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.  Inleiding

Dit hoofdstuk concentreert zich op de rechtsregels voor het wijzigen van 

de arbeidsovereenkomst op individueel niveau. Bij het behandelen daarvan 

wordt rekening gehouden met de invloed van de regels en beginselen van 

het algemene overeenkomstenrecht en de invloed van de arbeidsrechtelijke 

kenmerken arbeid, ondergeschiktheid en organisatie.

.  Tweezijdig wijzigen

Het algemeen overeenkomstenrecht geldt als uitgangspunt

In het arbeidsovereenkomstenrecht bestaan diverse manieren om de ar-

beidsovereenkomst tweezijdig te wijzigen. Bij iedere vorm van tweezijdi-

ge wijzigen is de oorsprong terug te vinden in het overeenkomstenrecht. 

Consensualisme en de redelijkheid en billijkheid staan bij het wijzigen van 

de arbeidsovereenkomst centraal. 

Op de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en voor andere (la-

tere) afspraken die de wilsovereenstemming tussen partijen ten grondslag 

hebben zijn de regels van de Boeken  en   van toepassing. Het  

heeft namelijk een gelaagde structuur.  Als in het bijzondere deel – in dit 

geval boek   – niets is geregeld ten aanzien van een bepaald onderwerp, 

dan wordt teruggevallen op het algemene deel en bij de rechtsregels voor 

wilsovereenstemming is dat het geval. In paragraaf .  van hoofdstuk  

kwam aan de orde hoe wilsovereenstemming tot stand komt.

Wilsovereenstemming geldt als grondslag voor gebondenheid van par-

tijen (het beginsel van consensualisme). Een (aspirant-)contractspartij raakt 

in beginsel slechts gebonden indien hij daartoe zijn wil uit en dit geldt ook 

voor contractspartijen bij de arbeidsovereenkomst. Als beide partijen bij 

een arbeidsovereenkomst het eens worden over waartoe zij jegens elkaar 

gebonden willen zijn, dan is sprake van wilsovereenstemming en komt een 

overeenkomst tot stand. Wilsovereenstemming is vereist om aan elkaar ge-

bonden te raken, maar partijen moeten ook wilsovereenstemming bereiken 

 A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, e druk, Arnhem: Gouda Quint bv , 

p. .



over de inhoud van de onderwerpen waaraan ze jegens elkaar gebonden 

willen raken. Partijen kunnen het bijvoorbeeld eens zijn dát ze met elkaar 

een arbeidsovereenkomst aangaan, maar nog geen overeenstemming heb-

ben bereikt over de inhoud van alle arbeidsvoorwaarden.  Als zij daarover 

geen wilsovereenstemming bereiken, dan kan dat eraan in de weg staan 

dat de arbeidsovereenkomst tot stand komt. Ondanks dat partijen het eens 

waren dat ze aan met elkaar een overeenkomst wilden aangaan, komt deze 

dan niet tot stand. Dit overweegt ook de kantonrechter te Bergen op Zoom, 

die moest beoordelen of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was 

ontstaan tussen een werkgever en een werknemer die het niet eens waren 

geworden over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zou 

worden verlengd nadat de lopende arbeidsovereenkomst was geëindigd.  

Soms komt een arbeidsovereenkomst wel tot stand en beginnen partijen 

aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ondanks dat zij over een 

deel van de arbeidsvoorwaarden geen overeenstemming hebben bereikt.

Als partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst een wijziging aan-

brengen, ontstaat de gebondenheid aan wijzigingen ook door middel van 

wilsovereenstemming. Gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst 

kunnen de werkgever en de werknemer opnieuw onderhandelen en twee-

zijdig een wijziging aanbrengen in hun bestaande afspraken. Een derge-

lijke tweezijdige wijziging is eveneens gebaseerd op de rechtsregels uit de 

Boeken  en  . Een tweezijdige wijziging is juridisch hetzelfde als het 

aangaan van een overeenkomst. Overigens is ook mogelijk dat partijen 

slechts afspreken dat een bepaalde afspraak tussen hen niet meer geldt, dus 

dat partijen slechts een nieuwe afspraak maken waarin ze ongebondenheid 

realiseren. De beëindigingsovereenkomst is daarvan een voorbeeld.

 Met behulp van een voorbehoud kan zekerheid worden bereikt dat er geen 

arbeidsovereenkomst is als er geen overeenstemming over de inhoud van de arbeidsvoorwaarden 

wordt bereikt.

 Ktr. Bergen op Zoom  maart , JAR /  (Jooren/NTO BV). Zie hierover E. 

Verhulp, JAR Verklaard, april-juni , p.  t/m ; A.F. Bungener, ‘De precontractuele 

fase in het individuele arbeidsrecht’, Sociaal Recht / , p.  en .

 Vgl. Rb. Utrecht  oktober , JAR /  (De Graauw/Brouwer Groep BV) en Gerechtshof 

Amsterdam  november  (De Graauw/Brouwer Groep BV). Deze laatste uitspraak is niet 

gepubliceerd. Partijen hadden nog geen overeenstemming over een optieregeling na aanvang 

van de arbeidsovereenkomst. Het Hof overweegt in tegenstelling tot de rechtbank, dat de 

werknemer geen nakoming van de optieregeling kan vorderen, omdat partijen slechts hadden 

afgesproken dat zij een dergelijke regeling nader zouden overeenkomen, maar daarvan is het 

nooit gekomen.



De tweezijdige wijziging is de regel

Het uitgangpunt dat wilsovereenstemming noodzakelijk is voor gebonden-

heid aan een arbeidsovereenkomst en aan latere wijzingen ervan, kort-

om, dat de arbeidsovereenkomst een civielrechtelijke overeenkomst is, 

wordt breed gedragen.  De erkenning dat de arbeidsovereenkomst een 

overeenkomst is, brengt mee dat de methodiek van de tweezijdige wij-

ziging gebaseerd op wilsovereenstemming een centrale rol heeft in het 

arbeidsovereenkomstenrecht.

De Hoge Raad heeft in het arrest ABN Amro/Malhi expliciet het belang 

van de gebondenheid benadrukt.  In deze zaak ging het om de vraag of een 

arbeidsovereenkomst was ontstaan tussen een inlener en een uitzendkracht. 

De uitzendkracht begon als schoonmaker, maar bekleedde op verzoek van 

de inlener in de loop der jaren diverse andere functies. Hij bleef echter 

werkbriefjes inleveren bij het schoonmaakbedrijf. De Hoge Raad overweegt 

dat ‘beslissend is of de bank en Malhi zich jegens elkaar verbonden heb-

ben.’ Voorts overweegt de Hoge Raad: ‘Het antwoord op de vraag of zij 

zich jegens elkaar verbonden hebben, is afhankelijk van hetgeen zij over en 

weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben 

afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden.’ Van belang is dat het uit-

gangspunt was dat de werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst met 

het schoonmaakbedrijf was begonnen en dat er tevens tussen de bank en 

het schoonmaakbedrijf een inleenovereenkomst bestond. ‘In een dergelijke 

situatie verzet de rechtszekerheid zich tegen een geruisloze vervanging van 

de tussen Malhi en de bank bestaande verhouding van ingeleende werk-

nemer tot inlener in een arbeidsovereenkomst, waarvan voor geen van de 

partijen duidelijk zou zijn op welk tijdstip zij zich zou hebben voltrokken.’, 

zo overweegt de Hoge Raad. 

Dit arrest is een duidelijk voorbeeld dat regels van het algemene over-

eenkomstenrecht en de uitleg daarvan doorwerken in het arbeidsrecht. 

Immers, hier stond centraal of tussen vermeende partijen op een of andere 

wijze aanbod en aanvaarding had plaatsgevonden. De Hoge Raad over-

weegt dat dit niet het geval is en dat dan geen sprake kan zijn van een 

geruisloze vervanging van de ene overeenkomst in een andere, omdat dat 

strijd oplevert met (het beginsel van) de rechtszekerheid. De wil was hier 

in ieder geval niet door een verklaring geopenbaard. Verhulp vindt dat 

 I.P. Asscher-Vonk en W.P.J.M. Fase, H.L. Bakels: Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
e druk, Deventer: Kluwer , p . Zie tevens A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, 

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

. 

   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi).



voor het aannemen van een contractuele band inderdaad een meer expli-

ciete wilsuiting noodzakelijk is en beroept zich daarbij op het arrest Heger/

Geïllustreerde Pers.

Boot brengt naar voren dat onder meer uit het arrest ABN Amro/Malhi is 

af te leiden dat bij twijfel over de vraag of sprake is van een arbeidsovereen-

komst, voor het antwoord daarop een significant verband bestaat met de 

maatschappelijke positie die de werker inneemt: ‘indien sprake is van een 

zwakke maatschappelijke positie (…), dan blijkt te worden gekeken naar 

de feitelijke situatie hetgeen vaak tot gevolg heeft dat een arbeidsovereen-

komst aanwezig is; is sprake van een sterke maatschappelijke positie (…), 

dan blijkt de vastgestelde partijbedoeling (…) doorslaggevend.’  Loonstra 

heeft Boot bekritiseerd, onder meer omdat niet duidelijk is wie als zwak 

en sterk zijn te beschouwen.  Naar mijn mening is in het arrest ABN Amro/

Malhi de (zwakkere) positie van de werknemer niet van belang, omdat de 

zwakkere positie pas gaat spelen als er reden is tot een discussie over de 

vraag of een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst tot stand 

is gekomen. In het arrest ABN Amro/Malhi was de kwestie of een rechtsband 

tussen Malhi en  Amro was ontstaan door de feitelijke uitvoering van een 

arbeidsovereenkomst tussen Malhi en zijn werkgever. Ook Loonstra wijst 

hierop: ‘Boot ziet evenwel over het hoofd dat het formele en het materiele 

gezagsbegip pas een rol kunnen spelen als allereerst is vastgesteld dat tus-

sen de betrokken partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.’  Voorts 

wordt naar mijn mening door Boot ten onrechte niet meegenomen dat wel 

een andere rechtsband bestond, namelijk de rechtsband tussen Malhi en 

zijn uitzendwerkgever.

Wilsverklaringen komen vormvrij tot stand (zie art. :   en :  ) 

en ook in gedragingen kunnen verklaringen besloten liggen, waardoor ge-

dragingen soms als wilsuiting kunnen worden beschouwd. Met gedragingen 

is daarom wellicht gebondenheid (wilsovereenstemming) te construeren. Bij 

ABN Amro/Malhi had dit tot de mogelijkheden kunnen behoren als de in-

leenovereenkomst niet meer had bestaan en Malhi wel bij de  Amro 

was blijven werken en  Amro dit ook had laten gebeuren. Naar mijn 

mening moet niet snel worden aangenomen dat gedragingen zijn te kwali-

ficeren als een op rechtsgevolg geuite wil van beide partijen die is gericht 

op de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. Uit het arrest komt 

 E. Verhulp, Een arbeidsovereenkomst? Dat maak ik zelf wel uit!, in: M.W. Hesselink e.a., 

Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers , p. . 

 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. .

 Vgl. r.o. . . De Hoge Raad gaat daar wel op in.



de (daarvoor al geldende) maatstaf naar voren: ‘Het antwoord op de vraag 

of zij zich jegens elkaar verbonden hebben, is afhankelijk van hetgeen zij 

over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen 

hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden.’. In het betreffende 

geval bleek niet uit de verklaringen en gedragingen dat partijen tot doel 

hadden met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan of om een an-

dersoortige overeenkomst aan te gaan. Uit de gedragingen blijkt juist het 

tegenovergestelde. Malhi verrichtte de werkzaamheden op grond van een 

overeenkomst met een derde (het schoonmaakbedrijf) en Malhi en  

Amro vulden hun onderlinge (niet contractuele) verhouding ook naar deze 

omstandigheden in.  Het is in ieder geval duidelijk dat de Hoge Raad in 

dit arrest aansluit bij de methodiek van de tweezijdigheid, dus bij het ver-

eiste dat wilsovereenstemming voor gebondenheid noodzakelijk is.

De notitie ‘ontwikkelingen in het arbeidsovereenkomstenrecht’13

De regering heeft zich in /  uitgelaten over de wijziging van de 

arbeidsovereenkomst. De wijzigingsmogelijkheden die momenteel bestaan 

kunnen derhalve worden getoetst aan de manier waarop de regering het 

wijzigingsregime invult. De regering ziet het wijzigingsregime als volgt:

‘ . Wijziging van de arbeidsovereenkomst

Het  voorziet van oudsher niet in een specifieke regeling voor de wijziging 

van de arbeidsovereenkomst. Dit is met name van belang, indien de werkgever 

tegen de wil van de werknemer een wijziging wil doorvoeren, al komt ook het 

omgekeerde voor.

In de praktijk worden gewoonlijk de volgende mogelijkheden gebruikt:

a. De arbeidsvoorwaarden worden door de werkgever gewijzigd op basis van 

een wijzigingsbeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. In het wets-

voorstel tot wijziging van de  en titel .   is voorgesteld om deze mo-

gelijkheid wettelijk te regelen in artikel :  .

b. De meest gerede partij verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereen-

komst te ontbinden wegens gewichtige redenen, te weten verandering van om-

standigheden (artikel :  ). Hij kan dit verzoek eventueel vergezeld doen 

gaan van een aanbod om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan op basis  

 De bank betaalde geen loon. Malhi leverde werkbriefjes in bij het schoonmaakbedrijf. 

Etc. In dezelfde zin: H.C. Bijleveld, ‘Wie is werkgever binnen het concern?’, Arbeidsrecht 

/ , p. .

 Kamerstukken  / ,  , nr. .



van de gewijzigde voorwaarden. De kantonrechter beoordeelt dan impliciet de 

redelijkheid van het voorstel.

c. Ten slotte komt het voor dat de werkgever besluit om een wijziging feitelijk 

door te voeren. Weigert de werknemer hiermee in te stemmen, dan kan de 

werkgever tot ontslag besluiten of de kantonrechter vragen om de arbeidsover-

eenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen. Wordt de beslissing van de 

werkgever door de werknemer aan de rechter voorgelegd, dan zal dit meestal 

gebeuren door middel van een verzoek om een voorlopige voorziening te tref-

fen of een kort geding. Als regel zal de rechter de maatregel van de werkgever 

toetsen aan de hand van de norm van goed werkgeverschap (artikel :  ).

d. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat een verzoek aan de rechter wordt 

gericht om de overeenstemming te wijzigen wegens onvoorzienbare omstandig-

heden (artikel :  , imprévision).’

In /  werden vier mogelijkheden genoemd door de wetgever om 

de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Inmiddels is art. :   in de wet 

opgenomen (mogelijkheid a). Mogelijkheid c. heeft raakvlakken met de 

toets die de Hoge Raad in  in het arrest Van der Lely/Taxi Hofman heeft 

ontwikkeld, omdat de opstelling van de werknemer ten aanzien van het 

wijzigingsvoorstel tevens op redelijkheid wordt beoordeeld. Mogelijkheid b. 

lijkt in de praktijk minder voor te komen. Een probleem bij deze mogelijk-

heid is het risico dat een voorstel tot een nieuwe arbeidsovereenkomst niet 

in overeenstemming is met bestaande contractuele rechten. Daarbij moet 

echter worden ingezien dat de bestaande rechten eindigen als een werk-

nemer niet ingaat op een wijzigingsvoorstel voor een nieuwe arbeidsover-

eenkomst, omdat in beginsel de (eerste) arbeidsovereenkomst eindigt door 

middel van ontbinding. Het is de vraag of de opstelling van een werknemer 

dat hij niet wil ingaan op een wijzigingsvoorstel ertoe leidt dat hem een 

lagere vergoeding of geen vergoeding toekomt bij de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst. Mijns inziens kan dat het geval zijn als sprake is van 

een redelijk wijzigingsvoorstel. Alle omstandigheden van het geval worden 

meegewogen bij het bepalen van een vergoeding en de negatieve opstel-

ling van de werknemer is een omstandigheid die in de risicosfeer van de 

werknemer ligt. De verbindende kracht van de inhoud van de oorspronke-

lijke arbeidsovereenkomst komt hier minder waarde toe dan de regel dat 

partijen in redelijkheid met elkaars belangen rekening moeten houden. Het 

arbeidsrecht wijkt hier af van het overeenkomstenrecht, want in het over-

eenkomstenrecht bestaat geen jurisprudentie, waaruit blijkt dat partijen in  

 Kamerstukken  / ,  , nr. , p. .



onderhandeling moeten treden of (per definitie) moeten ingaan op redelijke 

wijzigingsvoorstellen.

Als mogelijkheid b. wel onverkort wordt toegepast, dan kan de bescher-

ming die werknemers aan de oorspronkelijke afspraken kunnen ontlenen, 

in gevaar komen, omdat een werkgever de ruimte heeft om de arbeids-

voorwaarden neerwaarts bij te stellen onder druk van de beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst.  Dat is echter nu ook al mogelijk, omdat een 

werknemer in beginsel op redelijke voorstellen van de werkgever die ver-

band houden met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het alge-

meen positief behoort in te gaan, tenzij dit redelijkerwijze niet van hem 

kan worden gevergd.  Redelijke voorstellen kunnen tevens een neerwaartse 

bijstelling van arbeidsvoorwaarden omvatten. Voor het opgeven van eerder 

verworven contractuele rechten wordt echter niet altijd compensatie gebo-

den. Ook de werkgever kan belang hebben bij ongewijzigde voortzetting 

van een arbeidsovereenkomst, terwijl de werknemer een aanpassing wenst. 

Een werknemer kan bijvoorbeeld een beroep doen op de . Dat komt 

in paragraaf .  aan de orde.

De kantonrechter te Terneuzen  heeft manier b. van wijzigen toegepast. 

De werknemer functioneerde al enige jaren onder de maat en de werkgever 

wilde daarom de werknemer in functie terugplaatsen, maar de werknemer 

ging daarmee niet akkoord. De werkgever heeft vervolgens ontbinding van 

de arbeidsovereenkomst verzocht, maar daarbij wel aangevoerd dat de 

werknemer na de ontbinding weer in dienst kon treden in de lagere functie 

met een geleidelijke afbouw van het salaris. De werknemer vorderde we-

dertewerkstelling in zijn oorspronkelijke functie. De kantonrechter wees het 

ontbindingsverzoek toe wegens verandering van omstandigheden, namelijk 

het onder de maat functioneren door de werknemer. Dat rechtvaardigde 

dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wilde aanpassen in de zin dat 

de werknemer voortaan de lagere functie zou uitoefenen met het daarbij 

behorende salaris.

