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.  Inleiding

Een groot deel van de afspraken die tussen de werkgever en de werknemer 

gelden, komt tot stand door middel van collectieve arbeidsvoorwaarden-

vorming. Als collectieve arbeidsvoorwaarden later wijzigingen ondergaan, 

dan kunnen de wijzigingen op individueel niveau doorwerken tussen de 

werkgever en de werknemer. Hieronder komen eerst het cao-recht en het 

wijzigen van arbeidsvoorwaarden met behulp van het cao-recht aan de 

orde. Daarna wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de ondernemings-

raad invloed heeft op afspraken tussen de werknemer en de werkgever. In 

paragraaf vier komt de bedrijfsregeling aan bod en de mogelijkheden om 

die te wijzigen. In paragraaf vijf staat een conclusie.

.  Het cao-recht en het wijzigen 
 van arbeidsvoorwaarden

Inleiding

De eerste cao’s komen tot stand aan het einde van de e eeuw. In het 

begin van de e eeuw bestaat in de rechtswetenschap onduidelijkheid over 

de juridische status van de cao.  Op dat moment is er nog geen wettelijke 

regeling voor de cao. Die komt voor het eerst als de Wet op de arbeidsover-

eenkomst wordt ingevoerd in , waarin art. n  is opgenomen:

 

‘Elk beding tusschen den werkgever en den arbeider, strijdig met eene col-

lectieve arbeidsovereenkomst, door welke zij beiden gebonden zijn, zal op de 

daartoe strekkende vordering van ieder dergenen, die bij de collectieve arbeids-

overeenkomst partij waren, met uitsluiting evenwel van den werkgever zelven, 

worden nietig verklaard.

 A. Stege, De  en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer , p.  t/m 

. De discussie over de juridische status wordt hier buiten beschouwing gelaten. Stege heeft 

dat nader heeft uitgewerkt. J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van 

het Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie ( ), e herziene en uitgebreide druk, Amsterdam: 

N.V. De Arbeiderspers , p. , geeft overigens aan dat de eerste cao in Nederland in 

 werd gesloten.

 Wet van  juli , Stb. .



Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan eene regeling, getroffen 

door een of meer werkgevers of eene of meer rechtspersoonlijkheid bezittende 

vereenigingen van werkgevers, met eene of meer rechtspersoonlijkheid bezitten-

de vereenigingen van arbeiders, omtrent arbeidsvoorwaarden, bij het aangaan 

van arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.’

Art. n  was de enige wettelijke bepaling over de cao en veel dui-

delijkheid over de juridische status van de cao werd er niet mee bereikt. 

Wel bleek dat de regeling omtrent arbeidsvoorwaarden van toepassing kon 

worden op individuele werknemers, maar dat zij geen zelfstandig recht 

hadden om nakoming van de cao af te dwingen. Dit is af te leiden uit het 

eerste deel van art. n , waarin staat dat ‘dergenen, die bij de col-

lectieve arbeidsovereenkomst partij waren’ hiertoe bevoegd waren. In art. 

n  werd ook bepaald dat de werkgever geen recht had de nietigheid 

van met de cao strijdige bepalingen in te roepen. Alleen vakverenigingen 

waren daartoe bevoegd.

Aan het begin van de e eeuw groeit de beroepsbevolking. Ook het 

aantal georganiseerde werknemers neemt toe. Het aantal georganiseerde 

werknemers was op  januari  .  en dit aantal is op  januari  

toegenomen tot . .  Met het toenemen van het aantal georganiseerde 

werknemers neemt ook het belang toe van de cao als instrument voor 

arbeidsvoorwaardenvorming.

Rondom het einde van de Eerste Wereldoorlog ontstaat discussie over 

de regeling van de cao. De regeling van art. n  is summier en een 

verdergaande wettelijke regeling wordt wenselijk geacht. Uiteindelijk wordt 

in  een wetsontwerp ingediend voor de privaatrechtelijke regeling van 

de cao. Op  september  treedt de Wet op de collectieve arbeidsover-

eenkomst in werking.

De cao is tegenwoordig een zeer belangrijk instrument om arbeidsvoor-

waarden te realiseren. De lage organisatiegraad bij vakverenigingen – on-

geveer % van de werknemers is lid van een vakbond  – doet ten onrechte 

vermoeden dat slechts weinig werkgevers en werknemers aan arbeidsvoor-

 J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht 

sinds de codificatie ( ), e herziene en uitgebreide druk, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 

, p. .

 A. Stege, De  en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer , p.  en 

. Wet van  december , Stb. .

 W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, -recht, Deventer: Kluwer , p. . Vgl. CBS, 

Maandelijkse cijfers werkloze-, werkzame- en niet-beroepsbevolking,  dec./  feb., 

Voorburg/Heerlen : in  bedraagt de beroepsbevolking ,  miljoen werknemers en 

daarvan vallen bijna ,  miljoen werknemers onder een cao. Deze gegevens leiden dus tot 

een percentage van ongeveer %. 



waarden gebonden raken op grond van een cao. Door de systematiek van 

het cao-recht raken namelijk ook werknemers die geen lid zijn bij een 

vakvereniging (ongebonden werknemers) betrekkelijk snel gebonden aan 

een cao. De organisatiegraad van werkgevers is beslissend en niet de or-

ganisatiegraad van werknemers. Voor ongeveer % van de werknemers 

geldt een cao.  Ook gebeurt het dat ongebonden werkgevers een cao volgen 

door de arbeidsvoorwaarden uit een cao op hun werknemers van toepas-

sing verklaren. Deze werknemers worden niet meegeteld bij de %.

De Wet  is een ‘zuiver civielrechtelijke regeling van de collectieve 

arbeidsovereenkomst’: 

‘Het is een verhouding tussen collectiviteiten, in verenigingen georganiseerde 

individuen, waarbij de vereniging de belangen van de gehele groep vertegen-

woordigt, terwijl de vereniging op haar beurt door het bestuur vertegenwoor-

digd wordt. De gebondenheid is echter uit contract.’  

Fase wijst erop dat de cao meer is dan een contract: 

‘door art.  van de Wet op de c.a.o. en de mogelijkheid van algemeen ver-

bindendverklaring is in feite sprake van regelgeving in de bedrijfstak, waarbij 

privaatrechtelijke organisaties materiële wetgevers zijn: zij scheppen recht voor 

collectiviteiten. De  staat tussen contract en wet in, tussen afspraak en op-

gelegde norm, tussen publiek- en privaatrecht.’

De verhouding tussen collectiviteiten komt verder niet aan de orde, want in 

dit proefschrift staat de positie van de individuele werkgever en werknemer 

centraal. Omdat verreweg de meeste werkgevers en werknemers onder 

het arbeidsvoorwaardenregime van een cao vallen, kan niet onbesproken 

blijven hoe zij aan de inhoud van een cao gebonden raken en hoe latere 

wijzigingen van een cao op hen van toepassing worden. Ook komt aan 

de orde of voor de individuele werkgever en werknemer sprake is van 

een contractueel stelsel, dus een stelsel dat is gebaseerd op het algemeen 

overeenkomstenrecht.

 Kamerstukken  / ,  , nr. , p. ; Kamerstukken  (Sociale Nota ), , 

nr. , p. .

 J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht 

sinds de codificatie ( ), e herziene en uitgebreide druk, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 

, p. .

 W.J.P.M. Fase, De botsing tussen de contracts- en vakverenigingsvrijheid, Enige beschouwingen over het 

c.a.o.-recht, Deventer: Kluwer , p. .



Binding aan een cao door lidmaatschap en toepassing van de cao 

 op grond van art.  Wet 

Een cao is van toepassing op de werknemer die lid is van een vakorganisa-

tie die betrokken is bij het afsluiten van de cao voor de bedrijfstak waarin 

de werknemer werkzaam is. Wel is vereist dat zijn werkgever aan deze cao 

is gebonden. De werknemer raakt dan gebonden, doordat hij lid is van de 

vakbond, op grond van art.  jo. art.  Wet . Door het lidmaatschap 

bij de vakvereniging geeft de werknemer zijn contractsautonomie prijs ten 

gunste van de vakvereniging.

Vaak past de gebonden werkgever de cao ook toe op ongebonden werk-

nemers. De cao moet dan wel betrekking hebben op de werkzaamheden 

die de werkgever verricht. De werkgever heeft op grond van art.  Wet 

 de verplichting de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden ook aan te 

bieden aan ongebonden werknemers. Deze werknemers, zogenaamde art. 

-werknemers, hebben geen zelfstandig recht om dit af te dwingen. Zij 

kunnen wel de vakorganisatie vragen de werkgever ertoe te bewegen de 

ongebonden werknemers gelijke arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Het is 

de vraag of de vakorganisatie dat doet, omdat zij in beginsel slechts voor 

haar leden opkomt. Art.  Wet  is geen dwingendrechtelijke bepaling. 

Het afwijken of het buiten toepassing verklaren van art.  Wet  komt 

echter zelden voor.

Jacobs wijst erop dat de verplichting van art.  Wet  alleen voor de 

werkgever geldt ten aanzien van nieuw in dienst tredende werknemers. Hij 

leidt dit af uit de bewoordingen ‘welke hij aangaat’ uit art.  Wet .  

Fase en Van Drongelen menen echter dat art.  Wet  niet zo letterlijk 

moet worden gelezen. Zij stellen dat de wetgever met ‘het aangaan van 

de arbeidsovereenkomst’ wellicht ook het wijzigen van de arbeidsovereen-

komst bedoelt. Zij wijzen daarbij op art.  lid  Wet , waarin staat dat 

een cao ook geldt voor bestaande arbeidsovereenkomsten. Verder noemen 

zij een praktisch argument, namelijk dat een werkgever niet op de hoogte 

is van het lidmaatschap van zijn werknemers of het ontbreken daarvan. 

Daardoor weet de werkgever, als de lezing van art.  Wet  van Jacobs 

wordt gevolgd, niet welke arbeidsvoorwaarden gelden.

Als de werkgever de cao toepast op ongebonden werknemers, dan kan 

sprake zijn van stilzwijgende aanvaarding van de cao door de werknemer.  

 Kamerstukken  / , , nr. b, p. .

10. A.T.J.M. Jacobs, Collectief arbeidsrecht, Deventer: Kluwer , p. . Anders: Pres. 

Rb. Rotterdam  november , NJ , . 

 W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, -recht, Deventer: Kluwer , p.  en .

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

beweging, Den Haag:  Uitgevers , p. .



Naar mijn mening is de stilzwijgende aanvaarding te gronden op art. :  

. Uit de gedragingen van de werknemer kan worden afgeleid dat hij de 

rechten uit de cao aanvaardt. Art. :   is bruikbaar in de situatie waarin 

de werknemer niet protesteert tegen het toepassen van de cao. Als er aan-

vaarding is via art. :  , dan kan de ongebonden (art. -) werknemer 

de cao ook in rechte afdwingen. Door de stilzwijgende aanvaarding van 

het aanbod van de werkgever om de cao toe te passen komt namelijk een 

rechtens afdwingbare overeenkomst tot stand. Wel blijft de situatie mogelijk 

dat stilzwijgende aanvaarding niet kan worden aangenomen. 

Deze opvatting is goed in overeenstemming te brengen met het arrest 

Suk/Brittania, waarin de Hoge Raad overweegt dat een ongebonden werk-

nemer het toepassen van een cao niet kan afdwingen als een werkgever de 

cao niet toepast, terwijl daartoe wel de verplichting bestaat op grond van 

art.  Wet .  Suk deed in dat arrest echter geen beroep op stilzwij-

gende aanvaarding en dat kon hij ook niet doen, want de werkgever had 

nooit de cao toegepast en dus nooit een aanbod gedaan. Overigens bestond 

art. :   nog niet. In de parlementaire geschiedenis van het  komt 

echter wel naar voren dat uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad blijkt 

dat in zwijgen een verklaring besloten kan liggen.  Suk had ook met verwij-

zing naar deze rechtspraak niet kunnen betogen dat hij de cao stilzwijgend 

had aanvaard, omdat er geen aanbod was. Suk raakte arbeidsongeschikt 

na een dienstverband van  jaar bij Brittannia. Als de cao wel steeds was 

toegepast tijdens deze  jaar, dan had Suk wel kunnen stellen dat hij de 

cao stilzwijgend had aanvaard. Strikt genomen is deze opvatting in dat ar-

rest niet aan de orde gekomen, waardoor niet zonder meer is uitgesloten 

dat een beroep op art. :   zou kunnen slagen. 

Naar mijn mening kan een afdwingbare verbintenis tot stand komen uit 

gedragingen van een werknemer. Dit kan het geval zijn als de ongebonden 

werknemer bijvoorbeeld jarenlang zonder protest accepteert dat de gebon-

den werkgever de cao op hem toepast. 

De art. -werknemer kan het aanbod van de werkgever weigeren om 

de arbeidsvoorwaarden uit de cao toe te passen. Als de cao tot een ver-

slechtering van de dan geldende arbeidsvoorwaarden leidt, dan doet een 

ongebonden werknemer dat vermoedelijk ook.

Fase brengt naar voren dat wellicht de dreiging met ontslag een werkne-

mer ertoe kan brengen wel de arbeidsvoorwaarden uit de cao te aanvaar-

den.  Van Slooten meent dat de oplossing van ontslag ongewenst is van-

   juni , NJ ,  (Suk/Brittannia). Bevestigd in: Rb. Amsterdam,  mei , 

JAR /  (Robert Bosch/Duschka).

 E.M. Meijers, Ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek, Toelichting eerste gedeelte (boek - , 

’S-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf , p. .

 W.J.P.M. Fase, ‘cao-recht en contractsvrijheid’, Arbeid Integraal / , p. .



wege de daaruit voortvloeiende schade.  Naar mijn mening rechtvaardigt 

het weigeren tot het aanvaarden van slechtere arbeidsvoorwaarden niet (de 

dreiging met) ontslag, omdat de werknemer gebruik moet kunnen maken 

van zijn negatieve vakbondsvrijheid.  Het recht daartoe geldt overigens niet 

onverkort en is niet in het  vastgelegd.  De werknemer kiest ervoor 

zich niet te laten vertegenwoordigen door een vakvereniging. Het recht op 

negatieve vakbondsvrijheid komt in het gedrang als de werknemer door de 

werkgever vervolgens zo onder druk kan worden gezet dat hij alsnog de 

door een vakvereniging bedongen arbeidsvoorwaarden accepteert. Daarbij 

komt dat een werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst de 

mogelijkheid had om een incorporatiebeding op te nemen dat steeds de 

geldende cao op de rechtsverhouding van toepassing verklaart.  Als een 

werkgever dat heeft nagelaten, dan is verdedigbaar dat hij heeft geac-

cepteerd dat hij met werknemers, die geen lid zijn van een vakvereniging, 

arbeidsvoorwaarden kan afspreken die afwijken van de cao.

