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.  Inleiding

De elementen arbeid en ondergeschiktheid zijn expliciet terug te vinden 

in de definitie van de arbeidsovereenkomst in art. :  . Aspecten die 

samenhangen met de organisatie of werkgemeenschap waarbinnen of waar-

voor de arbeid gewoonlijk wordt verricht zijn tevens van invloed op de 

contractuele verhouding tussen de werkgever en de werknemer en deze 

aspecten staan in dit hoofdstuk centraal. Er wordt ingegaan op het begrip 

‘organisatie’, op de ‘institutionele theorie’ en de invloed van de organisatie 

wordt in verband gebracht met het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

.  Organisatie

De organisatie

De arbeidsovereenkomst is niet zonder meer te vergelijken met andere 

overeenkomsten. Dit komt onder andere doordat de werknemer zich per-

soonlijk ter beschikking houdt de arbeid te verrichten. De feitelijke ver-

richting van de arbeid geschiedt in de meeste gevallen bij de onderneming 

van de werkgever. Er is sprake van een werkgemeenschap, waarbinnen de 

werknemers hun arbeid verrichten en waar de werkgever de dagelijkse lei-

ding heeft. In het navolgende wordt met werkgemeenschap, onderneming 

en (arbeids)organisatie steeds hetzelfde bedoeld. 

Binnen de werkgemeenschap zijn dagelijks diverse rechtssubjecten aan-

wezig, die tot elkaar (kunnen) staan in een onderlinge verhouding. De 

werkgever heeft met zijn werknemers een arbeidsovereenkomst gesloten. 

Daarmee treden werknemers toe tot de werkgemeenschap. De werknemers 

onderling hebben geen overeenkomst met elkaar gesloten, maar ze heb-

ben wel met elkaar te maken, omdat ze bij dezelfde werkgever en binnen 

dezelfde onderneming werkzaamheden verrichten.

Een bijzondere variant op het toetreden tot een werkgemeenschap is de 

toetreding op grond van de uitzendovereenkomst. Een deel van de werk-

nemers op de Nederlandse arbeidsmarkt is werkzaam op grond van een 

uitzendconstructie en deze werknemers bepalen mede hoe een arbeidsorga-

nisatie er feitelijk uit ziet.

 Uit cijfers van  blijkt dat , % van de Nederlandse beroepsbevolking in  als 

uitzendkracht werkzaam was. Zie www.ciett.org.



Een uitzendkracht is werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst 

met het uitzendbureau, maar is feitelijk werkzaam binnen de werkgemeen-

schap van het inlenende bedrijf. Een uitzendkracht treedt dus niet feitelijk 

toe tot de werkgemeenschap waar hij formeel in dienst is, namelijk het uit-

zendbureau. Wel gaat de uitzendkracht, meestal op tijdelijke basis, deel uit-

maken van de werkgemeenschap van het inlenende bedrijf. De aanspraak 

op bepaalde rechten binnen dat bedrijf is echter niet vanaf het begin van 

zijn toetreden tot de werkgemeenschap van het inlenende bedrijf vergelijk-

baar met rechten van vaste werknemers bij het inlenende bedrijf.

Werknemers binnen de organisatie

Werknemers die samen werkzaam zijn bij een onderneming dienen in ieder 

geval met elkaars belangen rekening te houden op grond van art. :  . 

Daaruit vloeit voort dat zij een algemene verplichting hebben zich als goed 

werknemer te gedragen. Uit de norm van art. :   blijkt niet jegens wie 

deze verplichting geldt, maar er kan vanuit worden gegaan dat hieruit een 

algemene betamelijkheidsnorm voortvloeit. Van Slooten stelt in dit verband 

voor art. :   anders te formuleren: ‘Allen die bij de uitvoering van 

de arbeidsovereenkomst zijn betrokken, zijn verplicht zich jegens elkaar te 

gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.’  

Mijns inziens is in beginsel mogelijk dat een werknemer een andere 

werknemer aanspreekt op grond van art. :  , gezien het open karak-

ter van de normstelling. Deze mogelijkheid bestaat naast de mogelijkheden 

om de werkgever aan te spreken op grond van art. :   of art. :  

. Een werknemer die stelt en bewijst dat een andere werknemer zich 

niet als goed werknemer gedraagt, kan schadevergoeding vorderen als hij 

hierdoor schade lijdt. Daarvoor moet de werknemer aansluiting zoeken bij 

art. :  . Het onrechtmatige karakter bestaat dan uit het feit dat de an-

dere werknemer handelt in strijd met de wet, namelijk art. :  , en niet 

zozeer uit het feit dat de andere werknemer in strijd handelt met hetgeen 

volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Er is 

sprake van een geschreven betamelijkheidsnorm die tussen werknemers 

onderling is in te roepen, namelijk art. :  .

Van Slooten stelt dat belangenconflicten tussen werknemers onderling 

bijna altijd tot juridische conflicten leiden tussen een werknemer en de 

werkgever. Hij acht ook niet wenselijk dat ‘collega’s elkaar voortdurend 

te lijf zouden gaan met juridische procedures.’ Wel bepleit Van Slooten 

dat ‘rechters bij een procedure tussen een werkgever en een werknemer meer 

rekening houden met het feit dat hierachter soms ook een belangenconflict 

 J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA , p. .



tussen twee collega’s schuilgaat.’  Door het erkennen van de belangen van 

collega’s ‘krijgt het conflict met de werkgever meer reliëf – in wezen een 

derde(n)dimensie.’  De rechter moet naar mijn mening zoveel mogelijk 

de relevante omstandigheden afwegen, maar partijen hebben daarbij ook 

een eigen verantwoordelijkheid door de relevante omstandigheden aan te 

voeren. De vraag is echter of belangen van collega’s wel altijd relevante 

omstandigheden zijn voor de werkgever en de werknemer die in een pro-

cedure verkeren. Zij komen in eerste instantie op voor hun eigen belangen 

en de werknemer die als derde meent dat zijn belangen tevens onderwerp 

zouden kunnen of moeten vormen bij de procedure, doet er verstandig aan 

daarvan zelf werk te maken. Dit kan door de werkgever te benaderen met 

het verzoek of de werkgever zijn belangen meeweegt. Als er een rechtens 

relevant belang is, dan zou de werknemer (derde) ook kunnen overwegen 

om te voegen in de zaak tussen de werkgever en de werknemer.

Omstandigheden van belang binnen een organisatie

De werknemer treedt toe tot de organisatie van de werkgever op grond van 

een arbeidsovereenkomst. Omstandigheden die met de organisatie verband 

houden, hebben invloed op de contractuele verhouding tussen de werkge-

ver en de werknemer. Omstandigheden die van belang zijn binnen de or-

ganisatie, zijn bijvoorbeeld de vraag wie onder de arbeidsorganisatie vallen, 

de omvang van de arbeidsorganisatie, een eventueel bestaande hiërarchie, 

het feit dat de werkgemeenschap of de organisatie wijzigt en verplichtingen 

van de werkgever en de werknemer binnen de organisatie.

Binnen de contractuele verhouding tussen de werkgever en de werkne-

mer bestaat meestal voldoende ruimte om rekening te houden met omstan-

digheden binnen de werkgemeenschap. Soms hebben deze omstandigheden 

– en vooral wijzigingen ervan – een dermate grote invloed dat de contrac-

tuele verhouding tussen de werkgever en de (individuele) werknemer niet 

ongewijzigd kan worden voortgezet. Een wijziging van de omstandigheden 

binnen de werkgemeenschap leidt er dan toe dat partijen hun contractuele 

verhouding moeten herzien. Daarvoor moeten partijen een beroep doen op 

de bestaande juridische mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst aan te 

passen, die in hoofdstuk  aan de orde komen. 

Een factor van belang is de vraag wie onder de arbeidsorganisatie vallen. 