De kantonrechter te Utrecht overweegt een partiële ontbinding, maar 

past dat uiteindelijk niet toe, omdat partijen ook overeenstemming hebben 

over een wijziging.  De werkneemster werkte oorspronkelijk  uur per 

week, maar was gedurende een periode van drie jaar arbeidsongeschikt en 

werkte gedurende die periode  uur per week. Voor de overige uren heeft 

 In Duitsland bestaat deze mogelijkheid. Zie hierover S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van 

arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie of een overname, Deventer: Kluwer , p. . Zie 

tevens J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in 

beweging, Den Haag:  Uitgevers , p.  en . Vgl. hoofdstuk .

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

 Ktr. Terneuzen  mei , JAR /  (Van Kerckhovens Bouwbedrijf BV/Trommelen).

 Ktr. Utrecht  november , JAR / .



de werkgever een ander in dienst genomen. Na drie jaar is de werkneem-

ster weer volledig arbeidsgeschikt, maar de werkgever acht het onwenselijk 

de andere werknemer te ontslaan. Hij dient daarom een partieel ontbin-

dingsverzoek in voor  uur. Als dit niet wordt toegewezen, dan verzoekt 

de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst volledig te ontbin-

den, maar hij geeft daarbij wel aan dat de werkneemster vervolgens een 

arbeidsovereenkomst voor  uur krijgt aangeboden. De werkneemster is 

het ermee eens dat zij voortaan voor  uur werkzaam is. De kantonrechter 

ontbindt de arbeidsovereenkomst volledig in het vertrouwen dat partijen 

met elkaar een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan voor  uur.

Wijzigen op grond van art. :  BW

Het eenzijdig wijzigingsbeding van art. :   is in  in Titel  van 

Boek   opgenomen.  Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het 

eenzijdig wijzigingsbeding in ieder geval is bedoeld om voor groepen werk-

nemers wijzigingen in te voeren (‘de collectief-rechtelijke achtergrond’).  

Het belang van een onderneming (organisatie) speelt mee en daarin kan 

een rechtvaardiging bestaan om eenzijdig een wijziging aan te brengen in 

de contractuele afspraken. Het eenzijdig wijzigingsbeding is een praktisch 

instrument om dynamiek in een organisatie te behouden, een sturingsin-

strument, begrensd door de redelijkheid.

Het eenzijdig wijzigingsbeding van art. :   is gegrond op wils-

overeenstemming. Er is een moment aanwijsbaar waarop de werknemer 

instemde met het beding op grond waarvan de werkgever de bevoegdheid 

heeft om eenzijdig in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoor-

waarden te wijzigen.

De wetgever had voor ogen dat het eenzijdig wijzigingsbeding voor de 

wijziging van collectieve regelingen wordt gebruikt.  De rechter blijkt in 

wijzigingszaken meestal niet te beginnen bij het onderscheid tussen een col-

lectieve of individuele wijziging.  Het beding van art. :   is ook zo 

ruim geformuleerd, dat zonder meer de wijziging van een in een arbeids-

overeenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde van één werknemer kan 

 Wet van  februari , Stb. .

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

Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van ,  en ’, Arbeid Integraal / , p.  

en .

 Dit was in   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi) bijvoorbeeld niet mogelijk.

 R.M. Beltzer, ‘De Schier onontwarbare kluwen van ,  en ’, Arbeid Integraal 

/ , p.  en .

 C.J. Loonstra, M.E.S. Fiselier, B.R. Vink, ‘Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige 

wijziging arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht / , p. .



worden gebaseerd op een eenzijdig wijzigingsbeding.  In de jurisprudentie 

komt dat echter weinig voor, want de meeste jurisprudentie gaat over de 

wijziging van een bepaalde regeling. Voorts valt op dat een eenzijdige wij-

ziging niet snel wordt toegewezen.

Art. :   stelt een aantal voorwaarden aan een eenzijdig wijzigings-

beding. Zo moet het eenzijdig wijzigingsbeding schriftelijk met de werkne-

mer zijn overeengekomen. Dit kan in een cao zijn, mits de werknemer aan 

de cao is gebonden door middel van art. , ,  en  Wet .  

Het schriftelijkheidsvereiste is ingevoerd naar aanleiding van een amen-

dement van de kamerleden Schimmel en Middel.  Uit de toelichting bij dit 

amendement blijkt dat deze kamerleden beoogden dat een eenzijdig wijzi-

gingsbeding slechts geldig is, als dit schriftelijk en in de arbeidsovereenkomst 

zelf is opgenomen. De minister heeft dit amendement overgenomen.  Uit 

de uiteindelijke wettekst van art. :   blijkt wel het schriftelijkheidsver-

eiste, maar niet dat het wijzigingsbeding moet worden opgenomen in de 

arbeidsovereenkomst. Hierdoor is bijvoorbeeld onduidelijk of een eenzijdig 

wijzigingsbeding kan worden opgenomen in een reglement. De voorzienin-

genrechter te Gouda achtte een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in 

een reglement rechtsgeldig.

Verder mag het wijzigen alleen zien op arbeidsvoorwaarden die voorko-

men in de arbeidsovereenkomst. Naar mijn mening kan de werkgever ook 

arbeidsvoorwaarden intrekken (die voorkomen in een arbeidsovereenkomst) 

op grond van art. :  , ondanks dat daarvoor geen nieuwe arbeids-

voorwaarden in de plaats komen. Het intrekken is immers als een wijziging 

te beschouwen. Ook dient de werkgever bij een wijziging een zodanig 

 Vgl. Ktr. Assen  december , JAR / .

 Vanaf april  tot januari  zijn  uitspraken in de JAR gepubliceerd waarin 

een tussen partijen overeengekomen wijzigingsbeding in de zin van art. :  bw werd 

beoordeeld: Ktr. Nijmegen  juni , JAR / ; Gerechtshof ’s-Gravenhage  maart 

, JAR / ; Ktr. Utrecht  juli , JAR /  (FNV/CNV/Vandervelde); Ktr. 

’s-Gravenhage  juni , JAR /  (Troost/KPN); Ktr. Amersfoort  april , JAR 

/  (FNV/CNV/Raet BV); Ktr. Maastricht  maart , JAR /  (Initial Hokatex 

BV); Gerechtshof Amsterdam  oktober , JAR /  (Hoekman/Holland Casino); Ktr. 

Roermond  oktober , JAR /  (Stork Industry); Ktr. Amsterdam  juli , JAR 

/  (Aardema/Delta Lloyd); Rb. Utrecht,  januari , JAR /  (Van Oorspronk/

Levob). Negen daarvan gingen over een (collectieve) regeling, één ervan over een individuele 

wijziging. Zes maal werd een eenzijdige wijziging niet geoorloofd geacht, vier maal wel.

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

 Kamerstukken , / ,  , nr. .

 Kamerstukken , / ,  , nr. , - . De minister gaat in op het 

schriftelijkheidsvereiste, maar niet op de toelichting bij het amendement dat het beding in de 

arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen.

 Voorzieningenrechter Gouda,  september , RAR / . Het wijzigingsbeding was 

in deze zaak opgenomen in een lease-autoregeling.



zwaarwichtig belang te hebben dat het belang van de werknemer dat door 

de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijk-

heid en billijkheid moet wijken.

Een bijzonder aspect van het eenzijdig wijzigingsbeding is dat partijen 

alleen consensus hebben over de bevoegdheid van de werkgever om te 

wijzigen, maar geen consensus kunnen hebben gehad over welke arbeids-

voorwaarden er op welk moment worden gewijzigd door de werkgever.  

Die informatie was immers niet voorzienbaar op het moment dat partijen 

het eenzijdig wijzigingsbeding aangingen.  De werknemer komt bescher-

ming toe door het feit dat de werkgever een zwaarwichtig belang dient te 

hebben. Een zwaarwichtig belang alleen is echter niet voldoende om een 

wijziging aan te brengen. De werkgever dient vervolgens een redelijkheids-

toets aan te leggen om te bepalen of zijn zwaarwichtige belang ertoe leidt 

dat het belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en bil-

lijkheid moet wijken.

De werkgever, die voldoet aan de vereisten van art. :  , kan de 

wijziging doorvoeren zonder dat daarbij een rechter hoeft te worden be-

trokken. Als de werknemer meent dat de wijziging ten onrechte door de 

werkgever wordt doorgevoerd, dan kan rechterlijke interventie noodzakelijk 

zijn. Het antwoord op de vraag, bij wie het procesinitiatief vervolgens ligt 

om te toetsen of de wijziging terecht was, hangt af van de aard van de 

arbeidsvoorwaarde die de werkgever wijzigt. Als de werknemer zijn werk-

zaamheden kan blijven verrichten conform de oorspronkelijke arbeidsover-

eenkomst – en dat ook doet –, dan ligt het procesinitiatief bij de werkgever. 

Als de werkgever echter een wijziging doorvoert waarop de werknemer 

geen invloed heeft, bijvoorbeeld een wijziging van een onkostenregeling, 

dan ligt het procesinitiatief bij de werknemer.

Het eenzijdige wijzigingsbeding biedt geen aantoonbare positieve gevol-

gen of mogelijkheden voor de werknemer. Het is de vraag of een werk-

nemer die daartoe de onderhandelingsruimte heeft, akkoord gaat met het 

opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding. Naar mijn mening is een 

 Het is overigens wel mogelijk dat een wijzigingsbeding wordt opgesteld, waarin wel 

is aangegeven welke arbeidsvoorwaarden de werkgever mag wijzigen en daarbij kan ook 

worden opgenomen op welk moment dat gebeurt, bijvoorbeeld jaarlijks.

 Een werkgever is wellicht zelfs verplicht een wijziging die al was voorzien tijdens het 

aangaan van een arbeidsovereenkomst bij de onderhandelingen over de arbeidsovereenkomst 

naar voren te brengen. Het arrest   november , NJ ,  (Van der Beek/van Dartel) 

zou daarvoor mogelijk een grondslag kunnen zijn.

 Overigens komt het ook voor dat een werkgever zonder een eenzijdig wijzigingsbeding 

een wijziging doorvoert, waardoor eveneens het procesinitiatief bij de werknemer ligt om 

hiertegen op te treden. Vgl. Rb. Utrecht,  november , JAR /  (FNV/IKU BV). In 

casu werd op een bepaald moment een beleidswijziging ten aanzien van de winstuitkering 

doorgevoerd. Die wijziging voldeed echter niet aan art. :  bw.



dergelijk beding juridisch gebaseerd op overeenstemming, maar kan niet 

anders worden geconcludeerd dat een werknemer meestal geen baat heeft 

bij een dergelijk beding. De werknemer tekent voor het opgeven van be-

paalde autonomie zonder dat duidelijk is welke gevolgen dat heeft.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst overigens wel in het voordeel 

van de werknemer wijzigen met behulp van een eenzijdig wijzigingsbeding. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld als een werkgever het eenzijdig wijzigingsbeding 

hanteert om een bepaalde vergoeding te verhogen in verband met de infla-

tie. Een eenzijdig wijzigingsbeding is dan echter niet noodzakelijk, omdat 

een werknemer doorgaans wel akkoord gaat met voorstellen die hem in een 

betere positie brengen.

Een wijziging kan op grond van art. :   worden doorgevoerd als de 

werkgever bij een wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het 

belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid moet wijken. Het komt ook voor dat een werkgever een beroep 

doet op een eenzijdig wijzigingsbeding zonder dat de belangen van werk-

nemers worden geschaad, maar de wijziging evenmin duidelijke positieve 

gevolgen heeft voor de werknemer. De wijziging is dan vaak gegrond op 

praktische argumenten. Een wijziging is het meest eenvoudig door te voe-

ren met behulp van een eenzijdig wijzigingsbeding en dat geldt temeer als 

werknemersbelangen niet in het geding zijn. Overleg is niet noodzakelijk en 

er wordt slechts melding gemaakt van de wijziging. Voor het gebruik van 

een eenzijdig wijzigingsbeding is naar mijn mening ook niet vereist dat de 

belangen van een werknemer daadwerkelijk worden geschaad.

Het Van der Lely/Taxi Hofman criterium is een tweezijdige wijziging

De regering heeft zich een aantal keren uitgelaten over het eenzijdig wijzi-

gen van arbeidsvoorwaarden. Hoewel het in de parlementaire geschiedenis 

ging om het wijzigen op grond van arbeidsreglementen, kunnen er wel 

enige algemene standpunten van de regering aan worden ontleend over 

eenzijdig wijzigen. Het uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden niet eenzij-

dig kunnen worden gewijzigd: 

 Ook de eenzijdige verlengingsoptie biedt een werknemer weinig voordeel. Daarbij bestaat 

echter wel meer duidelijkheid over de gevolgen van het beding. Het beding is namelijk gericht 

op het wel of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst. Zie hierover: A.F. Bungener en 

E. Verhulp, ‘De eenzijdige verlengingsoptie in de arbeidsovereenkomst’, Arbeidsrecht / , 

p.  t/m . Vgl. R.M. Beltzer, ‘Waarom het incorporatiebeding onder art. :  bw valt’, 

SMA / / , p. . Hij wijst eveneens op het gebrek aan onderhandelingsruimte van de 

werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.



‘Er heeft zich al met al de laatste decennia in de praktijk een manier ontwikkeld 

van regeling van arbeidsvoorwaarden, naast de cao, nl. door incorporatie- en 

eenzijdige wijzigingsbedingen. In de praktijk is het arbeidsreglement (artikel 

j-m ) hierdoor verdrongen als instrument om arbeidsvoorwaarden te 

ordenen. Het gevolg is dat thans in de praktijk sprake is van eenzijdige wijziging 

van arbeidsvoorwaarden door werkgevers, dat wil zeggen zonder betrokkenheid 

van individuele werknemer, vakorganisatie of ondernemingsraad.

Zoals is aangegeven in de nota van het kabinet van  april  wordt deze situ-

atie ongewenst geacht. Het waarborgen van passende invloed van werknemers 

bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau noopt 

thans – gelet op het voorgaande – dan ook tot wetgeving.

. Uitgangspunten wetsvoorstel

Met het in artikel II van het wetsvoorstel vervatte voorstel wordt beoogd het te-

rugdringen van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door werkgevers.

Dit gebeurt op een zodanige wijze dat:

– aan werknemers een adequaat niveau van bescherming tegen eenzijdige wijzi-

ging van arbeidsvoorwaarden wordt geboden. Uitgangspunt is dat arbeidsvoor-

waarden in beginsel niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd;

– rekening wordt gehouden met het belang van werkgevers om de arbeidsvoor-

waarden te kunnen ordenen. Aansluiting wordt gezocht bij de in de praktijk 

gangbare wijze van ordening van arbeidsvoorwaarden;

– zo min mogelijk wordt ingegrepen in het systeem van arbeidsvoorwaarden-

vorming en arbeidsverhoudingen, gezien ook de belangrijke verantwoordelijk-

heid van sociale partners zelf. De geschetste ontwikkelingen vergen geen door 

de wetgever op te leggen fundamentele koersverlegging;

– aangesloten wordt bij de terzake van de arbeidsvoorwaardenvorming voort-

schrijdende decentralisatie en differentiatie. Een meer geprononceerde rol van 

de ondernemingsraad bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden op onder-

nemingsniveau zal – binnen het kader van de cao en onverlet de voorrangsposi-

tie van de cao – een te verwachten gevolg zijn van het wetsvoorstel.’

Later is het vereiste van instemming van de werknemer bij een wijziging 

nogmaals duidelijk naar voren gebracht:

‘Vooropgesteld moet worden dat wijziging van een arbeidsovereenkomst met 

instemming van werkgever en werknemer dient te geschieden. Werkgever en 

werknemer zullen zich daarbij moeten gedragen als goed werkgever/werkne-

mer. Het weigeren mee te werken aan een wijziging kan onder omstandigheden 

 Kamerstukken  / ,  , nr. , p.  en .



in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Eenzijdige wijziging van de 

arbeidsovereenkomst is in beginsel niet mogelijk.’

‘Weigert de werknemer in te stemmen met een door de werkgever voorge-

nomen wijziging en is een minnelijke oplossing niet haalbaar dan kan zowel 

de werknemer als de werkgever zich tot de rechter wenden. De werkgever 

kan bijvoorbeeld om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken en de 

werknemer kan de beslissing van de werkgever aan de rechter voorleggen in het 

kader van een kort-geding of een verzoek om een voorlopige voorziening.’

Uit het standpunt van de regering over eenzijdig wijzigen is mijns inziens 

niet op te maken dat wordt erkend dat de werkgever op grond van de 

redelijkheid een bevoegdheid heeft om eenzijdig te wijzigen. Het feit dat 

het weigeren van een werknemer mee te werken aan een wijziging onder 

omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid is van 

andere orde, omdat het in het licht moet worden gezien van de eventuele 

sancties die de regering aangeeft. Als een partij weigert, dan kan de andere 

partij zich tot de rechter wenden. 

Het belang van deze citaten is dat deze komen uit een periode vlak voor-

dat het arrest Van der Lely/Taxi Hofman werd gewezen.  Op grond van het 

arrest Van der Lely/Taxi Hofman wordt wel aangenomen dat de Hoge Raad 

een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid voor de werkgever erkent. Bij een 

juiste lezing van dit arrest blijkt dit niet het geval te zijn en is de uitspraak 

in overeenstemming met de zienswijze van de regering die hierboven is uit-

eengezet. In het arrest Van der Lely/Taxi Hofman was van eenzijdig wijzigen 

namelijk geen sprake.  De werknemer behoort slechts redelijke voorstellen 

die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk te aan-

vaarden, maar de Hoge Raad creëert geen bevoegdheid voor de werkgever 

om een eenzijdige wijziging door te voeren of voor de rechter om in plaats 

van de werknemer aanvaarding te verrichten. Een werknemer kan zich 

dus op het standpunt blijven stellen dat hij niet ingaat op voorstellen van 

de werkgever. Het gevolg is dat hij in strijd handelt met art. :  . De 

verplichting van goed werkgever- en werknemerschap betekent volgens de 

 Kamerstukken  / ,  , nr. , p. .

 Kamerstukken  / ,  , nr. , p. .

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

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

Invest). 

 Zie hierover: 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 . Zie eerder: hoofdstuk , par. 