Stege stelt dat art.  Wet  kan worden geschrapt, omdat de werk-

gever werknemers op grond van het (veel internationale) gelijke behande-

lingsrecht op dezelfde wijze dient te behandelen. Stege wijst er daarbij op 

dat de Hoge Raad het beginsel van gelijke beloning voor gelijke arbeid in 

het Agfa-arrest heeft erkend als algemeen erkend rechtsbeginsel.  

Naar mijn mening bieden de regels van gelijke behandeling geen oplos-

sing voor de individuele ongebonden werknemer. De werknemer is niet te 

beschouwen als een vergelijkbaar geval, nu hij ongebonden is en de onge-

bondenheid kan een rechtvaardiging zijn voor ongelijke behandeling.

Het eerste deel van art.  Wet  biedt overigens ook ruimte aan 

cao-partijen om ongelijkheid te creëren tussen gebonden en ongebonden 

werknemers. Daar staat immers dat werkgever alleen dezelfde arbeidsvoor-

waarden moet aanbieden ‘wanneer bij collectieve arbeidsovereenkomst niet 

anders is bepaald’. Deze zinsnede van art.  Wet  is mijns inziens 

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

beweging, Den Haag:  Uitgevers , p.  en . Met verwijzing naar Ktr. Wageningen 

 april , PRG. / .

 Zie hierover: K. Boonstra, ‘Erkenning negatieve vrijheid van vakvereniging’, SMA / , 

p.  t/m .

 F. Dorssemont, ‘De vakverenigingsvrijheid ex artikel  , méér dan een sequeel van 

de vrijheid van vereniging?’, ArA / , p. . Het recht op negatieve vakverenigingsvrijheid 

kan het afleggen tegen het collectief belang, bijvoorbeeld als de overheid arbeidsvoorwaarden 

dwingend oplegt en als met de arbeidsvoorwaarden een sociaal belang is gediend. Vgl. 

  september , C- /  (Albany).

 Dit punt geeft Fase eveneens aan: W.J.P.M. Fase, ‘cao-recht en contractsvrijheid’, Arbeid 

Integraal / , p. .

 Zie A. Stege, De  en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer , p. 

 en .



een wettelijke erkenning dat gebonden en ongebonden werknemers door 

de wetgever niet als gelijke gevallen worden beschouwd. Als stilzwijgende 

aanvaarding van een cao door ongebonden werknemers is te gronden op 

art. :  , dan zou de vakvereniging met behulp van deze zinsnede 

wel vaker onderscheid kunnen maken en zo haar bestaansrecht kunnen 

benadrukken.

Ook de arresten Parallel Entry/KLM en Kessler/Kesbeke zijn hier relevant.  

In deze arresten staat gelijke beloning centraal. De Hoge Raad overweegt 

in het arrest Parallel Entry/KLM:

‘Zoals hiervoor in .  is overwogen, betekent dit dat de vraag of het onder-

scheid verboden is en de overeengekomen overgangsregeling derhalve buiten 

toepassing moet worden gelaten, slechts bevestigend kan worden beantwoord, 

indien dit onderscheid naar de ingevolge art. :   toepasselijke maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij deze toetsing dient het be-

ginsel van gelijke behandeling van gelijke arbeid onder gelijke omstandigheden 

in aanmerking te worden genomen, maar behoort evenzeer rekening te worden 

gehouden met de andere omstandigheden van het geval.

De rechtbank heeft dit een en ander niet miskend. Zij heeft bij haar oordeel 

dat  en  redelijkerwijs konden besluiten dat de bij  opgebouwde 

senioriteit niet geheel zou worden erkend en dat dit niet in strijd is met enig 

discriminatieverbod gelet op de omstandigheden dat  veelal met aanzienlijk 

kleinere vliegtuigen en niet intercontinentaal vloog en dat zij zich begaf in een 

ander marktsegment met een lager serviceniveau. Zij heeft voorts overwogen 

dat niet alleen rekening moet worden gehouden met de belangen van de -

vliegers, maar ook met de belangen van de -vliegers, omdat toekenning van 

senioriteit aan de -vliegers ten nadele zou werken van de -vliegers, en 

dat tevens een rol speelt dat het een bij  overeengekomen regeling betreft.’

 Keus geeft in zijn conclusie voor het arrest Kessler/Kesbeke aan: 

‘In dat arrest (Parallel Entry/KLM, ) heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat 

indien geen sprake is van een door de wet of een rechtstreeks werkende ver-

dragsbepaling verboden (en veelal op persoonsgebonden kenmerken berustend) 

onderscheid, geen directe toetsing plaatsvindt aan het beginsel dat gelijke arbeid 

gelijk moet worden beloond. De toepasselijke maatstaf is dan ‘‘goed werkgever-

schap’’ in de zin van art. :  . Binnen dat kader kan wel getoetst worden 

aan het beginsel van gelijk loon voor gelijke arbeid en kan aan dat beginsel zelfs 

een zwaar gewicht worden toegekend, maar is dat beginsel niet doorslaggevend: 

   januari , JAR /  (Parallel Entry/KLM);   oktober , JAR /  

(Kessler/Kesbeke). Deze arresten zijn gewezen na de publicatie van het proefschrift van Stege.



het dient (ook volgens de Hoge Raad) immers naast andere omstandigheden 

van het geval te worden betrokken in de afweging of de werkgever in de ge-

geven omstandigheden in strijd met de eisen van goed werkgeverschap heeft 

gehandeld.

Gezien de algemene bewoordingen waarin het criterium en de uitwerking daar-

van zijn gesteld, is mijns inziens evident dat de Hoge Raad de toepassing 

daarvan niet heeft willen beperken tot gevallen van ongelijkheid bij functie-

waardering en -indeling.’

Mocht wel van gelijke gevallen sprake zijn, dan is op basis van deze arresten 

alsnog te concluderen dat gelijke behandeling niet is vereist. Ook andere 

omstandigheden van het geval moeten worden betrokken bij de afweging of 

de werkgever in strijd handelt met de vereisten van goed werkgeverschap. 

Eén van deze omstandigheden is de ongebondenheid van de werknemer. 

Ook is van belang of het onderscheid is gebaseerd op een in een cao opge-

nomen regeling.  Keus benadrukt dat de Hoge Raad niet de bedoeling 

heeft de regels voor gelijke behandeling te beperken tot gevallen van onge-

lijkheid bij functiewaardering en –indeling. Andere gevallen van ongelijke 

behandeling moeten eveneens met behulp van de regel uit het arrest Parellel 

Entry/KLM worden beoordeeld, bijvoorbeeld het geval waarin een gebonden 

en een ongebonden werknemer verschillend worden behandeld.

Binding aan een cao door middel van een incorporatiebeding

De werkgever kan de werknemer ook aan een cao binden door middel van 

een incorporatiebeding in de individuele arbeidsovereenkomst. Het binden 

aan een cao door middel van een incorporatiebeding is gebaseerd op twee-

zijdigheid. Zowel de werknemer als de werkgever stemmen expliciet in met 

het incorporatiebeding. De werknemer kan vervolgens een beroep doen op 

de bepalingen uit de cao, ongeacht of hij lid is van een vakvereniging. Dit 

is een belangrijk verschil tussen de art.  Wet  gebondenheid en de 

gebondenheid op grond van een incorporatiebeding.  Ook als de werkge-

ver en de werknemer ongebonden zijn kunnen zij een cao van toepassing 

verklaren met behulp van een incorporatiebeding. Zij hebben dan niet de 

bevoegdheid af te wijken van driekwart dwingend recht. De cao-bepalingen 

waarin wordt afgeweken van driekwart dwingend recht kunnen zij dus niet 

incorporeren, al gebeurt dat in de praktijk overigens wel. De kantonrechter 

te Bergen op Zoom overweegt bijvoorbeeld dat is toegestaan van de wet-

telijke proeftijd af te wijken in een individuele arbeidsovereenkomst, omdat 

 Voor zover men ervan uitgaat dat de art. -werknemer niet tot overeenstemming komt 

op grond van art. :  .



de mogelijkheid daartoe duidelijk in een toepasselijke cao is gegeven.

Bij de tweezijdigheid die de binding aan een cao door middel van een 

incorporatiebeding impliceert, is een kanttekening op zijn plaats. Formeel 

bestaat namelijk wel contractsvrijheid, maar het is zeer de vraag of de 

werknemer onderhandelingsvrijheid heeft. Naar mijn mening is het te be-

twijfelen of een doorsnee-werknemer tijdens een arbeidsvoorwaardenge-

sprek enige ruimte heeft om over het incorporeren van een cao te onder-

handelen.  Een doorsnee-werknemer heeft evenmin veel ruimte om buiten 

de bandbreedte van de cao-bepalingen over de inhoud van arbeidsvoor-

waarden te onderhandelen. De werkgever legt meestal eenzijdig op dat de 

cao wordt toegepast en een werknemer die daarmee niet instemt wordt 

niet aangenomen. Deze redenering legt ook het  aan in een zaak 

over negatieve vakverenigingsvrijheid. Deze zaak ging over de positie van 

twee sollicitanten die een vacature wilden vervullen waarbij een verplicht 

lidmaatschap van een bepaalde vakvereniging onderdeel uitmaakte van de 

arbeidsvoorwaarden. Het  overweegt: ‘Had they refused, they would 

not have been recruited’.

De toepassing van een bepaalde cao is dus vaak een voldongen feit waar-

voor de werknemer wordt gesteld bij de indiensttreding. Dit is overigens 

niet anders ten aanzien van andere arbeidsvoorwaarden die de werkgever 

aanbiedt bij de indiensttreding. De werkgever is ook dan meestal de ster-

kere partij en daardoor in staat bepaalde arbeidsvoorwaarden op te leggen. 

Werkgevers doen dit overigens (tevens) uit praktisch oogpunt, omdat zij niet 

met iedere werknemer individueel willen onderhandelen over arbeidsvoor-

waarden. Het gebrek aan onderhandelingskracht van werknemers is (ten 

minste deels) ondervangen, doordat werknemers worden beschermd tegen 

hun gebrek aan onderhandelingsvrijheid door het dwingendrechtelijk ka-

rakter van een aantal arbeidsrechtelijke regels en doordat vakverenigingen 

wel onderhandelingskracht hebben bij de totstandkoming van cao’s. 

Binding aan een cao door middel van algemeen verbindend verklaring

Werknemers die in dienst treden bij een nieuwe werkgever komen voor de 

vraag te staan of een cao van toepassing is, ongeacht of ze lid zijn van een 

 Ktr. Bergen op Zoom  april , JAR /  (X./Specsavers).

 In dezelfde zin: J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: 

De onderneming in beweging, Den Haag:  Uitgevers , p. . Ook Beltzer meent 

dat werknemers weinig onderhandelingsruimte hebben, zie R.M. Beltzer, ‘Waarom het 

incorporatiebeding onder art. :  bw valt’, SMA / / , p. .

 ehrm  januari , Cases of Sørensen v. Denmark en Rasmussen v. Denmark, 

applications nos. /  en / . Vgl. K. Boonstra, ‘Erkenning negatieve vrijheid 

van vakvereniging’, SMA / , p. .



vakvereniging. Deze vraag is terecht, omdat werknemers niet altijd invloed 

hebben op hun eigen gebondenheid aan een cao. Als de cao namelijk 

algemeen verbindend is verklaard, dan is het feit dat de werknemer een ar-

beidsovereenkomst aangaat binnen een bepaalde bedrijfstak waarop de cao 

van toepassing is voldoende om de werknemer te binden. Het algemeen 

verbindend verklaren van een cao is mogelijk sinds de Wet  uit .  

Door middel van algemeen verbindend verklaren kan een (individu-

ele) arbeidsovereenkomst worden gewijzigd. Zodra de minister besluit een 

cao algemeen verbindend te verklaren, worden de arbeidsvoorwaarden uit 

de cao die algemeen verbindend is verklaard, van toepassing op de ar-

beidsovereenkomst van de werkgever en de werknemer in de betreffende 

bedrijfstak. Afspraken die strijdig zijn met een algemeen verbindend ver-

klaarde cao zijn nietig gedurende de looptijd van de algemeen verbindend 

verklaring. Een algemeen verbindend verklaarde cao is recht in de zin van 

art.  Wet .  Tegen een besluit tot algemeen verbindend verklaring 

staat bezwaar en beroep open.  Fase en Olbers hebben dit eerder bepleit.  

Ondernemings-cao’s kunnen ook algemeen verbindend worden verklaard. 

Deze kunnen namelijk ook voor een gehele bedrijfstak gelden.

Een werkgever kan een verzoek doen tot uitzondering van de alge-

meen verbindend verklaring (dispensatie). Tot voor kort werd een der-

gelijk verzoek standaard ingewilligd.  De minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid heeft hierin per  januari  verandering aangebracht. 

‘(Vervolg)dispensatie werd voorheen op basis van het Toetsingskader  

nagenoeg automatisch verleend bij het hebben van een eigen rechtsgeldige 

cao. Dit automatisme komt te vervallen.’  Dispensatie wordt voortaan al-

leen verleend indien sprake is van zwaarwegende argumenten waardoor 

toepassing van de bedrijfstak-cao door middel van algemeenverbindendver-

 Wet van  mei , stb. .

 Kamerstukken  / , , nr. b, p. ; E. Verhulp, ‘Uitleg van -bepalingen’, ArA 

/ , p. .

 RvS  oktober , JB / .

 W.J.P.M. Fase, De botsing tussen de contracts- en vakverenigingsvrijheid, Enige 

beschouwingen over het c.a.o.-recht, Deventer: Kluwer , p. ; M.M. Olbers, ‘De avv-

cao: een hybride rechtsfiguur’, SMA / / , p. .

 Grapperhaus , (T&C Arbeidrecht), art.  Wet , aant. .

 A. Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners, Deventer: Kluwer , 

p. . Zie ook: F.B.J. Grapperhaus, ‘Dispensatie van algemeenverbindendverklaring’, SMA 

/ , p. . Grapperhaus brengt naar voren dat een verzoek tot dispensatie niet vol 

inhoudelijk werd getoetst.

