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.  Inleiding

Op grond van de bevindingen uit de vorige hoofdstukken kan een verge-

lijking worden gemaakt tussen de rechtsregels voor het wijzigen van de 

overeenkomst en de arbeidsovereenkomst. Bij het vergelijken tussen de 

overeenkomst en de arbeidsovereenkomst komen veel gemeenschappelijke 

eigenschappen naar voren, maar zijn ook verschillen aanwijsbaar. Zo be-

staat een aantal specifieke rechtsregels voor het wijzigen die alleen op de 

arbeidsovereenkomst toepasselijk zijn. Verder blijkt een verschil te bestaan 

in de toepassing van bepaalde rechtsregels voor de arbeidsovereenkomst 

ten opzichte van toepassing van deze rechtsregels voor de overeenkomst.

Voordat de vergelijking aan de orde komt tussen de rechtsregels voor het 

wijzigen van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst, wordt aandacht 

besteed aan (het eventuele verschil in) de toepassing van de rechtsbegin-

selen bij de overeenkomst en de arbeidsovereenkomst. Daarbij worden de 

rechtsbeginselen uit hoofdstuk twee als uitgangspunt genomen.

.  Algemeen erkende rechtsbeginselen

Inleiding

In paragraaf .  is nader ingegaan op rechtsbeginselen. Daar bleek dat 

rechtsbeginselen fungeren als grondgedachten en als dusdanig kunnen bij-

dragen aan de interpretatie van rechtsregels. Op grond van art. :   

zijn algemeen erkende rechtsbeginselen van invloed op de overeenkomst 

en de arbeidsovereenkomst. Dat artikel bepaalt onder meer dat bij de 

vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, met algemeen erkende 

rechtsbeginselen rekening moet worden gehouden. 

Rechtsbeginselen kunnen een rol vervullen bij de vraag waaraan partijen 

zich jegens elkaar hebben gebonden. De rechtsverhouding tussen partijen 

is met behulp van rechtsbeginselen nader uit te leggen. Partijen kunnen 

dat doen met een beroep op de redelijkheid en billijkheid (art. :  , 

art. :   en art. :  ). Rechtsbeginselen staan niet op zichzelf, 

maar moeten in onderlinge samenhang met overige rechtsbronnen worden 

bekeken.



Een expliciet beroep op de toepassing van algemeen erkende rechtsbe-

ginselen komt niet vaak voor in het overeenkomstenrecht of in het arbeids-

overeenkomstenrecht. Een verklaring daarvoor is dat een beroep op rechts-

beginselen niet snel noodzakelijk is, omdat veel is geregeld in rechtsregels. 

Dit geldt sterker voor de arbeidsovereenkomst, omdat daarvoor een aparte 

titel in het  is opgenomen, waarin redelijk uitvoerig de rechtspositie van 

partijen bij een arbeidsovereenkomst is geregeld.

De keuze om eerst de toepassing van de rechtsbeginselen bij de overeen-

komst en de arbeidsovereenkomst te vergelijken en pas daarna op specifieke 

rechtsregels in te gaan, is gebaseerd op het feit dat rechtsbeginselen bij 

rechtsregels vaak op de achtergrond een rol spelen. Sommige rechtsregels 

zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een rechtsbeginsel, zoals bij de rechtsregels 

over wilsovereenstemming die onder meer op het beginsel van consensua-

lisme zijn terug te voeren.

Het beginsel van consensualisme

Het beginsel van consensualisme vereist dat afspraken tussen partijen tot 

stand komen op grond van wilsovereenstemming. Bij de overeenkomst en 

bij de arbeidsovereenkomst geldt dat de tweezijdigheid het uitgangspunt 

vormt voor partijen om tot gebondenheid te komen. Aan wilsovereenstem-

ming komt een centrale rol toe en komt bij beide rechtsbetrekkingen tot 

stand op grond van dezelfde regels, namelijk de rechtsregels die hierover 

zijn opgenomen in boek  en  .

Mijns inziens geldt het beginsel van consensualisme in minder sterke 

mate bij de arbeidsovereenkomst dan bij de overeenkomst. Ook is de toe-

passing van de rechtsregels voor wilsovereenstemming in bepaalde gevallen 

afwijkend bij de arbeidsovereenkomst.

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij de overeenkomst 

geldt wilsovereenstemming als uitgangspunt, maar voor bepaalde inhou-

delijke onderwerpen die bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ter 

sprake komen, geldt dat wilsovereenstemming niet ter zake doet. Partijen 

hebben ten aanzien van deze onderwerpen namelijk geen contractsvrijheid, 

omdat deze onderwerpen dwingendrechtelijk zijn geregeld. Hierin verschilt 

de arbeidsovereenkomst van de overeenkomst. Ook over de inhoud van 

algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen kunnen partijen soms niet 

onderhandelen.

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geldt soms ook dat 

wilsovereenstemming geen rol van betekenis heeft, terwijl wel nieuwe vor-

men van gebondenheid kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als een bepaalde 

cao tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst algemeen verbindend 

wordt verklaard. Dat heeft tot gevolg dat de algemeen verbindend ver-

klaarde arbeidsvoorwaarden uit de cao op partijen van toepassing worden, 



zonder dat ze op enigerlei wijze hun wil hebben geuit ten aanzien van de 

arbeidsvoorwaarden. Het feit dat partijen werkzaam zijn binnen een be-

paalde branche is voldoende.

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan de wilsovereen-

stemming minder centraal komen te staan. Dit komt door de onbepaald-

heid van arbeid en het feit dat de werknemer in ondergeschikt verband 

staat met de werkgever. De arbeid is tot op zekere hoogte onbepaald, 

want de werknemer en de werkgever hebben wilsovereenstemming over 

het feit dat de werknemer zich persoonlijk beschikbaar stelt de arbeid 

te verrichten, maar over de uitvoering is vaak minder geregeld. Daarom 

dient de werknemer redelijke instructies van de werkgever op te volgen. 

De bevoegdheid van de werkgever tot het geven van instructies is wel te-

rug te voeren op de arbeidsovereenkomst, die op wilsovereenstemming is 

gegrond. Echter, de arbeid die de werknemer verricht en de inhoud van 

de instructies van de werkgever zijn in mindere mate op wilsovereenstem-

ming terug te voeren. De werknemer heeft de werkgever de bevoegdheid 

verstrekt om hem instructies te geven in verband met de arbeid en daarmee 

tot op zekere hoogte prijs gegeven dat zijn wil ter zake doet ten aanzien van 

het verrichten van de arbeid. De arbeidsovereenkomst is te beschouwen 

als intentieverklaring, als basis voor een tot op zekere hoogte hiërarchisch 

samenwerkingsverband tussen de werkgever en de werknemer. De vraag 

of altijd wilsovereenstemming aan de uitvoering van het samenwerkings-

verband ten grondslag ligt, speelt voor partijen minder een rol, terwijl niet 

altijd duidelijk is hoe ver de instructiebevoegdheid van de werkgever strekt, 

wat wel en wat niet onder de bedongen arbeid valt en wanneer nu voor 

een wijziging tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een nieuwe 

juridische grondslag noodzakelijk is.

De toepassing van de rechtsregels over wilsovereenstemming in het ar-

beidsrecht vertoont een bijzonderheid op het moment dat de werknemer 

instemt met het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft 

een verzwaarde onderzoeksplicht als de werknemer aangeeft dat hij de 

arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Een duidelijke en ondubbelzinnige 

verklaring van de werknemer is dan vereist en de werkgever moet met 

redelijke zorgvuldigheid nagaan of de werknemer de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst beoogt.  De situatie waarin de werkgever instemming 

van de werknemer vraagt met een beëindigingsovereenkomst wordt ook 

op grond van deze strenge maatstaf beoordeeld. Ten aanzien van de ver-

   mei , NJ ,  (Coolwijk/Kroes);   januari , NJ ,  (Hajziani/

Van Woerden);   april , NJ ,  (Hajjout/Ijmah);   maart , NJ ,  

(Ritico);   april , NJ ,  (Lensen/Pieters).



zwaarde onderzoeksplicht is voorts het arrest Westhoff/Spronsen van belang, 

waaruit blijkt dat de vraag in hoeverre de werkgever heeft voldaan aan de 

onderzoeksplicht dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstan-

digheden van het geval.  

In het arrest Grillroom Ramses II overweegt de Hoge Raad dat de ver-

zwaarde onderzoeksplicht niet geldt als de werkgever de arbeidsovereen-

komst niet ondubbelzinnig eindigt.  Het vereiste van ondubbelzinnigheid 

voor de verklaring van de werknemer is bedoeld om de werknemer te 

beschermen tegen het verliezen van ontslagbescherming en het verlies van 

een beroep op sociale verzekeringen. Hieruit is af te leiden dat alleen voor 

rechtshandelingen door de werknemer die het einde van de arbeidsover-

eenkomst teweegbrengen, de verzwaarde toets van een duidelijke en on-

dubbelzinnige verklaring geldt. De bijzondere maatstaf geldt dus niet voor 

alle rechtshandelingen die een werknemer verricht. 

Het is de vraag of deze in de rechtspraak ontwikkelde regel van de ver-

zwaarde onderzoeksplicht consequent wordt toegepast.  Deze regel geldt 

immers niet voor alle rechtshandelingen die de werknemer verricht, terwijl 

de werknemer wel in het algemeen de zwakkere partij is. Het is niet goed 

voorstelbaar dat dezelfde werknemer de ene keer sterk genoeg is en de 

andere keer dermate zwak dat voor de werkgever een verzwaarde onder-

zoeksplicht geldt. De verklaring dat de bijzondere rechtsregel is ontwikkeld 

voor de situatie van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, omdat 

juist daarbij voor de werknemer grote belangen op het spel staan, overtuigt 

mij niet.  Ook bij andere rechtshandelingen, zoals het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst en bij het wijzigen ervan voor de werknemer, staan 

grote belangen op het spel, terwijl de extra waarborg van duidelijkheid en 

ondubbelzinnigheid op die momenten niet altijd geldt. Er zijn andere situ-

aties dan ontslagname denkbaar waarin de werknemer zichzelf behoorlijk 

benadeelt. Bijvoorbeeld als een werknemer instemt met een functieverla-

ging, waarbij tevens een salarisverlaging wordt afgesproken.

De omstandigheden van het geval kunnen naar mijn mening dus mee-

brengen dat de verzwaarde onderzoeksplicht geldt bij andere rechtshande-

lingen van de werknemer dan die welke het einde van de arbeidsovereen-

komst teweegbrengen. Daarbij is onder meer van belang of, en in hoeverre 

   september , NJ ,  (Westhoff/Spronsen).

   juni , JAR /  (Grillroom Ramses II). Zie hierover A.F. Bungener, ‘Geen 

duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist bij opzegging door de werkgever’, Sociaal 

Recht / / , p.  t/m .

 A.F. Bungener, ‘Geen duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist bij opzegging 

door de werkgever’, Sociaal Recht / / , p.  en .

 A.F. Bungener, ‘De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer’, 

Arbeidsrecht / , p.  t/m .



de werknemer zichzelf door de rechtshandeling in een ongunstiger positie 

brengt en bijvoorbeeld of de werknemer wordt bijgestaan door een deskun-

dige. Juist in situaties waar niet het einde van de arbeidsovereenkomst wordt 

bewerkstelligd is het wellicht zo dat de werknemer zich niet laat bijstaan, 

terwijl er wel nadelige gevolgen voor de werknemer kunnen opkomen.

Er zijn inmiddels enkele uitspraken waarin de regel wordt toegepast bij 

wilsuitingen die zien op een andere rechtshandeling dan de beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst.  Zo is de regel toegepast bij het wijzigen van de 

arbeidsovereenkomst.  De werkgever gaf aan dat hij met de werknemer een 

afspraak had gemaakt over een tussentijdse wijziging van de arbeidsover-

eenkomst. De kantonrechter overweegt dat die afspraak alleen rechtsgeldig 

is als de werknemer daarmee duidelijk en ondubbelzinnig heeft ingestemd. 