.  en . .



Hoge Raad namelijk ‘niet meer dan dat, behalve de werkgever, ook de 

werknemer zich in zijn contractuele verhouding tot de wederpartij redelijk 

behoort op te stellen.’  

Een belangrijk argument tegen het aannemen van een eenzijdige wij-

zigingsbevoegdheid op grond van de regel uit het arrest Van der Lely/Taxi 

Hofman is dat die regel niet strookt met de gedachte van ongelijkheids-

compensatie. De ongelijkheidscompensatie biedt geen verklaring op grond 

waarvan een werkgever oorspronkelijke afspraken onder druk kan zetten. 

Het tegendeel lijkt het geval, want de werknemer wordt niet bepaald be-

schermd op grond van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman. De werknemer 

zou in de betreffende situatie juist bescherming hebben als hij wel een 

beroep zou kunnen doen op de oorspronkelijke afspraken.

Op grond van de toets van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is nader te 

bepalen hoe de rechtsgrondslag wordt uitgewerkt. De toets is op de vol-

gende overweging gebaseerd:

‘Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van 

de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 

in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 

afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden 

gevergd. Zulks wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstan-

digheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.’

De toets is een redelijkheidtoets die slechts in bepaalde omstandigheden 

toepasbaar is, namelijk als de werkgever een redelijk voorstel heeft gedaan, 

dat verband houdt met gewijzigde omstandigheden op het werk.  Aan de 

hand van deze toets kan de (lagere) rechter beoordelen of bepaald gedrag 

(namelijk het niet aanvaarden van een voorstel) van een werknemer in strijd 

is met de redelijkheid en billijkheid (art. :  ). De rechter kan dus de 

contractuele opstelling van een werknemer ten tijde van onderhandelingen  

over een wijziging van de (tussen partijen geldende) arbeidsovereenkomst 

beoordelen.

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

, NJ ,  (Baris/Riezenkamp). Vgl. :  bw en :  bw.

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

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

past de toets uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman niet toe, onder meer omdat van 

gewijzigde omstandigheden op het werk geen sprake was. Art. :  lid  bw wordt vervolgens 

als maatstaf gebruikt.



Als een werknemer in strijd met art. :   handelt en blijft weigeren 

een redelijk voorstel te aanvaarden dat verband houdt met gewijzigde om-

standigheden op het werk, dan kan een werkgever dat aanvoeren tijdens 

een ontslagprocedure, bijvoorbeeld bij een ontbindingsprocedure. De werk-

nemer heeft het dan grotendeels aan zichzelf te wijten als de arbeidsover-

eenkomst tot een einde komt. Als een ontbinding wordt toegekend, dan 

kan de onredelijke opstelling van een werknemer van invloed zijn op de 

hoogte van een eventuele ontbindingsvergoeding (in negatieve zin voor de 

werknemer). 

Het is overigens niet zo dat iedere weigering om op een redelijk voorstel 

in te gaan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Bij 

een voorstel tot een zeer geringe wijziging, dat op zichzelf redelijk is, is een 

algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld disproporti-

oneel. Jellinghaus stelt dat de werkgever bijvoorbeeld wel de loonbetaling 

kan stopzetten als de werknemer niet ingaat op een redelijk voorstel.  Naar 

mijn mening is te betwijfelen of bestaande arbeidsrechtelijke sancties kun-

nen worden gebruikt voor het afdwingen van een contractuele wijziging. 

Daarvoor zijn deze sancties in ieder geval niet bedoeld. De werkgever zou, 

door de sancties wel aan te wenden om een wijziging af te dwingen, mo-

gelijkerwijs in strijd kunnen handelen met het beginsel van détournement 

de pouvoir. Dit beginsel houdt in dat bevoegdheden niet voor een ander 

doel mogen worden gebruikt dan waarvoor ze zijn gegeven. De werknemer 

zou zijn beroep kunnen gronden op art. :  lid  , waarin staat dat een 

bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt als zij met een ander doel 

wordt uitgeoefend dan waarvoor zij is verleend. Ook kan de werknemer 

zich op het beginsel beroepen op grond van art. :   jo. art. :  . 

Verder kan sprake zijn van een wijzigingsvoorstel van de werkgever, waar-

mee niet de bedongen arbeid wordt gewijzigd, maar een andere arbeids-

voorwaarde. De werknemer blijft dan wel de arbeid verrichten en daardoor 

kan artikel :   niet als grondslag dienen voor het stopzetten van de 

loonbetaling. Er bestaat in dat geval geen andere norm die rechtvaardigt 

dat het loon wordt stopgezet als een werknemer een wijziging weigert. De 

werkgever kan de redelijkheid van de voorgestelde wijziging wel ter toetsing 

aan de rechter voorleggen. 

Ook is verdedigbaar dat het handelen in strijd met art. :   een toe-

rekenbare tekortkoming oplevert in de zin van art. :  .  De werkgever 

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

overname, Deventer: Kluwer , p. .

 De werknemer handelt in strijd met zijn verplichting zich redelijk op te stellen. Die 

verplichting heeft hij op grond van de arbeidsovereenkomst. De werknemer handelt derhalve 

in strijd met de arbeidsovereenkomst, waardoor een beroep op art. :   mogelijk zou 

kunnen zijn.



moet dan stellen dat het niet aanvaarden van een redelijk voorstel dat ver-

band houdt met gewijzigde omstandigheden op het werk een tekortkoming 

is in de nakoming van de verbintenis(sen) uit de arbeidsovereenkomst en de 

werkgever zou dan eventueel een schadevergoeding kunnen vorderen. Het 

is echter problematisch om te bepalen hoe de schade moet worden begroot 

en of de schade bijvoorbeeld als vermogensschade is te beschouwen in de 

zin van art. :  . Voor zover de schade is te begroten, is deze te ver-

rekenen met het loon op grond van art. :  onder a .

De toepassing van het Van der Lely/Taxi Hofman criterium 

 door de rechter

Het is de vraag of de terminologische verwarring dat sprake is van een 

mogelijkheid om eenzijdig te wijzigen ook ertoe heeft geleid dat rechters 

inderdaad eenzijdig wijzigingen hebben doorgevoerd in plaats van heb-

ben getoetst of de werknemer in strijd met art. :   handelt door 

een voorstel niet te aanvaarden. Om deze vraag te beantwoorden zijn 

 uitspraken in een periode van juli  tot en met januari  ge-

toetst op de vraag of een rechter een situatie beoordeelt met behulp van 

het model van wilsovereenstemming. Dit is het geval in  van de  

uitspraken.  In  uitspraken komt niet goed naar voren of instemming 

is vereist en of de rechter eventueel instemming geeft.  Ten slotte is er  

 Getoetst is of het vereiste van wilsovereenstemming tot de uitspraak is te herleiden. 

Voorzieningenrechter Haarlem,  juli , JAR / ; Gerechtshof Arnhem  juni 

, JAR /  (hier werd niet direct aangesloten bij de formulering van het arrest Van 

der Lely/Taxi Hofman); Ktr. Amersfoort  september , JAR / ; Ktr. Nijmegen  

maart , JAR /  (Stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland/Frissart-Kallenbach); Ktr. Bergen op 

Zoom  november , JAR /  (Izaac/Ardee BV); Ktr. ’s-Hertogenbosch  november 

, JAR /  (Angenent/Raab Karcher Bouwstoffen BV); Ktr. Hilversum  november , JAR 

/  (X/TOG Nederland West BV); Ktr. Rotterdam  oktober , JAR /  (Biemond 

e.a./Monterey Management BV); Ktr. Helmond  juli , JAR /  (Van Zeeland e.a./Vermo 

BV); Ktr. Utrecht  april , JAR /  (Goudse Verzekeringen/Stalpers-Oost); Ktr. Hoorn 

 februari , JAR / ; Ktr. Haarlem  februari , JAR / ; Rb. Almelo  

februari , JAR / ; Ktr. Zaandam  juli , JAR / ; Ktr. Deventer  juni 

, JAR / ; Pres. Rb. Leeuwarden  maart , JAR / ; Ktr. Middelburg  

juni , JAR / .

 Ktr. Assen  december , JAR / ; Ktr. Rotterdam  februari , JAR /  

(Kuijper/Metalock BV); Ktr. Amsterdam  augustus , JAR /  (Tempo Team/Tersteeg-

Verwer); Ktr. Eindhoven  mei , JAR /  (Lathouwers/Brands Galvanische technieken BV); 

Ktr. Terneuzen  mei , JAR /  (Van Kerckhovens Bouwbedrijf BV/Trommelen); Ktr. 

Zutphen  april , JAR /  (Plijter/TPG); Ktr. Amsterdam  mei , JAR /  

(Van Schijndel/Spencer Stuart int. BV); Ktr. Rotterdam  december , JAR /  (Erdo BV/

Boers); Rb. Zutphen  juli , JAR / ; Ktr. Hilversum  oktober , JAR / ; 

Ktr. Schiedam  juli , JAR / ; Ktr. Amsterdam  oktober , JAR / .



één uitspraak waar expliciet wordt vermeld dat instemming niet is 

vereist.  

Sluitende conclusies kunnen hier niet worden getrokken. Wel blijkt dat 

rechters in een groot deel van de uitspraken uitgaan van het model van 

wilsovereenstemming. Bij de uitspraken waar dat minder duidelijk was, 

werd niet expliciet aangegeven dat de rechter zich bevoegd achtte een wij-

ziging eenzijdig op te leggen.

De uitspraak van de kantonrechter te Hilversum van  augustus  

(JAR / ) is de enige uitspraak waar de kantonrechter expliciet stelt 

dat de werkgever zonder instemming van de werknemer een wijziging kon 

doorvoeren van een regeling voor de vergoeding van reiskosten. In de 

betreffende zaak bestond echter wel een raamovereenkomst met de vak-

bonden, had de ondernemingsraad ingestemd en was er een ruime over-

gangsregeling getroffen. Voorts overweegt de kantonrechter in de uitspraak 

expliciet dat de werknemer de aangeboden regeling redelijkerwijs dient te 

accepteren. Wat opvalt, is dat de kantonrechter het gevorderde afwijst. De 

werknemer vorderde een verklaring voor recht dat de wijziging(en) geen 

deel uitmaken van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. De 

kantonrechter lijkt dus aan te geven dat de werknemer is gebonden aan de 

voorgestelde regeling.  Die gebondenheid is echter niet op grond van de 

uitspraak vast te stellen, omdat de werknemer niet is veroordeeld om de 

regeling te accepteren. De werkgever heeft niets gevorderd, maar slechts 

verweer gevoerd tegen de vordering van de werknemer.

De WAA49 en de WAZ

De contractuele afspraken tussen de werkgever en de werknemer kunnen 

ook veranderen als één van de partijen een geslaagd beroep doet op een 

wettelijk geregelde wijzigingsmogelijkheid. De werkgever kan dat doen met 

behulp van het wettelijk geregelde wijzigingsbeding uit art. :  , waar-

aan hierboven aandacht is besteed. Ook de werknemer heeft een aantal 

 Ktr. Hilversum  augustus , JAR /  (X/Natuurmonumenten).

 Vgl. Ktr Utrecht  mei , JAR /  (Meijer/Volksuniversiteit). Daar veroordeelde de 

kantonrechter de werkgever om de werknemer een nieuw contract aan te bieden. Dat gaat 

naar mijn mening te ver, omdat dat de rechter teveel treedt in de autonomie van partijen (en 

dus in strijd handelt met het beginsel van contractsvrijheid).

 De werkgever had (in reconventie) kunnen laten toetsen of de kantonrechter de opstelling 

van de werknemer in strijd acht met art. :  . Ook een verzoek tot ontbinding behoorde 

tot de mogelijkheden.

 Het kabinet is overwegend positief over de werking van de  en stelt dat de wet 

voldoet. Zie Kamerstukken  / , , nr. , p. . Dit werd naar aanleiding van de 

evaluatie van de  naar voren gebracht.



wettelijke mogelijkheden om bepaalde wijzigingen te realiseren, bijvoor-

beeld op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur ( )  en de Wet 

Arbeid en Zorg ( ).

De werknemer kan een beroep doen op de  om oorspronkelijke af-

spraken uit de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Ook hier is sprake van een 

tweezijdige wijziging. Een beroep door de werknemer op de  leidt tot 

een van te voren gekleurde belangenafweging of onderhandelingssituatie, 

waarbij de werkgever een verzoek van een werknemer dient in te willigen, 

tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. 

Een werknemer kan de werkgever niet eenzijdig een wijziging opleggen, 

omdat de werkgever altijd zijn instemming (inwilliging) kan weigeren. Dit 

kan hij bijvoorbeeld doen op grond van de in lid  genoemde (niet uitput-

tende) voorbeelden van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als de 

werkgever echter geen zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, dan kan hij ook 

instemming weigeren, maar de werknemer kan dan in rechte vorderen dat 

de werkgever het verzoek dient in te willigen (de aanpassing van de arbeids-

duur vorderen). Daarbij kan eventueel een dwangsom worden opgelegd om 

nakoming af te dwingen.

De regels van de  stellen niet als vereiste dat de werknemer de reden 

geeft voor een verzoek tot aanpassing. Een werknemer hoeft het verzoek 

dus niet te motiveren. Aanpassing kan overigens ook betekenen dat een 

werknemer een verzoek doet de arbeidsduur te vermeerderen. Dit is alleen 

mogelijk binnen de eigen functie van de werknemer.  Een werknemer kan 

niet meteen een verzoek op grond van de  indienen, want voor een 

beroep op de  moet hij ten minste één jaar in dienst zijn. Een verzoek 

binnen één jaar na indiensttreding wordt beoordeeld op grond van art. 

:  . Art.   stelt ook een aantal andere vereisten (lid  en ).

De ontslagbescherming uit art.   is bijzonder omdat het ruim is 

geformuleerd. De werkgever kan de arbeidsverhouding van een werknemer 

niet beëindigen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten 

rechte om aanpassing van de arbeidsduur heeft verzocht. Mijns inziens 

geldt dit verbod onverkort voor verzoeken die niet binnen de  vallen. 

Het verzoek om te overleggen over de aanpassing van de arbeidsduur kan 

er dus nooit toe leiden en ook nooit meewegen bij de beëindiging van 

een arbeidsovereenkomst. Bij het al dan niet verlengen van een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst mag het evenmin meewegen.  Er bestaat geen juris-

 Wet van  februari , Stb. , . Inwerking getreden op  juli .

 Wet van  november , Stb. , laatstelijk gewijzigd op  oktober , Stb. .

 Verhulp , (T&C Arbeidsrecht), art.  , aant. b.

 Verhulp , (T&C Arbeidsrecht), art.  . Verhulp wijst erop dat bij gebreke van een 

sanctie een beroep moet worden gedaan op art. :   (lid ).



prudentie waarin een werknemer een beroep doet op het verbod van art.  

 met de motivering dat een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur 

(mede) tot de beëindiging van het dienstverband heeft geleid.

Wel bestaat een uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam van voor 

de invoering van de .  De werkneemster wilde haar dienstverband van 

vijf dagen per week na haar zwangerschap omzetten tot een dienstverband 

voor drie dagen per week en diende daartoe uiteindelijk een partieel ont-

bindingsverzoek in. De kantonrechter wijst dat af, maar wijst wel de door 

de werkneemster gevraagde volledige ontbinding toe zonder toekenning 

van een vergoeding. De werkgever wilde eventueel wel akkoord gaan met 

een dienstverband van vier dagen, maar de werkneemster had haar zinnen 

gezet op drie dagen. 

Deze uitspraak strookt met de , want de kantonrechter overweegt 

dat een aanpassing tot drie dagen niet mogelijk is vanwege bedrijfsecono-

mische en bedrijfsorganisatorische redenen. De werkgever kan een verzoek 

tot aanpassing weigeren met een beroep op de  op grond van zwaar-

wegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wat opvalt, is dat de werkneemster 

ervoor koos haar ontslagbescherming prijs te geven als haar verzoek niet 

zou worden ingewilligd. Hier blijkt tevens dat de werkgever op korte ter-

mijn voor problemen kan komen te staan door een verzoek tot aanpassing 

van de arbeidsduur, omdat een werknemer bij afwijzing van het verzoek 

ontslag zou kunnen nemen, waardoor er tijdelijk niemand meer is om het 

werk te verrichten. De organisatorische belangen van de werkgever zijn dus 

tevens in het geding als een werknemer een verzoek doet tot aanpassing 

van de arbeidsduur.

Een werknemer kan, ongeacht of voor hem een beroep openstaat op de 

, proberen te onderhandelen over een aanpassing (tweezijdige wijzi-

ging). Als een werknemer er niet in slaagt om dit met behulp van onder-

handelingen te realiseren, dan kan hij nog proberen om een wijziging op 

grond van art. :   af te dwingen. De kantonrechter te Zutphen over-

woog in een geval waarin de  niet van toepassing was dat de vordering 

op grond van een toetsing aan art. :   ook tot afwijzing zou hebben 

geleid, omdat de opstelling van de werkgever, afgezet tegen het motief en 

het belang van de werknemer niet onredelijk was.

Het is de vraag of de rechter, als de  niet van toepassing is, wel de 

ruimte heeft om nog een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur toe te 

 Ktr. Rotterdam  oktober , JAR / .

 Ktr. Zutphen  november , JAR /  (Damen/Bührmann Ubbens BV). In casu had 

de werkgever herhaaldelijk overleg gevoerd, alternatieven aangedragen en het verzoek met 

verwijzing naar bedrijfsbelangen, dus gemotiveerd, afgewezen.



kennen op grond van art. :  . De wetgever heeft immers aangegeven 

wanneer wel een dergelijk verzoek kan worden beoordeeld en geeft daarbij 

een bepaalde belangenafweging die ook de belangen van de werkgever 

meeweegt. Daarbij speelt mee dat niet te snel een verzoek tot aanpassing 

kan worden gedaan. De weg van de  is echter niet uitputtend. Kuip en 

Verhulp brengen naar voren dat ‘veel van wat in de  is uitgewerkt’ tot 

het beginsel van goed werkgeverschap uit art. :   is te herleiden, maar 

dat naast de wettelijke regeling ook veel ruimte is gelaten aan de werking 

van het beginsel van goed werkgeverschap.

Verder blijft mogelijk een verzoek te doen tot aanpassing van de arbeids-

duur op grond van art. :   of om de oorspronkelijke afspraken opzij 

te zetten op grond van art. :  lid  .

