werkgever kan een mondelinge of een schriftelijke waarschuwing 

geven en vervolgens een berisping. Als de werknemer dan nog in strijd met 

redelijke instructies handelt, kan een schorsing op zijn plaats zijn of een 

terugplaatsing (degradatie). Als ultimum remedium geldt de mogelijkheid 

om ontslag te verlenen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij een werknemer van 

een bank die zich onttrok aan cameratoezicht en daarmee de veiligheidsin-

structies niet in acht nam. De kantonrechter achtte het ontslag op staande 

voet daarom terecht.  Ook de arbeidsovereenkomst van een werknemer 

die weigerde een helm te dragen werd uiteindelijk ontbonden zonder dat de 

werknemer een vergoeding kreeg toegekend.  Een werknemer die in strijd 

met instructies bestanden van het internet haalde die niet op virusgevaar 

waren gecontroleerd, mocht echter niet op staande voet worden ontslagen. 

Het handelen in strijd met de instructies was de werknemer wel te verwij-

ten, maar hij had niet hoeven begrijpen dat het een reden voor ontslag 

wegens dringende reden zou zijn. Hierbij was van belang dat de werkgeef-

ster iedere vorm van naleving van het verbod had nagelaten en ook niets 

had aangegeven over de sancties die op overtredingen waren gesteld.  

Duidelijk is dat de werkgever de instructies niet alleen moet geven, maar 

ook de naleving moet nastreven en de sancties moet handhaven, zeker als 

de werkgever van zwaardere sancties gebruik wil maken.

.  Is de instructiebevoegdheid te gebruiken 
 voor contractuele wijzigingen?

Inleiding

In beginsel strekt de instructiebevoegdheid niet zo ver, dat daarmee de oor-

spronkelijke bedoeling van partijen bij het aangaan van de arbeidsovereen-

 Vgl. M.M. Koevoets, Wangedrag van werknemers. De bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en 

sanctionering, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers , p.  e.v.

 Op grond van art. :  .

 Ktr. Amsterdam  mei , JAR /  (M./ABN Amro Bank).

 Ktr. Emmen  augustus , JAR /  (DSM/Beijk).
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komst door de werkgever eenzijdig is te wijzigen. De instructiebevoegdheid 

is niet bedoeld om contractuele wijzigingen te realiseren.

Het is echter denkbaar dat met behulp van de instructiebevoegdheid 

wijzigingen worden aangebracht tijdens de uitvoering van de arbeidsover-

eenkomst die niet met de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst in overeen-

stemming zijn. De feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst wijzigt 

dus zonder dat partijen hierover expliciet wilsovereenstemming bereiken. 

De werkgever kan bijvoorbeeld de werknemer instrueren voortaan andere 

werkzaamheden te verrichten, dat de werknemer gedurende een periode 

langer of korter per dag moet werken, dat de werknemer op een andere 

vestiging de werkzaamheden moet verrichten, dat de werknemer een target 

krijgt, of een hogere target. Het is de vraag of dergelijke wijzigingen vervol-

gens een afdwingbare contractuele wijziging opleveren. Het gaat dus om de 

situatie dat de werkgever de werknemer een instructie geeft dat de werkne-

mer zijn werkzaamheden voortaan op een andere wijze moet verrichten.

Rechtskader

Een contractuele wijzigingsmogelijkheid kan mijns inziens niet art. :  

, art. :   of een combinatie van deze twee artikelen als rechts-

grondslag hebben. Die artikelen bieden slechts ruimte voor instructies tij-

dens de uitvoering van afspraken uit een bestaande arbeidsovereenkomst. 

Het is de vraag of wijzigingen die de werkgever doorvoert met behulp van 

instructies, een afdwingbare contractuele wijziging kunnen opleveren. 

Op het moment dat partijen een arbeidsovereenkomst aangaan, maken 

zij in beginsel afspraken over de arbeidsvoorwaarden en over de manier 

waarop feitelijk invulling wordt gegeven aan de arbeidsovereenkomst. Deze 

afspraken gelden als uitgangspunt en staan eraan in de weg dat de werk-

gever met behulp van instructies een wijziging aanbrengt aan de oorspron-

kelijke afspraken. Het beginsel van de verbindende kracht van de overeen-

komst prevaleert.