Ook de kantonrechter te Rotterdam legt hoge eisen aan de wilsuiting van 

de werknemer.  In deze zaak tekende de werknemer op verzoek van de 

werkgever een verklaring dat hij gedurende  beschikbaar zou zijn voor 

een bepaalde opdrachtgever te werken. De werkgever deed dit weer op 

verzoek van de opdrachtgever. De werknemer kreeg geen aantoonbare 

tegenprestatie voor het tekenen van deze verklaring. Vervolgens besluit 

de werknemer toch zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen wat tot gevolg 

heeft dat hij niet zijn eerdere belofte in stand kan houden dat hij gedurende 

 beschikbaar zou zijn. De kantonrechter overweegt dat de verklaring 

van de werknemer geen toezegging is dat hij niet eerder ontslag zal nemen, 

ook niet als hij een hoger loon krijgt. Ook is de werknemer niet schade-

plichtig als hij ontslag neemt. Als de toezegging wel daartoe strekte, dan 

had dat ondubbelzinnig onder woorden moeten zijn gebracht, gezien de 

verstrekkende gevolgen ervan. Dit geldt temeer omdat de verklaring door 

de werknemer geheel onverplicht werd getekend en daartegen over geen 

voordeel stond.

Het komt ook voor dat een werknemer wel bewust instemt met het einde 

van de arbeidsovereenkomst en daarbij voordeel heeft. Dit is bijvoorbeeld 

het geval als de werknemer met een beëindigingsovereenkomst eerder dan 

binnen de geldende opzegtermijn de arbeidsovereenkomst wil beëindigen 

in verband met een nieuwe baan. Ook dan dient de verzwaarde onder-

 Zie hierover: A.F. Bungener, ‘De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de 

werknemer’, Arbeidsrecht / , p.  t/m .

 Ktr. Amsterdam  juli , JAR /  (Haddach/Dirk van den Broek). De situatie in 

deze zaak is overigens wel sterk gerelateerd aan het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Het ging om de vraag of de arbeidsovereenkomst was verlengd voor onbepaalde tijd of 

voor  jaar. De optie tot verlenging voor  jaar werd later handmatig toegevoegd op een 

beoordelingsformulier dat aan de werknemer werd voorgelegd.

 Ktr. Rotterdam  juli , JAR / . Zie over deze uitspraak en ktr. Amsterdam 

 juli , JAR /  tevens E. Verhulp, JAR Verklaard / , p.  en 



zoeksplicht voor de werkgever te gelden, omdat de werknemer door het 

aangaan van de beëindigingsovereenkomst zijn vordering wegens kennelijk 

onredelijk ontslag uit handen geeft. 

De verzwaarde onderzoeksplicht komt voornamelijk voor in het arbeids-

overeenkomstenrecht. In het huurrecht is het ook toegepast. Het Hof te 

Amsterdam overweegt dat voor afstand van een huurrecht een duidelijke 

en ondubbelzinnige wilsverklaring van de huurder jegens de verhuurder is 

vereist.  Bij de overeenkomst zijn echter vaker situaties denkbaar, waarbij 

het instemmen met het einde van een overeenkomst voor partijen zeer 

nadelige gevolgen heeft en waarbij één van de partijen als zwakker is te 

kwalificeren. Het recht biedt mijns inziens ruimte om hiermee rekening te 

houden, omdat dit omstandigheden van het geval zijn die meewegen bij 

de vraag of een rechtshandeling tot stand is gekomen. Dit uit zich echter 

niet in een standaardregel dat voor bepaalde situaties een verzwaarde on-

derzoeksplicht geldt. Als de wederpartij van een zwakkere partij niet wist 

of behoorde te weten dat dergelijke omstandigheden speelden, dan dient in 

beginsel zijn gerechtvaardigd vertrouwen te worden gehonoreerd.

Het beginsel van contractsvrijheid

Aan het beginsel van contractsvrijheid – waaronder ook onderhandelings-

vrijheid is te verstaan – komt meer betekenis toe bij de overeenkomst in 

de zin van Boek   dan bij de arbeidsovereenkomst. Partijen bij de ar-

beidsovereenkomst worden – net als partijen bij een aantal andere bijzon-

dere overeenkomsten - in een bijzondere wettelijke regeling beperkt in hun 

contractsvrijheid. De beperking van de contractsvrijheid in het arbeidsrecht 

vindt plaats met behulp van dwingend recht. Het doel van de beperking 

is de bescherming van de als structureel zwakkere contractspartij geachte 

werknemer tegen het misbruik daarvan door de werkgever.

Aanvullend recht is ook van invloed op de contractsvrijheid van partijen 

bij een arbeidsovereenkomst. Bepaalde feitelijke situaties die partijen niet 

nader hebben geregeld, worden namelijk in aanvullend recht geregeld, dat 

van toepassing is doordat partijen een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. 

Het sluiten van de arbeidsovereenkomst veronderstelt weliswaar wilsover-

eenstemming ten aanzien van de toepasselijkheid van het aanvullend recht, 

maar dit laat onverlet dat partijen niet altijd volledig op de hoogte zijn 

van de inhoud van het aanvullend recht. Het staat partijen tijdens de loop-

 Gerechtshof Amsterdam  september , PRG. /  (Ws Patrimonium/Arik en 

Zeijrek).

 Een beroep op dwaling is wel onder omstandigheden mogelijk.



tijd van de arbeidsovereenkomst wel vrij afspraken te maken die van het 

aanvullend recht afwijken – zij hebben dus nog contractsvrijheid –, maar 

als één van de partijen daar niet aan wil meewerken, zijn voortaan beide 

partijen aan het aanvullend recht gebonden op basis van de oorspronkelijke 

arbeidsovereenkomst. Het aanvullend recht kan één van de partijen ertoe 

doen besluiten geen nadere afspraken te maken omdat deze partij zich kan 

vinden in de regeling op grond van aanvullend recht. Partijen zouden de 

ontstane leemte wel moeten invullen als het aanvullend recht niet toepas-

selijk is en daarom kan het aanvullend recht van invloed zijn op de mate 

waarin partijen gebruik maken van hun contractsvrijheid. 

Het in rechtsregels toekennen van de bevoegdheid aan één van de par-

tijen om een wijziging aan de overeenkomst aan te brengen levert per defi-

nitie spanning op met het beginsel van contractsvrijheid. Dit beginsel heeft 

namelijk ook een negatieve component, dat erin ziet dat partijen de vrijheid 

hebben niet te contracteren. Een eenzijdig toegekende wijzigingsbevoegd-

heid maakt daarop inbreuk. De mogelijkheid eenzijdig een overeenkomst of 

een arbeidsovereenkomst te wijzigen bestaat echter nauwelijks. Art. :  

(lid )  en art. :   bieden enige mogelijkheden, maar daarbij geldt 

wel de waarborg dat een rechter betrokken moet zijn. Art. :   biedt 

geen eenzijdige wijzigingsmogelijkheid.

Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst

De arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst, waarbij partijen een 

duurzaam samenwerkingsverband aangaan. Bij de uitvoering van de ar-

beidsovereenkomst kunnen situaties opkomen, die van partijen vergen dat 

een beroep op de oorspronkelijk gerealiseerde wilsovereenstemming bij het 

aangaan van de arbeidsovereenkomst niet onverkort is vol te houden. Bij de 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten partijen namelijk rekening 

houden met elkaars belangen, waarbij voor de werkgever vooral het belang 

van de organisatie voorop staat, terwijl voor de werknemer persoonlijke be-

langen meewegen. Dergelijke belangen wegen mee op grond van de goede 

wil van partijen – hetgeen niet altijd juridisch is te duiden –, maar ook op 

grond van rechtsregels, zoals de ,  en art. :  . Dit meewegen 

betekent een beperking van het beginsel van de verbindende kracht van de 

overeenkomst.

De arbeidsovereenkomst onderscheidt zich van de overeenkomst in de 

zin van Boek   doordat de persoonlijke belangen van de werknemer 

en de organisatorische belangen van de werkgever op de achtergrond – en 

soms op de voorgrond – vrijwel altijd een rol spelen. Bij de overeenkomst 

spelen de persoonlijke belangen van partijen doorgaans minder, al kunnen 

deze belangen omstandigheden zijn, die meewegen.



Andere duurovereenkomsten dan de arbeidsovereenkomst kunnen even-

eens een duurzaam samenwerkingsverband reguleren. Bij dergelijke samen-

werkingsverbanden speelt geen rol dat een partij zich persoonlijk ten dien-

ste van een ander stelt. Bij andere duurovereenkomsten spelen persoonlijke 

belangen dus minder dan bij de arbeidsovereenkomst.

De overweging uit het arrest Van der Lely/Taxi Hofman gaat over de ver-

bindende kracht van de arbeidsovereenkomst. Deze rechtsregel gaat niet 

zo ver dat partijen eenzijdig aan de oorspronkelijke gebondenheid afbreuk 

kunnen doen, maar toont wel aan dat organisatorische belangen een afwe-

ging kunnen opleveren, die tot gevolg heeft dat een werknemer niet zonder 

meer kan vasthouden aan oorspronkelijke afspraken.

Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst geldt 

dus niet absoluut voor de overeenkomst en voor de arbeidsovereenkomst. 

Voor de arbeidsovereenkomst geldt dit beginsel minder sterk dan voor de 

overeenkomst, wat te verklaren is door de bijzondere kenmerken van de 

arbeidsovereenkomst.

Het rechtszekerheidsbeginsel

Het rechtszekerheidsbeginsel betekent in essentie dat ‘orde heerst’ en dat 

de ‘maat van de regels wordt gevolgd’.  Duidelijkheid, voorspelbaarheid en 

berekenbaarheid houden verband met het rechtszekerheidsbeginsel. Een te 

groot verschil in toepassing van de voor de beide overeenkomsten geldende 

rechtsregels al naar gelang het de overeenkomst of de arbeidsovereenkomst 

betreft levert spanning op met het rechtszekerheidsbeginsel. Een voorbeeld 

van een verschil in toepassing is de eerder genoemde interpretatie van de 

rechtsregels voor het totstandkomen van de rechtshandeling die ziet op het 

beëindigen van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Dat voor de 

ene rechtshandeling van de werknemer, bijvoorbeeld het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst niet de verzwaarde onderzoeksplicht geldt, terwijl dat 

voor een andere rechtshandeling wel geldt, namelijk instemmen met het 

einde van de arbeidsovereenkomst, biedt werkgevers (en werknemers) min-

der duidelijkheid. In beide gevallen is sprake van een contractuele afspraak 

en in beide gevallen zijn de partijen hetzelfde, maar toch is de toepassing 

van de rechtsregels verschillend. Aan de hand van de rechtsgevolgen wordt 

bepaald of de zware onderzoeksplicht geldt.

Het toenemen van rechtsregels in het arbeidsrecht komt de rechtszeker-

heid niet altijd ten goede. Partijen bij een arbeidsovereenkomst moeten 

namelijk steeds kennis nemen van de nieuwe rechtsregels, terwijl dat in 

 J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 

TPR , nr. , p. .



de praktijk niet altijd haalbaar is. Vooral kleinere werkgevers zonder een 

gespecialiseerde afdeling voor personeelsbeleid kunnen problemen onder-

vinden om inzicht te krijgen in de rechtsregels van het arbeidsrecht. Een 

bijkomend probleem daarbij is dat deze regels niet altijd eenvoudig van 

aard zijn.  Ook werknemers ondervinden problemen door de toenemende 

regeldruk.

De rechtszekerheid wordt mede gediend als waar mogelijk de letterlijke 

tekst van wetsbepalingen wordt gehanteerd als deze toepasselijk zijn op 

een feitelijke situatie. Ten aanzien van de toepassing van redelijkheid en 

billijkheid op arbeidsrechtelijke situaties gebeurt dit niet altijd, wat wellicht 

te maken heeft met de aparte norm van art. :  . Dit artikel beoogt 

hetzelfde te regelen als art. :  , alleen dan voor de arbeidsovereen-

komst. Toch blijkt bij de toepassing van art. :   niet altijd of het een 

toepassing is van de aanvullende of de derogerende werking van de rede-

lijkheid en billijkheid.

Het vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel heeft een centrale rol in het (arbeid-)overeenkom-

stenrecht. De toepassing ervan is in rechtsregels uitgewerkt, zoals in art. 

:   en in art. :  . Partijen dienen tot op zekere hoogte met elkaars 

belangen en verwachtingen rekening te houden en partijen moeten daarop 

ook kunnen vertrouwen.