De  bevat regels voor het realiseren van een evenwicht tussen arbeid 

en zorg.  De  biedt de werknemer mogelijkheden de oorspronkelijke 

afspraken uit de arbeidsovereenkomst tijdelijk aan te passen in verband met 

zorgtaken. Strikt genomen wordt de arbeidsovereenkomst niet contractueel 

gewijzigd, maar geven partijen slechts tijdelijk een andere uitvoering aan 

de arbeidsovereenkomst.

De  en de  brengen de erkenning tot uitdrukking dat persoonlijke 

belangen van een werknemer meespelen. Belangen van een werkgever die-

nen onder omstandigheden te wijken voor bepaalde persoonlijke belangen 

van de werknemer, zoals het belang dat een werknemer heeft bij het uitoe-

fenen van bepaalde zorgtaken.

Een bijzonderheid van de  is dat de ‘primaire doelstelling’ van de 

 voor het arbeidsrecht ‘nieuw’ is en van ‘geheel andere orde’ dan de 

doelstelling van andere arbeidsrechtelijke normen, die toch voornamelijk 

zien op werknemersbescherming en ongelijkheidscompensatie. De doelstel-

ling van de  is de ‘bevordering van de combineerbaarheid van ar-

beid en zorgtaken, alsmede van andere verantwoordelijkheden buiten de 

arbeid.’  De bijzonderheid komt mijns inziens ook tot uitdrukking in de 

andere risicoverdeling ten opzichte van andere overeenkomsten. Het niet 

 S.W. Kuip en E. Verhulp, Wet Aanpassing Arbeidsduur , Den Haag:  Uitgevers 

, p. .

 Een beroep op art. :   verdient de voorkeur, vgl. Valk  (T&C BW), art. :  

, aant. . Een beroep op art. :  lid  , werkt derogerend, terwijl art. :   een 

constitutief karakter kent. Een beroep op art. :  lid   kan daarom worden afgewezen 

als een partij heeft nagelaten een beroep te doen op art. :  .

 Van Slooten , (T&C Arbeidsrecht), Inleidende opmerking bij de .

 S.W. Kuip en E. Verhulp, Wet Aanpassing Arbeidsduur , Den Haag:  Uitgevers 

, p. .



nakomen van een overeenkomst wegens persoonlijke omstandigheden komt 

in beginsel voor risico van degene die de overeenkomst niet nakomt en die 

kan tevens een verplichting hebben om schadevergoeding te betalen wegens 

toerekenbare tekortkoming. Dit is anders als de betreffende contractspartij 

een beroep kan doen op overmacht of op onvoorziene omstandigheden 

in de zin van art :  . Bij de arbeidsovereenkomst zit dat wezenlijk 

anders en komt het ‘risico’ dat een werknemer wegens persoonlijke omstan-

digheden niet de oorspronkelijke afspraken kan nakomen eerder te liggen 

bij de werkgever. Een voorbeeld daarvan is als de werknemer door ziekte 

niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten. Als de ziekte in de risico-

sfeer van de werknemer ligt, bijvoorbeeld doordat deze is veroorzaakt door 

roken of door een sportblessure, moet de werkgever niettemin het loon 

doorbetalen. Als tevens is afgesproken dat de werkgever het loon bij ziekte 

aanvult tot  procent, dan kan wel worden afgesproken dat de werkgever 

het bovenwettelijke deel van  procent niet verschuldigd is als de arbeids-

ongeschiktheid in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Roozendaal is van mening dat doorbetaling van loon niet zonder meer 

strookt met ‘een gangbare rechtvaardigheidsopvatting’ en gaat vervolgens 

in op de mogelijke rechtvaardiging voor het verplaatsen van het risico. De 

rechtsgrond voor de verplichtingen die een werkgever momenteel heeft ten 

aanzien van zieke werknemers is te vinden in de invloed van de werkgever 

op het herstel van de zieke werknemer (als de ziekte in de risicosfeer van de 

werknemer ligt) en de invloed op het intreden van de ziekte. Roozendaal 

plaatst echter wel een aantal kanttekeningen bij de rechtsgrond. Zo ver-

dwijnt het feit dat ziekteverzuim voor een deel onvermijdelijk is, naar de 

achtergrond. Verder kan de zorgplicht van de werkgever onbedoelde effec-

ten hebben, zoals het selecteren van werknemers met het kleinst mogelijke 

risico op ziekte. Ook meent Roozendaal dat de grens van de verantwoor-

delijkheid van de werkgever nog niet is bereikt.  

.  Rechterlijk matigen en wijzigen

Matigen

Een aantal artikelen uit Titel  van Boek   geeft de rechter de bevoegd-

heid om in te grijpen in de contractuele verhouding tussen de werkgever en 

de werknemer. Meestal gaat het om de bevoegdheid om een vordering van 

een partij bij de arbeidsovereenkomst te matigen. 

 Gerechtshof Arnhem  juni , JAR / .

 W.L. Roozendaal, ‘De zorgende werkgever’, Arbeid Integraal, / , p.  e.v. Zie vooral 

p.  t/m .



De werknemer heeft bijvoorbeeld recht op een verhoging van zijn in 

geld vastgesteld loon als de werkgever niet tijdig het loon voldoet, maar 

de rechter heeft de bevoegdheid om de verhoging te matigen op grond 

van art. :  lid  , laatste zin. Ook de art. :  lid  , :  lid 

 , :  lid  , :  lid   en : a  bevatten bijvoorbeeld 

matigingsbevoegdheden voor de rechter. Het gaat dan niet altijd om het 

matigen van een geldvordering. Zo regelt art. :  lid   de mogelijk-

heid om een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Het 

geografisch of temporeel bereik van het concurrentiebeding wordt daarmee 

bijvoorbeeld gewijzigd.

Wijzigen

Op grond van art. :  lid   kan de rechter verdergaand ingrijpen in 

de (voormalige) contractuele relatie tussen de werkgever en werknemer dan 

bij matiging het geval is. Art. :  lid   regelt dat de rechter de werk-

gever kan verplichten om de werknemer een vergoeding te betalen wegens 

de handhaving van een concurrentiebeding (of een relatiebeding). Hierdoor 

wordt de rechtsverhouding tussen partijen gewijzigd, want oorspronkelijk 

had het concurrentiebeding gelding zonder dat de werkgever hiervoor een 

vergoeding verschuldigd was. Verhulp meent dat de vergoeding niet op 

zijn plaats is bij een onbeduidende belemmering van de werknemer en dat 

de vergoeding een billijkheidsvergoeding is.  Als de werkgever geconfron-

teerd wordt met een verplichting om een vergoeding te betalen wegens 

handhaving van het concurrentiebeding, dan kan hij alsnog afwegen of hij 

voldoende belang heeft om de werknemer aan dit beding te houden en of 

dit belang opweegt tegen de verplichting om een vergoeding te betalen.

Wijzigingen op grond van de redelijkheid en 
 billijkheid

Inleiding

Bepaalde regels uit het algemene overeenkomstenrecht zijn eveneens van 

toepassing op het arbeidsovereenkomstenrecht en daaronder vallen ook 

regels waarmee partijen bij een arbeidsovereenkomst een wijziging kunnen 

bewerkstelligen ten aanzien van de gebondenheid aan oorspronkelijke af-

spraken. Het gaat dan om de rechtsregels van art. :   en :  .

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



Art. :  BW

De regels die de grondslag vormen om een wijziging te realiseren, zijn 

terug te voeren op de redelijkheid en billijkheid. Tussen partijen bestaat 

gebondenheid aan gemaakte afspraken, tenzij, zoals lid  van art. :  

 bepaalt, een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende 

regel in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van de redelijkheid 

en billijkheid onaanvaardbaar is. De derogerende werking van de redelijk-

heid en billijkheid van art. :  lid   kan dus een grond vormen om 

gebondenheid aan te tasten. 

De aanvullende werking van art. :  lid   biedt geen mogelijkheid 

om de gebondenheid aan te tasten, maar ziet op de mogelijkheid om een 

overeenkomst inhoudelijk aan te vullen als partijen bepaalde onderwerpen 

niet duidelijk hebben geregeld. Een overeenkomst heeft op grond van dit 

artikel ook de rechtsgevolgen die naar aard van de overeenkomst, uit de 

wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 

Het gaat dus om de rechtsgevolgen van een reeds bestaande overeen-

komst en niet om een wijziging ervan. Slechts bij de toepassing van de 

derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid wordt de (arbeids-)

overeenkomst gewijzigd. De wijziging bestaat dan uit het opzij zetten van 

een tot dan toe tussen partijen geldende contractuele bepaling. Dit betekent 

dat partijafspraken opzij kunnen worden gezet, maar het is eventueel ook 

mogelijk de rechtsgevolgen die naar de aard van de overeenkomst, uit de 

wet of de gewoonte voortvloeien (vgl. art. :  lid  en  ) opzij te zet-

ten.  Een voorbeeld van het opzij zetten van rechtsgevolgen die uit de wet 

voortvloeien is het opzij zetten van de verjaringstermijn van twintig jaar 

bij asbestzaken.  Het is dus mogelijk dat bepaalde (wettelijke) regels uit het 

arbeidsrecht opzij worden gezet als toepassing ervan naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De Hoge Raad heeft bijvoor-

beeld overwogen dat dit mogelijk is bij de toepassing van de regels voor 

proeftijd.  Dwingend recht opzij zetten is minder snel mogelijk, maar niet 

uitgesloten.  Dit kan bijvoorbeeld als de wetgever naar voren brengt dat 

een bepaalde regel achterhaald is.

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

 Zie bijvoorbeeld   november , JAR /  (De Jong/Optimodal Nederland BV) en 

  april , JAR /  (erfg. van Hese/De Schelde).

   oktober , JAR /  (Den Haan/The Box Fashion).

 G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het 

arbeidsrecht, e druk, Deventer: Kluwer , p. . Met verwijzing naar   maart , 

NJ ,  (La Confiance/Maring).

   maart , NJ ,  (La Confiance/Maring). Vgl.   juni , JAR / ; 

Ktr. Groningen  november , NJ , .



Als een tussen partijen geldende afspraak op grond van art. :  lid   

opzij wordt gezet, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand. 

De overeenkomst blijft in stand zonder de opzij gezette bepaling. Een exo-

neratiebeding kan bijvoorbeeld buiten toepassing worden verklaard.  Een 

exoneratiebeding gaat vaak niet over de kernprestaties tussen partijen.  

De bepalingen ten aanzien van kernprestaties kunnen derhalve in stand 

blijven, waardoor de overeenkomst ook kan worden nagekomen zonder het 

exoneratiebeding.

Het is ook mogelijk dat eerst een bepaalde contractsbepaling opzij wordt 

gezet op grond van art. :  lid   en dat vervolgens de leemte die is 

ontstaan wordt aangevuld op grond van art. :  lid  . De mogelijk-

heid om aan te vullen is echter beperkt, omdat dan tevens de (oorspron-

kelijke) bedoeling van partijen moet worden meegewogen. Art. :  lid 

  biedt naar mijn mening niet de mogelijkheid om een geheel nieuwe 

contractsbepaling in te voeren zonder dat de daarvoor vereiste instemming 

van partijen is verricht, want de bedoeling van partijen is dan in het geheel 

niet te bepalen. Art. :   neemt als uitgangspunt dat tussen partijen al 

gebondenheid bestaat. Er is een contractsband, maar binnen die contracts-

band is onduidelijkheid ontstaan over de tussen partijen geldende rechten 

en plichten. Of sprake is van aanvullende werking, hangt dus mede af van 

het antwoord op de vraag of binnen de bestaande contractsband en met 

behulp van de aard van de overeenkomst, de wet, de gewoonte, de eisen 

van de redelijkheid en billijkheid is te bepalen welke rechtsgevolgen de 

overeenkomst heeft.

In een arrest van de Hoge Raad van  februari  is steun te vinden 

voor de opvatting dat de bedoeling van partijen bij de aanvullende werking 

een rol speelt. Het ging hier om de situatie waarin partijen er ten onrechte 

van uit gingen dat de werknemer was verzekerd voor risico’s waartegen 

volksverzekeringen dekking bieden. De Hoge Raad overweegt:

‘Indien, zoals hier, bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst het 

gemeenschappelijk uitgangspunt van partijen was dat de werknemer verze-

kerd zou zijn tegen risico’s waartegen de volksverzekeringen dekking geven, 

in dier voege dat die arbeidsovereenkomst aldus op basis van dit uitgangspunt 

is gesloten, terwijl dit uitgangspunt nadien onjuist is gebleken, vertoont deze 

overeenkomst bij gebreke van een nadere voorziening een leemte die, waar het 

 Vgl.   mei , NJ ,  (Saladin/HBU).

 Vaak is een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden opgenomen. Een kernbeding 

kan niet in algemene voorwaarden worden opgenomen. Zie art. : a bw. Vgl.   

februari , JOR / . 

   februari , NJ ,  (Guitsink/Inter Services BV). Zie tevens   februari , 

NJ ,  (Inter Services BV/Borst).



om een voor  januari  gesloten overeenkomst gaat, met toepassing van het 

bepaalde in art.  (oud)  en mede in aanmerking genomen art. A: z 

(oud) , behoort te worden aangevuld met hetgeen, naar de aard van de over-

eenkomst, door de billijkheid wordt gevorderd.’

Hier blijkt dat de Hoge Raad begint bij de totstandkoming van de overeen-

komst en het daar bepaalde gemeenschappelijke uitgangspunt dat partijen 

voor ogen hadden. Binnen de reikwijdte van dat uitgangspunt bestaat ver-

volgens ruimte om, door aan te sluiten bij de aard van de overeenkomst (dit 

staat in art. :  lid  ), de overeenkomst aan te vullen. Het is hierbij 

van belang dat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 

voortvloeiend uit de aard van de overeenkomst ook ziet op het stelsel van 

het arbeidsrecht. Dit komt naar voren in een zaak waarin de werkgever 

aansprakelijk werd gesteld voor schade aan zaken (een auto) van de werk-

nemer. De Hoge Raad overweegt: 

‘Met dit stelsel strookt en in verband daarmee vloeit naar de aard van de 

arbeidsovereenkomst uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, bedoeld in 

art. :  lid , voort dat de werkgever ook in geval de auto ten tijde van het 

ongeval aan de werknemer zelf toebehoorde, in beginsel de daaraan ontstane 

schade heeft te dragen, behoudens het geval dat deze is ontstaan door opzet of 

bewuste roekeloosheid van de werknemer.’  

Voor de toepassing van de aanvullende werking is voldoende dat een con-

tractsband bestaat. Doordat de mogelijkheid bestaat aan te sluiten bij de 

aard van de overeenkomst, die mede kan worden afgeleid uit het stelsel 

van het arbeidsrecht, speelt de bedoeling van partijen ten aanzien van de 

inhoud bij de aanvullende werking soms nauwelijks een rol. De vereiste 

instemming is dan terug te voeren op de totstandkoming van de overeen-

komst, waaruit blijkt dat een rechtsband tussen partijen bestaat.

Proportionele redelijkheid en billijkheid

In hoofdstuk  kwam naar voren dat Drion en Van Wechem mogelijk 

achten ‘dat een overeenkomst voor de ene helft aanvaardbaar is en voor 

de andere helft onaanvaardbaar’, hetgeen zij proportionele redelijkheid 

en billijkheid noemen.  Het is dus mogelijk dat een contractuele afspraak 

   oktober , NJ ,  (Bruinsma Tapijt BV/Schuitmaker).

 C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid’, NJB 

/ , p. . Zie hoofdstuk , par. . . Zij baseren zich op   februari , NJ , 

, m. nt. M.M. Mendel.



voor de helft onaanvaardbaar is, terwijl deze voor de andere helft in stand 

kan blijven. De proportionele redelijkheid en billijkheid is naar mening 

van Drion en Van Wechem vooral af te leiden uit de bewoordingen ‘voor 

zover’ uit art. :  lid  .

Mijns inziens is inderdaad mogelijk dat art. :  lid   ten aan-

zien van een bepaalde contractsbepaling proportioneel wordt toegepast. 

Hierbij treedt de rechter sterk in de autonomie van contractspartijen, om-

dat een proportionele toepassing van art. :  lid   ertoe leidt dat een 

contractsbepaling in stand blijft maar tot een proportioneel niveau wordt 

gewijzigd. Wel wordt een verdergaand gevolg voorkomen, namelijk het 

derogeren van een contractsbepaling als geheel.

In het arbeidsrecht is de proportionele toepassing van de derogerende 

werking van de redelijkheid en billijkheid ook mogelijk. Niet iedere con-

tractsbepaling leent zich echter voor een proportionele toepassing van de 

derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Dat geldt wel voor 

onderwerpen waarbij de toepassing of erkenning van het meerdere dan wel 

het mindere tot aanvaardbaarheid kan leiden, kortom, bepalingen waarbij 

proportie een rol speelt. Voorbeelden van bepalingen waarbij proportie een 

rol speelt, zijn bepalingen over de hoogte van het salaris, over de duur van 

de arbeidstijd per week, over het aantal uren dat per dag wordt gewerkt, 

bepalingen waarin de hoogte van een bonus is aangegeven en bepalingen 

waarin een werknemer verplicht is onder omstandigheden studiekosten te-

rug te betalen.  

Van belang is dat de contractsbepaling zich leent voor aanpassing, zon-

der dat de strekking van de bepaling teveel verloren gaat. De gewijzigde 

bepaling dient te zijn terug te voeren tot een redelijke bepaling zonder dat 

de bedoeling van partijen uit het oog wordt verloren, maar de oorspronke-

lijke bedoeling, die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-

vaardbaar blijkt, kan worden verlaten.

Art. :  BW75

Art. :   biedt partijen de mogelijkheid om met tussenkomst van de 

rechter de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen op grond van on-

voorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij naar 

 C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, NJB / , 

p. . Zij komen hierbij naar aanleiding van   april , JAR /  (Drankencentrale 

Waterland/Blakborn).

 A.F. Bungener, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht’, Arbeidsrecht 

/ / , p.  t/m . Vgl. over studiekosten: Gerechtshof Amsterdam  februari , 

JAR / .

 Zie hierover ook hoofdstuk , paragraaf . .



maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van 

de overeenkomst niet mag verwachten. 