Dat is bij kleine ondernemingen eenvoudig te bepalen, maar als sprake is 

van een internationale onderneming met veel vestigingen en een ingewik-

 J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA , p. .

 J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA , p. .



kelde rechtspersoonlijke structuur, dan is niet altijd direct duidelijk wie 

werknemers zijn en wie niet. Werknemers kennen veel collega’s niet en 

soms zijn werknemers niet op de hoogte van het bestaan van bepaalde 

rechtspersonen, terwijl deze wel onderdeel uitmaken van de onderneming. 

In engere zin, dus binnen een eigen vestiging, is meestal wel duidelijk dat 

de personen die daar werkzaam zijn, onder de organisatie vallen. De vraag 

welke onderdelen onder de organisatie vallen is van belang, bijvoorbeeld 

in verband met toepasselijkheid van bepaalde arbeidsvoorwaarden, in de 

situatie dat een werknemer moet worden overgeplaatst, bij het zoeken 

van passende arbeid voor een arbeidsongeschikte werknemer of bij een 

reorganisatie.

De omvang van de arbeidsorganisatie is ook een factor van belang. De 

omvang van de onderneming is één van de omstandigheden die meeweegt 

bij de vraag hoe partijen feitelijk uitvoering geven aan de arbeidsover-

eenkomst en hoe ze van de algemene regels gebruik maken. De omvang 

kan bijvoorbeeld een reden vormen een ondernemings-cao af te sluiten. 

Een onderneming van grote omvang, zoals een multinational, en een on-

derneming met slechts enkele werknemers, zoals een plaatselijke onder-

nemer, vullen op grond van dezelfde arbeidsrechtelijke wettelijke regels 

de arbeidsverhouding in. De wet bevat namelijk doorgaans een algemene 

regeling die toepasselijk is op iedereen met een arbeidsovereenkomst. Wel 

wordt in sommige regelgeving een onderscheid gemaakt aan de hand van 

het getalscriterium, waarbij kleinere ondernemingen een uitzondering krij-

gen van verplichtingen binnen de regelgeving.  

Een grote onderneming kan meer intern regelen. Als bijvoorbeeld de 

functie van een werknemer vervalt, dan is de kans groter dat binnen de 

grote onderneming een andere passende functie wordt gevonden dan in 

de situatie dat de functie van een werknemer vervalt bij een kleine onder-

neming. Ook aan de verplichting om passende arbeid aan te bieden aan 

arbeidsongeschikte werknemers kan een grote onderneming gemakkelijker 

voldoen. Een grotere omvang van de onderneming kan in het algemeen 

ertoe leiden dat meer slagkracht bestaat om voor individuele gevallen een 

oplossing te vinden bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De financiële positie van een onderneming is eveneens een factor van 

belang. In de jurisprudentie komt naar voren dat een bepaalde invloed 

uitgaat van de omvang van de onderneming als een beroep wordt gedaan 

op een habe-nichts verweer tijdens een reorganisatie. De kantonrechter 

te Sittard-Geleen wees een beroep hierop af omdat niet was in te zien 

 Het is wel mogelijk dat verschillende dochterondernemingen verschillende 

arbeidsvoorwaarden hanteren voor hun eigen werknemers. 

 Zie hierover: S.S.M. Peters, Verdund sociaal recht, Deventer: Kluwer .



‘waarom de werkgever niet zou mogen of kunnen rekenen op de financiële 

steun van het moederbedrijf, dat er immers bij de werkgever mede op heeft 

aangedrongen om te snijden in de (personeels)kosten.’  De kantonrechter te 

Enschede kende een beroep op het habe-nichts verweer wel toe en ontbond 

de arbeidsovereenkomst van een aantal werknemers zonder toekenning van 

een vergoeding. Het ging om een bedrijf dat na de reorganisatie was ge-

krompen tot een bedrijf met veertien medewerkers en dat een ‘ambitieuse 

overlevingspoging’ inzette.  De kantonrechter te Leeuwarden wees een ont-

bindingsverzoek voor  werknemers af, ondanks dat de onderneming in 

een slechte financiele positie verkeerde. De werkgever had wel een overle-

vingsplan, maar de vakbond kon zich daarin niet vinden en tot een sociaal 

plan was het niet gekomen. De kantonrechter erkende dat er een dermate 

ernstige noodsituatie was dat het oordeel van de  niet kon worden af-

gewacht, maar wees de ontbindingsverzoeken toch af, omdat de werkgever 

zich niet had gehouden aan de regelgeving die geldt voor het doorvoeren 

van een reorganisatie. De werkgever had namelijk niet het advies van de 

ondernemingsraad afgewacht en voldeed niet aan de verplichtingen op 

grond van de .  De kantonrechter in deze zaak erkende dus wel dat 

de slechte financiele positie een factor van belang was, maar kon daaraan 

geen consequenties verbinden, omdat de werkgever niet voldeed aan de 

regelgeving voor een reorganisatie. 

Een andere factor die op de organisatie is terug te voeren is een even-

tueel bestaande hiërarchie. Een hiërarchie kadert de verhouding in tussen 

de werkgever en de werknemers, maar ook tussen werknemers onderling. 

Aan de hand van een hiërarchie zijn bepaalde rechten en verplichtingen 

tussen de werkgever en de werknemers en tussen werknemers onderling af 

te leiden. Het bestaan van hiërarchie impliceert dat binnen een organisatie 

een bepaalde structuur bestaat, die verduidelijkt hoe de verhoudingen tus-

sen rechtssubjecten liggen. Partijen kunnen zich op die structuur beroepen, 

omdat het een omstandigheid is die van invloed is op de wijze waarop zij 

uitvoering geven aan hun contractuele verhouding. Als bijvoorbeeld de 

werkgever of bepaalde werknemers instructies kunnen geven aan een groep 

andere werknemers, dan is het weigeren de instructies op te volgen soms 

als toerekenbare tekortkoming te beschouwen. 

Als een hiërarchie ontbreekt, dan is deze niet zonder meer te realiseren. 

Partijen bij een arbeidsovereenkomst kunnen namelijk het gerechtvaardigd 

vertrouwen hebben dat de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd zonder 

dat sprake is van een hiërarchische verhouding tussen werknemers en lei-

 Ktr. Sittard-Geleen  mei , JAR /  (H. BV).

 Ktr. Enschede  juni , JAR /  (Transfer Nederland BV/Snijder).

 Ktr. Leeuwarden  januari , JAR / .



dinggevenden, bijvoorbeeld bij een organisatie met een platte structuur. 

De platte structuur maakt dan onderdeel uit van de bedrijfsvoering. De 

werkgever heeft wel gezag op grond van art. :  , maar als daarvan 

nooit gebruik wordt gemaakt, dan stuit het op weerstand als een werkgever 

dat vervolgens wel doet. Als de werkgever niettemin daartoe is gerechtigd, 

dan is tevens toegestaan het feitelijk gezag over te dragen aan bepaalde 

werknemers. De werkgever draagt dan zijn bevoegdheden over aan leiding-

gevenden. Soms is voor het invoeren van een hiërarchische verhouding de 

instemming van de werknemers vereist. Als werknemers gedurende enige 

tijd geheel zelfstandig hun arbeid uitvoeren, dan is een wijziging in de 

mate van zelfstandigheid te beschouwen als een contractuele wijziging. In 

paragraaf .  van hoofdstuk  kwam naar voren dat art. :   geen 

mogelijkheid biedt om contractuele wijzigingen te realiseren.