Niet alles is echter contractueel te regelen. Als blijkt dat partijen geen 

duidelijke afspraken hebben gemaakt over de manier waarop feitelijk invul-

ling wordt gegeven aan de arbeidsovereenkomst, dan heeft werkgever op 

grond van de instructiebevoegdheid bepaalde ruimte om aan de feitelijke 

invulling van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wijzigingen aan 

te brengen. Als de werkgever en de werknemer bijvoorbeeld geen duidelijke 

afspraak hebben waar de werkzaamheden gewoonlijk door de werknemer 

worden verricht, dan bestaat ruimte voor de werkgever om de werkne-

mer de instructie te geven de werkzaamheden na een bepaalde tijd ergens 

anders uit te voeren. Dit past binnen de bandbreedte van de bestaande 

arbeidsovereenkomst en is gegrond op art. :   en eventueel op art. 

:  . Van een contractuele wijziging is dan echter geen sprake.



Als de werknemer en de werkgever gedurende een bepaalde periode op 

een bepaalde manier feitelijk invulling geven aan de arbeidsovereenkomst, 

dan levert dat een sterk vermoeden op dat dat strookt de bedoeling van 

partijen bij de bestaande arbeidsovereenkomst, ongeacht of zij daartoe ooit 

schriftelijk afspraken hebben gemaakt. Uiteindelijk moeten de werkgever en 

de werknemer aansluiting zoeken bij het Haviltex-criterium om te bepalen 

wat tussen hen geldt. 

Aan het beginsel van rechtszekerheid komt hier tevens een rol toe, want 

dat beginsel brengt mee dat de werknemer die gedurende een bepaalde 

periode op een bepaalde manier feitelijk werkzaamheden verricht, er vanuit 

moet kunnen gaan dat hij daartoe is gebonden. De gewoonte speelt dan 

een beslissende rol. De werkgever moet er eveneens vanuit kunnen gaan 

dat de werknemer inderdaad op die wijze de werkzaamheden verricht. De 

werkgever moet bijvoorbeeld de zekerheid hebben dat werknemers na een 

inwerkperiode redelijk zelfstandig hun werkzaamheden op een bepaalde 

wijze uitvoeren.

Als een partij bij de arbeidsovereenkomst vervolgens een andere invul-

ling wil geven aan de arbeidsovereenkomst, dan is dat slechts mogelijk op 

grond van de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst. 

De werkgever kan derhalve niet met een beroep op zijn instructierecht de 

bedoeling van partijen bij de arbeidsovereenkomst opzij zetten. Dit past 

ook bij hetgeen Van Slooten naar voren brengt ten aanzien van de wijzi-

ging van de arbeidsverbintenis:

‘De arbeidsovereenkomst schept dus, naar de bedoeling van de wetgever, de 

verplichting voor de werknemer om, behoudens uitzonderingen, niet meer en 

niet minder dan de bedongen arbeid te verrichten.’

Van Slooten meent (ten aanzien van de bedongen arbeid) dat de arbeid 

nooit geheel kan worden vastgelegd, maar dat deze door instructies nader 

is in te vullen. Naar mijn mening is de instructiebevoegdheid beperkt door 

de contractuele afspraken (onder meer de bedongen arbeid), de bedoeling 

van beide partijen en de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

door beide partijen. Werkzaamheden die te ver verwijderd zijn van de oor-

spronkelijke bedoeling van partijen zijn in beginsel niet op grond van de in-

structiebevoegdheid aan de werknemer op te leggen. Feitelijke wijzigingen 

die de werkgever met behulp van instructies doorvoert, kunnen naar mijn 

mening dus geen afdwingbare contractuele wijziging opleveren. 

Wel kan de stilzwijgende instemming van partijen op grond van art. :  

en art. :   tot een contractuele wijziging leiden, doordat de werknemer 

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



en de werkgever handelen conform de feitelijke wijziging, terwijl dat han-

delen afwijkt van eerdere contractuele afspraken. De stilzwijgende instem-

ming ontstaat echter niet snel. 