De wijzigingsmogelijkheid die art. :   biedt, bestaat niet in speci-

fieke arbeidsrechtelijke regels. Die mogelijkheid is – door het bestaan van 

de gelaagde structuur van het  – wel in het arbeidsovereenkomstenrecht 

in te roepen. In het arbeidsrecht bestaat geen regel waarin een toets wordt 

aangelegd die art. :   biedt, waardoor wordt teruggevallen op het 

algemene deel van het . De lichtere toets van art. :   biedt geen 

soelaas, omdat deze toets de rechter geen mogelijkheid biedt om de ar-

beidsovereenkomst te wijzigen. Dit is ook niet het geval op grond van het 

arrest Van der Lely/Taxi Hofman. Dat arrest begrenst de rechter immers in 

die zin, dat hij slechts kan oordelen dat bepaald gedrag van een werknemer 

in strijd is met art. :  . De rechter kan menen dat een werknemer een 

redelijk voorstel moet aanvaarden, maar de rechter kan de werknemer niet 

binden aan een dergelijk voorstel op grond van art. :  . Op grond 

van art. :   kan de rechter wel een partij binden aan een inhoudelijke 

wijziging van een overeenkomst. Naar mijn mening kan de rechter zelfs 

alleen op grond van art. :   een arbeidsovereenkomst inhoudelijk 

wijzigen zonder instemming van partijen te hebben.  Tussen partijen komt 

een nieuwe inhoudelijke afspraak tot stand en daarin bestaat het verschil 

met het opzij zetten van een bestaande afspraak op grond van art. :  

lid  . Art. :  lid   kan wel proportioneel worden toegepast, maar 

daarmee gaat een bestaande afspraak niet als geheel verloren, terwijl dat 

wel kan gebeuren bij de toepassing van art. :  .

Art. :   legt een zware toets aan voor de daar gegeven wijzigings-

bevoegdheid. Er moet sprake zijn van onvoorziene omstandigheden die van 

dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijk-

heid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwach-

ten. De redelijkheid en billijkheid spelen een centrale rol bij toepassing van 

art. :  . Een beroep op art. :   is mogelijk als de ongewijzigde 

instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is.  Een beroep op de wijzigingsmogelijkheid 

van art. :   is evenmin mogelijk als de omstandigheden krachtens de 

aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor 

rekening komen van degene die zich erop beroept. Dit is in lid  van art. 

:   bepaald.

 Alleen op grond van dit artikel kan de rechter “vervangende toestemming/instemming” 

namens een contractspartij realiseren, waardoor een contractspartij gebonden raakt aan 

een bepaalde nieuwe inhoudelijke afspraak. Bij derogeren is geen sprake van een nieuwe 

afspraak, maar wordt een bepaling buiten werking gesteld.

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



De arbeidsrechtelijke toepassing van art. :   is schaars.  Slechts 

eenmaal werd een beroep op art. :   toegewezen.  In het arrest 

Campina/Van Jole  overweegt de Hoge Raad dat de rechter ten aanzien van 

de aanvaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden terughou-

dendheid dient te betrachten. Naar mijn mening neemt de rechter de ver-

eiste terughoudendheid inderdaad in acht bij een beroep op onvoorziene 

omstandigheden om een arbeidsovereenkomst te wijzigen. Er wordt amper 

ruimte gelaten om een oorspronkelijke overeenkomst wegens onvoorziene 

omstandigheden te wijzigen en daaruit kan worden afgeleid dat de rechter 

bij het afwegen een contractuele benadering hanteert.

Een partij kan de rechter ook verzoeken wegens onvoorziene omstandig-

heden in de zin van art. :   de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden. Voor de arbeidsovereenkomst is echter een aparte ontbin-

dingsprocedure in het leven geroepen in art. :  . Verdedigbaar is dat 

art. :   de lex specialis is van art. :  , waardoor een beroep op 

ontbinding op grond van art. :   niet mogelijk is.  Daar is tegen in 

te brengen dat art. :   iets anders regelt dan art. :  , omdat 

art. :   de situatie regelt dat sprake is van onvoorziene omstandighe-

den en art. :   de situatie regelt dat sprake is van ‘verandering van 

omstandigheden’. Het criterium ‘verandering van omstandigheden’ van art. 

:   is echter dermate ruim, dat daaronder tevens onvoorziene om-

standigheden kunnen vallen als bedoeld in art. :  . Veranderingen in 

de omstandigheden ‘omvatten’ namelijk ‘alle mogelijke ontslaggronden’.  

De mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden 

komen in paragraaf .  van hoofdstuk  aan de orde.

 Het zoeken op :  bw levert vanaf  t/m  in de JAR  uitspraken op. 

Omdat een rechter is vereist bij de toepassing van art. :  bw, kan worden gesteld dat 

dit de enige keren waren dat dit artikel aan de orde was in de rechtspraak. In dezelfde zin: 

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

of een overname, Deventer: Kluwer , p.  met verwijzing naar Snijders. Zie ook 

C.J. Loonstra, M.E.S. Fiselier, B.R. Vink, ‘Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging 

arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht / , p. . Zij concluderen dat een beroep op art. :  

bw ‘bijzonder weinig kans van slagen heeft’.

 Ktr. Amsterdam  maart , JAR /  (Van Grootel/Stichting de Weeren).

   november , JAR /  (Campina/Van Jole). Zie r.o. .  (daar staat tevens een 

verwijzing naar eerder arresten in dezelfde lijn).

 Zie ook: Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers , 

p. . Konijn wijst erop dat bij art. :   hoger beroep en cassatie open staat, maar stelt 

dat dat niet de exclusieve werking van art. :   in de weg staat.

 Luttmer-Kat , (T&C Arbeidsrecht), art. :  , aant. b. 



.  De discussie over artikel  BW,  BW en 
  (lid ) BW en art.  BW

Inleiding

In het arbeidsrecht bestaat discussie over de verhouding van de (toepas-

sing van de) normen van art. :  , :   en :  .  Naar mijn 

mening moet ook de toepassing van art. :   worden meegenomen 

bij de discussie over de verhouding tussen de verschillende normen. Deze 

paragraaf is gewijd aan de verhouding tussen de normen uit art. :  , 

:  , :   en :  . 

Met deze normen kan de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd, maar 

het probleem is dat niet duidelijk is of, en in hoeverre een verschil bestaat 

tussen de toepassing van deze normen bij een wijziging van de arbeidsover-

eenkomst. Bij deze normen wordt steeds een redelijkheidstoets aangelegd 

om te bepalen of een wijziging van de arbeidsovereenkomst is toegestaan, 

maar het is niet duidelijk of deze redelijkheidstoets in zwaarte verschilt, 

afhankelijk van het wetsartikel waarop de wijziging wordt gebaseerd.

Art. :  BW is de arbeidsrechtelijke toepassing van art. :  BW en 

 art. :  BW

Art. :   is de arbeidsrechtelijke toepassing is van art. :   en 

art. :  . Dit blijkt uit de arresten Agfa/Schoolderman en Parallel Entry/

KLM:  

‘In het onderhavige geval kan de vraag of sprake is van een ongeoorloofd on-

derscheid dan ook slechts worden beantwoord aan de hand van de eisen van 

 Zie onder meer: W.A. Zondag, ‘Wijziging van arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht / , 

p.  t/m ; M.F. Baltussen, ‘De arbeidsovereenkomst: institutie of contract’, Arbeidsrecht 

/ , p. - ; J. Heinsius, ‘Wijziging van arbeidsvoorwaarden (een reactie op W.A. 

Zondag, SR , p. - )’, Sociaal Recht / , p.  t/m ; W.A. Zondag, ‘Naschrift 

bij Heinsius: het bereik van het arrest Taxi Hofman’, Sociaal Recht / , p.  t/m ; 

L.J. de Vroe, ‘Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en uitholling van art. :  

bw’, Arbeidsrecht / , p. - ; B.H.M. Moonen, ‘Het arbeidsrechtelijke schisma, contract 

of institutie’, Arbeid Integraal, / , p.  t/m ; R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare 

kluwen van ,  en ’, Arbeid Integraal / , p.  t/m ; C.S. Kehrer-Bot en 

E.L.J. Bruyninckx, ‘Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: eenduidige benadering 

door rechters gewenst’, Arbeidsrecht / , p.  t/m ; W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken 

bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De betekenis van gezichtspunten in de (lagere) 

rechtspraak’, ArA / , p.  t/m .

   januari , JAR /  (Parallel Entry/KLM). Eerder in dezelfde zin:   april 

, NJ ,  (Agfa/Schoolderman).

( )



goed werkgeverschap op de voet van art. :  , in welke bepaling de alge-

mene eisen van redelijkheid en billijkheid, zoals neergelegd in art. :  en :  

 voor het arbeidsrecht uitdrukking vinden.’

De norm van art. :   regelt de redelijkheid en billijkheid tussen par-

tijen bij een arbeidsovereenkomst op dezelfde wijze als art. :   dat bij 

andere overeenkomsten doet. ‘In wezen betreft het goed werkgeverschap 

een concretisering van de redelijkheid en billijkheid voor de arbeidsverhou-

ding’, aldus Heerma van Voss.

Het is de vraag waarom de norm van art. :   apart is opgenomen 

naast art. :  . Art. :   bestaat sinds de invoering van de Wet op 

de Arbeidsovereenkomst in  en bestond dus al voor de invoering van 

het .  Tijdens de beraadslagen van de Wet op de arbeidsovereenkomst 

bracht een aantal kamerleden naar voren dat zij art. z  overbodig 

vonden, omdat hetzelfde kon worden bereikt met de art.  en  .  

Bij een latere wijziging van Titel  van boek   bestond de mogelijkheid 

de norm te verwijderen. De regering ziet echter een toegevoegde waarde 

voor art. :  :

‘De speciale vermelding hier ter plaatse blijft echter waardevol, omdat de be-

paling – zoals ook bij de totstandkoming daarvan is bedoeld – niet slechts ziet 

op de bedoelingen van partijen onderling, maar ook op voor het arbeidsrecht 

relevante verhoudingen en ontwikkelingen. In het bijzonder de verwijzing naar 

de norm van goed werkgeverschap van artikel z heeft in de loop der jaren 

de mogelijkheid geboden om rekening te houden met de ontwikkeling in rechts-

opvattingen. Gewezen kan worden op de jurisprudentie met betrekking tot de 

verplichting van de werkgever een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer 

in staat te stellen arbeid te verrichten die voor zijn krachten is berekend (  

 november , NJ , ). Een uitdrukkelijke verwijzing naar het goed 

werkgeverschap is dan op haar plaats. Zo wordt beter aangesloten bij de eigen 

aard en terminologie van het arbeidsrecht en zal het voor de partijen bij de 

arbeidsovereenkomst gemakkelijker levend recht zijn.’

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

 G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht, e 

druk, Deventer: Kluwer , p.  en p. .

 Toen gold art. z  voor de werkgever en art. d  voor de werknemer.

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

Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, , Deel , p. . De artt.  en   regelden 

de goede trouw (art.  lid  ) en de redelijkheid en billijkheid (art.  ) in het 

overeenkomstenrecht.

 Kamerstukken  / , , nr. , p. .



De regering meent dus dat met de aparte norm voor goed werkgeverschap 

en goed werknemerschap beter kan worden aangesloten bij de eigen aard 

en terminologie van het arbeidsrecht. Uit praktisch oogpunt heeft de norm 

van :   inderdaad bestaansrecht verworven. Al bijna honderd jaar 

kan een beroep worden gedaan op goed werkgeverschap en goed werkne-

merschap en dat heeft tot veel jurisprudentie geleid. Open normen zoals 

:   geven ‘ruimte voor rechtsontwikkeling’ en hebben als ‘restbepalin-

gen’ een ‘nuttige functie’.

De Wit brengt naar voren dat de minister met artikel z  (goed 

werkgeverschap) niet beoogde nieuwe regels tot stand te brengen, maar 

‘slechts voor het arbeidsovereenkomstenrecht te onderstrepen, wat voor het 

overeenkomstenrecht in het algemeen gold.’  Het feit dat art. :   een 

speciale regeling voor de arbeidsovereenkomst biedt, levert geen praktisch 

verschil op voor wat betreft de uitkomst van procedures. ‘Strikt genomen 

zou artikel :   inhoudelijk gezien dus overbodig zijn.’  In de parle-

mentaire geschiedenis van de Wet op de arbeidsovereenkomst komt naar 

voren dat de bepalingen van goed werkgeverschap en goed werknemer-

schap beogen aan te geven ‘dat partijen gebonden zijn tot al hetgeen de 

bijzondere aard van hun verhouding, de billijkheid, of het gebruik hun 

oplegt.’

Naar mijn mening kan met een beroep op art. :   hetzelfde re-

sultaat worden bereikt als met een beroep op art. :  . Art. :   

biedt de mogelijkheid rekening te houden met de ontwikkeling in rechtsop-

vattingen – dus ook met de voor het arbeidsrecht relevante verhoudingen 

en ontwikkelingen. Uit art. :   blijkt ook dat art. :   daarvoor 

mede is bedoeld. Dat artikel bepaalt dat bij de vaststelling van wat redelijk-

heid en billijkheid eisen, rekening moet worden gehouden met algemeen 

erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen 

en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven 

geval zijn betrokken. Art. :   biedt daarmee ook de mogelijkheid om 

aan te sluiten bij de eigen aard en terminologie van het arbeidsrecht. Als 

 Kamerstukken  / , , nr.  (MvT Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele 

andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene 

regels over integriteit). 

 M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht, Deventer: 

Kluwer , p. .

 M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht, 

Deventer: Kluwer , p. . Anders: R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van 

,  en ’, Arbeid Integraal / , p.  t/m . Beltzer ziet een apart bestaansrecht 

voor de art. :  bw en art. :  bw (en :  bw).

 M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht, Deventer: 

Kluwer , p. .

( )



het gegeven geval immers een arbeidsrechtelijk geval is, dan kan worden 

aangesloten bij de eigen aard en terminologie van het arbeidsrecht op 

grond van het laatste deel van art. :  . De rechtvaardiging voor de 

aparte norm uit art. :   kan daarom naar mijn mening niet worden 

gezocht in de eigen aard van het arbeidsrecht. Die rechtvaardiging is er 

ook niet op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad, zoals blijkt uit de 

eerder genoemde arresten Agfa/Schoolderman en Parallel Entry/KLM.

In het arbeidsrecht en in het vermogensrecht dient naar mijn mening 

dezelfde juridische toets te worden aangelegd als een partij een beroep doet 

op de redelijkheid en billijkheid.  Eén toets bevordert de rechtszekerheid. 

Beltzer meent echter dat de benadering achterhaald is dat de toets van art. 

:   hetzelfde is als de toets van art. :  , omdat de in het arrest 

Van der Lely/Taxi Hofman gehanteerde toets sterk afwijkt van de tekst van 

art. :  lid  .  Zijn opvatting strookt naar mijn mening niet met het 

feit dat de Hoge Raad na het arrest Van der Lely/Taxi Hofman in het arrest 

Parallel Entry/KLM heeft overwogen dat in art. :   de algemene eisen 

van redelijkheid en billijkheid, zoals neergelegd in art. :  en :   voor 

het arbeidsrecht uitdrukking vinden.

Zondag heeft eveneens betoogd dat één toets wenselijk is. Hij meent dat 

de wetgever of de Hoge Raad moeten ‘overgaan tot het smeden van één 

uniforme redelijkheidsnorm waarin de mate van de door de rechter in acht 

te nemen terughoudendheid wordt verdisconteerd.’  Naar mijn mening ligt 

hier eerder een taak voor de rechter, die kan aansluiten bij de bestaande 

rechtsregels van het algemene vermogensrecht. De formulering van art. 

:   dient dan als uitgangspunt en bij de weging van de feiten kan 

vervolgens rekening worden gehouden met de eigen aard van het arbeids-

recht. De arbeidsrechtelijke toepassing van een open norm bestaat dus wel 

– ongeacht of art. :   of art. :   als grondslag dient – en kan 

oplossingen bieden voor problemen die specifiek arbeidsrechtelijk zijn. 

Zondag is van mening dat bij de weging van de relevante gezichtspunten 

niet aan ieder gezichtspunt evenveel gewicht toekomt. Aan afgegeven ga-

ranties en de houding van het collectief bij de wijziging van een collectieve 

   januari , JAR /  (Parallel Entry/KLM). Eerder in dezelfde zin:   april 

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

Kesbeke).

 Vgl. C.S. Kehrer-Bot en E.L.J. Bruyninckx, ‘Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: 

eenduidige benadering door rechters gewenst’, Arbeidsrecht / , p. .

 R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van ,  en ’, Arbeid Integraal 

/ , p. .

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

 W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De betekenis 

van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ArA / , p.  en .



regeling komt naar zijn mening zeer veel gewicht toe.  Naar mijn mening 

kunnen de feiten inderdaad verschillend in zwaarte meewegen. Zo weegt 

bij de vraag of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan wijzigen op grond 

van de redelijkheid en billijkheid bijvoorbeeld mee dat een werkgever al 

dan niet een eenzijdig wijzigingsbeding met de werknemer is aangegaan. 

Als wel een eenzijdig wijzigingsbeding bestaat, dan is de werknemer zich er 

in ieder geval van bewust dat de werkgever wijzigingen zou kunnen door-

voeren, waardoor een redelijkheidstoets eerder ten gunste van de werkgever 

uitvalt dan in het geval geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. 

Bij de redelijkheidstoets is het bestaan van een eenzijdig wijzigingsbeding 

dus een omstandigheid die meeweegt.

Het bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst kan leiden tot spe-

cifiek arbeidsrechtelijke problemen. Dat bijzondere karakter manifesteert 

zich onder andere doordat de werknemer zich persoonlijk verbindt de 

arbeidsverplichting te verrichten, de onbepaaldheid van deze arbeidsver-

plichting, het feit dat de werknemer deel uitmaakt van een organisatorisch 

verband waarbinnen hij zijn plaats heeft (los van de vraag of hij de arbeids-

verplichting naar behoren uitvoert) en bijvoorbeeld doordat het arbeids-

recht beschermingsrecht is. Ongetwijfeld ontstaan in de toekomst ook nieu-

we arbeidsrechtelijke problemen, die een specifieke op de arbeidsrechtelijke 

situatie toegespitste oplossing vergen, gegrond op open normen.  Verder 

kunnen open normen een oplossing bieden in het geval de wettelijke rege-

ling van Titel  van Boek   niet voldoet of in het betreffende geval tot 

een onbillijke oplossing leidt.  