Ook het feit dat een onderneming een aanzienlijk wijziging ondergaat, 

kan doorwerken binnen de individuele rechtsverhouding tussen de werk-

gever en de werknemer. Een wijziging kan zeer veel omvatten. Het kan 

gaan om een aanzienlijke uitbreiding, bijvoorbeeld door een overname, een 

reorganisatie, maar ook om de algehele of gedeeltelijke liquidatie van een 

onderneming. Een liquidatie heeft uiteraard invloed op de individuele ar-

beidsovereenkomst, die er immers door eindigt. Echter, ook een overname 

van de onderneming door een andere onderneming kan effect hebben op 

de individuele rechtspositie van werknemers. Het is bijvoorbeeld moge-

lijk dat door de overname het aantal werknemers boven de vijftig stijgt, 

waardoor een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Bepaalde onder-

werpen die eerst met individuele werknemers werden geregeld, worden 

dan voortaan aan de ondernemingsraad voorgelegd (het gaat dan niet om 

primaire arbeidsvoorwaarden).

Ook is er invloed van (vaak wettelijke) verplichtingen van de werkge-

ver en de werknemer binnen de organisatie. Deze verplichtingen ontstaan 

doordat partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan. Sommige 

verplichtingen binnen een organisatie hebben te maken met de dagelijkse 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen partijen, terwijl deze ver-

plichtingen niet altijd zijn overeengekomen. Door het aangaan van een 

arbeidsovereenkomst wordt bepaalde regelgeving van toepassing op par-

tijen, omdat de bepalingen over het toepassingsbereik van die regelgeving 

aansluiten bij het feit dat een arbeidsovereenkomst bestaat. De werkgever 

dient bijvoorbeeld op grond van de Arbeidsomstandighedenwet  zorg 

te dragen voor veilige werkomstandigheden en een rookvrije werkplek. Als 

een werkgever daaraan niet voldoet, dan kan de werknemer nakoming vor-

deren. De werknemer dient zich zelf ook aan veiligheidsnormen te houden, 

hetgeen in zijn eigen belang is, maar ook in het belang van de veiligheid 

van andere werknemers binnen de organisatie.



De omstandigheden die hier naar voren kwamen, lenen zich niet voor 

een limitatieve opsomming. Omstandigheden kunnen van belang worden 

omdat partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan, waardoor 

dwingendrechtelijke regelgeving van toepassing wordt, maar omstandighe-

den kunnen ook van belang zijn, omdat partijen van hun contractsvrijheid 

gebruik maken. Voorts is mogelijk dat omstandigheden van belang wor-

den, zonder dat partijen dat vooraf hebben voorzien op het moment dat 

zij een arbeidsovereenkomst met elkaar aangingen. Deze paragraaf diende 

voornamelijk ter illustratie dat invloed uitgaat van omstandigheden die niet 

bij voorbaat zijn afgesproken, omstandigheden die samenhangen met de 

werkgemeenschap.

Organisatie in verhouding tot de elementen van de arbeidsovereenkomst

Omstandigheden die samenhangen met de werkgemeenschap kunnen van 

invloed zijn op de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. 

Met behulp van de elementen arbeid, ondergeschiktheid, loon en duur van 

art. :   kan rekening worden gehouden met de omstandigheden bin-

nen de werkgemeenschap. 

Het onbepaalde karakter van sommige elementen biedt enige ruimte, 

zonder dat daarvoor van te voren duidelijk omlijnde afspraken noodzakelijk 

zijn. Arbeid is bijvoorbeeld in zekere zin onbepaald en ook de instructiebe-

voegdheid hoeft niet tot op de letter nauwkeurig te worden uitgewerkt. Het 

feit dat de elementen onderdeel uitmaken van de rechtsverhouding is vol-

doende voor de invloed van deze elementen op de rechtsverhouding. Deze 

elementen bieden ook ruimte om omstandigheden gerelateerd aan de werk-

gemeenschap te laten doorwerken binnen de onderlinge rechtsverhouding. 

De werknemer is bijvoorbeeld verplicht de bedongen arbeid te verrichten, 

maar met organisatorische omstandigheden wordt wel rekening gehouden 

en dat kan ertoe leiden dat de werknemer soms ook andere arbeid moet 

verrichten als de bedongen arbeid niet kan worden verricht. Als de werk-

nemer dat per definitie weigert kan hij in strijd handelen met art. :  

 of art. :  . Als de elementen van art. :   in mindere mate 

zijn bepaald is de strijd met art. :   eerder aan te nemen. Art. :  

 voorziet in een meer algemene norm op grond waarvan de werknemer 

rekening moet houden met de belangen van de werkgever, waaronder ook 

organisatorische belangen.

Ook contractuele afspraken over de tijd waarop de arbeid gewoonlijk 

wordt verricht en waar deze wordt uitgevoerd houden verband met de 

manier waarop werknemers binnen een organisatie werkzaam zijn. Een 

tijdelijke aanpassing van dergelijke afspraken is op grond van omstandig-

heden binnen de werkgemeenschap vaak wel mogelijk. Als de werkgever 

de afspraken structureel wil wijzigen, dan moet hij de arbeidsovereenkomst 



wijzigen met behulp van één van de wijzigingsmogelijkheden uit hoofdstuk 

. 

De tijd waarop de arbeid gewoonlijk wordt verricht en de plaats waar 

deze wordt uitgevoerd is niet altijd contractueel bepaald. In dat geval kan 

de werkgever doorgaans met een beroep op de ondergeschiktheid en de 

daarop gegronde instructiebevoegdheid (niet contractuele) wijzigingen aan-

brengen. Door de ondergeschiktheid van de werknemer kan dus rekening 

worden gehouden met de invloed van omstandigheden binnen een organi-

satie. Als de werktijden of de tijd waarin gewoonlijk pauze wordt genomen 

een aanpassing vergen, dan kan de aanpassing in beginsel met behulp van 

de ondergeschiktheid worden doorgevoerd. De werkgever moet wel nagaan 

of hij verplichtingen heeft op grond van de . Voor de wijziging van een 

werktijdregeling is bijvoorbeeld instemming vereist van de ondernemings-

raad op grond van art.  lid b . 

De grens tussen wijzigingen die binnen de verhouding op grond van de 

ondergeschiktheid zijn te realiseren en wijzigingen die instemming vereisen 

van de werknemer is niet altijd duidelijk te maken. De ondergeschiktheid 

biedt slechts mogelijkheden voor instructies tijdens de uitvoering van een 

bestaande arbeidsovereenkomst (zie hoofdstuk , paragraaf .  en hoofd-

stuk , paragraaf ).

Omstandigheden die samenhangen met de werkgemeenschap kunnen 

ook door middel van het element loon naar voren komen. Als een onder-

neming een goede omzet behaalt, dan is dat een omstandigheid die tot 

een hogere beloning kan leiden. Werknemers krijgen dan bijvoorbeeld een 

bonus die afhankelijk is gesteld van de prestatie van de onderneming als 

geheel. 

De arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst, maar duur is ook voor 

een onderneming van belang, bijvoorbeeld als een bepaalde doelstelling is 

vastgesteld die gedurende een bepaalde periode moet worden bereikt. Die 

doelstelling kan vervolgens doorwerken in de individuele arbeidsverhoudin-

gen. Ook de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomsten is voor 

een organisatie van belang, omdat daarmee tevens bepaalde omzetbera-

mingen en loonkosten zijn te bepalen.

Het blijkt mogelijk rekening te houden met de invloed van omstandigheden 

binnen de werkgemeenschap waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht 

met behulp van de elementen arbeid, ondergeschiktheid, loon en duur uit 

art. :  . Dit is slechts mogelijk bij de uitvoering van een bestaande 

arbeidsovereenkomst. Wijzigingen die instemming van de werknemer ver-

gen, zijn niet met behulp van de elementen van art. :   te realiseren. 

Contractuele afspraken prevaleren in beginsel boven de belangen van de 

organisatie. 



Ook Jansen hecht sterk aan de contractuele afspraken: ‘Het opzijzetten 

van afspraken op grond van de redelijkheid of billijkheid of goed werkne-

mer- en werkgeverschap vergt mijns inziens een krachtiger onderbouwing 

dan slechts een verwijzing naar organisatorische redenen.’