Bij de vraag of de werknemer stilzwijgend heeft ingestemd kan de juris-

prudentie worden gebruikt, op grond waarvan de werkgever een verzwaar-

de onderzoeksplicht heeft ten aanzien van het gerechtvaardigd vertrouwen 

in de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst. Een duidelijke en 

ondubbelzinnige verklaring van de werknemer is dan vereist.  Het vereiste 

van duidelijkheid en ondubbelzinnigheid is geen vereiste dat de verklaring 

schriftelijk moet zijn, dus ook een verklaring in de zin van art. :   kan 

duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Wellicht dat een dergelijke verklaring kan 

worden aangenomen als een werknemer jarenlang zonder protest werk-

zaamheden verricht die afwijken van de bedongen arbeid.

In de jurisprudentie is ook bepaald dat voor een contractuele wijzi-

ging, die de werknemer benadeelt, een verzwaarde onderzoeksplicht geldt.  

Hierdoor kan worden voorkomen dat de werkgever door het geven van 

instructies, die niet in lijn zijn met de afspraken uit de bestaande arbeids-

overeenkomst, eenvoudig de arbeidsovereenkomst kan wijzigen. Dit is van 

belang, omdat het voor de werknemer niet altijd duidelijk is in hoeverre 

hij instructies moet opvolgen die niet in de lijn zijn met afspraken uit de 

arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan wel de verplichting hebben – 

bijvoorbeeld als de bedongen arbeid een bepaalde periode niet voorhanden 

is – arbeid te verrichten die niet de bedongen arbeid is. Het is echter on-

wenselijk dat hij daarmee het recht verspeelt de bedongen arbeid te mo-

gen verrichten. Daarvoor is vereist dat één van de erkende mogelijkheden 

wordt gebruikt voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

Nuances in verband met het bijzondere karakter 

 van de arbeidsovereenkomst

Het uitgangspunt, dat de werkgever niet met een beroep op zijn instruc-

tierecht de bedoeling van partijen bij de arbeidsovereenkomst opzij kan 

zetten, moet worden genuanceerd. De nuances hebben te maken met het 

bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst. Soms is de bedoeling 

van partijen minder specifiek bepaald en dan is de bedoeling van par-

tijen juist dat de werkgever de ruimte heeft de werknemer met instructies 
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steeds anders in te zetten tijdens zijn diensttijd. De bedoeling van par-

tijen strekt er dan toe dat de werkgever bij de dagelijkse uitoefening van 

de werkzaamheden een zeer ruime instructiebevoegdheid heeft, die ertoe 

leidt dat de werknemer veel veranderingen tijdens de uitoefening van zijn 

werkzaamheden moet dulden. Die bedoeling maakt onderdeel uit van de 

bestaande contractsband en de werkgever kan in dat geval instrueren dat 

de werknemer steeds andere werkzaamheden verricht of dat de werknemer 

steeds op een andere plaats de werkzaamheden moet verrichten. Vooral 

de aard van de werkzaamheden is dan een omstandigheid die bijdraagt tot 

het vermoeden dat de werkgever een ruime instructiebevoegdheid heeft. 

Een bouwbedrijf dat landelijk opdrachten aanneemt, kan bijvoorbeeld eer-

der op grond van de instructiebevoegdheid de werknemers opdragen een 

bepaalde periode te werken op een plaats die ver ligt van de eigen woon-

plaats, dan een bouwbedrijf dat voornamelijk klanten heeft binnen de regio 

Noord-Holland, want bij de laatste werkgever ligt een opdracht die ver van 

de eigen woonplaats moet worden uitgevoerd veel minder voor de hand. 

Daardoor is overleg over de uitvoering noodzakelijk en is een instructie om 

de opdracht uit te voeren niet – zonder overleg – mogelijk. 

Ook het onbepaalde karakter van arbeid biedt een nuance. Als een wei-

nig specifieke functieomschrijving is afgesproken, dan ligt sterker de nadruk 

op het feit dat partijen bedoelden dat de werknemer zijn arbeidskracht aan 

de werkgever ter beschikking stelt, waarbij de laatste bevoegd is de arbeids-

kracht in te zetten op een bepaalde wijze.

Instructies in verband met een dwingend wettelijk voorschrift

Een geval apart is de situatie waarin de werkgever te maken krijgt met een 

dwingend wettelijk voorschrift, waardoor hij bepaalde feitelijke situaties niet 

meer kan toestaan, die hij voor de invoering van het wettelijk voorschrift 

wel toestond. Zondag wijst er op dat partijen een oude arbeidsvoorwaar-

denregeling moeten aanpassen, als deze in strijd is met nieuwe wetgeving.  