Een specifieke arbeidsrechtelijke toepassing van open normen is ook 

niet ongewenst. Open normen zijn juist in het leven geroepen om in een 

concreet geval tot een ‘rechtvaardige’ oplossing te komen en dat is in het 

arbeidsrecht eveneens noodzakelijk. Het systeem van open normen bestaat 

(mede) om niet voorzienbare problemen op te lossen in het (overeenkom-

sten)recht. Het probleem bepaalt hoe specifiek arbeidsrechtelijk de oplos-

sing uiteindelijk wordt. Bij het vinden van de oplossing moet mijns inziens 

wel worden gestreefd naar aansluiting bij algemene beginselen van het 

overeenkomstenrecht, zoals bijvoorbeeld het beginsel van de verbindende 

kracht van de overeenkomst en het rechtszekerheidsbeginsel.  Een toepas-

sing van de norm van art. :   in de zin van art. :   biedt ook 

 Vgl. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De 

betekenis van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ArA / , p. .

 In algemene zin hierover: G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van 

vernieuwing van het arbeidsrecht, e druk, Deventer: Kluwer .

 Vgl. C.J. Loonstra, ‘De Hoge Raad en de problematiek van de samenloop in het licht 

van artikel :   (het goed werkgeverschap)’, ArA / , p.  t/m .

 Vgl. :  .
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die mogelijkheid. Het resultaat dat met de toepassing van art. :   

wordt bereikt moet ook altijd zijn te bereiken met de toepassing van art. 

:  . Net zo min als er een rechtvaardiging is voor het bestaan van art. 

:   – art. :   regelt immers hetzelfde en is op de arbeidsverhou-

ding van toepassing – is er een rechtvaardiging om voor arbeidsrechtelijke 

situaties af te wijken van de mogelijkheden die art. :   biedt om tot 

een oplossing te komen voor een arbeidsrechtelijk probleem. De open norm 

van art. :   is ruim genoeg om tot een oplossing te komen.

Dat een groot aantal toepasselijke open normen ook tot juridische complexi-

teit kan leiden komt naar mijn mening goed naar voren in een uitspraak 

van de kantonrechter te Zwolle die eveneens in de inleiding is behandeld. 

De kantonrechter gaat nader in op de verhouding tussen art. :  , het 

Van der Lely/Taxi Hofman criterium en art. :  lid  .  De werknemer 

had niet ingestemd met de wijziging. De kantonrechter overweegt dat par-

tijen het eens zijn dat er geen wijzigingsbeding is overeengekomen. Ook het 

beroep op het arrest Van der Lely/Taxi Hofman wordt niet gehonoreerd. De 

kantonrechter geeft daarvoor als redenen: 

‘Het kan uiteraard niet zo zijn dat een werkgever die bedoeld beding (een be-

ding in de zin van art. :  , ) in het arbeidscontract heeft opgenomen 

aan een zwaardere eis (de aanwezigheid van een ‘zwaarwichtig belang’) moet 

voldoen dat een werkgever die dat niet heeft gedaan (een ‘redelijk’ voorstel dat 

‘redelijkerwijze’ moet worden aanvaard). Voorts: in bedoeld arrest gaat het om 

een voorstel van de werkgever verband houdend met gewijzigde omstandighe-

den op het werk. (…) Gesteld noch gebleken is dat van een dergelijke wijziging, 

die de omstandigheden op het werk, de werkvloer, de arbeidsorganisatie, sprake 

is geweest.’

Vervolgens verwijst de kantonrechter naar het arrest /Frans Maas , 

waarin de Hoge Raad overweegt dat de rechtbank in een geval waarin de 

werkgever een suppletieregeling bij ziekte wilde wijzigen, de maatstaf van 

art. :  lid   had moeten aanleggen, in plaats van de maatstaf dat 

het niet redelijk was dat de werkgever de regeling in stand moest laten. 

De kantonrechter overweegt dat de Hoge Raad de strengere maatstaf niet 

ontleent aan het arrest Van der Lely/Taxi Hofman, maar aan art. :  lid 

  en dat dit laatste artikel(lid) meer aansluit op de norm van art. :  

. Daarna stelt de kantonrechter: 

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

   februari , JAR /  (FNV/Frans Maas).



‘Van eiser mag binnen redelijke grenzen een bepaalde mate van solidariteit ten 

opzichte van andere werknemers binnen de onderneming worden gevraagd, nu 

een werknemer voor het behoud van zijn werk en inkomen nu eenmaal mede 

van de inspanningen en de inzet van collega’s afhankelijk is. Bijvoorbeeld door 

een versobering van arbeidsvoorwaarden te aanvaarden als daardoor gedwon-

gen ontslagen kunnen worden voorkomen. Dat geldt temeer indien die verso-

bering slechts (sommige) secundaire arbeidsvoorwaarden betreft.’

Uiteindelijk overweegt de kantonrechter dat het naar maatstaven van re-

delijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de werknemer aanspraak 

maakt op volledige nakoming van het met hem overeengekomen pakket 

secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij speelt ook een rol dat de werkge-

ver de versobering daarvan na overleg en met instemming van de centrale 

ondernemingsraad invoert. De kantonrechter geeft in een slotoverweging 

zijn mening over de norm van art. :  lid  :

‘Bij de toetsing aan de norm van art. :  lid   mag ook niet uit het oog 

worden verloren dat een arbeidsverhouding enerzijds door de overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden – het arbeidscontract – wordt beheerst, maar anderzijds 

onderdeel uitmaakt van een organisatie die zich met het oog op de continuïteit 

voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, economische en juridische 

ontwikkelingen (bijvoorbeeld veranderde wetgeving). Bedoelde aanpassingen 

kunnen er nu eenmaal toe leiden dat arbeidsvoorwaarden moeten worden 

gewijzigd.’

Dit vonnis van de kantonrechter is op een aantal punten interessant. Ten 

eerste valt op dat de kantonrechter meent dat de toets van het arrest Van 

der Lely/Taxi Hofman lichter is dan de toets van art. :  .  In de litera-

tuur wordt namelijk ook wel aangenomen dat deze toetsen hetzelfde om-

vatten.  Naar mijn mening is een verschil in zwaarte tussen beide toetsen 

inderdaad moeilijk te maken, maar is het onwenselijk dat de werkgever 

een lichtere toets kan aanleggen als hij geen eenzijdig wijzigingsbeding met 

de werknemer is aangegaan.  Ten tweede valt op dat de kantonrechter 

 Eerder in dezelfde zin: R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van ,  en 

’, Arbeid Integraal / , p. .

 Zij bijvoorbeeld: W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. 

De betekenis van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ArA / , p.  en .

 Hier kan ook worden gewezen op een vonnis van de kantonrechter te Assen. De 

kantonrechter past de toets van art. :   toe, terwijl geen eenzijdig wijzigingsbeding is 

opgenomen en de wijziging is gegrond op de redelijkheid en billijkheid. Het ligt, aldus de 

kantonrechter, namelijk niet voor de hand een lichtere maatstaf te hanteren dan in art. :  

 besloten ligt. Zie Ktr. Assen  oktober , RAR / .
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in de laatst geciteerde overweging een lichtere toets omschrijft, maar deze 

vervolgens baseert op art. :  lid  . De aanname dat de arbeidsver-

houding ‘onderdeel uitmaakt van een organisatie die zich met het oog op 

de continuïteit voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, econo-

mische en juridische ontwikkelingen (bijvoorbeeld veranderde wetgeving)’ 

is naar mijn mening erg ruim. De kantonrechter lijkt aan te sluiten bij de 

institutionele theorie:

 

‘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 passen aan de veranderende omstandigheden 

waaraan de arbeidsorganisatie nu eenmaal is blootgesteld.’

In paragraaf .  van hoofdstuk  heb ik uiteengezet dat aan de instituti-

onele theorie naar mijn mening geen grote rol toekomt bij het wijzigen 

van de arbeidsovereenkomst. Het huidige contractuele regelkader biedt 

voldoende mogelijkheden om aanpassingen te realiseren. Bij het contractu-

ele regelkader is tevens de rechtszekerheid gewaarborgd van de bindende 

kracht van contractuele afspraken. Een aanpassing is slechts vereist als een 

bestaande afspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-

vaardbaar is en niet, zoals de kantonrechter meent, ‘voortdurend’. Niet ie-

dere maatschappelijke, economische of juridische ontwikkeling is daarvoor 

voldoende. Een overeenkomst zou dan van weinig waarde zijn. De waarde 

komt immers voor een belangrijk deel tot uitdrukking in de verbindende 

kracht ervan en de rechtszekerheid die daarmee is gemoeid. 

Het is ook mogelijk een overeenkomst te sluiten waarin partijen juist 

maatschappelijke, economische of juridische ontwikkelingen verdisconteren. 

Bij een afspraak over de hypotheekrente kunnen partijen bijvoorbeeld juist 

tot doel hebben dat latere economische ontwikkelingen niet meewegen. 

Bij de arbeidsovereenkomst is mijns inziens ook mogelijk af te spreken 

dat ontwikkelingen niet meewegen. Als partijen dat niet doen, dan betekent 

het niet dat zij ontwikkelingen wel altijd willen meewegen. Zij beogen dat 

de contractuele afspraken in stand blijven en dat deze slechts bij hoge uit-

zondering opzij worden gezet. Een andere opvatting strookt niet met het 

beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst en de rechtsze-

kerheid die daarmee is gediend. 

Als partijen wel rekening willen houden met toekomstige ontwikkelingen, 

dan biedt de contractsvrijheid hen daartoe ook de ruimte, bijvoorbeeld 

door een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Ook kunnen partijen bij 

 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. .



een arbeidsovereenkomst afspreken dat bepaalde ontwikkelingen worden 

geïmplementeerd binnen hun rechtsverhouding en daartoe bij voorbaat 

hun instemming geven in een incorporatiebeding. In het arbeidsrecht ge-

beurt dat op grote schaal op grond van het collectief arbeidsrecht. Iedere 

wijziging van een cao werkt dan bijvoorbeeld door in de individuele ar-

beidsovereenkomst. In hoofdstuk  wordt daar nader op ingegaan.

Alleen art. :  BW biedt een eenzijdige wijzigingsmogelijkheid

Om de verhouding tussen de verschillende normen die ten grondslag kun-

nen liggen aan de wijzigingsmogelijkheden in het arbeidsrecht te duiden, 

is het naar mijn mening van belang dat consensus bestaat dat eenzijdig 

inhoudelijk wijzigen in het arbeidsovereenkomstenrecht niet mogelijk is 

op grond van art. :  , art. :   en art. :  . Deze normen 

bieden geen van allen de mogelijkheid om inhoudelijke wijzigingen aan 

te brengen binnen de arbeidsovereenkomst zonder dat die wijziging is te-

rug te voeren op een moment van wilsovereenstemming. Bij het eenzijdig 

wijzigingsbeding in de zin van art. :   bestaat die wilsovereenstem-

ming eveneens, maar dan is er een ver verwijderd verband tussen de in-

stemming met het eenzijdig wijzigingsbeding door de werknemer en de 

wijzigingen die de werkgever vervolgens doorvoert. Die wijzigingen vergen 

namelijk geen instemming meer van de werknemer, terwijl de werknemer 

op het moment dat hij instemt met het eenzijdig wijzigingsbeding niet op 

de hoogte was van de wijzigingen die de werkgever vervolgens doorvoert. 

De wilsovereenstemming voor de wijzigingen is dus geconstrueerd met be-

hulp van het eenzijdig wijzigingsbeding. De werknemer heeft bij voorbaat 

ingestemd, door de werkgever de bevoegdheid te verlenen om wijzigingen 

door te voeren.

Art. :   is de enige norm die tot een inhoudelijke wijziging van 

de overeenkomst kan leiden zonder dat dit is terug te voeren op het mo-

del van wilsovereenstemming. Het vérgaande zit niet in de toepassing van 

de toets (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar), 

maar in de rechtsgevolgen die het meebrengt als iets naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is geacht: alleen op grond 

van art. :   heeft de rechter een zelfstandige bevoegdheid om in de 

contractuele afspraken een wijziging aan te brengen. De verplichte tussen-

komst van de rechter biedt daarbij voldoende waarborgen om een inbreuk 

te rechtvaardigen op het beginsel van consensualisme, op het beginsel van 

de verbindende kracht van de overeenkomst en op de het beginsel van 

contractsvrijheid.  Ook de verplichting om art. :   terughoudend 

 De rechter bepaalt immers inhoudelijk wat tussen partijen geldt.

( )



toe te passen draagt daaraan bij en eerder bleek dat de rechter die terug-

houdendheid inderdaad in acht neemt.  Dat biedt ondersteuning voor de 

zienswijze dat de rechter een contractuele benadering hanteert, omdat zeer 

weinig ruimte bestaat een oorspronkelijke overeenkomst wegens onvoor-

ziene omstandigheden te wijzigen.

Wat is te bereiken met art. :  lid  BW?

Zowel bij art. :   als bij art. :  lid   is sprake van de strenge 

maatstaf dat een tussen partijen geldende regel naar maatstaven van rede-

lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Die strenge maatstaf moet terug-

houdend worden toegepast.

Art. :  lid   is na art. :   de rechtsnorm die het meest 

vergaand kan ingrijpen in de contractuele verhoudingen. Met een beroep 

op art. :  lid   kan een contractspartij uitsluitend bereiken dat een 

tussen partijen geldende regel die is gegrond op een tussen hen geldende 

overeenkomst niet van toepassing is. Partijen kunnen slechts ongebonden-

heid van een contractsbepaling bereiken met behulp van een beroep op 

art. :  lid  . Een contractsbepaling kan dus niet inhoudelijk worden 

gewijzigd  – op proportioneel derogeren na. Het verschil met art. :  

 is dan ook art. :   tevens een verzoek tot een inhoudelijke wijzi-

ging toestaat. Voorts is art. :   slechts toepasselijk als er onvoorziene 

omstandigheden zijn, terwijl dergelijke omstandigheden voor de toepassing 

van art. :  lid   niet zijn vereist. 

Waartoe dient art. :  lid  BW?

Art. :  lid   regelt de aanvullende werking van een tussen partijen 

bestaande overeenkomst. ‘De vraag wat partijen zijn overeengekomen kan 

niet worden beantwoord enkel op grond van een taalkundige uitleg van de 

bewoordingen van de overeenkomst.’  Ook andere rechtsgevolgen kunnen 

voortvloeien uit de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of 

de redelijkheid en billijkheid. Dat betekent naar mijn mening dat iedere 

poging om een verdergaande mogelijkheid dan de aanvulling van een be-

staande overeenkomst te realiseren op grond van art. :  lid   een 

   november , JAR /  (Campina/Van Jole). Zie r.o. .  (daar staat tevens een 

verwijzing naar eerder arresten in dezelfde lijn). Zie hoofdstuk , paragraaf . .

 Vgl. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De 

betekenis van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ArA / , p. . Zondag lijkt van 

mening te zijn dat art. :  lid   wel als grondslag voor een inhoudelijke wijziging kan 

dienen buiten het opzij zetten van contractsbepalingen.

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



spanning oplevert met het geldende recht en in bijzonder met het beginsel 

van de verbindende kracht van de overeenkomst. Welke omstandigheden 

bij die aanvulling een rol spelen is onder andere bepaald in het Haviltex-

arrest.

Bij de aanvulling van de bestaande overeenkomst kan wel verwarring 

ontstaan of de uitleg die eraan wordt gegeven strookt met de bedoeling 

van partijen. Zijn partijen inderdaad overeengekomen wat nu ter tafel ligt? 

Hier is van belang dat een overeenkomst geldt tussen twee partijen. De in-

dividuele partijbedoeling speelt daarbij een rol, maar is niet altijd doorslag-

gevend. Soms wordt deze geconstrueerd aan de hand van gedragingen van 

partijen en de verwachtingen van de wederpartij. Een partij kan vervolgens 

naar voren brengen dat hetgeen daaruit voorvloeit niet strookt met zijn 

bedoeling bij (het aangaan van) de overeenkomst. Of de wederpartij dan 

niettemin wordt beschermd en de overeenkomst toch invulling krijgt zoals 

de wederpartij verwachtte wordt bepaald met behulp van art. :  .

Tussenconclusie over de artt. :  BW, :  BW en :  BW

Art. :   moet op dezelfde manier worden toegepast als art. :  

. Dit betekent dat art. :   niet meer en niet minder mogelijkhe-

den biedt dan art. :  . Een arbeidsovereenkomst kan op grond van 

art. :   worden aangevuld op grond van art. :  lid   en een 

regel uit een arbeidsovereenkomst kan opzij worden gezet op grond van 

art. :  lid  . Art. :   biedt echter geen mogelijkheid om een 

inhoudelijke wijziging van een contractsbepaling te realiseren zonder dat 

dit is terug te voeren om een moment van wilsovereenstemming. Dat kan 

slechts op grond van art. :  . Art. :  , art. :  lid   en 

art. :   zijn naast elkaar in te roepen.

Het arrest van der Lely/Taxi Hofman vanuit het voorgaande beschouwd

De situatie van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is specifiek arbeidsrech-

telijk. Het ging over een organisatie, waar op een gegeven moment geen 

plaats was voor een werknemer, zolang die werknemer slechts bepaalde 

arbeid wilde verrichten, terwijl voor hem wel plaats was als hij voortaan 

andere werkzaamheden zou verrichten. De Hoge Raad heeft vervolgens 

een criterium ontwikkeld, waaruit blijkt hoe partijen zich in een dergelijke 

situatie dienen op te stellen:

   maart , NJ ,  (Ermes/Haviltex).

( )



‘Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van 

de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 

in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 

afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden 

gevergd. Zulks wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstan-

digheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.’

In de literatuur komt naar voren dat het Van der Lely/Taxi Hofman crite-

rium, gebaseerd op art. :  , inhoudelijk geen andere toets is dan de 

toets op grond van art. :  lid  .  De rechtsregel die door de Hoge 

Raad is gerealiseerd in het Van der Lely/Taxi Hofman arrest kan echter toch 

tot onduidelijkheid leiden over de vraag of de toepassing van art. :   

dezelfde is als de toepassing van art. :   en art. :  .  Een belang-

rijke oorzaak daarvan is mijns inziens dat uit het arrest Van der Lely/Taxi 

Hofman juist niet blijkt of de Hoge Raad aanvult of derogeert.