De organisatorische omstandigheden in verhouding tot 

 persoonlijke omstandigheden

Zowel organisatorische omstandigheden als persoonlijke omstandigheden 

hebben invloed op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bij organisa-

torische omstandigheden gaat het om aspecten die verband houden met de 

werkgever, terwijl het bij persoonlijke omstandigheden gaat om elementen 

die met de werknemer in verband staan. Vaak staan ze niet los van elkaar. 

De werknemer verricht de arbeid persoonlijk binnen de organisatie van 

de werkgever en het feit dat de werknemer zich in persoon verbindt heeft 

invloed op zijn rol binnen de organisatie waar hij arbeid verricht: 

‘De persoonlijkheid van de arbeider kan niet los worden gemaakt van de arbeid 

die hij binnen de organisatie verricht ten behoeve van een economisch resul-

taat. Zogeheten personenrechtelijke elementen kleuren altijd mede de inhoud van 

de arbeidsovereenkomst.’

Mijns inziens is in het verlengde van dit citaat de stelling te verdedigen dat 

met persoonlijke omstandigheden binnen de contractuele verhouding in 

de loop der tijd steeds meer rekening wordt gehouden in het arbeidsrecht, 

soms ten koste van belangen van de organisatie. Dat met persoonlijke om-

standigheden van werknemers steeds meer rekening wordt gehouden staat 

in verband met het begrip privétisering, waaronder is te verstaan: 

‘de toenemende belangstelling van de overheid voor het privéleven van werkne-

mers, en het indringen van het privéleven in de arbeidsverhoudingen.’

De werknemer die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt, blijft op actieve 

wijze deel uitmaken van de arbeidsorganisatie, althans, dat is wel de bedoe-

 C.J.H. Jansen, Rechtshistorische beschouwingen over het moderne arbeidsovereenkomstenrecht, oratie, 

Vossiuspers UvA , p. .

 C.J.H. Jansen, Rechtshistorische beschouwingen over het moderne arbeidsovereenkomstenrecht, oratie, 

Vossiuspers UvA , p. . Met persoonlijke omstandigheden en personenrechtelijke 

elementen wordt hier naar mijn mening hetzelfde bedoeld.

 P.F. van der Heijden en F.M. Noordam, De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van 

sociale rechtsvorming en hun werking, Preadvies, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink , p. .



ling.  De werkgever dient ten minste twee jaar samen met de werknemer 

ervoor zorg te dragen dat de werknemer zoveel mogelijk wordt gereïnte-

greerd. Dit is beduidend anders dan toen de Wet op de arbeidsovereenkomst 

in werking trad. Reïntegratie speelde geen rol. De werkgever moest wel op 

grond van art. c (O)  gedurende betrekkelijk korte tijd het loon door-

betalen, maar het was mogelijk van die verplichting af te wijken op grond 

van de schriftelijke overeenkomst of bij reglement. Voorts was toegestaan 

de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer op te zeggen met inacht-

neming van de opzegtermijn. De werknemer was vervolgens aangewezen 

op de in die tijd bestaande sociale voorzieningen, zoals de Ongevallenwet 

uit  – alleen van toepassing bij ziekte wegens een bedrijfsongeval – en 

later, de Invaliditeitswet uit .  Ziekte van werknemers is tegenwoordig 

een onderwerp waarmee een werkgever rekening moet houden binnen zijn 

arbeidsorganisatie. De werkgever heeft de verplichting arbeidsongeschikten 

zoveel mogelijk een rol te geven bij het arbeidsproces. De kantonrechter te 

Amsterdam onderschrijft dat:

‘Dit standpunt moet worden geplaatst in het kader van de ontwikkelingen ten 

aanzien van de verplichtingen van de werkgever om gedeeltelijk arbeidsonge-

schikten in de arbeidsorganisatie een plaats te bieden, opleidingsmogelijkheden 

te bieden en om het werk in te richten voor continuering van de arbeidsover-

eenkomsten met gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Die verplichting is in de laat-

ste tien jaar in beleid, wetgeving en -overleg (…) en in de rechtspraak (van 

de Hoge Raad) zodanig klemmend uitgewerkt dat Eurest (de werkgever, ) aan 

die verplichtingen kan worden gehouden.’

Andere persoonlijke omstandigheden van de werknemer waarmee rekening 

kan en soms moet worden gehouden door de werkgever, zijn bijvoorbeeld 

de behoefte aan scholing, de vraag of de werknemer pensioen wenst op te 

bouwen en bijzondere verlofvormen zoals zwangerschapsverlof en ouder-

schapsverlof. Met behulp van scholing kan een werknemer zijn kansen op 

de arbeidsmarkt verbeteren.  Pensioenopbouw is van belang voor een goe-

de oudedagsvoorziening. De verschillende verlofvormen bieden een zekere 

waarborg voor de werknemer dat hij een bepaalde tijd vrij kan krijgen op 

 Jansen haalt ziekte ook aan als voorbeeld. Ook gaat hij verderop in zijn oratie nader in 

op ziekte, zie p.  e.v. Zie ook: W.L. Roozendaal, ‘De zorgende werkgever’, Arbeid Integraal 

/ , p.  t/m .

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

Deventer: Kluwer , p. .

 Ktr. Amsterdam  juli , JAR /  (Gomes-Da Veiga/Eurest).

 Zie over scholing: A. Baris en E. Verhulp, ‘Scholing en ontslag: flexibiliteit en 

werkzekerheid’, SMA / .



momenten waarop bijzondere persoonlijke omstandigheden plaatsvinden. 

Verder kan een werknemer soms een beroep doen op de  en daarmee 

een nieuwe balans vinden tussen privé-tijd en arbeidstijd.

Het karakter en de risicoverdeling van persoonlijke omstandigheden

De persoonlijke omstandigheden blijken vaak onzekere omstandigheden tij-

dens de looptijd van de arbeidsovereenkomst. Eén kenmerk van de arbeids-

overeenkomst, namelijk dat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst 

is, is in het bijzonder de oorzaak dat onzekerheden in de toekomst, zowel 

persoonlijk van aard als organisatorisch van aard, van invloed zijn op de 

contractuele verhouding. Het is bijvoorbeeld niet zeker of een werknemer 

arbeidsongeschikt wordt, maar als dat gebeurt, dan dient daarmee rekening 

te worden gehouden bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

In het arbeidsovereenkomstenrecht wordt meer dan in het overeenkom-

stenrecht rekening gehouden met onzekere gebeurtenissen. Dit komt mede 

door de persoonlijke omstandigheden, maar ook door omstandigheden die 

binnen een (aan wijziging onderhevige) arbeidsorganisatie spelen, dus om-

standigheden die meer aan de werkgever zijn te relateren.

Tussen de werkgever en de werknemer bestaat een risicoverdeling op 

grond waarvan kan worden bepaald wie (financieel) opdraait voor de per-

soonlijke omstandigheden. Voor een aantal persoonlijke omstandigheden 

is de risicoverdeling expliciet nader geregeld, zoals bij zwangerschap, bij 

ziekte en bij de verplichting om een werknemer een dag vrij te geven voor 

een verhuizing of een huwelijk. De werkgever draagt daarbij in beginsel het 

risico, hetgeen blijkt uit het feit dat de werkgever het loon moet doorbe-

talen gedurende de dagen waarop de werknemer niet zijn arbeid verricht. 

Als een werkneemster met zwangerschapsverlof is, ligt het risico niet bij 

de werkgever of bij de werkneemster, maar wordt het loon uit collectieve 

middelen voldaan. Collega’s kunnen met meer werk of verantwoordelijk-

heid worden geconfronteerd als een werknemer door ziekte niet in staat is 

de bedongen arbeid te verrichten. Dit is te gebaseerd op het arrest Bons/

Ranzijn, waaruit blijkt dat zowel de werkgever als collega’s tot op zekere 

hoogte hun medewerking moeten verlenen om een gedeeltelijk arbeidson-

geschikte werknemer te ontlasten.  