Mijns inziens is mogelijk dat de werkgever een (contractuele) wijziging van 

de arbeidsovereenkomst oplegt, als dat noodzakelijk is in verband met het 

dwingend wettelijk voorschrift. Dit geldt ook als de werknemer en de werk-

gever een afspraak hebben gemaakt die haaks staat op het dwingend wet-

telijk voorschrift. Een contractuele wijziging is hier zelfs niet noodzakelijk, 

omdat het dwingend recht van rechtswege toepasselijk is als de feiten zich 

daartoe lenen. In de praktijk kan de wijziging met behulp van de instructie-

bevoegdheid worden gerealiseerd. De werkgever informeert dan de werk-
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nemers over de verplichtingen van het wettelijk voorschrift en instrueert 

hen dat zij zich conform dit voorschrift moeten gedragen. 

Het recht op een rookvrije werkplek dient als voorbeeld. Dat heeft ertoe 

geleid dat werkgevers werknemers kunnen verplichten niet te roken op de 

werkvloer, terwijl best mogelijk is dat werknemers wel was toegestaan te 

roken voordat het recht op een rookvrije werkplek was ingevoerd. Ook als 

een werkgever en een werknemer expliciet hadden afgesproken dat een 

werknemer op de werkvloer mocht roken, is het wettelijke voorschrift reden 

af te wijken van de afspraak. Van de werkgever kan worden verwacht dat 

hij plaatsen aanwijst waar roken is toegestaan, gezien de eerdere afspraak 

dat roken is toegestaan. Dit levert niettemin een wijziging op van de oor-

spronkelijke afspraak, omdat de werknemer dan in de regel niet meer op 

zijn eigen werkplek mag roken. 

Als de instructiebevoegdheid niet afdoende blijkt om werknemers te la-

ten voldoen aan het wettelijke voorschrift, dan is de eerdere afspraak aan-

tastbaar met een beroep op de derogerende redelijkheid en billijkheid en is 

het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat een 

werknemer de werkgever aan een afspraak houdt die tot strijd leidt met het 

wettelijke voorschrift voor een rookvrije werkplek. Het ingrijpen op grond 

van de redelijkheid en billijkheid kan in dit soort gevallen proportioneel 

plaatsvinden. Het recht te roken op de werkplek is dan opzij te zetten, maar 

van de werkgever kan wel worden gevergd dat hij enige faciliteiten treft 

zodat werknemers nog kunnen roken. 

Aangezien het wettelijke voorschrift is vereist om de wijziging aan te 

brengen, levert dit geen zelfstandige mogelijkheid op om de arbeidsover-

eenkomst inhoudelijk te wijzigen.

Een rechtsvermoeden?

De werknemer is ermee gediend dat hij weet waartoe hij contractueel is 

verplicht en welke werkzaamheden hij redelijkerwijs mag weigeren. Verder 

is de werkgever verplicht schriftelijk op te geven wat de functie is van de 

werknemer of de aard van de arbeid op grond van art. :  lid c . 

De verplichting van de werkgever op grond van art. :  lid c  draagt 

bij aan de rechtszekerheid van beide partijen en brengt naar voren dat de 

(Europese) wetgever de werknemer een bepaalde bescherming wil toeken-

nen ten aanzien van de bedongen werkzaamheden.  De werknemer kan 

nakoming vorderen van de verplichting om hem informatie te verschaffen 

en ook de vergoeding vorderen van de schade die hij leidt door het niet 
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voldoen aan deze verplichting.  Een nadere sanctie op het niet naleven van 

art. :  lid c  bestaat echter niet, waardoor de werknemer toch in 

onzekerheid kan verkeren over de vraag welke werkzaamheden hij dient te 

verrichten en welke werkzaamheden hij redelijkerwijze mag weigeren. Dit 

is sterker het geval als de werknemer niet kan aantonen dat hij schade lijdt 

doordat de werkgever niet aan zijn verplichting voldoet. Hierdoor is tevens 

onduidelijk hoe ver het instructierecht van de werkgever strekt.