De mogelijkheid die op grond van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman 

bestaat, namelijk dat strijd ontstaat met art. :  , zodra de werknemer 

weigert in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever die verband 

houden met gewijzigde omstandigheden op het werk, staat op gespannen 

voet met de verbindende kracht die aan een overeenkomst kan worden 

toegekend. 

De verbindende kracht van een overeenkomst en het beginsel van con-

tractsvrijheid (de partijautonomie) bieden de ruimte aan partijen zich te 

binden. Het staat eenmaal gebonden partijen niet zonder meer vrij (lees: 

zonder een verplichting te hebben om de schade van de wederpartij te 

vergoeden of een opzegtermijn in acht te nemen) van de gebondenheid af 

te wijken. De verbindende kracht van de overeenkomst gaat gepaard met 

de afdwingbaarheid ervan.

De arbeidsovereenkomst lijkt minder verbindend te zijn, omdat de be-

langen van organisatorische aard (te lezen uit ‘gewijzigde omstandigheden 

op het werk’ uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman) de verbindende kracht 

van oorspronkelijke afspraken onder druk kunnen zetten (dit betekent niet 

zonder meer dat deze afspraken opzij kunnen worden gezet). Dit gebeurt 

ten nadele van de werknemer die zich immers soms moet aanpassen in  

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

 Zie hierover hoofdstuk , paragraaf . . Vgl. W.A. Zondag, ‘Suppletieregelingen in de 

eerste ziektejaren’, Arbeid Integraal, / , p.  en .

 Vgl. R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van ,  en ’, Arbeid Integraal 

/ , p.  t/m . 

 Vgl. W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De 

betekenis van gezichtspunten in de (lagere) rechtspraak’, ArA / , p.  en .



verband met gewijzigde omstandigheden op het werk (dit is te beschouwen 

als een belang van de werkgever).

De oplossing voor het probleem dat zich aandiende in het arrest Van der 

Lely/Taxi Hofman is vooralsnog specifiek ‘arbeidsrechtelijk’, want de daar 

geformuleerde regel is niet toegepast in andere delen van het overeen-

komstenrecht. De oplossing is gebaseerd op het feit dat een werkgever een 

bepaalde autonomie heeft binnen een onderneming om te bepalen hoe hij 

zijn onderneming drijft. De belangen van werknemers moeten daarvoor 

soms wijken (te lezen uit ‘gewijzigde omstandigheden op het werk’ uit het 

arrest Van der Lely/Taxi Hofman).  Of dat voldoende is om contractueel 

bedongen belangen van de werknemer opzij te zetten kan wat mij betreft 

ter discussie worden gesteld. Als de gewijzigde omstandigheden op het werk 

te voorzien waren, dan verdient het de voorkeur om de oorspronkelijke 

contractuele afspraken te laten prevaleren. Bij onvoorziene omstandighe-

den ligt dat wellicht anders, maar het is onduidelijk waarom juist dan geen 

aansluiting wordt gezocht bij de bepaling over imprévision (art. :  ). 

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman maakt het onderscheid niet tussen voor-

zienbare en onvoorzienbare omstandigheden en lijkt dus in beide situaties 

toepasselijk.

Bij het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is onduidelijk of sprake is van toepas-

sing van de derogerende of de aanvullende werking van de redelijkheid en 

billijkheid. De Hoge Raad overweegt in het arrest dat de norm die wordt 

aangelegd op grond van art. :   niet meer betekent ‘dan dat, behalve 

de werkgever, ook de werknemer zich in zijn contractuele verhouding tot 

de wederpartij redelijk behoort op te stellen’  Dit duidt op een aanvul-

lende werking van de redelijkheid en billijkheid. Immers, de arbeidsover-

eenkomst (contractuele verhouding) heeft tevens rechtsgevolgen die voort-

vloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid (lid  van art. :  ). 

Ook de toets die daarvoor wordt aangelegd, namelijk dat een werknemer 

op grond van art. :   ‘op redelijke voorstellen van de werkgever, 

verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het 

algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag 

afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan wor-

den gevergd’, duidt eerder op een uitleg of uitwerking van de vraag welke 

rechtsgevolgen een arbeidsovereenkomst heeft. Daarbij komt dat nergens 

de bewoordingen worden gebruikt dat een bepaalde contractsbepaling uit 

de arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid on-

 Een ondernemer heeft niet als enige autonomie, nu hij tevens rekening heeft te houden 

met de mening van aandeelhouders en soms medezeggenschapsorganen. Vgl. :  .

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

( )



aanvaardbaar is. Evenmin blijkt dat terughoudend moet worden getoetst. 

Naar mijn mening is het arrest Van der Lely/Taxi Hofman dus te beschouwen 

als een arrest waarin nader is bepaald welke rechtsgevolgen een bestaande 

arbeidsovereenkomst heeft.

Het zou beter passen bij het systeem van de open normen als de feite-

lijke situatie van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman wel op grond van de 

strenge en terughoudende norm van art. :  lid   was beoordeeld. 

Uit de feiten blijkt dat beide partijen oorspronkelijk de bedoeling hadden 

dat Van der Lely een bepaalde functie zou uitvoeren. Als de uitleg van 

een overeenkomst (op grond van art. :  lid  ) betekent dat een eens 

tussen partijen evident bestaande bedoeling (zoals een bepaalde functie) 

terzijde wordt geschoven, dan is dat een (te) vérgaande toepassing van art. 

:  lid  . De bestaande overeenkomst wordt dan immers niet meer 

als uitgangspunt genomen. 

Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst staat niet 

toe dat partijen eenzijdig een einde maken aan een bepaalde gebonden-

heid. Als een partij niet meer gebonden wenst te zijn aan bepaalde afspra-

ken bestaat de keuze om onderhandelingen voor te stellen, om een beroep 

te doen op art. :  lid   – of eventueel op art. :   – of om de 

overeenkomst te beëindigen als daartoe mogelijkheden bestaan. 

Taxi Hofman leek aan te sturen op onderhandelen, door met Van der 

Lely te bespreken dat het gezien alle omstandigheden niet mogelijk was 

om gebonden te blijven aan de oorspronkelijke afspraak met Van der Lely. 

Taxi Hofman en Van der Lely hebben echter nooit een gemeenschappe-

lijke bedoeling gehad ten aanzien van de wijziging van de oorspronkelijke 

afspraak, waardoor het bereiken van een oplossing door uitleg op grond 

van art. :  lid   mijns inziens niet mogelijk is.  Art. :  lid   

ziet immers op de uitleg van de bedoeling van beide partijen ten aanzien 

van een contractuele bepaling en die bedoeling heeft nooit bestaan.

Taxi Hofman had, toen de onderhandelingen op niets uitliepen, ook de 

rechter kunnen verzoeken de afspraak over de bedongen werkzaamheden 

opzij te zetten, omdat die afspraak in de gegeven omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was (een beroep 

op art. :  lid  ). Daarbij had Taxi Hofman een beroep kunnen doen 

op art. :  , door te stellen dat het feit dat geen arbeid wordt verricht 

in dit geval voor risico van de werknemer komt, waardoor geen loon is 

verschuldigd.

De bovenstaande theoretische benadering draagt niet veel bij aan de 

praktijk, waar juist een behoefte bestaat bij de werkgever wijzigingen door 

 Tenzij Taxi Hofman een beroep zou kunnen doen op art. :   ten aanzien van dit 

punt.



te voeren, indien dat noodzakelijk is in verband met de organisatie. In 

de praktijk zullen partijen eerst met elkaar in onderhandeling treden en 

proberen wilsovereenstemming te bereiken over de wijziging. Dat is ook 

gedaan in het geval van Van der Lely/Taxi Hofman, maar dit leidde niet tot 

een bevredigend resultaat voor Taxi Hofman.

Als de onderhandelingen op niets uitlopen, dan bestaat voor de werkge-

ver de mogelijkheid een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding in 

de zin van art. :  , mits een dergelijk beding onderdeel uitmaakt van 

de arbeidsovereenkomst. Art. :   bestond nog niet toen Van der Lely 

en Taxi Hofman een arbeidsovereenkomst met elkaar aangingen, maar 

zij hadden wel de contractsvrijheid om een dergelijk beding aan te gaan. 

Een eenzijdig wijzigingsbeding is voor de werkgever een zeer praktisch 

instrument om de arbeidsovereenkomst aan te passen aan organisatorische 

veranderingen. Als de werkgever nalaat een dergelijk beding op te nemen, 

dan neemt hij het risico dat hij minder eenvoudig de arbeidsovereenkomst 

kan wijzigen in verband met organisatorische aspecten dan in het geval hij 

wel een dergelijk beding aangaat met de werknemer.

Als een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding niet slaagt, dan valt 

de afweging tussen de belangen van de werknemer en de werkgever ten 

nadele van de werkgever uit. Naar mijn mening bestaat dan weinig ruimte 

de oorspronkelijke afspraak opzij te zetten op grond van art. :  lid   

en de werknemer kan dan vasthouden aan de oorspronkelijke afspraken. 

Dit is een vorm van rechtsbescherming die is gebaseerd op de oorsprongge-

dachte van de overeenkomst, namelijk dat deze verbindende kracht heeft. 

De werkgever die dat onacceptabel vindt, kan vervolgens ontbinding van 

de arbeidsovereenkomst vragen, waarbij de kantonrechter de mogelijkheid 

heeft een passende vergoeding toe te kennen. Daarbij kan de kantonrechter 

rekening houden met het feit dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wil 

beëindigen, omdat het wijzigen ervan niet is gelukt. De kantonrechter kan 

bij de beoordeling betrekken of de werknemer in redelijkheid vasthield aan 

de oorspronkelijke afspraken. Als dat het geval is, dan kan dat worden ver-

disconteerd in een hogere ontbindingsvergoeding. De vergoeding kan lager 

uitvallen of zelfs op nul worden gesteld als de kantonrechter meent dat de 

werknemer zich te rigide heeft opgesteld.

 Zie bijvoorbeeld Ktr. Alkmaar  juli , JAR / . Hier werd een vergoeding 

met C= /  toegekend, omdat het voorstel van de werkgever niet onredelijk was. Vgl. Ktr. 

Zutphen  december , JAR / , waar een C-factor tussen  en  werd toegekend, 

omdat de werkgever de werknemer geen redelijke termijn had gegund om de privé-situatie 

af te stemmen met de gewijzigde werktijden. Zie tevens Ktr. Haarlem  februari , 

JAR / , waarin de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt zonder vergoeding, 

tenzij de werkneemster alsnog ingaat op de redelijke voorstellen van de werkgeefster.

( )



De onderhandelingsfase bij een wijzigingsvoorstel

Als Taxi Hofman wel met succes de oorspronkelijke afspraak opzij had 

gezet met behulp van art. :  lid  , dan zou vervolgens een leemte 

ontstaan die ertoe kan leiden dat partijen opnieuw in onderhandeling moe-

ten treden. Of dat zo is, hangt ook af van de contractsbepaling die opzij 

is gezet. Soms kan een overeenkomst zonder de opzij gezette bepaling in 

stand blijven.

Partijen zijn in beginsel niet verplicht te onderhandelen, tenzij uit de re-

delijkheid en billijkheid iets anders voortvloeit en een onderhandelingsplicht 

strekt niet zo ver dat een plicht tot contracteren bestaat.  In het geval Van 

der Lely/Taxi Hofman leek het weinig zinvol de overeenkomst te laten voort-

bestaan zonder een bepaling die aangeeft wat de bedongen arbeid omvat. 

Het verrichten van arbeid is een kernprestatie van de arbeidsovereenkomst. 

Gesteld kan worden dat een onderhandelingsplicht in een geval als Van 

der Lely/Taxi Hofman wel bestaat. Hierbij kan het arrest Baris/Riezenkamp 

in herinnering worden geroepen, waarin is overwogen dat partijen door 

in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst, tot 

elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste, 

rechtsverhouding. Dat betekent tevens dat ze rekening moeten houden met 

(hun gedrag mede moeten laten bepalen door) de gerechtvaardigde belan-

gen van de wederpartij.  Ook de redelijkheid van een wijzigingsvoorstel 

speelt mee.

Een interessant aspect van het uitgangpunt dat Taxi Hofman en Van 

der Lely weer in onderhandeling zijn getreden (zowel voor als na der-

ogeren) is, dat het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad over de 

onderhandelingsfase van toepassing is.  Daarin staat als uitgangspunt ge-

formuleerd dat het partijen is toegestaan de onderhandelingen af te breken 

zonder dat een schadevergoedingsplicht is ontstaan, tenzij dit op grond van 

het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen 

van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het 

geval onaanvaardbaar zou zijn. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat deze 

maatstaf streng en terughoudend is.

Het is de vraag of de toepassing van dit arrest op de casus van het ar-

rest Van der Lely/Taxi Hofman mogelijk is. Immers, hierboven werd ervan 

uitgegaan dat Taxi Hofman eerst – dus voordat Taxi Hofman een beroep 

 Vgl.   april , NJ ,  (Agis). Dit gold voor de fase tijdens een 

overeenkomst.

   november , NJ ,  (Baris/Riezenkamp).

   augustus , NJ ,  (CBB/JPO). Vgl. A.F. Bungener,’De precontractuele fase 

in het individuele arbeidsrecht’, Sociaal Recht / , p.  t/m .

 R.o. . .



deed op de redelijkheid en billijkheid – in onderhandeling trad met Van 

der Lely. Daarbij geldt als uitgangspunt dat beide partijen vrij zijn de on-

derhandelingen af te breken, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid onaanvaardbaar is. Als de onderhandelingen op niets zouden 

uitlopen, dan blijft de oorspronkelijke contractsbepaling gelden en zou deze 

alsnog opzij kunnen worden gezet op grond van art. :  lid  . 

Mijns inziens vormt het oordeel dat het afbreken van de onderhande-

lingen door een werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijk-

heid onaanvaardbaar is, een belangrijke aanwijzing dat de werkgever de 

rechter met succes kan verzoeken dat de bepaling uit de oorspronkelijke 

overeenkomst buiten werking wordt gesteld met een beroep op art. :  

lid  .

Als een werkgever een bepaling uit een arbeidsovereenkomst niet meer 

wil toepassen, kortom, onverbindendheid wil realiseren, dan is de eerste 

stap dat hij hierover de onderhandelingen met de werknemer opent. De be-

paling blijft gedurende deze onderhandelingen van kracht, omdat immers 

het buiten werking stellen onderdeel is van de uitkomst van de overeen-

stemming die partijen met de onderhandelingen pogen te bereiken. 

De werknemer dient zich tijdens deze onderhandelingen redelijk op te 

stellen. Binnen die redelijke opstelling bestaat ruimte voor beide partijen 

om de onderhandelingen af te breken, tenzij dat afbreken naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.  

De werkgever kan dus, als de werknemer de onderhandelingen afbreekt, 

laten toetsen bij de rechter of het afbreken van de onderhandelingen naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en tegelijk 

vorderen dat de betreffende bepaling waarover werd onderhandeld opzij 

wordt gezet op grond van art. :  lid  . 

Partijen zijn tijdens de onderhandelingen over een nieuwe contractsbepa-

ling ter vervanging van de contractsbepaling, die opzij is gezet, in beginsel 

vrij de onderhandelingen af te breken. Dit kan tot problemen leiden, omdat 

er een contractuele band blijft bestaan, terwijl de overeenkomst door het 

opzij zetten van een contractsbepaling inhoudelijk niet meer bruikbaar is. 

De mogelijkheid tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst biedt 

dan uitkomst. Partijen kunnen na onderhandelingen tweezijdig tot de be-

eindiging van de arbeidsovereenkomst. Als een partij daaraan geen me-

 De werkgever kan ook eerst de rechter verzoeken de bepaling opzij te zetten (hij kan dat 

niet uit eigen beweging doen wegens verbindende kracht van de overeenkomst) en vervolgens 

onderhandelen over een nieuwe invulling, ten minste, als invulling noodzakelijk is. Het is 

immers ook mogelijk dat de arbeidsovereenkomst onverkort kan worden uitgevoerd met 

uitzondering van de gederogeerde bepaling.

 Daarbij maakt het niet uit wie de onderhandelingen heeft geopend.

( )



dewerking wenst te verlenen, dan bestaat soms de mogelijkheid de ar-

beidsovereenkomst op te zeggen en ook kunnen partijen altijd de rechter 

verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat partijen niet tot over-

eenstemming kunnen komen ten aanzien van een nieuwe contractsbepa-

ling, moet dan wel als voldoende gewichtige reden in de zin van art. :  

 kunnen worden bestempeld. Verder speelt de opstelling van partijen 

tijdens de onderhandelingen bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek 

mee, nu dat immers omstandigheden zijn (‘alle omstandigheden’ in de zin 

van art. :  ), die bij het vaststellen van een eventueel toe te kennen 

vergoeding meewegen. Dit betekent dat een werknemer die van mening 

is dat de werkgever door middel van een voorstel tot het wijzigen van de 

arbeidsovereenkomst in feite probeert een beëindiging af te dwingen, de 

ruimte heeft om dat ten volle te laten toetsen door de kantonrechter. Als 

een werknemer zich niet of in geringe mate wenst in te passen binnen de 

organisatie, dan kan de werkgever dat weer bij het ontbindingsverzoek naar 

voren brengen.

Zo beschouwd lijkt het eenvoudiger om de arbeidsovereenkomst geheel 

te beëindigen, dan om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Dat klopt ook 

naar mijn mening, want een wijziging is in beginsel gebaseerd op tweezij-

digheid. Beide partijen moeten zich daarin kunnen vinden. Dit geldt niet 

altijd bij een beëindiging. Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsover-

eenkomst kan ook zonder medewerking van de wederpartij – eenzijdig – 

worden ingediend. Het feit dat een dergelijk verzoek wordt ingediend biedt 

in beginsel voldoende grond voor de rechter om de arbeidsovereenkomst 

ook daadwerkelijk te beëindigen, bijvoorbeeld wegens een verstoorde ar-

beidsrelatie. In hoofdstuk  wordt nader ingegaan op het beëindigen van 

de arbeidsovereenkomst als ultieme wijzigingsvorm.