 Zie Wijziging Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring -bepalingen van  

november , kenmerk / / / B, p. . Zie ook bijlage , toelichting, bij de 

brief van  maart  van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de 

Stichting van de Arbeid (kenmerk / / / ).



klaring redelijkerwijze niet kan worden gevergd – bijvoorbeeld als specifieke 

bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van de ondernemingen 

die onder de werkingssfeer van de -cao vallen –. Verschillen in de ar-

beidsvoorwaardenpakketten worden niet meegewogen. Voorts wordt de on-

afhankelijkheid bekeken (ten opzichte van elkaar) van partijen die vanwege 

een eigen rechtsgeldige cao om dispensatie verzoeken.  Fase brengt naar 

voren dat als een vereniging niet onafhankelijk is van de werkgever een 

beroep mogelijk wordt op -verdrag  en het verzoek om dispensatie 

kan worden afgewezen.  Bij de inwilliging van een verzoek tot dispensatie 

van de algemeen verbindend verklaring behoudt de werkgever de vrijheid 

om een eigen cao op zijn werknemers toe te passen.

Binding aan latere wijzigingen van cao’s35

Het wijzigen van een cao kan leiden tot een inhoudelijke wijziging van de 

wederzijdse rechten en plichten tussen partijen bij een individuele arbeids-

overeenkomst. Voor een groot deel van de werknemers en werkgevers geldt 

dat zij op dezelfde wijze als zij gebonden raken aan een cao, gebonden 

raken aan toekomstige wijzigingen van een cao. Dit is duidelijk als de cao 

opnieuw algemeen verbindend wordt verklaard. Ook een lid van de vakver-

eniging raakt echter gebonden aan een nieuwe cao. De art. -werknemer 

valt door zijn arbeidsovereenkomst in beginsel weer onder dezelfde nieuwe 

arbeidsvoorwaarden als zijn gebonden collega’s, omdat de werkgever op 

grond van art.  Wet  verplicht is deze arbeidsvoorwaarden ook op de 

art. -werknemer toe te passen. De art. -werknemer dient formeel wel 

in te stemmen met de nieuwe cao en kan de nieuwe arbeidsvoorwaarden 

eventueel weigeren. In de praktijk sluit een gebonden werkgever meestal 

een incorporatiebeding af met alle werknemers en daarbij neemt hij tevens  

een beding op waardoor de toekomstige wijzigingen van een cao worden 

geïncorporeerd.

Voor de ongebonden werkgever die de cao toepast door middel van 

een incorporatiebeding kan een latere wijziging van een cao tot proble-

men leiden. Dit gebeurt als het incorporatiebeding niet duidelijk is over 

de gebondenheid aan toekomstige wijzigingen. Als een incorporatiebeding 

onduidelijk is geformuleerd, is niet altijd goed te achterhalen of partijen  

 Zie de brief van  maart  van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

aan de Stichting van de Arbeid (kenmerk / / / ). Vgl. Rb. Rotterdam  juni 

, LJN: AT  (Van der Noordt personeelsdiensten).

 W.J.P.M. Fase, ‘cao-recht en contractsvrijheid’, Arbeid Integraal / , p. .

 Zie over dit onderwerp in het algemeen: S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van 

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



de bedoeling hadden dat toekomstige wijzigingen tussen hen gelden. Het 

Haviltex-criterium is dan doorslaggevend om te bepalen welke cao geldt.

Een incorporatiebeding dat steeds de op een bepaald moment geldende 

cao toepast kan als wijzigingsbeding in de zin van art. :   worden 

opgevat.  Een argument hiervoor is dat steeds als de cao wijzigt, de gewij-

zigde cao van toepassing wordt op grond van het incorporatiebeding. Er is 

sprake van een wijziging van de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden, die 

worden vervangen door de arbeidsvoorwaarden uit de nieuwe cao. Een ar-

gument hiertegen is dat de werkgever geen ruimte heeft om de cao niet toe 

te passen als deze wordt vernieuwd. Zowel de werkgever als de werknemer 

geven hun contractsautonomie prijs bij het aangaan van de arbeidsover-

eenkomst. Als een werkgever niet de meest recente cao wil toepassen, kan 

de werknemer het wel toepassen daarvan afdwingen met een beroep op het 

incorporatiebeding. Dit laatste argument is mijns inziens doorslaggevend 

en leidt ertoe dat een incorporatiebeding niet als wijzigingsbeding in de 

zin van art. :   moet worden beschouwd.  Partijen bepalen bij het 

aangaan van het incorporatiebeding het moment van gebondenheid aan 

toekomstige wijzigingen van de geïncorporeerde regeling, terwijl het mo-

ment van gebondenheid aan toekomstige wijzigingen bij het gebruik van de 

wijzigingsbevoegdheid van art. :   niet bij voorbaat vast staat.  

Daarbij komt dat art. :   alleen de werkgever de mogelijkheid 

biedt om tot een wijziging te komen. Een werknemer kan zich niet op een 

wijzigingsbeding in de zin van art. :   beroepen, terwijl hij zich wel 

op een incorporatiebeding kan beroepen.

 A.F. Bungener en E. Koot-van der Putte, ‘Incorporeren van een cao door een ongebonden 

werkgever’, Sociaal Recht / / , p.  t/m . Vgl. S.F. Sagel, ‘Representativiteit van 

vakbonden en gebondenheid van werknemers aan cao’s’, Arbeidsrecht / /  (katern), p.  

t/m .

 Zie hierover F. Koning, ‘De cao, de ongebonden werknemer en het wijzigingsbeding’, 

SMA / / , p. ; S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het 

bijzonder na een fusie of overname, Deventer: Kluwer , p.  en S.F.H. Jellinghaus, 

‘Annotatie bij    maart , nr. C- /  (Werhof)’, jin / , p. . Vgl. J.M. van 

Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De onderneming in beweging, 

Den Haag:  Uitgevers , p. ; R.M. Beltzer, ‘Waarom het incorporatiebeding onder 

art. :  bw valt’, SMA / / , p.  t/m  en R.A.A. Duk, ‘Het incorporatiebeding en 

art. :  bw’, SMA / / , p.  t/m .

 In dezelfde zin: R.A.A. Duk, ‘Het incorporatiebeding en art. :  bw’, SMA / / , p. 

. Zie ook: R. Hansma, ‘Een geïncorporeerde cao zomaar veranderen?’, SMA / / , p. 

 t/m ; A.F. Bungener en E. Koot-van der Putte, ‘Het incorporatiebeding en art. :  

bw: een reactie’, SMA / / , p.  t/m .

 Vgl.   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi).

 Een werknemer zou overigens wel voor zichzelf een eenzijdig wijzigingsbeding kunnen 

sluiten met de werkgever als zijn onderhandelingspositie dat toelaat. Art. :   is dan niet 

van toepassing.



Een wijzigingsbeding in de zin van art. :   speelt overigens wel 

een belangrijke rol bij de wijziging van collectieve arbeidsvoorwaarden. De 

gebondenheid aan gewijzigde arbeidsvoorwaarden kan namelijk worden 

gerealiseerd met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding als niet bij 

voorbaat is geregeld dat werknemers aan toekomstige wijzigingen van een 

cao gebonden raken. Een dergelijk beding moet wel zijn opgenomen in de 

individuele arbeidsovereenkomsten. De toets van art. :   is indivi-

dueel.  Of de toets van art. :   ook altijd daadwerkelijk inhoudelijk 

wordt aangelegd is de vraag. De werkgever kan de nieuwe cao ook als een 

voldongen feit presenteren en volstaan met de mededeling dat een nieuwe 

cao – eventueel met verwijzing naar het eenzijdig wijzigingsbeding – is gaan 

gelden.  Werknemers zullen doorgaans niet protesteren, omdat een nieuwe 

cao meestal tot een verbetering leidt van hun arbeidsvoorwaarden.

De werkgever kan het incorporatiebeding wel formuleren als een eenzij-

dig wijzigingsbeding. Hij behoudt zich dan het recht voor om te bepalen 

of steeds de meest recente cao van toepassing wordt. Als een werkgever 

dat heeft gedaan, kan er van uit worden gegaan dat een werkgever die de 

meest actuele cao wenst toe te passen doorgaans een zwaarwichtig belang 

heeft. Van Slooten brengt naar voren dat een zwaarwichtig belang altijd 

aanwezig is, als er een cao-afspraak is die op grond van een incorporatie-

beding doorwerkt en verwijst daarbij naar de parlementaire geschiedenis 

van art. :  .

Art. :   is naar mijn mening niet te gebruiken om een nieuwe 

collectieve regeling in te voeren.  De wetsbepaling is slechts toepasselijk 

in het geval de werkgever een in de arbeidsovereenkomst voorkomende 

arbeidsvoorwaarde wil wijzigen.  Dit is een strikte lezing van art. :  

, maar een dergelijke lezing is mijns inziens terecht. De regering had 

namelijk eenvoudig een andere formulering kunnen gebruiken, bijvoor-

beeld door de bewoordingen ‘in een arbeidsvoorwaarde voorkomende’ weg 

te halen, terwijl tegelijkertijd de woorden ‘of invoeren’ achter ‘wijzigen’ 

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

beweging, Den Haag:  Uitgevers , p. . Zie Kamerstukken  / ,  , nr. , p. 

.

 Dit geldt overigens ook voor wijzigingen op grond van art. :  . Ook die zullen met 

regelmaat als voldongen feit worden gepresenteerd.

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

beweging, Den Haag:  , p. . Zie Kamerstukken  / ,  , nr. , p.  en .

 Vrijwel alle jurisprudentie over art. :   gaat over het wijzigen of intrekken van 

arbeidsvoorwaarden, vaak opgenomen in een reglement. Het invoeren van een nieuw 

reglement op grond van art. :   is in de jurisprudentie niet aan de orde geweest. 

 Duk wijst erop dat de enkelvoudige formulering van art. :  bw (“arbeidsvoorwaarde) 

tot “cherry picking” kan leiden. Zie R.A.A. Duk, ‘Het incorporatiebeding en art. :  bw’, 

SMA / / , p. .



hadden kunnen worden toegevoegd. Ook strookt een te ruime toepassing 

van art. :   niet met de gedachte achter de regeling van art. :  

: ‘Met het in artikel II (dit is art. :  , ) van het wetsvoorstel 

vervatte voorstel wordt beoogd het terugdringen van eenzijdige wijziging 

van arbeidsvoorwaarden door werkgevers.’  Uit sommige bewoordingen 

van de regering kan echter worden afgeleid dat art. :   wellicht ook 

ruimer kan worden toegepast. Zo heeft de regering het ook over ‘het be-

lang van de werknemer om beschermd te worden tegen de mogelijkheid 

dat de werkgever zonder de instemming van de werknemer wijzigingen 

aanbrengt in de arbeidsovereenkomst.’  Hier wordt niet gesproken van 

een arbeidsvoorwaarde, maar over de arbeidsovereenkomst. Een wijziging 

in de arbeidsovereenkomst zou ook een invoering van een nieuwe regeling 

kunnen omvatten.

De ongebonden werkgever die geen beroep kan doen op een incorpo-

ratiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding dient instemming van zijn 

werknemers te verkrijgen om een nieuwe cao toe te passen. Dit geldt ook 

voor de gebonden werkgever die geen beroep kan doen op een incorpora-

tiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding, terwijl hij wel een nieuwe cao 

wil toepassen op de ongebonden werknemers. 

Het toepassen van voor de werknemer gunstige wijzigingen van de cao 

levert een werkgever geen problemen op. Als de nieuwe cao ongunstiger 

bepalingen bevat, dan bestaat de kans dat de werknemers willen vasthou-

den aan de oorspronkelijke cao.  Als dan een eenzijdig wijzigingsbeding is 

opgenomen, dan kunnen werknemers de toepassing van de nieuwe cao pro-

beren tegen te houden met een beroep op de redelijkheid en billijkheid.  

In de praktijk komt het amper voor dat een nieuwe cao een verslechtering 

inhoudt.  Wel kunnen de arbeidsvoorwaarden minder verbeteren dan door 

de werknemers werd verwacht.

Van Slooten meent dat het invoeren of wijzigen (waaronder verslechte-

ren) van collectieve regelingen wel tot problemen voor de werkgever kan 

leiden. Hij geeft hiervoor als eerste oorzaak dat het contractueel stelsel ertoe 

leidt dat art. -werknemers niet gebonden raken. Als geen eenzijdig wijzi-

 Kamerstukken  / , , nr. , p. .

 Kamerstukken  / , , nr. , p. .

 Zie hierover: J.M. van Slooten, Collectieve verlaging van arbeidsvoorwaarden, in: De 

onderneming in beweging, Den Haag:  Uitgevers , p.  t/m .

   oktober , NJ ,  (IBM). Zie over deze problematiek ook A. Stege, De cao 

en het 

regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer , p. .

 Zie ook F. Koning, ‘De cao, de ongebonden werknemer en het wijzigingsbeding’, SMA 

/ / , p. .



gingsbeding is afgesproken kan alleen op grond van art. :  lid   een 

wijziging worden doorgevoerd. De tweede oorzaak is dat het primaat van 

de cao ervoor zorgt dat art. :   een zware toets bevat. Van Slooten 

komt vervolgens tot een aantal suggesties ter verbetering. Ten eerste stelt 

hij voor dat ondernemings-cao’s, inclusief sociale plannen, algemeen ver-

bindend kunnen worden verklaard. Ten tweede zouden overeenkomsten 

met de ondernemingsraad wel doorwerking kunnen krijgen. Ten derde stelt 

hij voor gekwalificeerde meerderheidsbeslissingen toe te laten.

De mogelijkheden om gebonden te raken aan een toekomstige wijziging 

van een cao zonder nieuwe instemming, namelijk door lidmaatschap of 

door middel van algemeen verbindend verklaring, leidt ertoe dat partijen 

aan wijzigingen gebonden raken zonder dat deze voor hen kenbaar zijn 

op het moment dat zij zich binden. Partijen geven door lid te worden van 

een vakvereniging hun contractsautonomie op en dienen de cao te volgen. 

Het staat hen soms wel vrij om ten gunste van de werknemer van de cao 

af te wijken. Partijen geven hun contractsautonomie eveneens op als zij 

toekomstige wijzigingen van een cao bij voorbaat, dus bij het aangaan van 

een arbeidsovereenkomst, incorporeren.

Fase brengt naar voren dat partijen bij een individuele arbeidsover-

eenkomst eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen als één van 

hen lid wordt van een vakvereniging. Dit geldt voor de situatie waarin de 

werknemer al lid is en de werkgever lid wordt. Daardoor worden immers 

de arbeidsvoorwaarden uit de cao van toepassing. Ook werknemers die niet 

aan de cao zijn gebonden, terwijl hun werkgever dat wel is, kunnen, door 

lid te worden van een vakvereniging die partij is bij de op hun bedrijfstak 

toepasselijke cao, voortaan aanspraak maken op de daarin opgenomen 

arbeidsvoorwaarden.

Als een partij bij een individuele arbeidsovereenkomst door lidmaat-

schap aan een cao is gebonden, dan staat het deze partij vrij het lidmaat-

schap op te zeggen tijdens de looptijd van een cao. Dit heeft echter niet tot 

gevolg dat de cao niet meer geldt (zie art.  Wet ). De gebondenheid 

eindigt pas als de cao afloopt, wijzigt of wordt verlengd na het einde van 

het lidmaatschap.