Soms is de risicoverdeling niet geregeld. Zo bestaat geen wettelijk recht 

op grond waarvan de werknemer vrij krijgt voor zijn huwelijk en eventueel 

voor de huwelijksreis. Dit is wel vaak nader geregeld in een cao, maar als 

dat niet het geval is moet de werknemer vakantiedagen opnemen conform 

de wettelijke regels. 

   oktober , JAR /  (Bons/Ranzijn).



Omstandigheden die niet nader wettelijk zijn geregeld komen in begin-

sel voor risico van de werknemer. Als de werknemer bijvoorbeeld verhuist 

naar een andere plaats, waardoor zijn reistijd aanzienlijk toeneemt, dan 

komt het voor zijn verantwoordelijkheid of risico dat hij op tijd op zijn 

werk blijft verschijnen. Bij omstandigheden die in beginsel voor risico van 

de werknemer komen kan de werknemer wel een beroep doen op het goed 

werkgeverschap en proberen om tot een andere risicoverdeling te komen.

Het risico voor persoonlijke omstandigheden kan veranderen, bijvoorbeeld 

als een werknemer arbeidsongeschikt is, maar weigert mee te werken aan 

de reïntegratie. Het financiële risico van de arbeidsongeschiktheid ligt meer 

bij de werkgever omdat hij het loon in ieder geval voor % moet door-

betalen, maar de werkgever kan een sanctie toe te passen, namelijk het in-

houden van het loon op grond van art. :  lid  . Daardoor wordt de 

werknemer geprikkeld alsnog mee te werken aan reïntegratie. Soms nemen 

partijen ieder een deel van het risico voor hun rekening. Een voorbeeld 

van een gedeeld risico is dat de werkgever % van het laatstverdiende 

loon moet doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid. De overige % komt 

voor risico van de werknemer, tenzij partijen iets anders hebben geregeld. 

Dat laatste is doorgaans wel het geval, omdat in veel cao’s het loon tijdens 

ziekte wordt aangevuld tot %. In het tweede ziektejaar is dat vaak an-

ders en komt de % wel voor rekening van de werknemer.

Tussenconclusie

Uit het bovenstaande komt naar voren organisatorische omstandigheden 

van invloed zijn op de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. De om-

standigheden zijn niet altijd te relateren aan contractuele afspraken. De 

toetreding van de werknemer tot de organisatie van de werkgever op grond 

van de arbeidsovereenkomst dient dan als aanknopingspunt.

Organisatorische omstandigheden (en ook persoonlijke omstandigheden 

aan de zijde van de werknemer) kunnen tot wijzigingen leiden binnen de 

arbeidsverhouding, waarbij vervolgens de vraag opkomt welke wijzigingen 

zijn toegestaan op grond van een bestaande arbeidsovereenkomst en welke 

wijzigingen een contractuele wijziging van de arbeidsovereenkomst vergen. 

Dit is van belang, omdat bij een contractuele wijziging instemming van 

beide partijen noodzakelijk is, terwijl dat bij een wijziging die past binnen 

een bestaande arbeidsovereenkomst niet (altijd) noodzakelijk is.

 Dit komt mede door het Sociaal Akkoord , waarin de regering met de sociale 

partners heeft afgesproken dat aanvulling van het loon het tweede ziektejaar in beginsel niet 

is toegestaan.



.  Contractueel versus institutioneel?

Inleiding

De werknemer treedt toe tot de arbeidsorganisatie van de werkgever door 

een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Vervolgens zijn organisatorische om-

standigheden van invloed op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

Dit kan tot wijzigingen leiden van de uitvoering van de arbeidsovereen-

komst, zonder dat geheel duidelijk is of hiervoor een contractuele wijziging 

noodzakelijk is. Het feit dat partijen bij een arbeidsovereenkomst tot op ze-

kere hoogte rekening moeten houden met wijzigingen tijdens de uitvoering 

van de arbeidsovereenkomst, is mogelijkerwijs met de institutionele theorie 

te verklaren.

Artikel :  BW

Belangen die verband houden met de organisatie kunnen op grond van 

artikel :   worden meegewogen binnen de contractuele verhouding. 

Een werknemer die weigert zich aan te passen aan veranderingen in een 

onderneming kan worden verweten zich niet als goed werknemer te gedra-

gen. Dit is sterker het geval als de werkgever een aantal redelijke alterna-

tieven aan een werknemer voorlegt en de werknemer in het geheel weigert 

veranderingen ten opzichte van zijn huidige situatie te overwegen. Een te 

starre houding van de werknemer kan dus strijd opleveren met art. :  

. Overigens begrenst art. :   ook de bevoegdheden van de werk-

gever, die zich tevens redelijk dient op te stellen. De werknemer wordt dus 

ook door art. :   beschermd.

Op grond van art. :   kan een redelijkheidstoets worden toegepast 

op voorgestelde wijzigingen. Dit is door de Hoge Raad erkend in het ar-

rest Van der Lely/Taxi Hofman.  Dat arrest was aanleiding om aan te nemen 

dat werkgevers eenzijdig de arbeidsovereenkomst mogen wijzigen. In de 

arbeidsrechtelijke literatuur is mede daarom gesteld dat de Hoge Raad 

de institutionele theorie zou hebben aanvaard.  Van eenzijdig wijzigen 

is echter geen sprake, omdat in het arrest het leerstuk van aanbod en 

aanvaarding als uitgangspunt geldt. De werknemer behoort op bepaalde 

voorstellen van de werkgever positief in te gaan, hetgeen niet betekent dat 

de werkgever een wijziging kan opleggen. Positief ingaan kan bijvoorbeeld 

ook betekenen dat de werknemer een aanvaardbaar tegenvoorstel doet. Er 

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

 P.F. van der Heijden, De wederkerige dienstbetrekking, in P.F. van der Heijden (red.), 

Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, Den Haag:  Uitgevers , p. .



bestaat dus onderhandelingsruimte waarbinnen de werknemer voor zijn 

bestaande rechten kan opkomen.

De institutionele theorie in de literatuur

Zondag heeft de opvattingen in de literatuur over de institutionele theorie 

uitgewerkt.  De theorie is afkomstig van Hauriou, die wilde aantonen dat 

er nog een derde soort juridische activiteit bestaat buiten de wetgevende 

activiteit van de staat en de contractuele activiteit van het individu. Die 

derde juridische activiteit is ‘de institution, de gemeenschap waarin een aan-

tal individuen zich rondom een idee – dat voor een ieder van de individuen 

bepalend is voor een gedeelte van zijn activiteit – verenigd hebben.’ ‘De in-

corporering van ideeën, de personificatie ervan,’ heeft ‘een juridische reali-

teitswaarde’, ‘ook als aan deze institution geen rechtspersoonlijkheid door het 

positieve recht is toegekend. Zonder dat sprake is van een rechtssubject of 

rechtsobject kan de institution bestaan en kunnen hieraan rechtsgevolgen zijn 

verbonden. Binnen de institution bestaat een eigen recht – dat méér is dan 

de optelsom van een aantal individuele overeenkomsten – met een geobjec-

tiveerd karakter, onafhankelijk van de wil van individuen.’ De totstandko-

ming van een institution vindt gefaseerd plaats: er is een psychologische fase 

en een juridische fase die is onderverdeeld in een fase van incorporatie en 

een fase van personificatie.  