Een mogelijke oplossing is het realiseren van een weerlegbaar rechtsver-

moeden ten aanzien van de bedongen werkzaamheden. Als een werkne-

mer gedurende één jaar structureel bepaalde werkzaamheden verricht, dan 

wordt vermoed dat die werkzaamheden de bedongen arbeid omvatten.  

De drie maanden die gebruikelijk zijn bij de rechtsvermoedens van art. 

: a  en : b  zijn naar mijn mening in dit geval te kort, omdat 

binnen drie maanden mogelijk is dat incidenteel bepaalde werkzaamheden 

worden verricht die niet de hoofdwerkzaamheden van de werknemer om-

vatten. De grens van één jaar is arbitrair gekozen, maar na één jaar is naar 

mijn mening wel vol te houden dat het verrichten van bepaalde arbeid niet 

meer incidenteel is en dat partijen de bedoeling hebben dat zij uitvoering 

geven aan de arbeidsovereenkomst zoals dat gebeurde tijdens dat jaar. Dit 

kan echter worden weerlegd.

Als een werknemer gedurende één jaar dezelfde werkzaamheden ver-

richt, dan is naar mijn mening ook enige bescherming op zijn plaats, waar-

bij als kanttekening geldt dat daartoe wel de behoefte moet bestaan bij een 

werknemer. Niet iedere werknemer zal namelijk behoefte hebben aan een 

vast omlijnd takenpakket. Vooral als het niveau van de werkzaamheden 

verschilt en die werkzaamheden steeds worden opgelegd met een beroep op 

de instructiebevoegdheid, kan het rechtsvermoeden bescherming bieden. 

Een werknemer die eerst werkzaamheden op een hoger niveau verricht 

en vervolgens de instructie krijgt op een lager niveau werkzaamheden te 

verrichten wordt namelijk in feite met een demotie geconfronteerd. Dit is 

slecht voor de werknemer op het moment zelf, maar kan dat ook zijn voor 

zijn toekomstige loopbaanverloop. Een beroep op de arbeidsovereenkomst 

helpt dan niet, omdat op grond daarvan niet duidelijk is wat de bedongen 

arbeid is.

Het rechtsvermoeden over de bedongen arbeid is bruikbaar als partijen 

geen functieomschrijving hebben gemaakt, als de functieomschrijving zeer 

breed is, maar ook als de functieomschrijving wel specifiek is ingevuld. 

Steeds geldt dat de feitelijke invulling die partijen geven aan de arbeids-

overeenkomst bepalend is voor de het antwoord op de vraag wat nu de 
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bedongen werkzaamheden omvatten. Als de feitelijke invulling sterk afwijkt 

van de afgesproken functieomschrijving, dan biedt een rechtsvermoeden de 

werknemer bescherming, omdat de bewijslast voor de discrepantie bij de 

werkgever komt te liggen. Vooral als de werkgever niet heeft voldaan aan 

zijn verplichting uit art. :  lid c , is het redelijk dat de werkgever 

bewijst welke werkzaamheden de werknemer dient te verrichten.

Als de werkgever wel voldoet aan zijn verplichting uit art. :  lid c 

, maar de werknemer vervolgens instructies geeft andere werkzaamhe-

den te verrichten, dan zou een beroep op het rechtsvermoeden ook moge-

lijk zijn. Een werknemer kan bijvoorbeeld gedurende een langere periode 

werkzaamheden verrichten die bij een hogere functie horen, dan waarvoor 

de werknemer oorspronkelijk is aangenomen, bijvoorbeeld als een collega 

wordt vervangen, die geruime tijd ziek blijft. Het kan dan onredelijk zijn 

dat de werknemer, die de werkzaamheden geruime tijd naar tevredenheid 

verricht, vervolgens wordt ‘teruggeplaatst’ op het moment dat de collega 

weer beter is en weer de oorspronkelijk bedongen werkzaamheden moet 

verrichten. Contractueel is tegen een terugplaatsing weinig in te brengen, 

omdat het incidentele karakter van de te verrichten arbeid blijkt uit het 

feit dat de werknemer een ander vervangt. Dit is zelfs het geval als de 

vervanging enige jaren voortduurt, terwijl juist dan een terugplaatsing naar 

de oude functie op bezwaren stuit. Het is dan immers goed mogelijk dat 

de oude functie van de vervanger eveneens is ingevuld door een andere 

werknemer.