Veel verschillen in de toepassing van het vertrouwensbeginsel bij de 

overeenkomst en de arbeidsovereenkomst doen zich niet voor. In het ar-

beidsrecht komt wel een andere toepassing voor van het vertrouwensbegin-

sel als de werknemer instemt met het einde van de arbeidsovereenkomst. 

De werkgever mag immers niet zonder meer afgaan op de instemming, 

maar heeft een verzwaarde onderzoeksplicht. Daaraan is hierboven al aan-

dacht besteed.

Aan het feit dat ook gerechtvaardigd vertrouwen is te baseren op ge-

dragingen, waaruit verklaringen zijn af te leiden die tot binding aan een 

rechtshandeling leiden, moet naar mijn mening meer belang worden toe-

gekend dan thans gebeurt. Dit is immers een manier om tot gebondenheid 

te komen – hierdoor kan eventueel een overeenkomst of een arbeidsover-

eenkomst wijzigen – zonder dat partijen dit met zoveel woorden overeen-

komen. Juist bij duurovereenkomsten, waaronder de arbeidsovereenkomst, 

kunnen bepaalde gedragingen wellicht tot juridisch afdwingbare afspraken 
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verworden. Daarbij is wel het arrest ABN Amro/Malhi van belang, waaruit 

blijkt dat een moment moet kunnen worden aangewezen, waarop gebon-

denheid ontstaat.  Dit arrest ging het over de vraag of een arbeidsovereen-

komst tot stand was gekomen. De Hoge Raad overweegt: ‘Het antwoord 

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

hetgeen zij over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen 

en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden.’ Het 

moment van gebondenheid is bepaalbaar door aan te sluiten bij bepaalde 

gedragingen, bijvoorbeeld door het moment vanaf wanneer partijen op 

een bepaalde wijze uitvoering geven aan een arbeidsovereenkomst aan te 

wijzen als moment van gebondenheid.

Als aan een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld op een bepaalde wijze 

uitvoering wordt gegeven gedurende een langere periode – dit is als een 

gedraging te beschouwen –, dan kan daaruit wellicht worden afgeleid dat 

dit strookt met de bedoeling van partijen, waardoor een andere uitvoering 

van de arbeidsovereenkomst wordt bemoeilijkt. Bij de arbeidsovereenkomst 

komt aan het aansluiten bij gedragingen een belangrijke waarde toe, omdat 

bij de arbeidsovereenkomst niet alles uitvoerig is geregeld, gezien de aard 

van de arbeidsovereenkomst en in het bijzonder van de aard van de pres-

tatie arbeid, die immers onbepaald is. Eerder werd in dit kader voorgesteld 

dat wellicht een rechtsvermoeden kan worden opgenomen over de aard 

van de arbeid. Als een werknemer gedurende één jaar structureel bepaalde 

werkzaamheden verricht, dan wordt vermoed dat die werkzaamheden de 

bedongen arbeid omvatten.

Het gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel heeft in het arbeidsrecht een bijzondere waarde en 

is daarom in een aantal rechtsregels verankerd.  In het overeenkomsten-

recht van boek   staan geen rechtsregels die uitdrukking geven aan het 

gelijkheidsbeginsel. Wel kan het gelijkheidsbeginsel doorwerking hebben 

met een beroep op art. :  . 

In het overeenkomstenrecht komt niet snel voor dat een geval als een 

vergelijkbaar geval is te beschouwen. Ook als gevallen wel vergelijkbaar 

zijn, dan kan worden volgehouden dat gelijke behandeling niet is vereist, 

omdat partijen de contractsvrijheid hebben om vergelijkbare gevallen ver-

schillend te behandelen. In het arbeidsovereenkomstenrecht bestaat die 
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contractsvrijheid er minder, omdat in het arbeidsrecht specifieke normen 

bestaan, waarin gelijke behandeling centraal staat. In het arbeidsrecht die-

nen vergelijkbare gevallen tot op zekere hoogte gelijk te worden behandeld. 

Dit geldt niet absoluut of bij ieder denkbaar onderwerp. Het idee dat de 

werkgever werknemers gelijk moet behandelen is wel dermate verankerd in 

het arbeidsrecht, dat een werkgever hiermee rekening houdt en werkgevers 

die geen rekening houden met het gelijkheidsbeginsel, lopen het risico dat 

zij aansprakelijk worden gehouden voor de schade als gevolg van de onge-

lijke behandeling.

Het evenredigheidsbeginsel

Het evenredigheidsbeginsel ‘omvat elementen van gelijkmatigheid, even-

wicht, maat houden en redelijkheid.’  Het evenredigheidsbeginsel werkt 

relativerend. Hartlief heeft het over ‘tussenoplossingen’ en ‘oplossingen die 

recht doen aan de belangen van beide partijen’.

Voor de overeenkomst en voor de arbeidsovereenkomst vindt het even-

redigheidsbeginsel in ieder geval toepassing bij een beroep op de redelijk-

heid en billijkheid.

Een verschil in de toepassing van het evenredigheidsbeginsel voor de 

overeenkomst en voor de arbeidsovereenkomst komt voort uit het gegeven 

dat in het arbeidsrecht sterk de nadruk ligt op gelijkwaardigheid, hetgeen 

in rechtsnormen is terug te vinden. Het centrale thema van ongelijkheids-

compensatie, het idee dat de werknemer in een ongelijkwaardige onder-

handelingspositie verkeert ten opzichte van de werkgever, speelt in het 

arbeidsrecht voortdurend mee, terwijl bij de overeenkomst het algemeen 

uitgangpunt is dat partijen in gelijkwaardigheid tegenover elkaar staan. 

Zo beschouwd is in arbeidsrechtelijke normen meer aandacht voor het 

evenredigheidsbeginsel.

Dat de belangen van beide partijen meewegen is in het arbeidsrecht 

expliciet terug te vinden bij de uitleg van rechtsregels voor het wijzigen van 

de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft een aantal specifieke moge-

lijkheden – art. :  , art. :   – op grond waarvan hij voldoende 

ruimte heeft om met organisatorische belangen rekening te houden. Ook 

met persoonlijke belangen van de werknemer wordt rekening gehouden, 

hetgeen bijvoorbeeld naar voren komt in de toepassing van art. :  , 
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art. :  , bij een ontslag op staande voet en in de  en de . Bij 

de weging of een wijziging is te realiseren van de oorspronkelijke afspraken 

valt op dat evenredigheid daarbinnen weer centraal staat. Steeds vindt 

een belangenafweging plaats, waarbij de belangen van de werkgever en de 

werknemer meewegen.

Het coöperatiebeginsel

Het coöperatiebeginsel brengt tot uitdrukking dat partijen verplicht zijn 

eraan mee te werken dat de overeenkomst zo goed mogelijk wordt uitge-

voerd. Het coöperatiebeginsel wordt weinig gebruikt in het overeenkom-

stenrecht of arbeidsovereenkomstenrecht.  Het coöperatiebeginsel staat in 

verband met wijzigingsbevoegdheden van partijen: 

‘De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden, de beperkende werking van de 

redelijkheid en billijkheid en de regeling van onvoorziene omstandigheden vor-

men samen de uitdrukking van het coöperatiebeginsel, dat, voor zover hier 

relevant, partijen verplicht eraan mee te werken dat de overeenkomst zo goed 

mogelijk wordt uitgevoerd, ook wanneer vernietigbaarheden, tekortkomingen 

bij de nakoming of veranderde omstandigheden roet in het eten dreigen te 

gooien.’

In het arbeidsrecht kan naar mijn mening meer belang worden toegekend 

aan het coöperatiebeginsel. De arbeidsovereenkomst is erop gericht een 

duurzaam samenwerkingsverband te realiseren tussen de werkgever en de 

werknemer en als tijdens dit samenwerkingsverband omstandigheden opko-

men die een andere uitvoering van de arbeidsovereenkomst vereisen, dan 

dienen partijen daar positief tegenover te staan. 

De toepassing van het coöperatiebeginsel komt al wel impliciet voor 

bij toepassing van diverse regels van het arbeidsrecht. Zo moeten partijen 

bij een arbeidsovereenkomst zich inspannen zo goed mogelijk uitvoering 

te geven aan de verplichtingen die samenhangen met de arbeidsovereen-

komst. Beide partijen bij een arbeidsovereenkomst hebben bijvoorbeeld 

verplichtingen zodra een werknemer door ziekte niet in staat is zijn arbeid 

te verrichten. Volgens een strikt vermogensrechtelijke benadering zou de 

werknemer die door ziekte niet in staat is arbeid te verrichten wanprestatie 

plegen die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Die 
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redenering gaat niet op, want de werknemer heeft bij ziekte juist ontslagbe-

scherming. Voorts behoort een werknemer positief in te gaan op voorstellen 

van de werknemer die verband houden met gewijzigde omstandigheden 

op het werk, tenzij dit van de werknemer redelijkerwijze niet kan worden 

gevergd, hetgeen als een uitwerking van het coöperatiebeginsel kan worden 

gezien.

Conclusie ten aanzien van de algemeen erkende rechtsbeginselen

De rechtsbeginselen zijn zowel op de overeenkomst als op de arbeidsover-

eenkomst toepasselijk. De toepassing ervan verschilt bij de arbeidsovereen-

komst ten opzichte van de overeenkomst, hetgeen is te verklaren door het 

feit dat de arbeidsovereenkomst uitvoeriger is geregeld en door bijzondere 

kenmerken die bij de arbeidsovereenkomst steeds een rol spelen, waarbij 

vooral de elementen (onbepaaldheid) van arbeid, het feit dat de werknemer 

persoonlijk de arbeid dient te verrichten en de organisatorische belangen 

een andere inkleuring geven aan de toepassing van de rechtsbeginselen.

Rechtsbeginselen spelen naar mijn mening een belangrijke rol als rand-

voorwaardelijke rechtsregels op het moment dat de gebondenheid aan be-

paalde afspraken ter discussie komt te staan. Het zijn basisregels, die het 

uitgangspunt kunnen vormen om juridisch minder goed geregelde feitelijke 

situaties op te lossen als er een conflict ontstaat.

Ten slotte kan aan het coöperatiebeginsel in het arbeidsrecht meer be-

lang worden toegekend. Met behulp van dat beginsel kan nader invulling 

worden gegeven aan het duurzame samenwerkingsverband tussen de werk-

gever en de werknemer.

.  Rechtsregels voor het wijzigen van de overeenkomst  
 en de arbeidsovereenkomst

Inleiding

Bij het vergelijken van de rechtsregels voor het wijzigen van de overeen-

komst en de arbeidsovereenkomst blijkt dat deze veel gemeenschappelijk 

hebben, maar dat ook verschillen bestaan. Zo bestaat een aantal rechtsre-

gels in het arbeidsrecht, dat voor de overeenkomst niet geldt. Verder blijkt 

een verschil in de toepassing van bepaalde rechtsregels voor de arbeids-

overeenkomst ten opzichte van toepassing van deze rechtsregels voor de 

overeenkomst.

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



Tweezijdige wijziging

Zowel de overeenkomst als de arbeidsovereenkomst kunnen worden gewij-

zigd als partijen met elkaar wilsovereenstemming bereiken ten aanzien van 

de wijziging. De tweezijdige wijziging is gebaseerd op de art. :  e.v.  

en op de art. :  e.v. , waarin de totstandkoming van overeenkomsten 

nader is geregeld. Bij de toepassing van de rechtsregels voor tweezijdig 

wijzigen bestaat een verschil tussen de overeenkomst en de arbeidsovereen-

komst als de wijziging erop ziet de arbeidsovereenkomst te beëindigen met 

een beëindigingsovereenkomst. In dat geval geldt namelijk de verzwaarde 

onderzoeksplicht voor de werkgever.

De arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst en tijdens de uitvoe-

ring daarvan – tijdens de looptijd ervan – komen regelmatig veranderingen 

voor, die niet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Ook mondelinge afspra-

ken zijn bindend en worden gebaseerd op de art. :  e.v.  en op de 

art. :  e.v. . 

Art. :   dient als grondslag om tot een tweezijdige wijziging te 

komen op basis van gedragingen waaruit verklaringen zijn af te leiden. 