Uit het bovenstaande blijkt dat door middel van het cao-recht afspraken 

kunnen wijzigen die gelden binnen de individuele arbeidsverhouding. Het 

wijzigen op grond van het cao-recht is vermoedelijk zelfs de meest voorko-

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

beweging, Den Haag:  Uitgevers , p.  en .

 W.J.P.M. Fase, ‘cao-recht en contractsvrijheid’, Arbeid Integraal / , p. .



mende manier van wijzigen voor partijen bij een individuele arbeidsover-

eenkomst, omdat ongeveer % van de werknemers onder een cao valt. De 

doorsnee-werknemer wordt ten minste éénmaal tijdens de looptijd van zijn 

individuele arbeidsovereenkomst bij een bepaalde werkgever met een wij-

ziging van de toepasselijke cao geconfronteerd. Dit komt doordat cao’s een 

relatief korte looptijd hebben ten opzichte van de looptijd van individuele 

arbeidsovereenkomsten. In  is de gemiddelde duur van een dienstver-

band negen jaar en acht maanden.  In  was een werknemer gemiddeld 

zelfs  jaar in dienst.  Een cao kan een maximale looptijd hebben van vijf 

jaar (zie art.  Wet ), maar in de praktijk is de looptijd vaak korter. De 

wijzigingen van een cao zijn overigens niet altijd bijzonder. Meestal leidt 

een wijziging van een cao tot een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. 

Vaak zijn het wijzigingen van de bedragen in de loonschalen.

Het wijzigen van de cao gebeurt niet op basis van individuele onder-

handelingen tussen de werkgever en de werknemer, maar is gebaseerd op 

collectieve onderhandelingen tussen vakverenigingen of een vakvereniging 

en een werkgever. Het resultaat van de collectieve onderhandelingen werkt 

vervolgens door op individueel niveau. Individuele werknemers en werkge-

vers hebben weinig invloed op latere wijzigingen van een cao. De nieuwe 

cao is meestal een voldongen feit. Een werkgever die onderhandelt over 

een ondernemings-cao, heeft uiteraard wel invloed op de inhoud daarvan. 

Bij de meeste cao’s onderhandelen vakverenigingen over de inhoud van de 

cao. De Hoge Raad lijkt ervan uit te gaan dat vakbonden de belangen van 

werknemers afdoende behartigen: ‘Aangenomen moet dan worden dat in 

de bescherming van de werknemer (…) is voorzien doordat de vakorgani-

saties bij de totstandkoming van de  betrokken zijn geweest.’ 

Een contractueel stelsel voor de individuele werkgever en werknemer?

De individuele werkgever en werknemer hebben ten aanzien van arbeids-

voorwaarden uit een cao in beginsel contractsautonomie. In de paragrafen 

 A.C.J.M. Wilthagen, R. Grim en A.A.G. van Liempt, ‘Flexibilisering arbeidsmarkt 

stagneert’, ESB - - , p. .

 Zie www.cbs.nl, “Ruim een derde werkenden al meer dan  jaar dienst”, bericht van  

juli .

   december , JAR /  (TPG/Bollemeijer), r.o. . . Zie over dit arrest onder 

meer: W.H.A.C.M. Bouwens, ‘Driekwart-dwingend recht en de niet rechtstreeks toepasselijke 

cao’, ArA / , p.  t/m ; J.M. van Slooten, ‘De binding van de ongebonden werknemer 

aan driekwart dwingend recht’, Sociaal Recht / , p.  en ; G.C. Boot, ‘Afwijking 

van driekwart-dwingende bepalingen in een individuele arbeidsovereenkomst?’, Arbeidsrecht 

/ , p.  t/m ; A.F. Bungener en E. Koot, ‘Arbeidsvoorwaardenvorming na het arrest 

TPG/Bollemeijer’, Sociaal Recht / , p.  t/m ; R.A.A. Duk, Wat kan bij cao geregeld 

worden?, in: cao-recht in beweging, Den Haag:  uitgevers , p. .



hiervoor kwam naar voren dat zij hun contractsautonomie kunnen prijs-

geven, bijvoorbeeld door lid te worden van een vakvereniging. Ook is mo-

gelijk dat werknemers instemmen met een incorporatiebeding, waardoor 

cao-afspraken en latere wijzigingen daarvan op hen van toepassing zijn, of 

met een eenzijdig wijzigingsbeding, waardoor de werkgever cao-afspraken 

en latere wijzigingen daarvan op hen kan toepassen.

Het Nederlandse cao-systeem is als contractueel stelsel te beschouwen: 

‘De  kent als basisbeginselen contractsvrijheid tussen de -partijen, die 

zelf beslissen of en met wie zij een  aangaan en de vrijwillige binding aan de 

 door lidmaatschap van een der -partijen, dus een contractuele band als 

basisvoorwaarde. Voor niet-leden van -partijen geldt de  slechts als deze 

contractueel, stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk, wordt aanvaard op aanbod van 

de door de  gebonden werkgever.’

Fase en Van Drongelen geven aan dat ‘lidmaatschapsbanden en contrac-

tuele afspraken’ ertoe kunnen leiden dat een cao van toepassing wordt op 

werkgevers en werknemers.  Dit klopt, maar dit rechtvaardigt niet per defi-

nitie de conclusie dat sprake is van een contractueel stelsel. Eerder is sprake 

van een contractueel mechanisme, waarbij aanvaarding van een doorgaans 

vaststaand aanbod – een aanbod waarop individuele werknemers weinig 

invloed hebben – tot binding leidt. Gebonden werkgevers bieden nieuw in 

dienst te nemen gebonden en ongebonden werknemers namelijk de op hen 

toepasselijke cao aan, maar deze werknemers kunnen daarover vaak niet 

onderhandelen. Een arbeidsvoorwaardengesprek waarin een werknemer 

aangeeft dat hij zich niet aan afspraken uit een cao wenst te binden leidt 

er eerder toe dat de arbeidsovereenkomst uiteindelijk niet tot stand komt. 

Een gebonden werkgever heeft immers op grond van art.  Wet  de 

plicht de cao toe te passen, waardoor onderhandelingsruimte over arbeids-

voorwaarden slechts bestaat voor zover de cao dat toelaat. De werkgever 

kan toepassing van de cao als sterkere partij meestal ook afdwingen.  Strikt 

formeel hebben werknemers ruimte hun wil te uiten ten aanzien van de 

gebondenheid, maar in de praktijk hebben zij dat niet.

Op grond van het cao-recht is mogelijk dat een meerderheid de minderheid 

kan binden en dat doet eveneens af aan de aanname dat sprake is van een 

contractueel stelsel. In het overeenkomstenrecht kan individuele binding 

 W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, -recht, Deventer: Kluwer , p. .

 W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, -recht, Deventer: Kluwer , p. .

 In dezelfde zin: A. Stege, De  en het regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer 

, p. .



aan een overeenkomst slechts plaatsvinden door individuele instemming. 

Bij een cao is echter mogelijk dat een meerderheid van de leden van een 

vakvereniging akkoord gaat met een bepaald onderhandelingsresultaat. Een 

cao is het onderhandelingsresultaat van twee partijen, namelijk de werk-

gevers- en de werknemersvereniging. Bepaalde voorkeuren zijn ‘wegon-

derhandeld’ om weer andere onderhandelingsresultaten te verkrijgen. Een 

individueel lid van een vakvereniging krijgt niet alle arbeidsvoorwaarden 

die hij wenst, maar de arbeidsvoorwaarden die de vakvereniging namens 

alle leden weet te bereiken. Dat is vrijwel altijd een compromis.

Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens in een cao vormgegeven, 

waaraan ook de leden gebonden raken die vielen onder de minderheid die 

tegen het onderhandelingsresultaat heeft geageerd. Er is dus sprake van 

binding door middel van democratische besluitvorming.  Een latere wijzi-

ging van een cao is eveneens gebaseerd op democratische besluitvorming 

en niet op individuele onderhandelingsvrijheid die contractsvrijheid en een 

contractueel mechanisme impliceren.

Bij de democratische besluitvorming is ook een kanttekening te plaatsen. 

Een minderheid van de werknemers is namelijk lid van een vakvereniging 

en heeft daarmee een mandaat verstrekt aan de vakvereniging om over 

arbeidsvoorwaarden te onderhandelen.  Collectieve arbeidsvoorwaarden 

hebben daardoor aan werknemerszijde formeel geen groot draagvlak. Het 

is de vraag of het creëren van meer draagvlak voor collectieve arbeidsvoor-

waarden is te realiseren. Een groter draagvlak biedt mogelijkerwijs ook een 

rechtvaardiging om werknemers te binden aan latere wijzigingen van een 

cao.

In de praktijk wordt het gebrek aan draagvlak op grond van lidmaat-

schap overigens niet als probleem ervaren. Uit onderzoek komt naar voren 

dat  procent van de werkgevers tevreden is over de manier waarop ar-

beidsvoorwaarden in hun onderneming worden gerealiseerd. Ook over het 

instrument van algemeen verbindend verklaren is het grootste deel van de 

werkgevers positief.  Uit onderzoek onder werknemers die onder een cao 

vallen blijkt dat  procent van hen het van (groot) belang vindt dat er 

een cao is en dat ze redelijk tevreden zijn met hun cao. Werknemers die 

onder een ondernemings-cao vallen zijn meer tevreden dan werknemers 

die vallen onder een bedrijfstak-cao. Ook de kenbaarheid van werknemers 

 Vgl. A. Stege, ‘De vakbond en zijn plicht om de leden behoorlijk te vertegenwoordigen’, 

Arbeid Integraal / , p.  en .

 % van de werknemers is lid van een vakbond. Zie W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen, 

-recht, Deventer: Kluwer , p. .

 Zie: persbericht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid van  

februari  (nr. / ); gebaseerd op: M.H.D.A.G. Heijnen en C. van Rij, ‘Ervaringen 

van werkgevers met de  en ’, eindrapport, december , p. . 



ten aanzien van de inhoud van een cao is redelijk goed. Minstens de helft 

van de werknemers die valt onder een cao raadpleegt de cao eenmaal per 

jaar of vaker.

Een groter draagvlak zou niettemin kunnen ontstaan door representati-

viteitseisen te stellen aan vakbonden. Fase brengt naar voren dat het dan 

het meest voor de hand ligt dat een cao-partij representatief moet zijn voor 

de groep voor wie zij de arbeidsvoorwaarden bepaalt. Als gevolg hiervan 

wordt de werkingssfeer van art.  Wet  door de representativiteits-

grenzen bepaald. Voor werkgeversverenigingen geldt dat zij alleen hun 

leden kunnen binden en daarom zijn representativiteitseisen voor hen niet 

noodzakelijk. Fase noemt vervolgens een aantal nadelen. Ten eerste wordt 

het onderhandelingsniveau (bedrijfstak of onderneming) bepaald door het 

niveau waarop alle cao-partijen representatief zijn. Een tweede nadeel is 

dat vaak verschillende organisaties representatief zijn om een cao aan te 

gaan voor een bepaalde groep. Een derde nadeel is dat geen collectieve 

arbeidsvoorwaarden tot stand komen als de enige representatieve vakbond 

niet meewerkt. Ten vierde moet per onderneming een groepsindeling wor-

den gemaakt gebaseerd op de organisatie van de werknemers, om te be-

palen wat de rechtsgevolgen zijn van een cao. Vervolgens overweegt Fase 

of, gezien de nadelen die opkomen bij representativiteitseisen, zou kunnen 

worden gekozen voor de eis dat een representatieve organisatie niet van 

haar recht op onderhandelen mag worden afgehouden. Ook hier ziet hij 

echter teveel praktische bezwaren.  

Stege wijst op de mogelijkheid verkiezingen te houden waarin werkne-

mers voor of tegen vakbondsvertegenwoordiging kunnen stemmen. Dan 

staat de meerderheid van de werknemers achter de vertegenwoordiging 

door de vakbond. Verder komt hij met de mogelijkheid gebruik te ma-

ken van authorisatiekaarten, zoals in de Verenigde Staten gebruikelijk is. 

Verkiezingen zijn dan niet nodig, als uit de authorisatiekaarten blijkt dat de 

vakbond door een meerderheid van de werknemers wordt gesteund.

Een groter draagvlak zou ook kunnen ontstaan als iedere werknemer 

die onder het toepassingsbereik valt van een bepaalde cao, daadwerkelijk 

invloed krijgt op de (inhoud van de) cao en op latere wijzigingen van 

de cao. Niet zozeer de keuze voor de bond is dan onderdeel van stem-

ming, maar eerder de onderhandelingsinzet. Dit betekent overigens wel dat 

 L. Harteveld, ‘Wat werknemers van de  vinden’, Zeggenschap juni , p.  en . 
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lidmaatschap van een vakvereniging geen vereiste meer zou moeten zijn 

voor invloed op de inhoud van een cao. Draagvlak voor de toepasselijke 

arbeidsvoorwaarden prevaleert dan boven het belang van de vakbonden 

om leden te werven. Sommige vakverenigingen overwegen inmiddels de 

invloed van niet-leden te vergroten. Het Alternatief Voor Vakbond stelde 

bij zijn oprichting dat iedereen over een cao moet kunnen stemmen.  Ook 

De Unie overweegt om niet-leden in bepaalde branches te enquêteren over 

de totstandkoming van cao’s.

Bij een ondernemings-cao zouden de werkgever en de vakvereniging 

binnen een onderneming bijvoorbeeld een stemming kunnen houden over 

de belangrijkste punten van een cao en daarbij iedere werknemer stemrecht 

kunnen verschaffen. De werknemers raken zich er dan van bewust dat zij 

invloed hebben op eigen arbeidsvoorwaarden. Omdat alle werknemers de 

mogelijkheid krijgen te stemmen, kan de meerderheidsbeslissing als waar-

borg gelden voor voldoende draagvlak. Als werknemers niet stemmen vloeit 

dat voort uit een eigen keuze. Dit past beter bij de arbeidsvoorwaardenvor-

ming, waarbij immers een individuele werknemer de arbeidsvoorwaarden 

krijgt die de vakvereniging namens alle leden weet te bereiken.