In de arbeidsrechtelijke literatuur wordt meestal een eenvoudiger om-

schrijving van de institutionele theorie gebruikt. Van der Heijden schrijft 

dat met de institutionele theorie gedoeld wordt op het feit ‘dat het ar-

beidscontract slechts een relatieve factor is omdat de werknemer met het 

aangaan van een arbeidsovereenkomst in heel veel gevallen toetreedt tot 

een arbeidsorganisatie waar meerdere mensen deel van uitmaken, welke 

organisatie op haar beurt weer onderdeel uitmaakt van een voortdurend 

in beweging zijnde samenleving. De werknemer treedt door het aangaan 

van een arbeidsovereenkomst toe tot een institutie als de arbeidsorganisatie 

hetgeen per definitie met zich mee brengt, dat hij zich heeft aan te pas-

sen aan de veranderende omstandigheden waaraan de arbeidsorganisatie  

 Vgl.   november , JAR /  (Drie-S Invest).

 W.A. Zondag, ‘Institutioneel arbeidsrecht?’, RMThemis / , p.  t/m .
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Théorie d’Institution et de la fondation’, Cahiers de la Nouvelle Journée / , Librairie Bloud 

& Gay, Paris. Zie voor een Nederlandse vertaling van de theorie ook W.F. de Gaay Fortman, 

De onderneming in het arbeidsrecht, Amsterdam: H.J.Paris , p.  e.v.



nu eenmaal is blootgesteld.’  De arbeidsovereenkomst is als het ware een 

‘entreebiljet’.  

Van der Heijden legt de nadruk op de flexibiliteit die een werknemer 

dient te hebben. Een werknemer dient zich aan te passen aan de veran-

derende omstandigheden van de arbeidsorganisatie. De werknemer dient 

naar mijn mening inderdaad rekening te houden met de veranderende om-

standigheden van de arbeidsorganisatie, maar dient zich niet per definitie 

aan te passen. Partijen dienen rekening te houden met elkaars belangen 

en het belang van de werkgemeenschap geldt als belang van de werkge-

ver. Ook dient altijd rekening te worden gehouden met de afspraken die 

in de arbeidsovereenkomst staan, afspraken waaraan partijen zich door 

middel van instemming hebben gebonden. Dergelijke afspraken kunnen 

op gespannen voet staan met veranderingen binnen een organisatie. Door 

de arbeidsovereenkomst voornamelijk als entreebiljet te beschouwen wordt 

tekort gedaan aan de waarde die de overeenkomst heeft voor de werkgever 

en de werknemer. Het impliceert een te grote vrijblijvendheid. De (rechts)

zekerheid die gebondenheid aan contractuele afspraken biedt is tevens als 

belang van de werkgever te beschouwen. Een werkgever wil bijvoorbeeld 

niet worden geconfronteerd met werknemers die eerder vertrekken dan 

hun arbeidsovereenkomst toestaat. Enige zekerheid over de inhoud van de 

arbeidsovereenkomsten draagt eraan bij om een onderneming te besturen 

op voorspelbare en stabiele wijze, zonder dat per definitie sprake is van 

rigiditeit.

Jellinghaus meent dat de institutionele theorie ervan uit gaat ‘dat de in-

houd van de tussen partijen afgesproken schriftelijke arbeidsovereenkomst 

niet alomvattend is. Het vormt het uitgangspunt waarbij niet wordt uitge-

sloten dat door de voortdurende interactie die gedurende de uitvoering van 

de arbeidsovereenkomst plaatsvindt de tussen partijen bestaande contractu-

ele verhouding inhoudelijk wijzigt.’  Jellinghaus lijkt een soort combinatie 

te maken tussen de institutionele theorie en de Haviltex-norm.  Die norm is 

 P.F. van der Heijden, De wederkerige dienstbetrekking, in P.F. van der Heijden (red.), 

Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, Den Haag:  Uitgevers , p. .

 P.S. Gerbrandy zou deze term voor het eerst hebben genoemd. Zie M.G. Levenbach, 

‘Verleden, heden en toekomst van de wet op de arbeidsovereenkomst’, SMA / , p.  over 

Gerbrandy sr. en het entreebiljet. Zie tevens J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: 

Kluwer , p. . Ik heb zelf de term niet terug kunnen vinden in de schriftelijke bewerking 

van de oratie van P.S. Gerbrandy, maar het is uiteraard mogelijk dat de term bij het 

uitspreken van de oratie wel is gevallen. Levenbach brengt het ook zeer uitdrukkelijk, door 

de bewoording van Gerbrandy als ‘pittig’ te bestempelen, zie SMA / , p. .

 S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie 

of overname, Deventer: Kluwer , p. . Zie ook S.F.H. Jellinghaus, ‘Interne flexibiliteit, 

een juridische benadering’, SMA / , p. . 

   maart , NJ ,  (Ermes/Haviltex).



in het arbeidsovereenkomstenrecht ook vaste jurisprudentie: de schriftelijke 

(arbeids-) overeenkomst moet aan de hand van het verkeersvertrouwen 

worden uitgelegd. Het gaat dan wel om de uitleg van een bestaande over-

eenkomst. Mijns inziens gaat het te ver om vervolgens de voortdurende 

interactie gedurende de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als grond-

slag voor een contractuele wijziging te gebruiken. Die interactie is een vast 

onderdeel van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ook als partijen 

wel binnen de grenzen van die overeenkomst blijven. De nadruk dient te 

liggen op wijzigingen binnen de arbeidsorganisatie die tot een te gespan-

nen contractsband leiden, waardoor de arbeidsovereenkomst ofwel dient te 

worden aangevuld of dient te worden aangepast aan de wijzigingen binnen 

de organisatie. 

De institutionele theorie wordt in de literatuur vaak min of meer tegenover 

de contractuele theorie gesteld.  Heerma van Voss brengt naar voren dat 

het niet gewenst of noodzakelijk is te kiezen tussen de theorieën:

‘Juister is het om zich te realiseren dat een arbeidsverhouding beide elementen 

in zich verenigt: er is een contractbasis, waarmee men zelf invloed kan uitoefe-

nen op de relatie, maar er is ook een institutionele ‘inbedding’, waardoor men 

zich niet aan de eisen van de omgeving kan onttrekken.’

Naar mijn mening zijn de theorieën, voor zover ze toepasbaar zijn op het 

arbeidsrecht, tezamen toe te passen.  De zienswijze van Koopmans over 

de overeenkomst en de organisatie is treffend:

‘De contractuele betrekking en de organisatorische betrekking zijn in deze ge-

dachtengang de beide scharnieren, waarom het geldende arbeidsrecht, wat zijn 

toepassingssfeer betreft, draait. Zoals goede scharnieren betaamt, liggen zij in 

elkaars verlengde. Minder beeldend gezegd: het een leidt tot het ander maar 

ondergaat er op zijn beurt invloed van.’  

 P.F. van der Heijden, De wederkerige dienstbetrekking, in P.F. van der Heijden (red.), 
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Contractuele aspecten en organisatorische aspecten vertonen een wisselwer-

king van wederzijdse beïnvloeding. Partijen bij een arbeidsovereenkomst 

moeten daarmee rekening houden. Het aspect van duurzaamheid, het per-

soonlijke aspect en de soms noodzakelijke dynamiek bij de uitvoering van 

de arbeidsovereenkomst liggen hieraan ten grondslag. Het duurzame en 

het persoonlijke aspect brengen mee dat van partijen wordt gevergd dat 

zij dag na dag met elkaar moeten samenwerken in een verhouding van 

ondergeschiktheid. Enige dynamiek binnen die samenwerking is er eigenlijk 

altijd. Institutionele aspecten worden soms contractueel geïncorporeerd in 

de verhouding tussen partijen, bijvoorbeeld door het van toepassing verkla-

ren reglementen, personeelshandboeken en cao’s.

Zondag heeft onderzocht of de Hoge Raad de institutionele theorie heeft 

omarmd met het arrest Van der Lely/Taxi Hofman en komt tot een ontken-

nende beantwoording. Hij fundeert dat door aan te geven dat niet alle au-

teurs dit van mening zijn, en stelt dat de doorwerking van de institutionele 

theorie in het verleden wel te zien was in de literatuur, maar dat de invloed 

ervan minder was op het positieve arbeidsrecht. Ook heeft zich geen fun-

damentele wijziging voorgedaan: ‘Er zijn zowel bevestigende, wisselvallige 

als contraire ontwikkelingen zichtbaar’.  