De instemming met een wijziging wordt dan uit één of meer gedragingen 

afgeleid. Aan art. :   kan naar mijn mening meer waarde worden toe-

gekend in het arbeidsovereenkomstenrecht dan momenteel gebeurt. 

Het arbeidsrecht biedt in art. :   de werkgever de mogelijkheid 

een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Dit beding dient tweezijdig te 

worden overeengekomen, dus de werknemer moet voor het opnemen van 

het beding instemming verlenen, waardoor wijzigen op grond van art. :  

 mijns inziens als een vorm van tweezijdig wijzigen is te beschouwen. In 

de praktijk heeft de werknemer echter weinig onderhandelingskracht om 

zijn instemming aan het opnemen van dit beding te onthouden.  Daarom 

is het recht om van een eenzijdig wijzigingsbeding gebruik te maken aan 

voorwaarden onderhevig, die uit art. :   blijken. Die voorwaarden 

onderscheiden de situatie van de arbeidsovereenkomst met de situatie van 

de overeenkomst. Bij de overeenkomst is immers in beginsel ongeclau-

suleerd toegestaan dat partijen een eenzijdig wijzigingsbeding met elkaar 

overeen komen, op grond waarvan aan één van de partijen de bevoegdheid 

tot eenzijdig wijzigen toekomt. De partij die het recht tot eenzijdig wijzigen 

aan de andere partij heeft verleend kan wel een beroep doen op art. :  

lid   als de wijziging naar zijn mening naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid onaanvaardbaar is.

 Zie ook R.M. Beltzer, ‘Waarom het incorporatiebeding onder art. :  bw valt’, SMA 
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Wijzigen op grond van de redelijkheid en billijkheid

Art. :  lid   biedt partijen bij een overeenkomst of een arbeidsover-

eenkomst de mogelijkheid om ten aanzien van contractuele afspraken een 

beroep te doen op de derogerende werking van de redelijkheid en billijk-

heid. Als dit beroep slaagt, dan zijn partijen niet meer gebonden aan de 

afspraak die opzij is gezet.

Art. :   is de arbeidsrechtelijke wetsbepaling voor de redelijkheid 

en billijkheid en regelt dit op dezelfde wijze als art. :  . Naar mijn 

mening bestaat dan ook een verschil in de toepassing van de redelijkheid 

en billijkheid bij de arbeidsovereenkomst ten opzichte van de toepassing 

ervan bij de overeenkomst.

Partijen die een beroep doen op de toepassing van art. :   volgen 

vaak de daar opgenomen bewoordingen, door aan te geven dat bepaald 

gedrag, handelen of nalaten in strijd is met goed werkgeverschap of goed 

werknemerschap. Omdat art. :   hetzelfde regelt als art. :  , 

verdient het mijn voorkeur bij de toepassing van art. :   aan te sluiten 

bij de formulering van art. :  . Als partijen namelijk aansluiten bij de 

formulering van art. :   is niet altijd duidelijk op te maken of zij een 

beroep doen op de aanvullende of de derogerende werking van de redelijk-

heid en billijkheid. Voorts bestaat de kans dat de rechter de formulering 

van partijen (die aansluiten bij art. :  ) volgt, waardoor onduidelijk 

wordt of een beroep op de aanvullende of de derogerende werking van de 

redelijkheid en billijkheid wordt toegekend of afgewezen.

Het onderscheid tussen toepassing van aanvullende of derogerende wer-

king van de redelijkheid en billijkheid is van belang, omdat het eerste 

ziet op een nadere invulling van een bestaande overeenkomst, terwijl het 

tweede ziet op het opzij zetten van bepaalde afspraken. Voorts geldt terug-

houdendheid bij de toepassing van de derogerende werking. Dit geldt niet 

voor de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. De terug-

houdendheid is een extra waarborg, waarmee bescherming wordt geboden 

aan het uitgangspunt dat partijen aan het gegeven woord gebonden zijn.

In het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is de toepassing van de redelijkheid 

en billijkheid op de arbeidsovereenkomst op grond van art. :   afwij-

kend van de toepassing van de redelijkheid en billijkheid bij de overeen-

komst op grond van art. :  .  De overweging uit het arrest Van der 

Lely/Taxi Hofman is uniek voor het arbeidsovereenkomstenrecht en is in het 
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overeenkomstenrecht niet terug te vinden. Uit de overweging blijkt dat de 

werknemer positief behoort in te gaan op redelijke voorstellen van de werk-

gever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, 

tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Deze regel biedt 

de werkgever ruimte om op flexibele wijze om te gaan met afspraken met 

werknemers. De regel lijkt niet andersom van toepassing te zijn, dus een 

toepassing waarbij de werknemer redelijke voortstellen doet – bijvoorbeeld 

ten aanzien van persoonlijke omstandigheden –, waarop de werkgever in 

beginsel positief moet ingaan. Dit is te verklaren doordat de werknemer al 

aparte mogelijkheden heeft in de regelgeving op grond waarvan rekening 

kan worden gehouden met bepaalde persoonlijke omstandigheden, zoals 

de  en de . Echter, de regel waarop de werkgever een beroep kan 

doen is minder geclausuleerd. Een beroep op de  kan bijvoorbeeld 

pas na een bepaalde periode, terwijl de werkgever ook al na een zeer kort 

lopend dienstverband een beroep op de regel van het arrest Van der Lely/

Taxi Hofman kan doen, al is het de vraag of een dergelijk beroep dan wordt 

toegewezen. Voorts bestaan omstandigheden, die met de persoonlijke om-

standigheden van de werknemer verband houden, maar waarvoor geen 

aparte regel bestaat. Als een werknemer bijvoorbeeld wegens persoonlijke 

omstandigheden moet verhuizen en in verband daarmee bij een andere 

vestiging van de werkgever zijn werkzaamheden wil gaan verrichten, dan is 

de werknemer toch op art. :   aangewezen als de werkgever niet zijn 

medewerking wil verlenen aan een wijziging. Een regel ten gunste van de 

werknemer is dan goed te verdedigen, een regel derhalve op grond waar-

van de werkgever positief moet ingaan op redelijke voorstellen van de werk-

nemer, verband houdende met gewijzigde persoonlijke omstandigheden die 

de werknemer betreffen, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan 

worden gevergd. Het opnemen van een dergelijke regel voor de werknemer 

strookt met het evenredigheidsbeginsel, alsmede met de ongelijkheidscom-

pensatie. Immers, in deze tijd is arbeid en privé en de mogelijkheid tot 

combineren daarvan een onderwerp dat in belang is toegenomen.  Ten 

aanzien van privé-omstandigheden die verband houden met zorgtaken be-

staan wel diverse (deels wettelijke) mogelijkheden. Uit onderzoek in het 

kader van arbeid en zorg naar cao-afspraken over verlofvormen in  

blijkt dat % van de cao’s afspraken bevat over één of meer verlofrege-

lingen.  Voor privé-omstandigheden die minder of geen verband houden 

met zorgtaken is weinig geregeld. Het is bijvoorbeeld voorstelbaar dat een 

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

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

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeid en zorg in Cao’s in , zie 

de bijlage bij Kamerstukken  / , , nr. . 



werknemer meer vrije tijd wil hebben om te reizen. Om hiervoor finan-

ciële middelen te realiseren bestaat de mogelijkheid mee te doen aan een 

levensloopregeling, maar een specifieke juridische mogelijkheid om de me-

dewerking van de werkgever af te dwingen om dagen vrij te krijgen bestaat 

thans niet. Een aparte rechtsregel waarmee de werknemer meer ruimte 

voor privé kan realiseren biedt dan mogelijk uitkomst. Momenteel kan de 

werknemer in ieder geval een beroep doen op art. :   als de werkge-

ver weigert zijn medewerking te verlenen aan het gebruik of de uitvoering 

van de levensloopregeling. Een andere mogelijkheid is dat het afdwingen 

van de levensloopregeling wordt geregeld in een toepasselijke cao.

De regel van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman sluit aan bij de aard 

van één van de contractspartijen, namelijk de werkgever. Wellicht dat een 

algemene regel (van aanvullend recht) is te formuleren, waarin staat dat een 

contractspartij positief moet ingaan op redelijke voorstellen van de andere 

contractspartij, verband houdende met gewijzigde omstandigheden die ver-

band houden met deze contractspartij, tenzij dit redelijkerwijs niet van 

de contractspartij kan worden gevergd. Een dergelijke rechtsregel is ook 

in het algemene overeenkomstenrecht bruikbaar, vooral bij duurovereen-

komsten. Deze rechtsregel lijkt overigens sterk op de geldende regel uit het 

arrest Baris/Riezenkamp dat partijen met elkaars gerechtvaardigde belangen 

rekening moeten houden.  Dit is zeker het geval als vast staat dat onder 

‘positief ingaan’ niet zonder meer wordt verstaan dat een voorstel ook moet 

worden aanvaard, maar dat ook het doen van een redelijk tegenvoorstel 

mogelijk is. De gewijzigde omstandigheden die verband houden met een 

bepaalde contractspartij zijn te beschouwen als de gerechtvaardigde be-

langen van de wederpartij uit het arrest Baris/Riezenkamp. In feite komt dit 

alles erop neer, dat een sterkere onderhandelingsplicht voor partijen geldt 

tijdens de looptijd van de duurovereenkomst dan thans het geval is, zodat 

tijdens de looptijd rekening kan worden gehouden met de belangen van 

beide partijen.

Tussen het wijzigen van de overeenkomst en het wijzigen van de ar-

beidsovereenkomst op grond van art. :   bestaat geen verschil. Art. 

:   wordt voor wat betreft het beroep op de wijzigingsmogelijkheid in 

het arbeidsrecht niet anders toegepast dan in het overeenkomstenrecht.

   november , NJ ,  (Baris/Riezenkamp).

 Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. :   is niet mogelijk, 

want daarvoor bestaat art. :  .



Sommige wijzigingsvormen zijn specifiek voor het arbeidsrecht

De al genoemde wettelijk erkende wijzigingsmogelijkheden op grond van 

art. :  , art. :  , op grond van de  en de  bestaan 

uitsluitend in het arbeidsrecht. Een wijzigingsmogelijkheid die nog niet 

naar voren kwam, is de mogelijkheid dat afspraken tussen de werkgever en 

de werknemer wijzigen door de totstandkoming van een nieuwe cao. De 

verschillende manieren waarop gebondenheid aan een cao kan ontstaan 

dienen dan als rechtsgrondslag. Eén manier is gebondenheid door middel 

van een incorporatiebeding, dus op grond van wilsovereenstemming. Een 

andere manier is dat gebondenheid ontstaat door lidmaatschap van een 

vakvereniging. Ook is mogelijk dat gebondenheid tot stand komt door al-

gemeenverbindendverklaring, maar dan geldt wilsovereenstemming niet als 

grondslag. Voorts komt het voor dat de werkgever de cao feitelijk toepast 

en werknemers daartegen niet protesteren. 

Conclusie ten aanzien van de rechtsregels voor het wijzigen van 

 de overeenkomst en de arbeidsovereenkomst

Tussen de rechtsregels voor het wijzigen van de overeenkomst en de ar-

beidsovereenkomst bestaan verschillen, die zich manifesteren in een andere 

toepassing van rechtsregels, maar ook doordat naast de mogelijkheden die 

op grond van het overeenkomstenrecht bestaan om de arbeidsovereen-

komst te wijzigen, een aantal mogelijkheden bestaat tot wijzigen die alleen 

voor de arbeidsovereenkomst gelden.

Het beginsel van consensualisme vormt zowel bij de overeenkomst als bij 

de arbeidsovereenkomst het uitgangspunt. Als partijen wilsovereenstemming 

hebben bereikt, dan zij ze daaraan in beginsel gebonden en dat geeft uit-

drukking aan het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst. 

Door de extra mogelijkheden die het arbeidsrecht biedt om de arbeidsover-

eenkomst te wijzigen komt tot uitdrukking dat partijen aan het beginsel van 

de verbindende kracht bij de arbeidsovereenkomst minder sterk kunnen 

vasthouden dan partijen bij de overeenkomst. Bij de arbeidsovereenkomst 

is meer flexibiliteit gewenst en dat is terug te zien in de (extra) rechtsregels 

voor het wijzigen, alsmede in de toepassing van de bestaande rechtsregels 

voor het wijzigen.