Het voorstel om niet-leden invloed te geven is nadelig voor de vakbon-

den. Werknemers hebben immers een reden minder om lid te worden. Het 

is echter de vraag of de huidige leden wel lid zijn vanwege hun invloed op 

arbeidsvoorwaarden, of dat zij eerder lid zijn vanwege de faciliteiten die de 

vakvereniging hen biedt op individueel niveau, zoals goedkope rechtshulp 

en de mogelijkheid een beroep te doen op de stakingskas. Uit onderzoek 

komt naar voren dat werknemers vooral lid worden omdat ze er persoonlijk 

nut van verwachten en omdat men in een omgeving werkzaam is die vanuit 

vakbondsoptiek positieve invloed heeft op de keuze lid te worden.  Invloed 

op arbeidsvoorwaarden blijkt dus minder van belang te zijn voor de keuze 

lid te worden. Dit kan overigens ook als argument worden gebruikt tegen 

het bovenstaande voorstel. Het lijkt erop dat werknemers geen sterkte be-

hoefte hebben invloed uit te oefenen op de arbeidsvoorwaardenvorming. 

In dit kader wijst Verhulp erop dat % van de werknemers aangeeft dat 

zij de reguliere vakbonden als ‘hun’ belangbehartiger beschouwen. Hij trekt 

daarop de conclusie dat lidmaatschap slechts in beperkte mate van belang 

is voor de representativiteit van een vakvereniging.

 Zie: www.alternatiefvoorvakbond.nl/
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Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat leden van een vakvereniging 

meer invloed krijgen bij de stemming dan niet-leden. Enerzijds wordt het 

draagvlak onder werknemers voor de arbeidsvoorwaarden vergroot, omdat 

iedere werknemer er enige invloed op heeft. Anderzijds leidt een grotere 

invloed voor vakbondsleden ertoe dat geen (extra) reden ontstaat om het 

lidmaatschap op te zeggen of dat niet aan te gaan. 

Een systeem waarbij werknemers invloed op de cao krijgen zou tot 

grotere betrokkenheid kunnen leiden van individuele werknemers bij de 

vorming van arbeidsvoorwaarden. De grotere invloed voor leden van een 

vakvereniging zou ook tot meer werfkracht van vakverenigingen kunnen 

leiden, omdat werknemers in deze invloed een reden kunnen zien om lid 

te worden. Verder kunnen verschillende vakverenigingen bij het werven 

hun accentverschillen benadrukken, waardoor de keuze voor maatwerk 

voor individuele werknemers tot de realiteit gaat behoren. De invloed op 

de arbeidsvoorwaardenvorming neemt dan ook toe als een vakvereniging 

meer leden heeft, die allemaal een sterkere stem hebben in vergelijking 

met niet-leden en gezamenlijk een sterkere stem hebben in vergelijking met 

leden van andere verenigingen. 

Het bovenstaande voorstel biedt vakverenigingen als voordeel dat zij 

meer bij ondernemingen en bij de daar werkzame personen betrokken 

raken. Het contact met niet-leden wordt versterkt, omdat vakverenigingen 

samen met de werkgever een stemming moeten opzetten over de toekom-

stige arbeidsvoorwaarden. Met de uitkomst van de stemming krijgen zij 

vervolgens het mandaat om de onderhandelingen op bepaalde wijze in te 

zetten.

Het voorstel is zeker vatbaar voor kritiek. Op voorhand is niet te bepalen 

of het voorstel beter is dan het huidige systeem van arbeidsvoorwaarden-

vorming. Werkgevers en werknemers zijn immers redelijk tevreden over het 

huidige systeem. Een praktisch bezwaar van het voorstel is dat het orga-

niseren van een stemming veel werk kost voor vakbonden en werkgevers. 

Verder is het systeem gebaseerd op democratische besluitvorming, terwijl 

individuele werknemers in het huidige systeem formeel op enigerlei wijze 

moeten instemmen om aan een cao gebonden te raken. De contractsvrij-

heid van individuen wordt dus formeel verminderd. In de praktijk neemt 

de invloed van individuele werknemers op de inhoud van de cao echter 

toe als een vakvereniging een democratisch mandaat van gebonden en 

ongebonden werknemers moet hebben om over een cao te onderhandelen. 

Die invloed bestaat amper in het huidige systeem en nog slechts voor zo-

ver werknemers lid zijn van een vakbond. Een gebonden werkgever past 

immers ook op ongebonden werknemers de cao toe en deze werknemers 

hebben daartegen weinig in te brengen. Het toenemen van de invloed van 

werknemers op de arbeidsvoorwaardenvorming is mijns inziens het belang-

rijkste voordeel van het voorstel.



Ook het feit dat de invloed van individuele contractspartijen bij de ar-

beidsovereenkomst op de inhoud van de cao beperkt is doet afbreuk aan 

de aanname dat sprake is van een contractueel stelsel. Partijen hebben 

enige invloed als ze lid zijn van een vakvereniging, want dan kunnen zij 

bijvoorbeeld tijdens een ledenraadpleging de mogelijkheid hebben om hun 

stem te laten horen. Zij hebben daarbij individueel geen noemenswaardige 

invloed, omdat zij deze moeten delen met alle andere leden. Verder is 

mogelijk dat het aantal onderwerpen dat aan leden wordt voorgelegd is 

beperkt en dat over een aantal onderwerpen de leden niet worden geraad-

pleegd. Leden hebben dus voornamelijk enige sturing ten aanzien van de 

inzet van de onderhandelingen. Werknemers en werkgevers die op grond 

van het cao-systeem aan een cao gebonden raken, hebben veelal weinig 

invloed op de inhoud van de cao. Slechts ten aanzien van gebondenheid 

bestaat contractsvrijheid, niet ten aanzien van de inhoud. Dit betekent dat 

hun onderhandelingsvrijheid, hetgeen naar mijn mening ook deel uitmaakt 

van contractsvrijheid, beperkt is.

Het systeem van algemeenverbindendverklaring is evenmin een contractu-

eel systeem. De individuele werkgever en werknemer zijn in hun contracts-

vrijheid beperkt door de onderwerpen die in een algemeen verbindend 

verklaarde cao zijn geregeld. Formeel hebben werknemers weliswaar de 

keuze een arbeidsovereenkomst aan te gaan in een bepaalde bedrijfstak, 

waarvoor vervolgens bepaalde arbeidsvoorwaarden algemeen verbindend 

worden verklaard. In de praktijk bestaat die keuze niet, omdat de werkne-

mers juist zijn opgeleid voor bepaald werk in een bepaalde bedrijfstak en 

daarom niet altijd de keuze hebben en willen hebben om in een andere 

bedrijfstak te werken. Ook Verhulp geeft aan dat wilsovereenstemming van 

partijen bij een arbeidsovereenkomst niets te maken heeft met de werking 

van algemeen verbindend verklaarde bepalingen.

In  werden  werknemers gebonden door middel van alge-

meen verbindend verklaring.  Zij hadden dus beperkte contractsvrijheid 

ten aanzien van de op hen toepasselijke arbeidsvoorwaarden, namelijk 

slechts voor zover dat toelaatbaar is op grond van de bepalingen van de 

algemeen verbindend verklaarde cao.

De invloed van sociale partners en de overheid op algemeen verbin-

dend verklaren van een cao is groot. Cao-partijen doen een verzoek tot 

algemeenverbindendverklaring en zijn zo in staat de contractsvrijheid van 

 E. Verhulp, ‘Nawerking: het volle pond graag!’, Arbeidsrecht / , p. . Hij verwijst 
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individuele werkgevers en werknemers te beperken. Ook het strengere 

Toetsingskader  dat geldt sinds  januari  kan ertoe leiden dat 

minder contractsvrijheid bestaat, omdat de dispensatieverzoeken voortaan 

inhoudelijk worden getoetst. Dit kan tot gevolg hebben dat dispensatie 

minder snel word verleend. 

Naar mijn mening is dus geen sprake van een contractueel stelsel, maar van 

een stelsel waarin vakverenigingen (en werknemers en werkgevers) onder 

andere gebruik maken van een contractueel mechanisme om een cao toe 

te passen op de individuele werkgever en werknemer. Er is sprake van een 

stelsel waarin vakverenigingen grote invloed hebben op de inhoud van af-

spraken tussen de werkgever en de werknemer – invloed die ten koste gaat 

van de invloed van de individuele werkgever en werknemer. Ook latere 

inhoudelijke wijzigingen van een cao komen tot stand en werken door in 

de individuele verhouding van de werkgever en de werknemer zonder dat 

zij daarop veel invloed hebben.

De vakverenigingen gebruiken ook een ander mechanisme, namelijk de 

algemeenverbindendverklaring. (Onderhandelen over) de inhoud van een 

cao is in beginsel voorbehouden aan de vakverenigingen – en soms ook 

aan werkgevers. 

Werknemers hebben amper invloed, wat mogelijkerwijs mede de oor-

zaak is van de lage organisatiegraad. Zo blijkt bijvoorbeeld dat , % van 

de ondervraagden in een onderzoek naar het motief voor de opzegging 

van het lidmaatschap onder meer opzegt omdat het geen zin heeft om lid 

te zijn.  Het aantal werknemers dat lid is bij een vakvereniging is tussen 

maart  en maart  met ongeveer  gedaald.

Bepaalde werkgevers lijken ook meer invloed te willen en gaan daarom 

over tot het sluiten van een cao met een vakvereniging die hen meer te-

gemoet komt, zoals met de zogenaamde gele bonden waar werkgevers zelf 

sterk de hand in de oprichting hebben. Actuele ontwikkelingen, zoals het 

ontstaan van gele bonden en andere nieuwe vakverenigingen (zoals het 

Alternatief Voor Vakbond) en het feit dat dispensatieverzoeken worden 

ingediend, zijn wellicht ook een aanwijzing dat individuele partijen bij een 

arbeidsovereenkomst het thans bestaande stelsel als te knellend ervaren. 

 B. van den Putte, Uit de bond: bedanken als vakbondslid, in: B. Klandermans & J. 
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.  De ondernemingsraad en het wijzigen 
 van arbeidsvoorwaarden

Inleiding

Bij ondernemingen waar vijftig of meer werknemers in dienst zijn bestaat 

de verplichting een ondernemingsraad in te stellen. Indien bij een onder-

neming minder dan vijftig werknemers maar meer dan tien werknemers in 

dienst zijn, dan kan een meerderheid van de werknemers de ondernemer 

ertoe bewegen een personeelsvertegenwoordiging in te stellen op grond 

van art. c lid  . Individuele werknemers kunnen de leden van de 

ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kiezen, maar hebben 

geen invloed op de uitoefening van de bevoegdheden van de onderne-

mingsraad nadat deze is verkozen. De ondernemer kan in samenspraak 

met de ondernemingsraad bepaalde wijzigingen binnen de onderneming 

realiseren zonder dat instemming van werknemers is vereist. Na het instel-

len van een ondernemingsraad (of een personeelsvertegenwoordiging) moet 

de ondernemer de ondernemingsraad in bepaalde gevallen betrekken bij de 

besluitvorming binnen de onderneming. 

De ondernemingsraad heeft op grond van deze besluitvorming enige in-

vloed op de vormgeving van de individuele arbeidsverhoudingen tussen de 

werkgever en werknemers. In beginsel is slechts sprake van invloed, omdat 

de ondernemingsraad geen bevoegdheden heeft werknemers te binden. De 

wijzigingen die de ondernemer in samenspraak met de ondernemingsraad 

realiseert hebben vaak te maken met organisatorische aspecten.

In deze paragraaf staat de invloed centraal van de ondernemingsraad 

op de individuele rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. 

Eerst wordt nader ingegaan op de rol van de ondernemingsraad ten op-

zichte van de vakbonden en de aard van de afspraken tussen de onderne-

mingsraad en de ondernemer. Vervolgens wordt de invloed van de onder-

nemingsraad besproken aan de hand van de geldende regelgeving.

De ondernemingsraad en de vakbonden

Het primaat van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden ligt bij de 

vakbonden. ‘De  is een regeling van hogere arbeidsrechtelijke orde.’ 

‘De  is en blijft het belangrijkste instrument met betrekking tot de 

arbeidsvoorwaardenvorming.’  De ondernemingsraad houdt zich in be-

ginsel niet bezig met onderhandelen over (primaire) arbeidsvoorwaarden, 

maar is belast met de medezeggenschap binnen een onderneming. Zo be-
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schouwd lijkt de rol van de ondernemingsraad ten opzichte van de vakbon-

den duidelijk.

Toch is invloed van de ondernemingsraad op de vorming van arbeids-

voorwaarden wel mogelijk. Van der Heijden acht het legitiem dat de onder-

nemingsraad als onderhandelingspartner over arbeidsvoorwaarden optreedt, 

want de ondernemingsraad wordt op grond van de wet geacht werknemers 

te vertegenwoordigen in het overleg met de werkgever.  Jacobs brengt 

naar voren dat het de vakverenigingen ontbreekt aan een ‘sterke basis’ in 

de onderneming en denkt dat dit kan veranderen als de ondernemingsraad 

en de vakverenigingen nauwer met elkaar worden verbonden. Hij ziet 

daarbij ook een rol voor de ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaardenvor-

ming.  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van mening 

dat de ondernemingsraad op grond van de bestaande regelgeving op drie 

manieren invloed kan hebben op arbeidsvoorwaardenvorming, namelijk 

op grond van art.  lid  , op grond van art.  lid   en op 

grond van specifieke wetgeving waarin de bevoegdheden van de onderne-

mingsraad worden uitgebreid.  Stege brengt naar voren dat de positie van 

de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging vaak in nieuwe 

wetgeving aan bod komt.

Als de ondernemingsraad ook over arbeidsvoorwaarden kan onderhan-

delen, dan kan dat tot afbreuk leiden van de positie van de vakbonden. Van 

het Kaar en Looise geven aan dat de vakvereniging de ondernemingsraad 

niet meer als ongewenst concurrent ziet op arbeidsvoorwaardelijk gebied.  

Zondag is echter van oordeel dat vakbonden de ondernemingsraad wel 

enigszins als concurrent beschouwen. Hij wijst er voorts op dat de positie 

van de vakbonden is beschermd in -verdrag nr. .  Nederland heeft 

dit verdrag in  geratificeerd. 

In art.  (b) van dit verdrag wordt de verhouding tussen de vakvereniging 

en de ondernemingsraad nader aangegeven: 

‘For the purpose of this Convention the term workers’ representatives means per-
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sons who are recognised as such under national law or practice, whether they 

are—

(a) trade union representatives, namely, representatives designated or elected by 

trade unions or by members of such unions; or 

(b) elected representatives, namely, representatives who are freely elected by 

the workers of the undertaking in accordance with provisions of national laws 

or regulations or of collective agreements and whose functions do not include 

activities which are recognised as the exclusive prerogative of trade unions in 

the country concerned.’

In art.  van -verdrag  wordt de verhouding nog nader uitgewerkt: 

‘Where there exist in the same undertaking both trade union representatives 

and elected representatives, appropriate measures shall be taken, wherever ne-

cessary, to ensure that the existence of elected representatives is not used to 

undermine the position of the trade unions concerned or their representatives 

and to encourage co-operation on all relevant matters between the elected re-

presentatives and the trade unions concerned and their representatives.’