Van Slooten heeft de voorkeur te spreken over de arbeidsrechtelijke 

benaderingswijze in plaats van de institutionele benaderingswijze als te-

genstelling van de contractuele of vermogensrechtelijke benaderingswijze.  

Dit doet recht aan het feit dat het arbeidsrecht afwijkende regels heeft ten 

opzichte van het algemeen overeenkomstenrecht.

Dorssemont heeft uitvoerig onderzoek verricht naar de institutionele 

leer. Hij heeft in een tweetal belangwekkende bijdragen uitvoerig de in-

stitutionele theorie behandeld.  Hij brengt onder meer naar voren: ‘De 

vraag rijst of deze klassieke kenmerken die inherent heten te zijn aan 

de contactuele kwalificatie in het algemeen zich verdragen met de specifie-

ke aard van de arbeidsverhouding.’  Met de klassieke kenmerken bedoelt 

Dorssemont kenmerken als de afdwingbaarheid van een overeenkomst, het 

feit dat overeenkomsten niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd, kortom, 

dat het contract zich kenmerkt door ‘rigiditeit’. Met de specifieke aard van 

de arbeidsverhouding doelt Dorssemont op het personenrechtelijke com-

 W.A. Zondag, ‘Institutioneel arbeidsrecht?’, RMThemis / , p. . 

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

 F. Dorssemont, ‘‘Interne flexibilisering’, een variatie op het thema van de institutionele 

leer?’, SMA / , p.  t/m  en F. Dorssemont, ‘De onderneming: arbeidsgemeenschap 

of rechtsorde?’, TPR , p.  t/m .

 F. Dorssemont, ‘‘interne flexibilisering’, een variatie op het thema van de institutionele 

leer?’, SMA / , p. .



ponent , op het duurzame karakter van de arbeidsverhouding en op het 

werkgeversgezag waardoor tevens op grond van instructies nog ‘ongekende 

of nog niet geactualiseerde verbintenissen’ kunnen ontstaan. Hij wijst er 

daarbij op dat een werknemer de arbeid niet door een derde kan laten 

presteren.  Voorts betoogt hij dat voor de zijde van de werkgever geldt dat 

de overeenkomst minder persoonlijke trekken heeft, immers, de werkgever 

kan het loon door een ander laten voldoen en kan bijvoorbeeld het werk-

geversgezag overdragen.

Ten aanzien van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman benadrukt 

Dorssemont mijns inziens terecht dat dit arrest niet de erkenning bevat 

van de bevoegdheid om eenzijdig te wijzigen, nu in het arrest expliciet 

staat dat wijzigingen wel dienen te worden aanvaard (kortom: tweezijdig-

heid). Vervolgens probeert Dorssemont aan te geven waarover het ‘Taxi 

Hofman-debat’ werkelijk gaat:

‘In wezen draait het Taxi-Hofman-debat over de ‘wijziging van arbeidsvoor-

waarden’ rond de toepassing en de interpretatie van de contractuele rechtstech-

niek bij een bijzondere duurovereenkomst. De duurovereenkomst ligt aan de 

basis van de organisatieverhouding.’  

Hij plaats dit debat vervolgens in een in zijn ogen zinvoller onderscheid 

(dan het onderscheid contractueel-institutioneel): 

‘Zinvoller lijkt ons het onderscheid tussen een ietwat karikaturale en rigide 

interpretatie en een meer eigentijdse, lenige of ‘institutionele’ inkleuring van 

de contractuele rechtstechniek. In dat kader kan onderzocht worden of de 

wijzigingsbevoegdheid die de werkgever (en de werknemer?) aan de vage norm 

van ‘goed werknemerschap en goed werkgeverschap’ ontleent, een meerwaarde 

biedt ten aanzien van andere wijzigingstechnieken van de arbeidsovereenkom-

stenrechtelijke techniek.’

 Dorssement wijst daarbij zowel op de lichamelijke als geestelijke betrokkenheid van de 

mens bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Voorts brengt hij naar voren dat door de 

personenrechtelijke component de arbeidsverhouding wel als samenwerkingsverband wordt 

gekwalificeerd.

 Dit is mijns inziens overigens een voorbeeld van ultieme gebondenheid.
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Dorssemont brengt daarbij naar voren dat het bevestigend beantwoorden 

van de laatste vraag niet betekent dat ‘een bres geslagen wordt in het con-

tractualistische donjon van de arbeidsovereenkomst’, omdat hij niet inziet 

waarom de norm van art. :   ineens geen deel meer uitmaakt van de 

contractuele rechtstechniek.  Zijn eerdere vraag of ‘de klassieke kenmerken 

die inherent heten te zijn aan de contactuele kwalificatie in het algemeen zich 

verdragen met de specifieke aard van de arbeidsverhouding’, lijkt daarmee 

tevens bevestigend te zijn beantwoord.

Mijn inziens is hier van belang dat art. :   hetzelfde beoogt te 

regelen als art. :  .  Als art. :   mogelijkheden biedt een 

overeenkomst te wijzigen, dan bestaan die mogelijkheden ook voor de 

arbeidsovereenkomst op grond van art. :  . De toepassing van de 

aanvullende werking en de derogerende werking van de redelijkheid en bil-

lijkheid is dus ook mogelijk met een beroep op art. :  . Hierop wordt 

nader ingegaan in hoofdstuk .

De plaats van de discussie over de institutionele theorie in dit onderzoek

De discussie over toepassing van de institutionele theorie in het arbeids-

recht staat in verband met dit onderzoek naar het wijzigingsregime bij de 

arbeidsovereenkomst en de overeenkomst. Naar mijn mening dient het 

contractuele aspect als uitgangspunt wordt genomen, ook als partijen tij-

dens de looptijd van de duurovereenkomst een wijziging noodzakelijk ach-

ten. Dit past bij de zienswijze van Dorssemont. Hij heeft naar mijn mening 

succesvol betoogd dat de institutionele theorie niet is ontwikkeld voor het 

individuele arbeidsovereenkomstenrecht.  Dorssemont stelt expliciet: ‘insti-

tutionele leerstelsels liggen primair vervat in metajuridische en rechtstheo-

retische geschriften.’  Het praktisch nut ervan is er minder.

Een belangrijk argument op grond waarvan naar mijn mening de toepas-

sing van de institutionele theorie niet noodzakelijk is als verklaring voor wij-

zigingsmogelijkheden in het arbeidsovereenkomstenrecht, is dat het huidige 
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regelkader voor het arbeidsrecht voldoende ruimte biedt.  Daarbij is niet 

onbelangrijk dat het privaatrecht voldoende theoretische grondslagen biedt, 

bijvoorbeeld op grond van de verschillende rechtsbeginselen. Het heeft 

mijn voorkeur om de rechtsontwikkeling sinds het Van der Lely/Taxi Hofman 

arrest te plaatsen in het kader van het arbeidsrecht en het privaatrecht.