.  Wat is de invloed van de kenmerken arbeid, 
 ondergeschiktheid en organisatie?

Inleiding

In de vorige paragraaf bleek dat meer mogelijkheden bestaan voor het 

wijzigen van de arbeidsovereenkomst dan voor het wijzigen van de over-

eenkomst. Met deze mogelijkheden kan steeds de verbindende kracht van 

de arbeidsovereenkomst ter discussie worden gesteld. Met het groter aantal 

mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te wijzigen kan worden tege-

moet gekomen aan de behoefte aan flexibiliteit die partijen bij een ar-

beidsovereenkomst hebben. De arbeidsovereenkomst is daarmee minder 

verbindend dan de overeenkomst.

Thans komt de vraag op of de onderzochte bijzondere kenmerken van 

de arbeidsovereenkomst verklaringsgronden kunnen vormen voor het feit 

dat de arbeidsovereenkomst minder verbindend is. Kortom, zijn de ken-

merken arbeid, ondergeschiktheid en organisatie van invloed op de mate 

waarin partijen aan afspraken in een arbeidsovereenkomst gebonden zijn 

en gebonden blijven?

Arbeid

In hoofdstuk  bleek dat arbeid een essentiale is van de arbeidsovereen-

komst. Arbeid is als prestatie bijzonder, omdat het is verbonden met de 

werknemer die het moet verrichten. Arbeid en de persoon van de werkne-

mer zijn niet los van elkaar te zien. Arbeid is als prestatie niet omschreven 

in de wet of jurisprudentie. Het is een onbepaalde contractsprestatie, die 

bijna alles kan omvatten. De arbeidsovereenkomst is mede bijzonder door 

de onbepaaldheid van arbeid.

Het element arbeid blijkt als prestatie zelden volledig duidelijk te zijn. 

Als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst door partijen is vastge-

steld welke arbeid –werkzaamheden – de werknemer gaat verrichten, dan 

is mogelijk dat dit toch niet overeenkomt met de feitelijke werkzaamheden 

tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Art. :   vereist dat verbintenissen die partijen op zich nemen be-

paalbaar moeten zijn. Het feit dat arbeid als prestatie onbepaald is – dat 

niet altijd duidelijk is welke arbeid de werknemer moet verrichten –, levert 

naar mijn mening geen spanning op met art. :  , omdat voldoende 

duidelijk is dat de werknemer persoonlijk de bereidheid heeft zijn arbeids-

kracht gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst aan de werkge-

ver aan te bieden. 

Arbeid is te kwalificeren als ‘een doen’. Het ‘doen’ bij de arbeidsovereen-

komst is onbepaald. Bij de overeenkomst is dat anders, want dan is door-



gaans wel duidelijk afgebakend wat partijen moeten doen. De werkzaam-

heden die de werknemer verricht, worden meestal wel nader omschreven, 

maar de feitelijke invulling van het ‘doen’ vindt ook plaats gedurende de 

looptijd van een arbeidsovereenkomst en kan tijdens deze looptijd wijzi-

gen. Ontwikkelingen die de werknemer doormaakt kunnen dan ook tot 

een discrepantie leiden tussen de bedongen arbeid en de feitelijke arbeid. 

Daardoor kan onduidelijk zijn wat rechtens geldt tussen partijen en art. 

:   kan dan uitkomst bieden.

De arbeidsovereenkomst is vrijwel altijd een inspanningsverbintenis. Strikt 

genomen is mogelijk dat de arbeidsovereenkomst als resultaatsverbintenis 

wordt vormgegeven, maar die mogelijkheid is wel begrensd door de . 

Het feit dat de arbeidsovereenkomst voor een deel een inspanningsverbinte-

nis is, heeft tot gevolg dat in mindere mate mogelijk is deze af te dwingen. 

Het is namelijk niet altijd te bepalen in hoeverre een werknemer zich vol-

doende of te weinig inspant. Een werknemer werkt niet altijd op dezelfde 

wijze en ook niet altijd even efficiënt. Een werknemer die zijn werk met 

minimale inzet doet, waarbij onduidelijk is of het voldoende is, maar waar-

bij zeker is dat het niet bovenmatig is, is moeilijk in rechte (en afdwingbaar) 

tot betere prestaties te manen. Het is daarom moeilijker een toerekenbare 

tekortkoming aan de zijde van de werknemer aan te tonen dan bij een 

contractspartij in het overeenkomstenrecht. In de arbeidsrechtelijke praktijk 

wordt er eerder voor gekozen om met de werknemer doelstellingen af te 

spreken – eventueel tijdens evaluatiegesprekken – en een dossier op te bou-

wen dat kan helpen om het einde van de arbeidsovereenkomst te bewerk-

stellingen als verbeteringen uitblijven. Meer mogelijkheden om (eventueel 

eenzijdig) tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst te komen kunnen 

dat einde wellicht voorkomen. Als bijvoorbeeld blijkt dat de werknemer 

structureel niet in staat is de afgesproken doelstellingen te realiseren, dan 

zou de arbeidsovereenkomst kunnen worden aangepast aan zijn capacitei-

ten, eventueel met een aanpassing van het loon. Als de aanpassing echter 

niet is af te dwingen en de werknemer daaraan geen medewerking verleent, 

dan kan het niet realiseren van de afgesproken doelstellingen voor de werk-

gever reden vormen de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Een tekortkoming wordt een werknemer minder snel toegerekend dan bij 

een partij in het overeenkomstenrecht. Wel biedt art. :   een oplos-

sing, want als niet aantoonbaar is dat een werknemer toerekenbaar tekort 

komt, kan hij niettemin in strijd met goed werknemerschap handelen als hij 

zijn werk niet naar behoren verricht. In het algemene overeenkomstenrecht 

kan dat minder snel, hetgeen is te verklaren doordat de contractspartijen 

in het overeenkomstenrecht een minder persoonlijke band hebben dan de 

werkgever en de werknemer.



Arbeid heeft een centrale rol in het samenwerkingsverband tussen de 

werkgever en de werknemer, want juist daar komt de binding tussen hen 

bijna dagelijks naar voren. Als de werknemer niet de arbeid kan verrichten 

wegens ziekte, blijft wel het samenwerkingsverband in stand. De oorspron-

kelijke afspraken staan dan niet meer voorop en de wet treedt tussen partij-

en met diverse verplichtingen, terwijl de oorspronkelijke afspraken – vooral 

ten aanzien van de bedongen arbeid – tijdens ziekte van de werknemer 

minder van belang zijn.

De prestatie arbeid is een element dat zich niet altijd leent voor volledig 

omlijnde afspraken. Arbeid is echter wel een essentiale van de arbeidsover-

eenkomst en de invulling van het element arbeid leidt ertoe dat de arbeids-

overeenkomst een minder verbindende overeenkomst is dan bijvoorbeeld 

de reguliere overeenkomst uit Boek  . Het kenmerk arbeid – en de 

invulling ervan – is dus inderdaad een verklaringsgrond voor het feit dat de 

arbeidsovereenkomst minder verbindend is. 

Ondergeschiktheid

In hoofdstuk  kwam ondergeschiktheid aan de orde. Ook bij het kenmerk 

ondergeschiktheid komt de vraag op of dit kenmerk van invloed is op de 

mate waarin partijen aan afspraken in een arbeidsovereenkomst gebonden 

zijn en gebonden blijven.

Het begrip ‘in dienst’ uit art. :   heeft verschillende betekenissen en 

dat heeft tot gevolg dat enige ruimte bestaat voor partijen om invulling te 

geven aan het begrip ‘in dienst’. Van die ruimte wordt niet altijd bewust ge-

bruik gemaakt. Partijen kunnen bij voorbaat aangeven hoe zij het criterium 

‘in dienst’ willen invullen, maar het is ook mogelijk dat de invulling hiervan 

plaatsvindt tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst. De invulling 

van ‘in dienst’ kan variëren van een bijna uitsluitend formeel gezagsbegrip 

tot een uitgebreide instructiebevoegdheid, waarvan ook daadwerkelijk ge-

bruik wordt gemaakt. 

De ondergeschiktheid van de werknemer bestaat bij iedere arbeidsover-

eenkomst. De bedoeling van partijen is ook dat de werknemer een on-

dergeschikte is van de werkgever. Partijen bij een arbeidsovereenkomst 

kunnen hieraan nader invulling geven in afspraken, maar dat betekent niet 

per definitie dat het gezag of de instructiebevoegdheid van de werkgever 

is beperkt tot hetgeen is vastgelegd in de afspraken. Ook instructies die 

buiten de afspraken vallen, maar wel noodzakelijk zijn ter bevordering 

van de goede orde van de onderneming kunnen worden gegeven (vgl. art. 

:  ). Welke instructies daaronder vallen is niet altijd bij voorbaat 

vast te leggen en hier komt dus enige onzekerheid op ten aanzien van het 



antwoord op de vraag in hoeverre partijen aan afspraken in een arbeids-

overeenkomst zijn gebonden en gebonden blijven. De invulling van de 

instructiebevoegdheid is namelijk niet altijd – of, bijna nooit – volledig van 

te voren in contractuele afspraken te regelen en als partijen niets regelen 

bestaat niettemin een instructiebevoegdheid. Verhulp brengt naar voren 

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

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

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

de werkgever is overgelaten.

De instructiebevoegdheid van de werkgever strekt niet zo ver, dat hij op 

grond daarvan contractuele afspraken met de werknemer (eenzijdig) kan 

wijzigen. Wel is sprake van een grijs gebied van onderwerpen, waarvan 

niet duidelijk is of deze in afspraken zijn geregeld of dat deze onderdeel 

uitmaken van de instructiebevoegdheid van de werkgever. In dat laatste 

geval kan de werkgever immers eenzijdig wijzigingen aanbrengen (geen 

contractuele wijzigingen), terwijl dat in het eerste geval niet mogelijk is.

De instructiebevoegdheid kan het onbepaalde karakter van de arbeid voor 

een deel wegnemen, omdat de invulling van de arbeid mede met behulp 

van de instructiebevoegdheid kan plaatsvinden. Partijen verkeren dan bij 

het aangaan van de arbeidsovereenkomst tot op zekere hoogte in onzeker-

heid over de invulling van de prestatie van de werknemer en vullen dit 

tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst nader in. Als een weinig 

specifieke functieomschrijving is afgesproken, dan ligt sterker de nadruk op 

het feit dat partijen bedoelden dat de werknemer zijn arbeidskracht aan 

de werkgever ter beschikking stelt, waarbij de laatste bevoegd is aan te 

geven hoe de arbeidskracht wordt ingezet. Ook hier blijkt dat het kenmerk 

‘in dienst’ ertoe bijdraagt dat afspraken bij een arbeidsovereenkomst soms 

minder duidelijk zijn vastgelegd.

Bij het geven en volgen van instructies is mogelijk dat de feitelijke uitvoe-

ring van de arbeidsovereenkomst wijzigt ten opzichte van oorspronkelijke 

afspraken, zonder dat partijen hierover expliciet wilsovereenstemming be-

reiken. De oorspronkelijke afspraken lijken dan te zijn verlaten en partijen 

achten zich eerder gebonden aan hetgeen voorvloeit uit de feitelijke uitvoe-

ring van de arbeidsovereenkomst. De rechtsgrondslag hiervoor is wederom 

art. :  .

De onduidelijkheid over hoe ver de instructiebevoegdheid van een werk-

gever strekt, kan de werknemer in onzekerheid brengen over de vraag 

welke werkzaamheden hij nu dient te verrichten en welke werkzaamhe-

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



den hij redelijkerwijze mag weigeren. Een mogelijke oplossing daarvoor is 

het realiseren van een (weerlegbaar) rechtsvermoeden ten aanzien van de 

bedongen werkzaamheden. Als een werknemer gedurende één jaar struc-

tureel bepaalde werkzaamheden verricht, dan wordt vermoed dat die werk-

zaamheden de bedongen arbeid omvatten.

Arbeidsrechtelijke sanctiemogelijkheden van de werkgever jegens de werk-

nemer vloeien deels voort uit het feit dat de werknemer ondergeschikt is 

aan de werkgever. Ook als partijen geen afspraken hebben gemaakt ten 

aanzien van sancties, kunnen deze soms worden toegepast. Hier komt ook 

naar voren dat de rechten en plichten tussen partijen bij een arbeidsover-

eenkomst niet zijn beperkt tot hetgeen zij afspreken.