Zondag wijst erop dat de Nederlandse wetgever rekening heeft gehouden 

met het bovenstaande artikel. Dit blijkt uit het karakter van art.   

en uit de erkenning van het primaat van de cao die onder meer is terug te 

vinden in art.  lid  .  Art.  lid   geeft uitdrukkelijk een pri-

oriteitsverdeling aan tussen de vakbonden en de ondernemingsraad. Indien 

een onderwerp inhoudelijk is geregeld in een cao, dan is de instemming van 

de ondernemingsraad niet meer vereist.

Een belangrijk argument tegen te ruime bevoegdheden van de onderne-

mingsraad ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden, is dat de onderne-

mingsraad te dicht bij de ondernemer staat en daardoor niet onafhankelijk 

kan werken, wat zijn weerslag kan hebben op het onderhandelingsresultaat. 

Een vakbond kan beter een vuist maken, omdat deze verder afstaat van de 

ondernemer. De ondernemingsraad kan dat wellicht minder goed omdat 

deze bestaat uit werknemers, die werkzaam zijn binnen de onderneming. 

Van Bon wijst er in  op dat ondernemingsraden niet snel aandurven 

tegen hun eigen werkgever te procederen en dat dat voor vakverenigingen 

niet opgaat.  In een onderzoek uit  waarin bestuurders, -managers 

en leden van de ondernemingsraad van  ondernemingen werden onder-
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vraagd, komt naar voren dat  procent van ondervraagden de onderne-

mingsraad niet voldoende deskundig acht.  procent van de ondervraag-

den denkt dat de ondernemingsraad tegenstrijdige belangen heeft.

De leden van de ondernemingsraad behartigen in ieder geval andere 

belangen dan de vakbonden. De vakbonden behartigen namelijk meest-

al de belangen van alle werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak.  

Werknemers die zitting hebben in de ondernemingsraad kijken in beginsel 

niet verder dan de onderneming waarbij ze werkzaam zijn. 

De taak van de ondernemingsraad is indirect uit art.   af te leiden. 

De ondernemer moet ten behoeve van overleg met en de vertegenwoordi-

ging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad 

instellen. De taak van de ondernemingsraad is dus het voeren van overleg 

met de ondernemer en tijdens dit overleg vertegenwoordigt de onderne-

mingsraad de werknemers.

De taak van de ondernemingsraad is gerelateerd aan de onderneming, 

wat niet altijd betekent dat hij per definitie de belangen van de werknemers 

binnen een onderneming behartigt. De ondernemingsraad kan bijvoor-

beeld een besluit steunen dat voor de onderneming op langere termijn van 

(levens)belang is. Een dergelijk besluit kan echter negatieve gevolgen heb-

ben voor de personen die op dat moment werkzaam zijn binnen de onder-

neming. De ondernemingsraad moet zowel het belang van de onderneming 

als het belang van deze werknemers meewegen. Dit geldt echter ook voor 

een vakvereniging, die zich tevens bezig houdt met werkgelegenheid. 

Het primaat van onderhandelingen over primaire arbeidsvoorwaarden 

ligt dus bij de vakverenigingen, die een minder afhankelijke positie hebben 

dan de ondernemingsraad ten opzichte van de werkgever. Andere argu-

menten hiervoor zijn dat de vakvereniging veel kennis en ervaring heeft 

opgebouwd in onderhandelen, dat de vakvereniging de ontwikkelingen in 

de sector of branche beter kent dan een afzonderlijke ondernemingsraad en 

dat de vakvereniging machtsmiddelen heeft die de ondernemingsraad niet 

heeft, zoals het stakingsrecht en een stakingskas.

De vakverenigingen hebben dus meer invloed op arbeidsvoorwaarden-

vorming dan de ondernemingsraad en dat past ook binnen het Nederlandse 

systeem van arbeidsvoorwaardenvorming. De ondernemingsraad heeft ook 

invloed, vooral als de vakvereniging geen rol heeft of als de vakvereniging 

deze invloed al dan niet bewust aan de ondernemingsraad laat.
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In de hierna volgende paragrafen komt aan de orde hoe de ondernemings-

raad invloed kan uitoefenen binnen de onderneming en meer in het bijzon-

der op de vorming van arbeidsvoorwaarden.

Invloed op grond van het adviesrecht van artikel  

In art.   is het adviesrecht geregeld. De ondernemer dient advies 

in te winnen van de ondernemingsraad voordat hij een besluit neemt als 

omschreven in art.  lid a-n . Dergelijke besluiten kunnen gevolgen 

hebben voor de individuele werknemer.

Art.  f  bepaalt bijvoorbeeld dat de ondernemer advies dient in 

te winnen bij de ondernemingsraad alvorens een wijziging plaatsvindt van 

de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent. De on-

dernemer moet na de instemming met de ondernemingsraad wel rekening 

houden met de belangen van individuele werknemers. Zij krijgen immers te 

maken met een wijziging van de reistijd en met een wijziging van de plaats 

waar zij gewoonlijk hun arbeid verrichten. 

Het is niet duidelijk of de werkgever ook daadwerkelijk instemming van 

individuele werknemers moet verkrijgen. Een wijziging van de vestigings-

plaats van de onderneming is namelijk niet per definitie een wijziging van 

arbeidsvoorwaarden. Een verhuizing van een bedrijf heeft vaak te maken 

met organisatorische belangen, zoals de betere ligging van het bedrijf ten 

opzichte van klanten of dat op een andere plek goedkopere bedrijfsruimte 

te huur is.

Art.  lid k  is een ander voorbeeld waarover de ondernemings-

raad adviesrecht heeft, terwijl een besluit van de ondernemer hierover 

mogelijkerwijs ingrijpt in rechten die voortvloeien uit de individuele ar-

beidsovereenkomsten. Dat artikel ziet op de situatie waarin de werkgever 

een invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening 

wil realiseren. Het invoeren ervan kan een wijziging betekenen van de 

oorspronkelijke afspraken uit een individuele arbeidsovereenkomst. De mo-

gelijkheid om te wijzigen impliceert eveneens de mogelijkheid om iets af 

te schaffen. 

Over art.  lid k  is geen jurisprudentie te vinden.  Dit is opmer-

kelijk want een technologische verbetering hoeft niet altijd tot voordeel 

voor werknemers te leiden. Wel kan het invoeren van een technologische 

verbetering gevolgen hebben voor werknemers bij de uitvoering van hun 
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arbeidsovereenkomst, ondanks dat deze gevolgen niet met behulp van een 

contractuele wijziging worden doorgevoerd. Het toekennen van een mobie-

le telefoon aan iedere werknemer kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat 

werknemers beter of langer bereikbaar zijn voor zakelijke telefoongesprek-

ken. Als de werkgever ertoe besluit telefoons te verschaffen waarmee tevens 

e-mails kunnen worden ontvangen en verzonden, dan heeft dit ook invloed 

op de dagelijkse werkzaamheden. De werkgever kan namelijk tevens hogere 

verwachtingen hebben over de bereikbaarheid van zijn werknemers en de 

manier waarop zij omgaan met e-mails van collega’s en zakelijke relaties. 

Uit onderzoek komt naar voren dat veel hoger opgeleiden buiten werktijd 

altijd bereikbaar zijn op verzoek van de werkgever en dat een deel van hen 

ook tijdens vakantie bereikbaar is. De permanente bereikbaarheid leidt wel 

tot werkstress.

Ook bij het afschaffen van bepaalde voorzieningen kunnen individuele 

werknemersbelangen (of rechten) in het gedrang komen, bijvoorbeeld als 

de werkgever besluit om door hem gefaciliteerde internetverbindingen af 

te schaffen, omdat er inmiddels voldoende commerciële providers bestaan 

die een internetverbinding aanbieden. De internetverbinding is wellicht te 

beschouwen als arbeidsvoorwaarde, waardoor het afschaffen zonder in-

stemming van werknemers niet zonder meer is toegestaan. Veel hangt af 

van hoe partijen hun afspraken over de internetverbinding hebben vormge-

geven, want niet iedere faciliteit is tevens te beschouwen als een individueel 

afdwingbaar recht.

Als een ondernemer na een negatief advies van de ondernemingsraad als-

nog een besluit doorvoert, dan heeft de ondernemingsraad de mogelijk-

heid beroep in te stellen op grond van art.  . Voor een individuele 

werknemer bestaat de mogelijkheid om besluiten zoals vermeld in art.  

 aan te vechten met een beroep op de oorspronkelijke afspraken uit de 

arbeidsovereenkomst. Dit kan uiteraard alleen indien daarin iets over het 

betreffende onderwerp is opgenomen. 

Ook als partijen bij een arbeidsovereenkomst individuele afspraken heb-

ben gemaakt over een bepaald onderwerp kan een beroep van de werk-

nemer op de oorspronkelijke afspraken onredelijk zijn. Dit geldt mijns 

inziens sterker als de ondernemingsraad positief heeft geadviseerd over 

de voorgenomen wijziging. De beleidsvrijheid van de werkgever om zijn 

onderneming op bepaalde wijze te besturen is redelijk groot en een indi-

viduele werknemer moet daarmee rekening houden. Als een werknemer 

zijn arbeidsovereenkomst echt niet wil aanpassen, dan kan dat tot gevolg 
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hebben dat de werkgever op de beëindiging van de dienstbetrekking aan-

stuurt. Als dat gebeurt op grond van een ontbindingsprocedure, dan kan 

bij de eventueel toe te kennen vergoeding worden meegewogen dat met 

de werknemer bepaalde afspraken zijn gemaakt, maar ook dat hij zich niet 

flexibel opstelde.

Invloed op grond van het instemmingsrecht van art.  

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht in de gevallen genoemd in 

art.  . Steeds gaat het bij art.   om een regeling. Het gaat om 

voorgenomen besluiten inzake het sociaal beleid in de onderneming in 

ruime zin.  

De ondernemer kan zonder instemming van de ondernemingsraad niet 

beginnen met het uitvoeren van besluiten waarvoor instemmingsrecht be-

staat. Als de ondernemingsraad niet instemt kan de ondernemer zich tot de 

kantonrechter wenden om vervangende toestemming te vragen. Het nemen 

van besluiten waarvoor instemming is vereist van de ondernemingsraad 

zonder het vragen van die instemming leidt ertoe dat de ondernemingsraad 

een beroep kan doen op de nietigheid van deze besluiten op grond van art. 

 lid  .

De besluiten waarvoor de ondernemer instemming moet vragen van de 

ondernemingsraad staan limitatief opgesomd in lid  van art.  . Het 

gaat steeds om de vaststelling, wijziging of intrekking van besluiten over de 

daar genoemde onderwerpen. De besluiten kunnen gevolgen hebben voor 

de individuele werknemer, maar de Hoge Raad overweegt dat het blijkens 

de wetsgeschiedenis niet de bedoeling is geweest van de wetgever de on-

dernemingsraad instemmingsrecht te geven voor het vaststellen of wijzigen 

van primaire arbeidsvoorwaarden.  In casu wilde de werkgever een verlof-

dag afschaffen en het besluit daartoe was niet instemmingsplichtig, omdat 

onder een vakantieregeling als bedoeld in art.  lid b  is te verstaan 

een regeling die betrekking heeft op de wijze waarop of de periode waarin 

vakantiedagen kunnen worden opgenomen. Een duidelijke afbakening tus-

sen de onderwerpen van art.   en primaire arbeidsvoorwaarden is 

niet altijd te maken.

Tussen individueel toegekende en afdwingbare rechten op grond van een 

arbeidsovereenkomst (of een cao) en een vaststelling of wijziging van een 

instemmingsplichtig besluit kan een conflict ontstaan. Daarbij is mogelijk 
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dat de ondernemingsraad al instemming heeft gegeven, terwijl werknemers 

de werkgever contractueel aan iets anders (en iets tegenstrijdigs) kunnen 

houden. Aan de instemming van de ondernemingsraad ten aanzien van 

een bepaald besluit komt dan wel waarde toe als een werknemer vervolgens 

weigert in te stemmen met een wijziging van de arbeidsovereenkomst. De 

instemming van de ondernemingsraad kan een aanwijzing zijn dat werkne-

mers ook dienen in te stemmen, omdat zij zich anders onredelijk opstellen. 

De wijziging van de oorspronkelijke afspraak komt echter niet vanzelf tot 

stand. De werkgever dient in beginsel één van de contractuele wijzigings-

mogelijkheden (instemming, een beroep op een wijzigingsbeding in de zin 

van art. :  , een beroep op art. :  ) te hanteren. Als een aan-

tal werknemers bijvoorbeeld op grond van hun arbeidsovereenkomst het 

recht heeft om vakantie op te nemen in een bepaalde periode, dan is te 

betwijfelen of de werkgever hierin niettemin eenzijdig een wijziging kan 

aanbrengen met instemming van de ondernemingsraad. Naar mijn mening 

is dan een juridische wijzigingsgrondslag noodzakelijk, die op het arbeids-

overeenkomstenrecht is gebaseerd.

Van Tongeren meent dat in gevallen die in art.  lid   zijn gere-

geld, de instemming van de ondernemingsraad zwaar moet wegen:

‘Goed verdedigbaar is dat ingeval van de instemming van de ondernemingsraad 

een (wijziging van die) regeling doorwerkt in de individuele arbeidsovereen-

komst. Een instemming van een ondernemingsraad – die feitelijk een blokka-

derecht heeft – is een voldoende basis voor een doorwerking in de individuele 

arbeidsovereenkomst.’  

Naar mijn mening moet wel een juridische grond voor de doorwerking 

aanwijsbaar zijn. Van automatische doorwerking is dus geen sprake. In 

veel gevallen zal doorwerking plaatsvinden met behulp van een eenzijdig  

 

wijzigingsbeding in de zin van art. :  . Art. :   was nog in ont-

werp toen Van Tongeren dit aangaf, maar hij wijst al wel op dit artikel.

Invloed op grond van artikel  

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt naar voren dat 

de ondernemingsraad onder meer invloed kan uitoefenen op arbeidsvoor-

waardenvorming op grond van art.  lid  en  .  Op grond van art. 

  zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad uit te breiden bij 
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cao of bij ondernemingsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst 

tussen de werkgever en de ondernemingsraad. De cao heeft voorrang, dus 

als een bepaald onderwerp inhoudelijk al in een cao is geregeld, vervalt 

een instemmingsrecht of een adviesrecht dat eventueel op grond van art. 

  voor een dergelijk onderwerp is ingesteld. 