Met de huidige regelgeving en de rechtsbeginselen kan mijns inziens 

voldoende worden verklaard waarom de Hoge Raad het Van der Lely/Taxi 

Hofman arrest heeft gewezen. Immers, de Hoge Raad heeft in dit arrest 

expliciet de nadruk gelegd op de overeenstemming als juridische grondslag 

voor de wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst en overwogen hoe 

de opstelling van partijen moet zijn als de werkgever de arbeidsovereen-

komst wil aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden op het 

werk. Daartoe heeft de Hoge Raad een afweging ontwikkeld, die specifiek 

geldt voor het arbeidsovereenkomstenrecht en die informatie verschaft over 

de manier waarop het beginsel van de verbindende kracht van de overeen-

komst in het arbeidsovereenkomstenrecht toepassing heeft. Een werknemer 

behoort op bepaalde wijzigingsvoorstellen positief in te gaan en kan dus in 

strijd handelen met art. :   door altijd onverkorte toepassing van de 

verbindende kracht van het gegeven woord te eisen. Voorts biedt het begin-

sel van contractsvrijheid ruimte om de toepassing van de norm uit het ar-

rest Van der Lely/Taxi Hofman uit sluiten. Als partijen wel zeer sterk hechten 

aan de oorspronkelijke overeenkomst en expliciet afspreken dat de norm 

uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman geen toepassing heeft (dit is dan de 

partijbedoeling), dan is er veel voor te zeggen dat een dergelijke afspraak 

in rechte stand houdt. Partijen zetten met een dergelijke afspraak in ieder 

geval geen dwingend recht opzij. Zij maken gebruik van hun contractsvrij-

heid om meer rechtszekerheid in hun onderlinge rechtsverhouding te rea-

liseren. Daarbij komt dat een dergelijke afspraak vooral de werknemer ten 

voordeel strekt. Daarmee strookt de afspraak – of strijdt deze in ieder geval 

niet – met de arbeidsrechtelijke gedachte van ongelijkheidscompensatie. In 

de praktijk zal de werkgever echter niet snel de keuze maken om de regel 

uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman weg te contracteren en deze moge-

lijkheid is dus sterk theoretisch van aard.

Ook is het beginsel van rechtszekerheid in het geding. De essentie van 

rechtszekerheid lijkt te zijn dat er ‘orde heerst’ en dat de ‘maat van de 

regels wordt gevolgd’ (zie paragraaf .  van hoofdstuk . Rechtszekerheid 

 Het verdient de voorkeur te onderzoeken of een rechtsontwikkeling binnen de eigen 

discipline van het privaatrecht valt te verklaren. Hauriou was bijvoorbeeld staatsrechtgeleerde 

en zijn institutionele theorie was sterk gericht op staatsrecht. Zie C.W. van der Pot (bewerkt 

door A.M. Donner), Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, e druk, W.E.J. Zwolle: Tjeenk 

Willink , p.  en .



heeft te maken met voorspelbaarheid en heeft daardoor een functie als er 

een geschil is tussen twee partijen. Door raadpleging van de wet en andere 

rechtsbronnen (waaronder de overeenkomst) is – beperkt – mogelijk (de 

uitkomst van) een geschil te waarderen op zijn juridische merites. Daardoor 

kan, ook indien het geschil niet in rechte wordt voorgelegd, de onderhan-

delingspositie van partijen nader worden bepaald. Duidelijke rechtsregels 

bieden rechtszekerheid en vereenvoudigen de keuzes die rechtssubjecten 

moeten maken. 

De institutionele theorie levert een zekere spanning op met het beginsel 

van rechtszekerheid. Ten eerste is niet iedereen het erover eens dat deze 

theorie als denkkader toepasbaar is in het arbeidsrecht (zie eerder). Ten 

tweede is de inhoud van de theorie te weinig praktisch om als richtsnoer te 

dienen voor een oplossing in het individuele geval, omdat over de inhoud 

evenmin overeenstemming bestaat.

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman gaat overigens over een worsteling 

die sinds jaar en dag in het algemene contractenrecht is terug te zien, 

namelijk de worsteling in hoeverre een contractuele band in stand kan 

blijven als partijen niet verder met elkaar willen op een bepaalde voet.  

Daarbij hoort onlosmakelijk de vraag of partijen wellicht wel verder met 

elkaar in zee kunnen bij een wijziging van de oorspronkelijke afspraken, 

waardoor mogelijk blijft dat de oorspronkelijke contractuele band blijft 

bestaan, terwijl de inhoud van de overeenkomst wijzigt. De gebondenheid, 

ofwel de contractuele band, is los te zien van de inhoud van de contractuele 

afspraken. Partijen kunnen de intentie hebben de overeenkomst met elkaar 

voort te zetten, maar het kan noodzakelijk zijn dat partijen op een bepaald 

moment tijdens de looptijd van een (arbeids-)overeenkomst opnieuw moe-

ten onderhandelen, omdat de oorspronkelijke inhoudelijke afspraken geen 

recht meer doen aan de wil van partijen.

Zowel in het algemene overeenkomstenrecht als in het arbeidsovereen-

komstenrecht kan de vraag opkomen in hoeverre partijen binnen hun con-

tractuele band in staat zijn om veranderingen van omstandigheden (dit zijn 

mede, maar niet uitsluitend onvoorziene omstandigheden) te incorporeren 

binnen hun bestaande rechtsverhouding. Pas als dat niet mogelijk lijkt, 

komt de vraag naar voren of er mogelijkheden bestaan de contractsband 

te beëindigen en in hoeverre een eventuele beëindiging tot schadevergoe-

dingsmogelijkheden leidt. De stap daarvoor, namelijk de stap waarin par-

tijen proberen de contractsband in stand te houden, kan tevens zijn geba-

seerd op schadebeperkende motieven. 

 Zie bijvoorbeeld het proefschrift van M.G. Levenbach, Iets over de spanning van de 

kontraktsband bij verandering in de omstandigheden, Amsterdam: H.J.Paris .



De discussie over de theoretische duiding van het arrest Van der Lely/Taxi 

Hofman staat los van de vraag of de overweging van de Hoge Raad in dit 

arrest qua inhoud wenselijk is. Was het werkelijk nodig om deze bijzondere 

toets te ontwikkelen in het arbeidsovereenkomstenrecht, of bood het recht 

tot dit arrest eigenlijk al voldoende ruimte binnen de contractuele band 

om wijzigingen te implementeren? Naar mijn mening is dit laatste wel te 

verdedigen. Immers, als de werkgever een werkelijk noodzakelijke wijziging 

wil doorvoeren, dan kan hij de onderhandelingen openen. Het past minder 

binnen een duurverhouding om tijdens die onderhandelingen uitsluitend 

vast te houden aan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, omdat dan 

strijd ontstaat met de regel dat partijen die in een contractuele verhouding 

tot elkaar staan met elkaars belangen rekening moeten houden.  Een wij-

ziging is op grond van die regel niet af te dwingen, maar een partij kan 

wel bewijzen dat een partij zich te rigide opstelt en niet met de belangen 

van zijn wederpartij rekening houdt (hetgeen strijd met de redelijkheid 

oplevert). Dit weegt mee bij de beoordeling van een beëindiging van de 

contractsband en kan in de praktijk bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de 

werknemer die zich te rigide opstelt, een minder hoge ontslagvergoeding 

toekomt.

.  Conclusie

In dit hoofdstuk stond de invloed centraal van de organisatie waarbinnen 

of waarvoor de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Omstandigheden binnen 

de werkgemeenschap vullen mede de contractuele verhouding in tussen de 

werkgever en de werknemer, terwijl deze omstandigheden bij voorbaar niet 

altijd voorzienbaar zijn. 

In de literatuur is naar aanleiding van de organisatorische invloed op 

de individuele arbeidsverhouding de discussie gevoerd of de contractuele 

of institutionele theorie toepassing heeft in het arbeidsrecht. Mijns inziens 

is deze discussie minder van belang in het arbeidsrecht. De verklaring voor 

de huidige rechtsregels voor het wijzigen is eerder in bestaande rechtsregels 

en rechtsbeginselen te vinden. De institutionele theorie is naar mijn mening 

niet voor het arbeidsrecht gaan gelden door het arrest Van der Lely/Taxi 

Hofman. Dit arrest is ook zonder toepassing van de institutionele theorie te 

duiden met behulp van de privaatrechtelijke dogmatiek.

   november , NJ ,  (Baris/Riezenkamp). Meer in het algemeen is dit te 

baseren op de redelijkheid en billijkheid, nu het arrest ziet op de voorfase van een contract.