De invulling van ondergeschiktheid tijdens de looptijd van de arbeids-

overeenkomst ligt dus zelden bij voorbaat geheel vast. Het is een kenmerk 

dat zich moeilijk laat vangen in duidelijke afspraken. Ook hier blijkt het 

contractuele gehalte van de arbeidsovereenkomst minder sterk te zijn en de 

ondergeschiktheid is daarom tevens een verklaringsgrond voor het feit dat 

minder duidelijk is welke afspraken tussen de werkgever en de werknemer 

gelden. Ook dit kenmerk is van invloed op de mate waarin partijen aan 

afspraken in een arbeidsovereenkomst gebonden zijn en gebonden blijven. 

De rol die aan de ondergeschiktheid toekomt (of kan toekomen) tijdens de 

feitelijke invulling van de arbeidsovereenkomst draagt daaraan bij. 

Organisatie

Organisatie is het derde kenmerk op grond waarvan is te verklaren dat 

de arbeidsovereenkomst minder verbindend is dan de overeenkomst. De 

vraag is wat de invloed is van omstandigheden die verband houden met de 

organisatie of werkgemeenschap waarbinnen de werknemer gewoonlijk de 

arbeid verricht op de mate waarin partijen aan afspraken in een arbeids-

overeenkomst gebonden zijn en gebonden blijven.

Omstandigheden die van belang zijn binnen de organisatie, zijn on-

der meer de vraag wie onder de arbeidsorganisatie vallen, de omvang 

van de arbeidsorganisatie, een eventueel bestaande hiërarchie, het feit dat 

de werkgemeenschap of de organisatie wijzigt en verplichtingen van de 

werkgever en de werknemer binnen de organisatie. Het is mogelijk dat 

omstandigheden binnen een organisatie opkomen, zonder dat partijen dat 

vooraf hebben voorzien. Dit komt mede doordat de arbeidsovereenkomst 

een duurovereenkomst is, waarbij tot op zekere hoogte rekening moet wor-

den gehouden met later opkomende omstandigheden. 



De omstandigheden die verband houden met de organisatie hebben in-

vloed op de contractuele verhouding tussen de werkgever en de werknemer 

en kunnen tot feitelijke wijzigingen leiden binnen de arbeidsverhouding. 

Binnen de contractuele verhouding tussen de werkgever en de werkne-

mer bestaat meestal voldoende ruimte om met organisatorische omstandig-

heden rekening te houden. Een contractuele wijziging van de arbeidsover-

eenkomst is daarom niet noodzakelijk. Het is echter niet altijd duidelijk 

welke wijzigingen zijn toegestaan op grond van een bestaande arbeidsover-

eenkomst en welke wijzigingen een contractuele wijziging van de arbeids-

overeenkomst vergen. 

De arbeidsovereenkomst is te beschouwen als een ‘entreebiljet’ tot de or-

ganisatie van de werkgever.  Van der Heijden legt de nadruk op de flexi-

biliteit die een werknemer dient te hebben: een werknemer dient zich aan 

te passen aan de veranderende omstandigheden van de arbeidsorganisatie. 

Dit betekent niet dat geen rekening wordt gehouden met belangen van de 

werknemer, want contractuele afspraken hebben weldegelijk waarde en bie-

den de werknemer de nodige zekerheid, maar dergelijke afspraken gelden 

minder absoluut dan in het algemene overeenkomstenrecht. Contractuele 

aspecten en organisatorische aspecten vertonen een wisselwerking van we-

derzijdse beïnvloeding. 

De werkgever moet op grond van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld art. 

:  , de  en ) met bepaalde persoonlijke omstandigheden van 

de werknemer rekening houden. Ook op grond van art. :   wordt re-

kening gehouden met belangen van de werknemer. Dit komt bijvoorbeeld 

naar voren bij omstandigheden die niet in partijafspraken zijn vastgelegd. 

De werknemer dient rekening te houden met de veranderende omstandig-

heden van de arbeidsorganisatie, maar dient zich niet per definitie aan te 

passen. Met persoonlijke omstandigheden van de werknemer binnen de 

contractuele verhouding wordt in de loop der tijd steeds meer rekening 

wordt gehouden, soms ten koste van belangen van de organisatie.

Bij bepaalde rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst 

komen organisatorische belangen als wijzigingsgrondslag naar voren. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij art. :   (‘zwaarwichtige belangen van de 

werkgever’) en bij de wijziging op grond van art. :   op grond van 

het arrest Van der Lely/Taxi Hofman (‘redelijke voorstellen die verband hou-

den met gewijzigde omstandigheden op het werk’). Hieruit is af te leiden 

dat zowel de wetgever als de Hoge Raad oog heeft voor organisatorische 

belangen, belangen van de werkgever derhalve.

 Zie hierover hoofdstuk , paragraaf . .



Het feit dat de rechtspraak van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman en 

de rechtsregel van art. :   bestaan voor de arbeidsovereenkomst en 

niet voor de overeenkomst, ondersteunt de gedachte dat de arbeidsovereen-

komst minder verbindend is. Er zijn meer wijzigingsmogelijkheden voor de 

arbeidsovereenkomst en vooral het volledig vasthouden door de werknemer 

aan oorspronkelijke afspraken is, mede gezien de organisatorische belangen 

van de werkgever, niet altijd redelijk.

Omstandigheden die verband houden met de organisatie of werkgemeen-

schap waarbinnen de werknemer gewoonlijk de arbeid verricht zijn dus 

van invloed op de mate waarin partijen aan afspraken in een arbeidsover-

eenkomst gebonden zijn en gebonden blijven. Organisatorische omstandig-

heden zijn een verklaringsgrond voor het feit dat het onredelijk is dat een 

werknemer te strikt blijft vasthouden aan oorspronkelijke afspraken uit de 

arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer dan te weinig rekening houdt 

met belangen van de werkgever.

Is duur van belang?

Duur, het feit dat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst is, is een 

factor die niet in een apart hoofdstuk aan orde kwam, maar mogelijkerwijs 

wel als verklaring is aan te voeren voor het feit dat de arbeidsovereenkomst 

minder verbindend is.  Hierboven kwam naar voren dat de partijen bij de 

arbeidsovereenkomst in mindere mate aan de verbindende kracht kunnen 

vasthouden dan partijen bij de overeenkomst. 

Het feit dat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst is, is van 

belang voor de behoefte van partijen aan flexibiliteit, al vormt dit feit 

mijns inziens geen bijzondere verklaringsgrond voor de flexibiliteit bij de 

arbeidsovereenkomst. Die behoefte komt voort uit de aard van de overeen-

komst, namelijk dat van een arbeidsovereenkomst sprake is, met de daarbij 

behorende bijzondere kenmerken. Omstandigheden die verband houden 

met deze bijzondere kenmerken kunnen echter wel opkomen, omdat de ar-

beidsovereenkomst doorgaans voor een langere looptijd wordt aangegaan.

Conclusie ten aanzien van de invloed van de kenmerken arbeid, 

 ondergeschiktheid en organisatie

De kenmerken arbeid, ondergeschiktheid en organisatie leiden ertoe dat 

de arbeidsovereenkomst minder verbindend is dan de overeenkomst. Deze 

 In hoofdstuk , paragraaf  kwam wel de duurovereenkomst in het overeenkomstenrecht 

aan de orde.



kenmerken staan in verband met de werkgever en de werknemer en dienen 

als verklaringsgrond voor de wijzigingsbehoefte van partijen bij een ar-

beidsovereenkomst. Deze behoefte blijkt sterker te zijn dan de behoefte tot 

wijzigen van partijen bij een overeenkomst in de zin van boek  .

.  De bijzondere vormen van totstandkoming 
 van verbintenissen

Inleiding

In hoofdstuk twee, paragraaf  werd aandacht besteed aan enige bijzon-

dere vormen van de totstandkoming van verbintenissen. Deze bijzondere 

vormen kunnen bij de arbeidsovereenkomst een nuttige rol spelen. De 

arbeidsovereenkomst blijkt immers minder verbindend te zijn dan de over-

eenkomst en daardoor bestaat ruimte tijdens de looptijd van de arbeids-

overeenkomst om – wellicht met behulp van de bijzondere vormen van 

totstandkoming van verbintenissen – tot nieuwe gebondenheid te komen 

tussen de werkgever en de werknemer. Deze bijzondere vormen zijn meer 

in theorie ontwikkeld dan in de praktijk en of een beroep op deze vormen 

in rechte mogelijk is, is daarom niet goed te bepalen. Het belang voor dit 

onderzoek van de theorievorming over de bijzondere vormen van totstand-

koming van verbintenissen is dat het veelal theorieën zijn die trachten te 

verklaren hoe gebondenheid tussen rechtssubjecten ontstaat.

Het rechtsbetrekkingenmodel van Van Erp

Van Erp komt met het begrip ‘gehoudenheid’ dat ‘de gemeenschap-

pelijke ondergrond van rechtsplicht, verbintenis’ vormt. Voor de vraag 

wanneer van gehoudenheden sprake is, heeft Van Erp afwegingsfactoren 

gemaakt, namelijk verwachtingen, vertrouwen, voordeel, nadeel, overeen-

stemming, maatschappelijke zorgvuldigheid/redelijkheid en billijkheid en 

beleidsoverwegingen.

Wat opvalt, is dat overeenstemming slechts één van de afwegingsfactoren 

is. Het lijkt erop alsof deze factor even zwaar weegt als de overige factoren. 

Hieruit is af te leiden dat de overeenstemming geen buitengewoon grote rol 

hoeft te hebben binnen het rechtsbetrekkingenmodel. Dat past naar mijn 

mening niet bij het bestaande recht, waarin aan wilsovereenstemming een 

centrale rol toekomt. Het rechtsbetrekkingenmodel kan wellicht worden 

verbeterd door een hiërarchie aan te brengen binnen de afwegingsfacto-

ren. Daardoor is het model binnen het geldende recht te gebruiken. Pas 

als afwegingsfactoren die hoger staan in een hiërarchie niet tot helderheid 

leiden, kan verder worden gekeken naar de andere afwegingsfactoren. Alle 

omstandigheden van het geval – alle afwegingsfactoren – zijn derhalve van 



belang, maar niet allemaal even belangrijk. De gehoudenheden zijn ove-

rigens niet uitputtend, maar Van Erp legt wel de nadruk op de door hem 

genoemde wegingsfactoren, waardoor spanning ontstaat met de regel dat 

alle omstandigheden van het geval van belang zijn.

De theorie over gehoudenheden kan van belang zijn voor het arbeids-

overeenkomstenrecht, omdat met deze theorie kan worden bepaald wanneer 

een verbintenis ontstaat, namelijk met behulp van de afwegingsfactoren. De 

theorie is ook toepasbaar tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst 

en geeft daarmee mogelijkheden om een antwoord op de vraag te krijgen 

of een arbeidsovereenkomst is gewijzigd, bijvoorbeeld als bij de uitvoering 

van de arbeidsovereenkomst ‘gehoudenheden’ zijn ontstaan.

Het fait accompli van Nieskens-Isphording

Het fait accompli kan naar de mening van Nieskens-Isphording een aanvul-

lende wijze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen zijn. Zij brengt 

naar voren dat verbintenissen waar de partijwil minder of niet als grond-

slag is aan te wijzen als grondslag voldongen feiten hebben (en dus tot 

stand zijn gekomen). Het fait accompli is naar mijn mening onderdeel 

van de omstandigheden van het geval die een overeenkomst nader inhoud 

geven. Een partij kan het gerechtvaardigd vertrouwen hebben (Nieskens 

beschouwt het fait accompli overigens als alternatief voor gerechtvaardigd 

vertrouwen) dat bepaalde rechten zijn ontstaan uit de omstandigheden van 

het geval – waaronder voldongen feiten –. Art. :   kan hier dienen als 

wettelijke grondslag om gebondenheid aan voldongen feiten te realiseren. 