Rood is nader ingegaan op de aard van de afspraken tussen de on-

dernemer en de ondernemingsraad. Volgens Rood komen afspraken tot 

stand tussen de ondernemer en de op dat moment zittende leden van de 

ondernemingsraad en gelden de afspraken slechts tijdens de zittingsduur 

van een bepaalde ondernemingsraad. Verder brengt Rood naar voren dat 

de afspraken tussen de ondernemer en de ondernemingsraad niet als civiel-

rechtelijke overeenkomsten kunnen worden beschouwd: 

‘De afspraak-gedachte verdraagt zich dan ook maar ten dele met de systematiek 

van de . Die is veeleer op een bestuursrechtelijke – dan op een civielrech-

telijke leest geschoeid.’  

Met dit laatste doelt Rood vooral op het feit dat eerder in termen van 

toezeggingen dan in rechtens afdwingbare overeenkomsten kan worden 

gedacht. Hij is uiteindelijk niet van mening dat de ondernemingsraad en de 

ondernemer beter geen afspraken kunnen maken, maar acht het wenselijk 

dat in de  komt te staan dat de ondernemer en de ondernemingsraad 

aan afspraken naar redelijkheid en billijkheid uitvoering geven.

Rood bespreekt niet dat de ondernemingsraad als orgaan geen privaat-

rechtelijke rechtspersoonlijkheid heeft.  Dat beschouw ik als juridisch be-

zwaar tegen de aanname dat de ondernemingsraad zich kan binden aan 

overeenkomsten. In de praktijk leidt dat vermoedelijk niet tot problemen 

en wordt de ondernemingsraad beschouwd alsof deze wel rechtspersoonlijk-

heid heeft.

Van Bon meent dat de regel ‘pacta sunt servanda’ bij een ondernemings-

overeenkomst niet zo hard lijkt te zijn, maar verwijst daarbij wel naar het 

feit dat de wetgever heeft bepaald dat de ondernemingsraad en de onder-

nemer in beginsel aan de ondernemingsovereenkomst zijn gebonden. Van 

Bon plaatst als kritische kanttekening dat de wetgever niet aangeeft wat nu 

met ‘in beginsel’ bedoeld wordt.

Art.  lid   biedt de mogelijkheid de bevoegdheden van de onder-
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nemingsraad in een cao uit te breiden ten opzichte van de wettelijk toege-

kende bevoegdheden. Dergelijke bevoegdheden vervallen echter als de cao 

afloopt waarin deze zijn toegekend en een nieuwe cao uitblijft.

Op grond van art.  lid   kunnen aan de ondernemingsraad in 

een schriftelijke overeenkomst meer bevoegdheden worden toegekend dan 

die in de wet zijn genoemd en kunnen aanvullende voorschriften worden 

gegeven over de toepassing van hetgeen in de  is bepaald. Een derge-

lijke schriftelijke overeenkomst wordt een ondernemingsovereenkomst ge-

noemd.  Stege brengt naar voren dat een ondernemingsovereenkomst met 

arbeidsvoorwaarden niet doorwerkt in de individuele rechtsverhouding. Hij 

betoogt dat het niet wenselijk is als een ondernemingsovereenkomst auto-

matisch dwingend doorwerkt in de individuele rechtsverhouding, omdat de 

ondernemingsraad dan een interessantere onderhandelingspartner dan de 

vakvereniging kan worden.

Invloed op grond van bevoegdheidsuitbreiding in specifieke wetgeving

Een andere mogelijkheid waarop de ondernemingsraad invloed kan uitoe-

fenen op arbeidsvoorwaardenvorming is op grond van specifieke wetgeving 

waarin de bevoegdheden van de ondernemingsraad worden uitgebreid.  

Dit is in ieder geval mogelijk op grond van art. :  Arbeidstijdenwet, art. 

 lid  , art. :  en art. :   en art.  Arbowet . Het is uit-

sluitend de bedoeling dat in een collectieve regeling wordt afgeweken en 

dus niet op individueel niveau. Als de werkgever echter in een collectieve 

regeling met de ondernemingsraad van deze wetten afwijkt, dan dient de 

gebondenheid van werknemers aan deze afwijking wel apart worden ge-

realiseerd door middel van overeenstemming of met een beroep op een 

eenzijdig wijzigingsbeding. De specifieke wetgeving biedt slechts ruimte om 

van de wet af te wijken in een regeling met de ondernemingsraad, maar 

bepaalt niet hoe werknemers daaraan gebonden raken.

Kan de ondernemingsraad individuele werknemers binden?

In de voorgaande paragrafen komt naar voren dat de ondernemingsraad 

geen bevoegdheid heeft om individuele werknemers te binden, zoals een 

vakvereniging dat onder omstandigheden wel heeft. De werkgever krijgt 

zowel met de ondernemingsraad als met individuele werknemers te ma-

 Sprengers  (T&C Arbeidsrecht), art.  , aant. .

 A. Stege, De  en het regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer , p. .

 A. Stege, De  en het regelingsbereik van sociale partners, Deventer: Kluwer , p. .

 Kamerstukken  / , , nr. b, p. .



ken bij bepaalde (vaak organisatorische) wijzigingen. De ondernemingsraad 

vertegenwoordigt de werknemers soms wel bij onderhandelingen over wij-

zigingen binnen de onderneming, maar vertegenwoordigt de werknemers 

daarbij niet in contractuele zin. Afspraken tussen de werkgever en de on-

dernemingsraad moeten dus apart van toepassing worden verklaard tus-

sen partijen en werken niet rechtstreeks door in de arbeidsovereenkomst. 

Stege brengt dit ook naar voren en verwijst daarbij naar de parlementaire 

geschiedenis van art. :  .  Pepers komt tot de conclusie dat het col-

lectieve arbeidsrecht onvoldoende is ingericht ‘om de decentralisatie naar 

het ondernemingsniveau in goede banen te leiden.’

De binding van individuele werknemers aan afspraken tussen de on-

dernemer en de ondernemingsraad is op verschillende manieren te reali-

seren. De werkgever kan daartoe bij voorbaat in de individuele arbeids-

overeenkomsten een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. :  

 opnemen, of een incorporatiebeding, waarin de regelingen die met de 

ondernemingsraad worden gesloten van toepassing worden verklaard op de 

individuele rechtsverhouding. Toekomstige wijzigingen kunnen dus zowel 

op grond van een incorporatiebeding als op grond van art. :   door-

werken. Een incorporatiebeding dat toekomstige wijzigingen incorporeert is 

mijns inziens echter niet hetzelfde als een eenzijdig wijzigingsbeding in de 

zin van art. :  .  Bij het aangaan van een incorporatiebeding hebben 

partijen hun contractsvrijheid prijsgegeven ten aanzien van toekomstige 

wijzigingen, terwijl de werkgever zijn contractsvrijheid bij een eenzijdig 

wijzigingsbeding in de zin van art. :   heeft behouden, waardoor hij 

kan kiezen of hij een toekomstige wijziging doorvoert. 

In de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat al snel een zwaar-

wichtig belang in de zin van art. :   aanwezig is:

‘Als er een akkoord bestaat tussen ondernemingsraad en ondernemer over een 

regeling van arbeidsvoorwaarden is evenzeer voldaan aan het rechtsvermoeden 

van het «zwaarwichtig belang» en kan de werkgever in beginsel een beroep 

doen op het wijzigingsbeding. De werknemer kan zich daartegen verzetten als 

die toepassing te zijnen aanzien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is.’

 A. Stege, ‘De ondernemingsovereenkomst, de cao en de individuele arbeidsovereenkomst’, 

Sociaal Recht / , p. . Stege verwijst naar Kamerstukken  / ,   nr. a, p. 

 en ; Kamerstukken  / ,  , nr. , p. .

 J.J.L. Pepers, ‘De binding van werknemers aan decentrale ondernemingsovereenkomsten’, 

Arbeidsrecht / , p. .

 Zie ook paragraaf .  van dit hoofdstuk.

 Kamerstukken  / ,  , nr. , p. .



De werkgever kan ook individuele instemming vragen op het moment 

dat een afspraak met de ondernemingsraad tot stand is gekomen. Dan is 

sprake van tweezijdige binding. De werkgever die probeert tot tweezijdige 

binding te komen kan daarbij verwijzen naar het arrest Van der Lely/Taxi 

Hofman, waarin nader is aangegeven hoe een werknemer zich tijdens on-

derhandelingen over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden moet opstellen. 

Instemming kan de werkgever, zoals eerder werd aangeven, met behulp 

van dit arrest niet afdwingen. De werkgever kan slechts met een beroep op 

art. :   tot een eenzijdige wijziging komen, maar dat wordt niet snel 

toegewezen.

Het cao-recht biedt de gebonden werkgever een mogelijkheid om werk-

nemers te binden aan afspraken die tussen de werkgever en de onderne-

mingsraad zijn gesloten. Stege brengt naar voren dat in de literatuur niet 

onbetwist is dat de ondernemingsovereenkomst geen doorwerking heeft tus-

sen de gebonden werkgever en werknemer en gaat daarop in aan de hand 

van het verenigingenrecht. Ten aanzien van de ondernemingsovereenkomst 

op grond van art.  lid   acht hij binding mogelijk door middel van 

incorporatie, omdat de ondernemingsovereenkomst onderdeel uitmaakt 

van een cao. Van Bon brengt naar voren dat wel aan art.  Wet op de 

Loonvorming moet worden voldaan als een ondernemingsovereenkomst 

wordt geïncorporeerd, omdat van een wijziging van de cao sprake is.  

Pepers betoogt dat het praktisch onhaalbaar is iedere decentrale regeling 

aan te melden op grond van art.  Wet op de loonvorming. De voordelen 

van decentralisatie gaan teniet door de aanmeldingsplicht.  Stege stelt dat 

leden gebonden kunnen raken aan een ondernemingsovereenkomst die uit 

een cao voortvloeit, als dat expliciet in de statuten van de werknemersver-

eniging staat. Hij betoogt verder dat de ondernemingsraad geen volmacht 

kan krijgen om namens een vakvereniging te onderhandelen en de leden te 

binden, omdat de ondernemingsraad geen rechtspersoonlijkheid heeft. Als 

de bepalingen van een ondernemingsovereenkomst geen onderdeel uitma-

ken van een cao, acht hij automatische doorwerking niet mogelijk.  Van 

der Heijden brengt naar voren dat de ondernemingsovereenkomst moet 

worden beschouwd als een regeling die op werknemers wordt toegepast. 

Hij vindt dat afwijken van een ondernemingsovereenkomst ten gunste van  

 B. van Bon, ‘De lading kan omgevlagd’, Sociaal Recht / , p.  en .

 J.J.L. Pepers, ‘De binding van werknemers aan decentrale ondernemingsovereenkomsten’, 

Arbeidsrecht / , p.  en .

 A. Stege, ‘De ondernemingsovereenkomst, de cao en de individuele arbeidsovereenkomst’, 

Sociaal Recht / , p.  t/m . Vgl. B. van Bon, ‘De lading kan omgevlagd’, Sociaal 

Recht / , p.  t/m .



werknemers moet worden toegestaan, terwijl dat niet het geval is als ten 

nadele van werknemers wordt afgeweken.

Het is overigens goed mogelijk dat individuele afspraken tussen de werkne-

mer en de werkgever in strijd zijn met afspraken tussen de ondernemings-

raad en de werkgever. De werkgever heeft dan het probleem dat hij de 

afspraken met beide partijen moet nakomen, terwijl dat in de praktijk niet 

mogelijk is, omdat bijvoorbeeld het nakomen van afspraken met de onder-

nemingsraad ertoe leidt dat de afspraken met een werknemer niet worden 

nagekomen. Dit probleem kan zich voordoen, omdat individuele werkge-

vers en werknemers contractsvrijheid hebben over vrijwel alle onderwerpen 

waarvoor de ondernemingsraad instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Als 

partijen bij een arbeidsovereenkomst afspraken hebben gemaakt, die een 

onderwerp betreffen dat adviesplichtig of instemmingsplichtig is, dan heeft 

de werkgever zich ten opzichte van individuele werknemers al contractu-

eel gebonden, terwijl de ondernemingsraad nog mogelijkheden heeft zich 

over het betreffende onderwerp uit te laten. Het is daarom van belang dat 

de werkgever eerst nagaat of de ondernemingsraad bevoegdheden heeft 

ten aanzien van onderwerpen waarover de werkgever met werknemers 

onderhandelt. 

Werknemers dienen ook rekening te houden met het bestaan en de 

bevoegdheden van de ondernemingsraad voordat ze afspraken maken met 

de werkgever. Als de werkgever en de werknemer toch over een bepaald 

onderwerp afspraken maken, zonder rekening te houden met de bevoegd-

heden die de ondernemingsraad heeft over dit onderwerp op grond van 

de , dan ligt het risico voor de ontstane situatie bij beide partijen. De 

werkgever en de werknemer kunnen dan hun afspraken opschorten en als-

nog de eventueel noodzakelijke procedure uit de  beginnen.

De kantonrechter te Breda kreeg met iets dergelijks te maken en achtte 

een aantal besluiten tot het al dan niet toekennen van studiefaciliteiten 

instemmingsplichtig. In casu had de Belastingdienst in een aantal indi-

viduele gevallen een besluit genomen. De kantonrechter oordeelt dat de 

Belastingdienst ter uitvoering van de kaderregeling studiefaciliteiten indivi-

duele besluiten nam die waren gebaseerd op algemene beleidsregels, die de 

rechtspositie van ambtenaren rechtstreeks raakten, die herhaald konden en 

ook werden toegepast en op grond waarvan werd beslist of iemand voor 

studiefaciliteiten in aanmerking kwam. Er was dus sprake van een regeling. 

Aan de regeling mocht geen nadere uitvoering worden gegeven, want er  

 P.F. van der Heijden, ‘De ondernemingsovereenkomst’, NJB / , p. .



diende eerst overleg te komen met de ondernemingsraad om de nodige 

instemming te verkrijgen.

.  Binding aan en wijziging van bedrijfsregelingen

De grondslag voor de gebondenheid aan een bedrijfsregeling

Bij ondernemingen zijn vaak nadere regels vastgelegd in een personeelsgids, 

een personeelshandboek of in een ander soort bedrijfsregeling. Deze regels 

gelden in beginsel voor alle werknemers binnen een onderneming. Een be-

drijfsregeling is tevens een instrument om werknemers gelijk te behandelen. 

Daarbij is wel van belang dat bedrijfsregelingen inhoudelijk geen discrimi-

natoir karakter hebben. 

De grondslag voor gebondenheid van de werknemers aan bedrijfsre-

gelingen loopt uiteen. De gebondenheid kan ontstaan op grond van de 

arbeidsovereenkomst, waarbij de bedrijfsregeling van toepassing wordt ver-

klaard in de arbeidsovereenkomst met behulp van een incorporatiebeding. 