Het voorgestelde rechtsvermoeden laat onverlet dat partijen de ruimte 

hebben andere afspraken te maken. Zij kunnen immers aangeven in de 

arbeidsovereenkomst dat de werknemer gedurende langere tijd – ook meer 

dan een jaar – dezelfde werkzaamheden verricht, maar dat dat onverlet 

laat dat de werkgever de werknemer anders mag inzetten als dat na een 

langere periode noodzakelijk is.

.  Conclusie

Uit de bewoordingen ‘in dienst’ van art. :   blijkt dat de onderge-

schiktheid een vereiste is van de arbeidsovereenkomst. De ondergeschiktheid 

maakt de arbeidsovereenkomst bijzonder en draagt bij aan de mogelijkheid 

de arbeidsovereenkomst te onderscheiden van andere overeenkomsten voor 

het verrichten van werk. Omdat partijen bij een arbeidsovereenkomst veel 

ruimte hebben voor de invulling van de ondergeschiktheid, is de onder-

geschiktheid soms minder bruikbaar als onderscheidend kenmerk. Ook bij 

andere overeenkomsten tot het verrichten van werk kan van ondergeschikt-

heid sprake zijn, die naar voren komt door de mogelijkheid instructies te 

geven.



De instructiebevoegdheid van de werkgever is van invloed op de con-

tractuele verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het is bij de 

arbeidsovereenkomst minder noodzakelijk dan bij andere overeenkomsten 

om van tevoren precies de prestatie van één partij te omlijnen, namelijk 

de prestatie die de werknemer dient te verrichten. Dit komt onder andere 

doordat de werkgever tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst de 

mogelijkheid heeft instructies te geven.

De instructiebevoegdheid biedt geen mogelijkheid wijzigingen aan te 

brengen in de contractuele positie van de werkgever en de werknemer. Wel 

is de instructiebevoegdheid van invloed op de feitelijke invulling die partijen 

aan de arbeidsovereenkomst geven, hetgeen, in combinatie met het onbe-

paalde karakter van de arbeid die de werknemer dient te verrichten, ertoe 

kan leiden dat partijen een andere invulling geven aan de arbeidsovereen-

komst dan zij oorspronkelijk voor ogen hadden. Dan is echter geen sprake 

van een contractuele wijziging, maar is de andere invulling een weerspiege-

ling van de bedoeling die partijen hebben bij de arbeidsovereenkomst.

De werkgever kan een ruime instructiebevoegdheid afspreken met de 

werknemer en de werkgever heeft dan veel ruimte om invulling te geven 

aan de arbeidsovereenkomst. Die ruimte blijft begrenst door afspraken met 

de werknemer en door dwingend en aanvullend recht. Een ruime instruc-

tiebevoegdheid kan wel tot gevolg hebben dat een werkgever minder snel 

een beroep moet doen op de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst 

contractueel te wijzigen. Door de ruime instructiebevoegdheid heeft de 

werkgever namelijk ook veel ruimte om invulling te geven aan de arbeids-

overeenkomst, zonder dat deze hoeft te worden gewijzigd.

De instructiebevoegdheid van de werkgever en het onbepaalde karakter 

van de arbeid kunnen tot rechtsonzekerheid leiden over de vraag waartoe 

partijen zich jegens elkaar hebben gebonden. Daarom is voorgesteld een 

rechtsvermoeden voor de aard van de arbeid te realiseren. Aangezien de 

instructiebevoegdheid deels te maken heeft met de aard van de arbeid, zou 

een dergelijk rechtsvermoeden ook de rechtsonzekerheid over de reikwijdte 

van de instructiebevoegdheid voor een deel kunnen wegnemen. Verder zou 

een dergelijk rechtsvermoeden ertoe kunnen leiden dat eerder gemaakte 

afspraken contractueel worden gewijzigd. Dan is wel duidelijk wat par-

tijen oorspronkelijk hebben afgesproken, maar prevaleert hoe partijen fei-

telijk uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Het rechtsvermoeden 

is dan de rechtsgrondslag om contractuele afspraken aan te passen aan de 

werkelijkheid.