Uit bepaalde gedragingen zijn juridische verbindende verklaringen af te 

leiden. Het accepteren van bepaalde feiten – ernaar handelen – is ook als 

een dergelijke gedraging te beschouwen en kan daarom onder omstandig-

heden tot gebondenheid leiden. Bij de arbeidsovereenkomst kan dit aan 

de orde zijn, bijvoorbeeld als partijen bepaalde gedragingen – ofwel een 

bepaalde invulling van de rechtsverhouding – voor langere tijd accepte-

ren. Ook rechtsvermoedens helpen partijen om gebondenheid te realiseren. 

Rechtsvermoedens nemen eveneens als uitgangspunt dat bepaalde gedra-

gingen tot gebondenheid kunnen leiden, tenzij dit kan worden weerlegd.

Naar mijn mening zijn voldongen feiten van belang in het arbeidsrecht, 

omdat de arbeidsovereenkomst bij uitstek een overeenkomst is waarbij par-

tijen wijzigingen aanbrengen tijdens de uitvoering ervan zonder dat zij 

 Een wegingsfactor in het arbeidsovereenkomstenrecht is bijvoorbeeld de ongelijkwaardige 

positie van partijen. Dit brengt mee dat de werkgever gezag heeft over de werknemer 

op grond daarvan – binnen het instructierecht van de werkgever – zouden verbintenissen 

kunnen ontstaan.



daarvoor een juridische grondslag realiseren. Partijen voeren de arbeids-

overeenkomst uit op een bepaalde wijze en dat is als voldongen feit te be-

schouwen. Dit betekent overigens niet dat de feitelijke uitvoering ook altijd 

tot een juridische wijziging leidt. Formeel moet de wijziging namelijk te zijn 

terug te voeren op één van de wijzigingsmogelijkheden en moet rekening 

worden gehouden met het arrest ABN Amro/Malhi.  Bij de theorie van het 

fait accompli is dat arrest overigens minder van belang, omdat het voldon-

gen feit eerder de stand van zaken in het heden omvat en er minder wordt 

gekeken naar een moment van gebondenheid in het verleden. Ook in het 

arbeidsrecht zou de stand van zaken in het heden (nog meer) als uitgangs-

punt kunnen dienen, omdat de feitelijke wijzigingen tijdens de looptijd van 

de arbeidsovereenkomst altijd onderdeel zijn van de invulling die partijen 

aan de arbeidsovereenkomst geven.

Vage normen

Barendrecht gaat in op de problematiek van vage normen. Naar zijn me-

ning moet meer worden gestreefd naar zo scherp mogelijke normen. Het 

beginsel van binding aan de wet en het recht staat eraan in de weg dat 

een scherp normenstelsel ontstaat, omdat de rechter de confrontatie met 

de wetgever vermijdt en daarom de door hem ontwikkelde regels zo vaag 

mogelijk houdt. Als alternatief voor de opvatting dat de rechter aan de 

wet en het recht is gebonden komt Barendrecht met ‘een theorie waarin 

het geldende recht wordt beschouwd als de best beschikbare kennis op het 

gebied van rechtvaardigheid’.

De theorie van Barendrecht is minder van belang voor de vraag of de 

arbeidsovereenkomst in mindere mate tot gebondenheid leidt dan de over-

eenkomst. Zijn theorie gaat namelijk niet over partijafspraken, maar over 

wet en recht. Wel interessant is de gedachte dat het recht wordt beschouwd 

als de meest recente beschikbare kennis op het gebied van rechtvaardig-

heid. Die kennis kan namelijk van invloed zijn op partijafspraken op grond 

van art. :  , waarin staat dat bij de vaststelling van de redelijkheid en 

billijkheid tevens rekening moet worden gehouden met de in Nederland 

levende rechtsovertuigingen – hier bestaat ruimte voor de doorwerking van 

de meest recente beschikbare kennis op het gebied van rechtvaardigheid. 

Als deze kennis en de partijafspraken te zeer haaks op elkaar staan, dan 

zouden de partijafspraken wellicht op grond van art. :  lid   opzij 

kunnen worden gezet en dus tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst 

of overeenkomst kunnen leiden.

   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi). De theorie van Nieskens-Isphording 

stamt van voor dit arrest.



Het is de vraag of onrechtvaardigheid in de regel tot het opzij zetten van 

partijafspraken leidt, omdat de terughoudendheid die bestaat bij de toepas-

sing van art. :  lid   daaraan in de weg staat. Slechts partijafspraken 

die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, 

kunnen opzij worden gezet.

Een andere vraag is of wenselijk is dat onrechtvaardigheid in de regel tot 

het opzij zetten van partijafspraken leidt. Dit is een vraag die de reikwijdte 

van het beginsel van de verbindende kracht van de (arbeids-)overeenkomst 

ter discussie stelt. Het beginsel van de verbindende kracht van de arbeids-

overeenkomst botst hier met de gedachte dat rechtvaardigheid binnen een 

partijverhouding moet worden nagestreefd.

Juist voor de arbeidsovereenkomst is dit van belang, omdat eerder werd 

geconstateerd dat deze minder verbindend blijkt, althans, dat partijen bij 

deze overeenkomst meer ruimte zoeken om de verbindende kracht van de 

arbeidsovereenkomst ter discussie te stellen. Als er vanuit wordt gegaan 

dat een rechtvaardige oplossing altijd een redelijke oplossing omvat, dan 

krijgen rechters die met arbeidszaken worden geconfronteerd meer ruimte 

om met behulp van art. :   invulling te geven aan de rechtsverhou-

ding tussen de werkgever en de werknemer.  Daarbij wordt minder naar 

oorspronkelijke afspraken gekeken en meer bij de actuele stand van zaken 

aangesloten. De verklaringsgronden die zijn behandeld – arbeid, onderge-

schiktheid en organisatie – kunnen rechtvaardigen dat een rechter bij de 

arbeidsovereenkomst meer ruimte heeft dan bij een (duur-)overeenkomst. 

De arbeidsovereenkomst is minder verbindend en hetgeen tussen partijen 

geldt wordt dan eerder aan de hand van de meest actuele stand van zaken 

– beschikbare kennis – ingevuld. 

Verder streeft Barendrecht toch zoveel mogelijk scherpe normen na, 

dus als partijafspraken duidelijk zijn (scherp), maar eventueel aantastbaar 

zijn op grond van de maatschappelijke discussie, dan is het de vraag of 

voor dat laatste moet worden gekozen. Het beginsel van contractsvrijheid 

– partijautonomie – staat daaraan in de weg, omdat dat beginsel partijen 

ook ruimte en bescherming biedt voor het maken van afspraken waar-

over geen maatschappelijke consensus bestaat over de rechtvaardigheid of 

aanvaardbaarheid.

De discussie over binding aan afspraken en het aantasten daarvan op 

grond van de behoefte aan flexibiliteit is sterk rechts-politiek van aard. 

Iedere nuancering van het beginsel van de verbindende kracht van de 

overeenkomst vergt namelijk een zeer goede onderbouwing, omdat het be-

 Dan dient wel duidelijk te zijn hoe dat past bij de gedachte dat art. :   hetzelfde 

regelt als art. :   en art. :  . Wellicht dat wel een eigen – van het vermogensrecht 

afwijkende – rol aan de redelijkheid in het arbeidsrecht kan worden toegekend. 



ginsel van contractsvrijheid en het beginsel van de verbindende kracht van 

de overeenkomst de basis vormen voor ons hedendaagse overeenkomsten-

recht. Daaraan ligt een zeer uitgebreide rechtsgeschiedenis ten grondslag, 

waarbij overigens ook met regelmaat aan de orde werd gesteld wanneer 

afspraken nu hun geldigheid verliezen.

Wederkerigheid

Smits stelt voor op zoek te gaan naar een meer inhoudelijke rechtvaar-

diging van gebondenheid (in plaats van wil, verklaring en vertrouwen). 

Hij stelt een ‘nieuw contractsbegrip’ voor: de wederzijdse samenhang der 

prestaties. Bepalend wordt ‘de constatering van enig causaal verband tussen 

door contractspartijen verrichte of te verrichten prestaties’.

Juist in een verband tussen de werkgever en de werknemer, een verband 

waarbinnen een rol bestaat voor de ondergeschiktheid van de werknemer, 

de onbepaaldheid van de arbeid van de werknemer, de persoonlijke belan-

gen van de werknemer en de organisatorische belangen van de werkgever, 

zou een theorie over de wederzijdse prestaties van partijen een toegevoegde 

waarde kunnen hebben. Het voorstel van Smits aan te sluiten bij de weder-

zijdse samenhang der prestaties is voor het arbeidsrecht interessant, omdat 

daardoor aan de actuele stand van zaken – de actuele feiten en omstandig-

heden – meer waarde toekomt dan binnen het geldende recht. Ook in het 

arbeidsrecht is een meer inhoudelijke rechtvaardiging van gebondenheid 

soms van belang. Zo kan op grond van het voorstel van Smits wel een juri-

disch erkende band tussen Malhi en de  Amro bestaan en is het erken-

nen van deze band ook rechtvaardig gezien de feitelijke omstandigheden 

van dat geval.  Ook is gebondenheid tussen collega’s wellicht eerder aan 

te nemen, omdat het binnen hun relatie inhoudelijk rechtvaardig blijkt, al 

blijft problematisch dat zij oorspronkelijk geen contractspartijen van elkaar 

zijn.  De rechtsverhouding tussen collega’s wordt beheerst door de on-

rechtmatige daad en op grond daarvan kan een relatie tussen partijen tot 

een rechtsrelatie kan veranderen.

Ook is art. :   weer te noemen, omdat dit artikel ruimte biedt (via 

de klassieke leer van wil, verklaring en vertrouwen) om tot gebondenheid 

   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi). Vgl. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke 

bescherming, Den Haag:  uitgevers , p. . Boot brengt naar voren dat het 

rechtsvermoeden van art. : a bw niet aan zijn doelstelling voldoet dat de zwakkere 

werknemer makkelijker kan aantonen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.

35. Zie hierover J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, Vossiuspers UvA , 

p.  en . 

 De onrechtmatige daad heeft echter een sterk sanctionerend karakter en biedt geen 

mogelijkheden om gebondenheid (in de toekomst) tussen collega’s aan te nemen.



te komen ten aanzien van actuele ontwikkelingen binnen de rechtsverhou-

ding. Dit komt door het impliciete karakter van de daar bedoelde (juridisch 

bindende) verklaring, die immers ook door gedragingen kan ontstaan.

Conclusie ten aanzien van de bijzondere vormen van totstandkoming  

 van verbintenissen

Als wordt nagegaan of aan de behandelde bijzondere vormen van de tot-

standkoming van verbintenissen enige rol toekomt in het arbeidsrecht, dan 

blijkt dat het arrest ABN Amro/Malhi hiermee in verband is te brengen. Dat 

arrest is een duidelijke erkenning van de bestaande leer van wil, verklaring 

en vertrouwen. De rechtszekerheid vereist dat een moment van gebonden-

heid aanwijsbaar is.

De theorie van Van Erp is naar mijn mening minder van belang voor 

het arbeidsrecht. De theorie van Nieskens-Isphording is meer van belang 

en is in verband te brengen met art. :  . Partijen staan soms voor 

voldongen feiten en het is wenselijk dat die soms tot juridische gebonden-

heid leiden. De theorie van Barendrecht en de theorie van Smits bieden 

tezamen nuttige informatie over het ingrijpen in contractuele verhoudingen 

op grond van (inhoudelijke) rechtvaardigheid. Deze theorieën leveren een 

spanning op met geldende beginselen van het overeenkomstenrecht, waar-

bij het naar mijn mening de vraag is of die is te overbruggen. Het aan-

sluiten bij de wederzijdse samenhang van prestaties past naar mijn mening 

wel bij de arbeidsovereenkomst, omdat het leidt tot de erkenning van een 

bestaande dynamiek binnen een lopende overeenkomst. 

Naar mijn mening hebben de theorieën derhalve enige toegevoegde 

waarde binnen het geldende recht (en de interpretatie daarvan) in de ar-

beidsrechtpraktijk. Ter onderbouwing van een beroep op art. :   kan 

namelijk worden aangesloten bij de theorieën over de totstandkoming van 

verbintenissen. Een beroep op de actuele stand van zaken, op voldongen 

feiten of op de wederzijdse samenhang der prestaties is mogelijk met behulp 

van art. :  .