Een stilzwijgende aanvaarding door de werknemer van een bedrijfsregeling 

is ook mogelijk. 

Een andere grondslag vloeit voort uit het feit dat de werknemer in on-

dergeschiktheid verkeert op grond van art. :   of op grond van art. 

:  . In dit laatste artikel staat dat de werknemer zich dient te houden 

aan voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid, maar ook aan 

voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde in de onder-

neming van de werkgever.

Het is niet gebruikelijk dat partijen bij het aangaan van een arbeids-

overeenkomst onderhandelen over de inhoud of de toepassing van een 

bedrijfsregeling. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kennen werk-

nemers vermoedelijk niet de inhoud van een bedrijfsregeling, terwijl dat 

vaak wel het moment is waarop een bedrijfsregeling van toepassing wordt 

verklaard.

Het tussentijds instellen of wijzigen van een bedrijfsregeling

Een werkgever kan niet altijd tussentijds een bedrijfsregeling instellen of 

wijzigen. Als er binnen een onderneming nog geen bedrijfsregeling geldt, 

 Ktr. Breda  augustus , JAR / .
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dan is voor het instellen ervan soms instemming van werknemers vereist. 

Of dat is vereist hangt naar mijn mening af van de inhoud van de be-

drijfsregeling. Als de regeling onderwerpen bevat waarover de werkgever 

instructiebevoegdheid heeft, dan is instemming niet vereist. Als de regeling 

voorziet in bepaalde voorzieningen die eerder niet bestonden, zoals een 

autolease-regeling of een fietsenplan, dan is instemming weinig zinvol. Als 

een werknemer echter beperkt wordt in zijn bevoegdheden of als eerder 

verworven rechten op het spel staan, dan kan instemming wel noodzakelijk 

zijn. Een regeling, waarin nader wordt aangegeven of en onder welke voor-

waarden werknemers mogen handelen in aandelen, vereist bijvoorbeeld de 

instemming van individuele werknemers. Zo overweegt de kantonrechter te 

Rotterdam dat een werkgever niet op grond van art. :   een beleg-

gingsverbod kan invoeren, omdat het verbod geen betrekking heeft op de 

wijze waarop de werkneemster haar werkzaamheden moet verrichten en 

ook geen betrekking heeft op de binnen de onderneming van de werkgever 

geldende of te gelden orde. De werkneemster heeft dan ook terecht be-

zwaar gemaakt tegen het reglement waarin het verbod is opgenomen.

Als al een bedrijfsregeling geldt dan kunnen werknemers zich op het 

standpunt stellen dat zij met een wijziging niet akkoord gaan. Naarmate 

de wijziging ingrijpender is, bestaat meer kans op weerstand van werkne-

mers. Overigens dient de werkgever als hij een bedrijfsregeling wil instellen 

of wijzigen ook rekening te houden met de toepasselijkheid van bepaalde 

regels uit de .

De wetgever heeft in  bepaald dat het de werkgever niet is toege-

staan werknemers te binden aan nog te realiseren bedrijfsregelingen of aan 

toekomstige wijzigingen van een bestaande bedrijfsregeling.  Van Slooten 

brengt naar voren dat dit verbod een beperkte werking had, onder meer 

door de opkomst van de cao als middel om arbeidsvoorwaarden te regelen, 

door de mogelijkheid tot incorporeren van arbeidsvoorwaarden in de ar-

beidsovereenkomst en doordat ervan uit werd gegaan dat een werknemer 

die niet meewerkte aan latere wijzigingen, de arbeidsovereenkomst wenste 

te beëindigen.

In het Oud  waren diverse vereisten gesteld aan een bedrijfsrege-

ling. Met de invoering van het  zijn die vereisten komen te verval-

len.  Het algemene overeenkomstenrecht en het arbeidsrecht gelden nu 

als rechtskader om te bepalen hoe een bedrijfsregeling rechtsgeldig kan 

 Ktr. Rotterdam  september , JAR / .
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worden afgesproken, of het kan worden opgelegd en wat erin kan worden 

opgenomen.

Het IBM-arrest is baanbrekend geweest voor de vraag of werknemers 

gebonden zijn aan nieuwe regelingen. In casu was geen sprake van een 

bedrijfsregeling in de zin van het Oud . De Hoge Raad overweegt dat 

het is toegestaan om werknemers door middel van incorporeren te binden 

aan een regeling. Dit kunnen ook toekomstige wijzigingen van de geïncor-

poreerde regeling omvatten. Een werknemer kan wel zijn gebondenheid 

aan een bepaalde wijziging betwisten als de gebondenheid in de gegeven 

omstandigheden in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid.

De regel uit het IBM-arrest strookt in beginsel met het algemeen over-

eenkomstenrecht. Een kanttekening hierbij is dat niet zeker is dat wordt 

voldaan aan het vereiste van art. :   dat verbintenissen bepaalbaar 

moeten zijn. Partijen geven voldoende duidelijk aan dat toekomstige wij-

zigingen tussen hen zullen gelden, maar de inhoud van de toekomstige 

wijzigingen is niet direct kenbaar. Voor gebondenheid is in ieder geval van 

belang dat dit op een moment van wilsovereenstemming is terug te voeren 

en dat is wel mogelijk.  Bij het aangaan van een incorporatiebeding heeft 

de werknemer zijn wil geuit en zich gebonden aan de regeling, evenals aan 

mogelijke toekomstige wijzigingen ervan. Mocht de inhoud van toekomstige 

wijzigingen zeer nadelig zijn, dan is het beding dat toekomstige wijzigingen 

incorporeert aantastbaar op grond van art. :  lid  .

Een andere manier om gebondenheid aan een toekomstige wijziging van 

een bedrijfsregeling te realiseren, is door gebruik te maken van een eenzij-

dig wijzigingsbeding als bedoeld in art. :  . Art. :   ziet alleen 

op het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Het is mijns inziens niet mogelijk 

met behulp van dit artikel een nieuwe bedrijfsregeling in te stellen, omdat 

dan geen bestaande regels als uitgangspunt gelden.

Instemming is niet vereist als de wijziging is gegrond op art. :  , 

art. :  , art. :   of op grond van een combinatie van deze ar-

tikelen. De werkgever doet dan een beroep op zijn instructierecht om een 

bedrijfsregeling in te stellen of stelt dat de bedrijfsregeling slechts verplich-

tingen vastlegt die uit goed werknemerschap voortvloeien. Of dit mogelijk 

is, hangt naar mijn mening sterk af van de inhoud van de bedrijfsregeling. 

Als daarin voornamelijk ordemaatregelen zijn opgenomen, dan is instem-

ming van werknemers minder snel vereist. Dit kan anders zijn als in een  

   oktober , NJ ,  (IBM).

   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi).

 Zie paragraaf .  van dit hoofdstuk.



nieuw in te voeren bedrijfsregeling ook arbeidsvoorwaardelijke aspecten 

staan vermeld.

Of wijzigen mogelijk is op grond van het instructierecht hangt ook af van 

de vraag in hoeverre werknemers verworven rechten hebben opgebouwd 

ten aanzien van bepaalde gebruiken. Als binnen een onderneming bepaalde 

gebruiken zijn ontstaan, dan kan een werkgever daaraan niet zonder meer 

een wijziging aanbrengen op grond van zijn instructierecht. Het is echter 

niet per definitie vereist dat de werkgever in dit soort gevallen van de be-

staande contractuele wijzigingsmogelijkheden gebruik moet maken. Als een 

werkgever bepaalde gebruiken wil wijzigen, die niet als arbeidsvoorwaarde 

zijn te beschouwen, dan is overleg met de werknemers op zijn plaats. Dit 

kan eventueel overleg zijn met de ondernemingsraad. Zo ontstaat kenbaar-

heid van het voornemen van de werkgever om een wijziging binnen zijn 

organisatie door te voeren en die kenbaarheid kan tevens leiden tot begrip 

onder werknemers voor de wijziging. De manier waarop de werkgever een 

wijziging doorvoert is dus ook van belang voor de goede orde binnen de 

onderneming.

Een bedrijfsregeling met normen om intimidatie op de werkvloer te 

voorkomen is een regeling waarin normen van goed werknemerschap wor-

den gecodificeerd. Instemming van individuele werknemers is daarvoor 

naar mijn mening niet vereist. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een klok-

kenluidersregeling, omdat ook zonder een bedrijfsregeling hierover, regels 

zouden gelden en het codificeren slechts verduidelijkt welke regels gelden. 

De werkgever kan ook een beduidend strenger beleid nastreven, een be-

leid dat niet bij een gemiddelde onderneming hoeft te gelden en meer om-

vat dan het vastleggen van normen van goed werknemerschap. De werk-

gever moet een strenger beleid in ieder geval duidelijk kenbaar maken aan 

de werknemers. De gebondenheid van werknemers kan nog steeds worden 

gegrond op een combinatie van art. :  , art. :   en art. :  

, maar het verdient de aanbeveling dat de werkgever individuele instem-

ming van werknemers vergaart.

Als een werkgever een nieuwe regeling wil invoeren of een wijziging van 

een bestaande regeling wil doorvoeren, dan kan hij de inwerkingtreding 

van de nieuwe of gewijzigde regeling afhankelijk stellen van de instemming 

van alle werknemers. Een regeling gaat dan pas gelden als alle werknemers 

instemmen en daarmee voorkomt de werkgever dat hij zich ten opzichte 

van een deel van de werknemers heeft gebonden, terwijl hij met een ander 

deel van de werknemers nog niet aan een bedrijfsregeling is gebonden of is 

gebonden aan een eerder tot stand gekomen bedrijfsregeling.



.  Conclusie

Veel afspraken tussen de werkgever en de werknemer komen tot stand 

op grond van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Het individuele ar-

beidsovereenkomstenrecht en het overeenkomstenrecht zijn daarbij sterk 

van belang, omdat de gebondenheid aan collectief geregelde arbeidsvoor-

waarden vaak daarop is gebaseerd. 

Bijna altijd moet een moment aanwijsbaar zijn waarop partijen bij de 

arbeidsovereenkomst hun contractsautonomie hebben opgegeven. Zij doen 

dit met behulp van een incorporatiebeding, door lid te worden van een 

vakvereniging of door middel van uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaar-

ding van een collectieve regeling. In dat laatste geval is art. :   als 

rechtsgrondslag te gebruiken en dat heeft tot gevolg dat werknemers een 

beroep kunnen doen op de collectieve regeling. Dit is niet anders als een 

ongebonden werknemer op grond van art. :   stilzwijgend aanvaardt 

dat een cao wordt toegepast. Alleen bij de binding aan een cao door middel 

van algemeen verbindend verklaring is niet noodzakelijk dat partijen hun 

contractsautonomie prijsgeven.

Bij het toepassen van een regeling op grond van art. :  , art. :  

 of art. :   is aanvaarding van de werknemer niet vereist. De 

werkgever heeft dan de eenzijdige bevoegdheid om een regeling op te leg-

gen. Van deze mogelijkheid kan de werkgever slechts in bepaalde gevallen 

gebruik maken. Dit hangt naar mijn mening sterk af van de inhoud van de 

bedrijfsregeling. Het moeten onderwerpen betreffen waarover de werkgever 

instructiebevoegdheid heeft en de onderwerpen moeten te maken hebben 

met een organisatorisch belang. Instemming van werknemers is eerder ver-

eist als in de regeling arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen en de regeling 

geen ordeningsfunctie heeft.

De binding aan collectieve regelingen is dus meestal gebaseerd op in-

stemming, maar de wilsuiting daartoe moet niet worden overschat. Veel 

onderhandelingsruimte is namelijk niet voorhanden. De wilsuiting is meestal 

niet zozeer gericht op de inhoud van de collectieve regeling, omdat indivi-

duele partijen daarop weinig invloed hebben. De inhoud van de collectieve 

regeling wordt vaak bepaald door vakverenigingen. Verder heeft de werk-

nemer niet altijd de keuze of een collectieve regeling wordt toegepast. De 

werkgever kan de regeling als voldongen feit brengen, omdat de werkgever 

de sterkere partij is. Dit betekent niet dat werkgevers hiervan ook misbruik 

maken, want de regelingen betreffen vaak een goed afgewogen geheel van 

arbeidsvoorwaarden. De vakverenigingen en de ondernemingsraad hebben 

wel invloed en behartigen de belangen van de werknemers. 

De binding van werknemers aan een toekomstige wijziging van een col-

lectieve regeling kan op verschillende manieren tot stand komen. Bij een 

cao kan dit zijn gegrond op lidmaatschap van de vakvereniging, op grond 



van een algemeen verbindend verklaring, op grond van stilzwijgende aan-

vaarding of op grond van een incorporatiebeding dat tevens toekomstige 

wijzigingen van een cao incorporeert. Een werkgever kan tevens een be-

roep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding als aan de vereisten is voldaan 

van art. :  . 

De ondernemingsraad heeft geen bevoegdheid individuele werknemers 

te binden. Bij een wijziging van een regeling met de ondernemingsraad 

of bij de wijziging van een bedrijfsregeling is een beroep mogelijk op een 

eenzijdig wijzigingsbeding, op stilzwijgende aanvaarding of op een incorpo-

ratiebeding dat de automatische doorwerking van de wijzigingen regelt. 

In dit hoofdstuk komt naar voren dat het eenzijdig wijzigingsbeding 

van art. :   en het incorporatiebeding een centrale rol hebben bij 

het wijzigen van collectieve regelingen. Bij het eenzijdig wijzigingsbeding 

komt dit mede doordat het vereiste zwaarwichtige belang voor de een-

zijdige wijziging bij een wijziging van een collectieve regeling snel wordt 

aangenomen.

Een incorporatiebeding en een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van 

art. :   zijn niet hetzelfde, omdat partijen of een partij niet eenzijdig 

kunnen bepalen of een gewijzigde collectieve regeling toepasselijk is als zij 

eenmaal met elkaar een incorporatiebeding zijn aangegaan. Bij het aan-

gaan van het incorporatiebeding geven partijen hun contractsautonomie 

prijs en moeten zij opnieuw overeenstemming bereiken als zij het toepassen 

van toekomstige wijzigingen willen voorkomen. Dit is anders als tevens een 

eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. :   geldt. De werkgever 

kan dan namelijk met inachtneming van de vereisten van art. :   het 

incorporatiebeding eenzijdig wijzigen. 

Verder is in dit hoofdstuk betoogd dat een incorporatiebeding wel als 

eenzijdig wijzigingsbeding kan worden geredigeerd. De (ongebonden) werk-

gever behoudt dan invloed als een cao wijzigingen ondergaat. Die invloed is 

strikt genomen beperkt tot de cao-bepalingen die de eerder bestaande cao-

bepalingen vervangen, omdat art. :   slechts toepasselijk is als in de 

arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd.