De verhouding tussen art. :  BW en de artt. :  BW, 

 :  BW en :  BW128

De mogelijkheid van de werkgever om van de wijzigingsbevoegdheid uit 

art. :   gebruik te maken, is gegrond op wilsovereenstemming tussen 

de werknemer en de werkgever.  Partijen bij een arbeidsovereenkomst 

hebben overeenstemming bereikt dat de werkgever deze bevoegdheid 

heeft. Door het opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding ontstaat een 

nieuwe uitgangspositie tussen partijen bij de arbeidsovereenkomst. Aan de 

oorspronkelijke afspraken komt minder waarde toe, omdat de werkgever 

 Zie over art. :   tevens hoofdstuk , paragraaf . .

 Het is de vraag of de werknemer de onderhandelingsvrijheid heeft om een dergelijk 

beding te weigeren.



deze met een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding kan aanpassen. De 

arbeidsovereenkomst is dus minder verbindend dan in het geval er geen 

eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.

Art. :   is niet op één lijn te stellen met de artikelen :  , :  

, :   of :  . Art. :   regelt namelijk een bijzonder be-

ding, terwijl de artikelen :  , :   en :   de redelijkheid en 

billijkheid nader regelen en art. :   een bijzondere bevoegdheid van 

de rechter regelt – onder meer tot het wijzigen van overeenkomsten –. De 

wijzigingsbevoegdheden van de artikelen :  , :  , :   of 

:   zijn dus direct gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid, terwijl 

de wijzigingsbevoegdheid op grond van art. :   is gebaseerd op wils-

overeenstemming tussen partijen. De toets van art. :   is echter wel 

een redelijkheidtoets.

Art. :   toetst of een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding is 

toegestaan in bepaalde omstandigheden. Dat beroep is alleen toegestaan 

als de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang heeft, dat het belang 

van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, voor het 

zwaarwichtige belang van de werkgever naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid moet wijken. Zo beschouwd heeft de toets van art. :   

veel weg van de toets van art. :  lid  .

Beltzer ziet naar mijn mening terecht een verschil tussen de toets van 

art. :  lid   en de toets van art. :  . De toets van art. :  

lid   voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden acht hij zwaarder dan 

de toets van art. :  .  De parlementaire geschiedenis biedt echter op 

dit punt geen duidelijkheid. In de Memorie van Toelichting komt eerst een 

aantal casusposities aan de orde en daarin wordt steeds de maatstaf van art. 

:  lid   als uitgangspunt genomen:

‘De werking van de voorgestelde regeling wordt aan de hand van de volgende 

casusposities toegelicht.

c. . Als de regeling van arbeidsvoorwaarden voortvloeit uit een cao en de 

werkgever de ongeorganiseerde werknemer – door toepassing van een wijzi-

gingsbeding – aan die cao wil binden is voldaan aan het rechtsvermoeden van 

het «zwaarwichtig belang». De werkgever kan dan een beroep doen op het wij-

zigingsbeding. De werknemer kan zich daartegen verzetten als naar redelijkheid 

en billijkheid de toepassing van dat beding (de toepassing dus van de gewijzigde 

 R.M. Beltzer, ‘De schier onontwarbare kluwen van ,  en ’, Arbeid Integraal / , 

p.  en . De opvatting van Beltzer wordt onder meer gevolgd door C.S. Kehrer-Bot en 

E.L.J. Bruyninckx, ‘Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: eenduidige benadering 

door rechters gewenst’, Arbeidsrecht / , p.  t/m . 

( )



regeling van arbeidsvoorwaarden) voor hem onaanvaardbaar zou zijn. In de 

maatstaf redelijkheid en billijkheid speelt als gezegd het gegeven dat de regeling 

van arbeidsvoorwaarden juist een cao betreft – met diens grote maatschappe-

lijke betekenis – een belangrijke rol.

c. . Als er een akkoord bestaat tussen ondernemingsraad en ondernemer over 

een regeling van arbeidsvoorwaarden is evenzeer voldaan aan het rechtsver-

moeden van het «zwaarwichtig belang» en kan de werkgever in beginsel een 

beroep doen op het wijzigingsbeding. De werknemer kan zich daartegen ver-

zetten als die toepassing te zijnen aanzien naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is. De vaststelling van wat redelijk en billijk is dient 

in deze situatie anders gewogen te worden dan in de situatie dat de arbeids-

voorwaardenregeling voortvloeit uit een cao. De werknemer kan zich – anders 

gezegd – in het algemeen sneller onttrekken aan de toepassing van het wijzi-

gingsbeding ingeval die toepassing ziet op overeenstemming tussen ondernemer 

en ondernemingsraad dan ingeval het wijzigingsbeding ertoe strekt de (ongeor-

ganiseerde) werknemer te binden aan een cao. Immers, in het laatste geval legt 

de grote maatschappelijke betekenis van de cao in termen van redelijkheid en 

billijkheid meer gewicht in de schaal.

c. . Als geen cao van toepassing is noch een ondernemingsraad is ingesteld – en 

er dus over de arbeidsvoorwaarden geen countervailing power aan werkne-

merszijde is – kan de werkgever slechts gebruik maken van wijzigingsbedingen 

als hij aantoont dat anderszins sprake is van een zwaarwichtig belang. Gezien 

het uitgangspunt dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig worden gewijzigd, zal 

het daarbij in het algemeen moeten gaan om zwaarwegende bedrijfseconomi-

sche- of organisatorische omstandigheden die tot wijziging van arbeidsvoor-

waarden noodzaken. Anders gezegd: hij dient aan te tonen dat sprake is van 

zodanige omstandigheden dat toepassing van de ongewijzigde regeling van ar-

beidsvoorwaarden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor hem 

onaanvaardbaar is. Dit geldt ook indien ondernemer en ondernemingsraad 

geen overeenstemming hebben bereikt over de wijziging van de regeling van 

arbeidsvoorwaarden.’

Ook de kamerleden van  namen de toets van art. :  lid   als 

uitgangspunt en betwijfelden daarom de toegevoegde waarde van art. :  

:

‘Voorts wijzen deze leden erop dat de beperkende werking van de redelijkheid 

en billijkheid t.a.v. verbintenissen in het algemeen geregeld is in de artikel :  

 Kamerstukken  / , , nr. , p.  en .



en artikel : , . Een afzonderlijke regeling voor wijzigingsbedingen in 

de arbeidsovereenkomst is daarnaast niet nodig. Bij de toepassing van artikel 

: , , moet mede in aanmerking worden genomen dat ook de aard van 

de arbeidsovereenkomst zich ertegen verzet dat de werkgever te lichtvaardig 

eenzijdig wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden kan aanbrengen die voor de 

werknemer nadelig zijn (vgl. artikel :  ).’

In de Nota naar aanleiding van het Verslag komt de maatstaf van art. :  

lid   echter niet meer uitdrukkelijk naar voren:

‘De leden van de fracties van ,  en GroenLinks betwijfelden de nood-

zaak van het voorgestelde artikel  . Zij wezen in dit verband op hetgeen 

reeds in het algemeen ten aanzien van verbintenissen is geregeld in de artikelen 

:  en :  . De leden van de PvdA-fractie verwezen in dit verband naar 

de brief van de  van  april , waarin de  aangeeft geen gehoefte 

te hebben aan artikel , tweede lid. De leden van de -fractie verwezen 

naar de opvatting van de , die tegen het opnemen van het tweede lid van 

artikel   zijn. 

Zonder het voorgestelde artikel   zou de werkgever, indien de arbeids-

overeenkomst een beding bevat dat hem de bevoegdheid geeft arbeidsvoor-

waarden te wijzigen, met een beroep op dat beding deze bevoegdheid in begin-

sel kunnen uitoefenen. Indien dit niet redelijk zou zijn, zou de werknemer deze 

onredelijkheid moeten aantonen. Artikel , eerste lid  gaat er daarentegen 

van uit dat het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden slechts mogelijk is 

indien de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang bij de wijziging heeft dat 

het belang van de werknemer daarvoor in redelijkheid moet wijken. Het is aan 

de werkgever om dat zwaarwichtige belang aan te tonen.’

Voorts brengt de regering de achterliggende gedachte van art. :   

naar voren:

‘Het is goed in het oog te houden wat de achterliggende gedachte is van artikel 

 . Aan de ene kant is er het belang van de werknemer om beschermd te 

worden tegen de mogelijkheid dat de werkgever zonder de instemming van de 

werknemer wijzigingen aanbrengt in de arbeidsovereenkomst. Aan de andere 

kant is er het belang van de werkgever bij een collectieve ordening van de 

arbeidsvoorwaarden, ook van die welke niet bij  zijn geregeld. De eis dat 

hij van iedere individuele werknemer instemming moet verkrijgen voor een 
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wijziging van de arbeidsovereenkomst, zou niet alleen kostbaar en tijdrovend 

zijn, maar zou bovendien tot gevolg hebben dat na verloop van tijd, wanneer 

hij verschillende wijzigingen heeft willen doorvoeren, het arbeidsvoorwaarden-

regime per werknemer verschilt. Wij hebben deze twee belangen, die op het 

eerste gezicht met elkaar op gespannen voet staan, willen verenigen.’

Art. :   beoogt een afweging te reguleren tussen het belang van de werk-

nemer te worden beschermd tegen eenzijdige wijzigingen en het belang van de 

werkgever bij een collectieve ordering van arbeidsvoorwaarden. Deze belangen 

spelen mijns inziens mee bij de toepassing van de redelijkheidstoets. Zeker als 

een werkgever inderdaad zwaarwichtige belangen heeft, lijkt de zware toets van 

art. :  lid   niet de juiste maatstaf.

In het Verslag van het wetgevingsoverleg komt nogmaals de vraag op naar 

de noodzaak van de invoering van art. :  :

‘De vakliteratuur zegt dat een en ander al wordt geregeld in de artikelen :   

en :  . Regeling in artikel   zou dan eigenlijk niet nodig zijn.’

Minister Melkert komt daarop echter niet meer terug.  In datzelfde ver-

slag brengt de minister de strekking van art. :   nogmaals naar voren 

en gebruikt dan niet de maatstaf van art. :  lid  :

‘Het is juist op het individu toegespitst en kan in feite de toetsing van de 

redelijkheid en de billijkheid van de overeenkomst aan de orde stellen in om-

standigheden waarin het kennelijk zo moet. Dan gaat het om het eenzijdige 

wijzigingsbeding, vanuit de ondernemer geredeneerd. Als dit een individu raakt 

op een wijze die niet kan, is via artikel  geregeld waar betrokkene zijn of 

haar recht kan halen.’

De parlementaire geschiedenis biedt uiteindelijk geen duidelijkheid welke 

redelijkheidstoets dient te worden aangelegd bij art. :  , terwijl dit 

in de praktijk wel een probleem is. Soms wordt in parlementaire stukken 

uitdrukkelijk de formulering ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijk-

heid onaanvaardbaar’ gehanteerd, terwijl in andere parlementaire stukken 

wordt verwezen naar de ‘redelijkheid en billijkheid’ of ‘redelijk’. Tenslotte 
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is van belang dat de formulering van het uiteindelijke art. :   noch 

volledig bij lid , noch bij lid  van art. :   aansluit.

Naar mijn mening is de invulling van art. :   toegespitst op het 

arbeidsrecht en daarmee anders van bij art. :  lid  . Zo bestaat 

enige duidelijkheid over de vraag wanneer een belang van de werkgever 

zwaarwichtig is. Oorspronkelijk zou bij art. :   namelijk een tweede 

lid worden opgenomen: 

‘In het tweede lid wordt bepaald dat het belang van de werkgever wordt ver-

moed voldoende zwaarwichtig te zijn als de regeling van arbeidsvoorwaarden 

(waaraan de werkgever de werknemer door toepassing van het wijzigingsbeding 

wil binden) voortvloeit uit een de werkgever bindende cao danwel is vastgesteld 

in overeenstemming met de ondernemingsraad.’

Dit tweede lid is nooit opgenomen, maar de strekking ervan geldt nog 

wel:

‘Over het tweede lid van artikel   merken wij op dat inderdaad ook 

zonder die bepaling aan de overeenstemming met werknemersorganisaties en 

ondernemingsraden een belangrijke betekenis toekomt bij de vraag of wijziging 

van een arbeidsvoorwaardenregeling redelijk is.’

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt ook wat voor zwaarwichtige be-

langen de werkgever kan hebben als geen sprake is van een wijziging op 

grond van een cao of op grond van afspraak met de ondernemingsraad. De 

werkgever moet dan aantonen dat hij zwaarwegende bedrijfseconomische- 

of organisatorische omstandigheden heeft die tot wijziging van arbeidsvoor-

waarden noodzaken.

Het belang van art. :   en de toegevoegde waarde ten opzichte 

van art. :  lid   is naar mijn mening dat werkgevers worden be-

perkt bij het gebruik van eenzijdige wijzigingsbedingen. Art. :   is 

dus onderdeel van de werknemersbescherming, want bij de afweging van 

art. :   wordt ook het belang van de werknemer betrokken. Naar 

mijn mening is het belang van de werknemer vrijwel altijd vervat in de 

oorspronkelijke arbeidsvoorwaarde (contractsbepaling) die hij omwille van 

het zwaarwichtige belang van de werkgever niet meer kan inroepen.  Die 
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arbeidsvoorwaarde kan opzij worden gezet met behulp van een redelijk-

heidstoets. Vervolgens bestaat er bij voorbaat wilsovereenstemming tussen 

partijen dat de werkgever de bevoegdheid heeft om de opzij gezette ar-

beidsvoorwaarde te vervangen, vaak uniform voor alle werknemers in het 

kader van de ordeningsfunctie.

Kortom, art. :   is vanuit het oogpunt van werknemersbescherming 

geschreven en heeft tot doel eenzijdige wijzigingen door de werkgever te 

bemoeilijken, maar door het opnemen van het eenzijdig wijzigingsbeding 

blijkt ook dat de werkgever in het kader van ordeningsbelangen eventu-

eel toekomstige wijzigingen kan doorvoeren. De werknemer is zich daar-

van bewust, omdat hij heeft ingestemd met het wijzigingsbeding.  Als de 

werkgever een ordeningsbelang – een organisatorisch belang – heeft voor 

de eenzijdige wijziging, dan dient de werkgever mogelijkheden te hebben 

daarmee in verband staande voorgenomen wijzigingen door te voeren, 

tenzij de redelijkheidstoets ten nadele van de werkgever uitvalt. Het strikt 

toepassen van de redelijkheidstoets van art. :  lid   is daarvoor 

minder geschikt, omdat daarmee slechts bij hoge uitzondering contractuele 

bepalingen kunnen worden opzij gezet, waardoor het ordeningsbelang van 

de werkgever te weinig wordt gediend. De redelijkheidstoets dient dus, als 

een werkgever inderdaad een eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgenomen, 

lichter uit te vallen dan de toets die wordt aangelegd bij art. :   of 

art. :  lid  . Dit geldt ook, omdat anders de beoogde werknemers-

bescherming van art. :   ten aanzien van eenzijdige wijzigingen door 

de werkgever kan worden omzeild door na te laten een eenzijdig wijzigings-

beding op te nemen. Naar mijn mening moet daarom voor wijzigingen 

die niet zijn gegrond op een eenzijdig wijzigingsbeding van art. :   

de toets van art. :  lid   als uitgangspunt gelden. In de rechtspraak 

is dit uitgangspunt overigens niet terug te vinden en lijkt een wijziging op 

grond van het Taxi-Hofman-criterium eerder te worden gehonoreerd dan 

een wijziging gegrond op art. :   of :  lid  .

.  Conclusie

Een arbeidsovereenkomst en de inhoud daarvan komen tot stand door 

middel van wilsovereenstemming tussen partijen. Het beginsel van con-

sensualisme ligt ten grondslag aan de arbeidsovereenkomst. Als partijen 

eenmaal tot wilsovereenstemming zijn gekomen, dan heeft de arbeidsover-
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eenkomst tussen hen verbindende kracht. Aan die verbindende kracht kan 

afbreuk worden gedaan door wilsovereenstemming te bereiken over nieuwe 

afspraken. Wilsovereenstemming is de belangrijkste wijzigingsmogelijkheid, 

ook binnen het arbeidsovereenkomstenrecht. Enige bijzondere wijzigings-

mogelijkheden zijn eveneens op wilsovereenstemming gebaseerd, zoals de 

mogelijkheid om op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van 

art. :   de arbeidsovereenkomst te wijzigen, een beroep op de  

en de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst aan te passen op grond van het 

criterium van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman. De hoofdregel is dus dat 

de arbeidsovereenkomst slechts tweezijdig kan worden gewijzigd.

Op die hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen, die allen zijn gegrond 

op de redelijkheid en billijkheid. Slechts één uitzondering biedt de moge-

lijkheid de inhoud van de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, name-

lijk de uitzondering van art. :  . Daarbij is wel de tussenkomst van de 

rechter vereist. Voorts geldt bij toepassing van die wijzigingsmogelijkheid 

een aantal andere vereisten. Een andere uitzondering op de hoofdregel is 

het derogeren van een afspraak uit de arbeidsovereenkomst op grond van 

art. :  lid  . Een beroep daarop is evenmin snel toegelaten. 

Art. :   is de arbeidsrechtelijke toepassing van art. :   en 

regelt hetzelfde als art. :  . Dit betekent dat art. :   niet meer 

en niet minder mogelijkheden biedt dan art. :  . Een arbeidsover-

eenkomst kan op grond van art. :   worden aangevuld in de zin van 

art. :  lid   en een bepaling uit een arbeidsovereenkomst kan opzij 

worden gezet in de zin van art. :  lid  . Uit de toepassing van art. 

:   blijkt niet altijd of een beroep op de aanvullende of derogerende 

werking van de redelijkheid en billijkheid wordt gedaan en dat komt de 

rechtszekerheid niet ten goede. Naar mijn mening zou in het arbeidsrecht 

beter moeten worden aangesloten bij de formulering van de leden  en  

van art. :  , zodat ten minste duidelijk is of sprake is van de aanvul-

lende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Voor zover arbeidsrechtelijke aspecten een rol spelen bij de verschillende 

wijzigingsmogelijkheden, is dit tevens met behulp van het algemene over-

eenkomstenrecht te verklaren. Alle (feitelijke) omstandigheden van het geval 

kunnen meespelen, dus ook specifieke arbeidsrechtelijke omstandigheden. 

Ook bepaalde ‘institutionele’ aspecten kunnen worden meegewogen, maar 

wel binnen een contractueel systeem.