.  Conclusies

In dit proefschrift is het wijzigen van de arbeidsovereenkomst onderzocht 

vanuit vermogensrechtelijk perspectief. Bij het onderzoek is als uitgangs-

punt genomen dat de noodzaak voor het wijzigen bij de arbeidsovereen-

komst groter is in vergelijking tot de noodzaak daartoe bij de overeenkomst 

in de zin van Boek  . Tevens is nagegaan hoe dat is te verklaren, door 

een vergelijking op te zetten tussen de rechtsregels voor het wijzigen van de 

overeenkomst en de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereen-

komst. De verschillen tussen de rechtsregels voor het wijzigen zijn verklaard 



met behulp van drie specifieke kenmerken van de arbeidsovereenkomst, 

namelijk arbeid, ondergeschiktheid en organisatie.

De centrale vraag in dit onderzoek is of de arbeidsovereenkomst past 

in het civielrechtelijke systeem, gezien de toepassing van de rechtsregels 

die gelden voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vergelijking 

tot de toepassing van de rechtsregels die gelden voor het wijzigen van de 

civielrechtelijke overeenkomst. Daaraan gerelateerd is de vraag in hoeverre 

de arbeidsovereenkomst is te beschouwen als een civiele overeenkomst dan 

wel als een meer omvattende rechtsbetrekking waarbij het algemene ver-

mogensrecht minder van belang is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de arbeidsovereenkomst past in het 

civielrechtelijke systeem. Het algemene overeenkomstenrecht geldt steeds 

als uitgangspunt zodra partijen wijzigingen van de arbeidsovereenkomst 

willen doorvoeren. De rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsover-

eenkomst zijn gebaseerd op het overeenkomstenrecht, want met behulp 

van dezelfde juridische methodieken als bij de overeenkomst wordt door 

partijen de binding aan de arbeidsovereenkomst betwist, namelijk met be-

hulp van de leerstukken van gerechtvaardigd vertrouwen, de wilsgebreken 

en de redelijkheid en billijkheid. Voorts wordt bij de arbeidsovereenkomst 

flexibiliteit, dus minder verbondenheid, gerealiseerd met behulp van de 

contractsvrijheid. De contractsvrijheid is gebaseerd op het algemene over-

eenkomstenrecht, waar het geldt als algemeen rechtsbeginsel.

Partijen bij de arbeidsovereenkomst gebruiken de contractsvrijheid ook 

om een incorporatiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van 

art. :   met elkaar aan te gaan, zodat relatief eenvoudig (vaak collec-

tieve) wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Partijen kunnen wijzigin-

gen, die zijn doorgevoerd op grond van het incorporatiebeding, aanvechten 

op grond van art. :  lid  , indien de als gevolg van de overeenkomst 

geldende (gewijzigde) regel in de gegeven omstandigheden naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De contractsvrijheid van partijen bij de arbeidsovereenkomst is beperkt 

ten aanzien van het gebruik van het eenzijdig wijzigingsbeding. In art. 

:   staat een aantal vereisten voor de rechtsgeldigheid van het beding 

en is nader aangegeven welke toets de werkgever en de rechter moeten 

aanleggen voor eenzijdig wijzigingen. Eén van de beperkingen is dat wordt 

getoetst of het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden 

geschaad naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor 

het zwaarwichtig belang dat de werkgever heeft bij de wijziging.



In de praktijk en de literatuur is algemeen aanvaard dat een werk-

gever wijzigingen kan doorvoeren met een beroep op het arrest Van der 

Lely/Taxi Hofman. Deze aanvaarding wordt gebaseerd op de volgende 

kernoverweging:

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

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

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

afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden 

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

digheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.’

Uit deze overweging blijkt dat de werknemer in het algemeen positief be-

hoort in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever. Deze kernover-

weging biedt de werknemer enige ruimte om voorstellen tot een wijziging 

niet te accepteren. Ten eerste nuanceert de Hoge Raad de verplichting 

van de werknemer, door aan te geven dat hij in het algemeen positief be-

hoort in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever. Voorts lijken 

de bewoordingen ‘positief ingaan’ de werknemer ruimte te bieden om een 

tegenvoorstel te doen. De Hoge Raad heeft immers niet overwogen dat de 

werknemer met voorstellen moet instemmen. Die ruimte is echter beperkt, 

omdat de Hoge Raad tevens overweegt dat de werknemer redelijke voor-

stellen alleen mag afwijzen, als aanvaarding ervan redelijkerwijs niet kan 

worden gevergd.

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman is toegesneden op de arbeidsrech-

telijke situatie, maar staat naar mijn mening in verband met het vermo-

gensrechtelijke arrest Baris/Riezenkamp, waarin de Hoge Raad overweegt 

dat partijen door in onderhandeling te treden over het sluiten van een 

overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede 

trouw – in het huidige  door de redelijkheid en billijkheid – beheerste, 

rechtsverhouding. Partijen moeten rekening houden met (hun gedrag mede 

laten bepalen door) de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.  

Ook de werknemer moet rekening houden met de gerechtvaardigde be-

langen van de werkgever, die blijkens het arrest Van der Lely/Taxi Hofman 

in ieder geval bestaan uit belangen die verband houden met gewijzigde 

omstandigheden op het werk.

Voorts kunnen partijen een beroep doen op art. :  lid   of art. 

:   als zij een wijziging nastreven. Met behulp van art. :  lid  

 kan een contractsbepaling opzij worden gezet indien de als gevolg van 

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

   november , NJ ,  (Baris/Riezenkamp).



de overeenkomst geldende regel in de gegeven omstandigheden naar maat-

staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Art. :  lid  

 wordt terughoudend toegepast. Met een beroep op art. :   kan 

een contractspartij de rechter vragen de gevolgen van een overeenkomst te 

wijzigen als onvoorziene omstandigheden opkomen, waardoor de weder-

partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instand-

houding van de overeenkomst niet mag verwachten. Ook bij art. :   

dient terughoudendheid te worden betracht.

Bij iedere norm die ten grondslag ligt aan het wijzigen van de arbeids-

overeenkomst wordt een redelijkheidstoets aangelegd om te beoordelen of 

een wijziging van de arbeidsovereenkomst mogelijk is. In de literatuur zijn 

de meningen verdeeld over de zwaarte van de redelijkheidstoets al naar 

gelang de norm (de normen van art. :  , art. :  , art. :   

en art. :  ) die door partijen wordt ingeroepen. Ook in de praktijk 

komt de verhouding tussen deze normen regelmatig aan de orde. Het be-

oogde gevolg van een beroep op de normen die tot een wijziging kunnen 

leiden, is steeds hetzelfde, namelijk het doorvoeren van een wijziging in de 

arbeidsovereenkomst. 

De onduidelijkheid over welke zwaarte de redelijkheidstoets dient te 

hebben al naar gelang de norm die wordt ingeroepen ziet vooral op de 

arbeidsrechtelijke normen van art. :   en art. :  . De zwaarte 

van de toets van art. :  lid   en art. :   is dus wel duidelijk, 

maar het is niet duidelijk op welke wijze de arbeidsrechtelijke normen zich 

daarmee verhouden.

Een verschil tussen de normen is dat art. :   een bijzonder beding 

reguleert, waarin partijen bij voorbaat contractueel afspreken dat aan de 

werkgever een wijzigingsbevoegdheid toekomt, terwijl wijzigingen op grond 

van art. :   of art. :   niet op een eerder overeengekomen be-

voegdheid zijn gegrond. 

Een werknemer heeft echter weinig onderhandelingsruimte om zijn in-

stemming aan het opnemen van het eenzijdige wijzigingsbeding te ont-

houden, omdat de werknemer ten opzichte van de werkgever in een on-

gelijkwaardige onderhandelingspositie verkeert. Het wettelijk reguleren van 

het eenzijdig wijzigingsbeding is dan ook mede gebaseerd op de gedachte 

van de ongelijkheidscompensatie. De wetgever had met de invoering van 

art. :   het doel eenzijdige wijzigingen door de werkgever terug te 

dringen en stelde als uitgangpunt dat arbeidsvoorwaarden in beginsel niet 

eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Voorts diende er een adequate be-

scherming te komen tegen de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden 

en diende rekening te worden gehouden met het belang van de werkgever 

om arbeidsvoorwaarden te kunnen ordenen.



De parlementaire geschiedenis van art. :   biedt voor wat betreft 

de zwaarte van de redelijkheidstoets geen duidelijkheid. In de Memorie 

van Toelichting sluit de regering aan bij de formulering van art. :  lid 

 , maar in andere parlementaire stukken gebeurt dat niet. De wettelijke 

formulering van art. :   sluit voor wat betreft de formulering bij geen 

van de leden van art. :   aan. In de praktijk komt evenmin altijd 

naar voren welke zwaarte aan de redelijkheidstoets wordt toegekend en ook 

in de literatuur zijn de meningen verdeeld over de zwaarte van de redelijk-

heidstoets van art. :  . Dat een wijziging eveneens op de normen van 

art. :   of art. :   kan worden gegrond, leidt daarbij tot meer 

onduidelijkheid.

Het feit dat de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgeno-

men en vervolgens zwaarwichtige belangen heeft voor een wijziging, is naar 

mijn mening van invloed op de uitkomst van de vraag of het belang van 

de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor het zwaarwichtig belang 

van de werkgever bij de wijziging. De werknemer is zich er namelijk van 

bewust dat de werkgever eenzijdig wijzigingen kan doorvoeren en daarom 

kan eerder kan worden aangenomen dat de wijziging mag worden doorge-

voerd dan in het geval dat tussen partijen geen eenzijdig wijzigingsbeding 

is overeengekomen. In dat geval is het niet passend volledig aan te sluiten 

bij de strikte norm van art. :  lid   voor wat betreft de zwaarte 

van de redelijkheidstoets, omdat dit niet strookt met de gedachte dat een 

werkgever tot op zekere hoogte – bij de aanwezigheid van zwaarwichtige 

belangen – de mogelijkheid moet hebben wijzigingen door te voeren. Uit 

de achterliggende gedachte van art. :   vloeit echter ook voort dat 

enige terughoudendheid bij het wijzigen op grond van een eenzijdig wijzi-

gingsbeding op zijn plaats is. Het doel van art. :   was immers het 

terugdringen van eenzijdige wijzigingen door de werkgever.

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman neemt eveneens de redelijkheid als 

uitgangspunt. Wijzigingsvoorstellen van de werkgever moeten redelijk zijn 

en de belangen van de werknemer worden in redelijkheid meegewogen, 

omdat de werknemer wijzigingsvoorstellen mag afwijzen als aanvaarding 

van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 

De grondslag voor de redelijkheidstoets is art. :  . Dit artikel be-

oogt voor het arbeidsrecht hetzelfde te regelen als art. :   voor 

het overeenkomstenrecht.  Naar mijn mening moet de toets van het ar-

rest Van der Lely/Taxi Hofman daarom kunnen worden geplaatst binnen de  
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dogmatiek van art. :   en de daar geregelde aanvullende en deroge-

rende werking van de redelijkheid en billijkheid. 

De Hoge Raad overweegt in het arrest Van der Lely/Taxi Hofman echter 

niet of sprake is van toepassing van de aanvullende of de derogerende 

werking van de redelijkheid en billijkheid. Naar mijn mening dient als 

uitgangspunt te gelden dat contractsbepalingen op grond van dit arrest 

opzij kunnen worden gezet – gewijzigd – indien onverkorte instandhouding 

ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

Het is niet wenselijk dat een werkgever, die geen eenzijdig wijzigingsbeding 

heeft opgenomen of een werkgever die geen geslaagd beroep op een der-

gelijk beding weet te doen, met een lichtere toets alsnog een wijziging kan 

doorvoeren. Dat staat haaks op het uitgangspunt van de wetgever ten aan-

zien van eenzijdige wijzigingen van de arbeidsovereenkomst. Het opnemen 

van een eenzijdig wijzigingsbeding is juist een reden de redelijkheidstoets 

eerder ten gunste van de werkgever te laten uitvallen dan in het geval geen 

eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.

Het arrest Van der Lely/Taxi Hofman geeft tevens invulling aan de manier 

waarop partijen bij een arbeidsovereenkomst zich jegens elkaar dienen op 

te stellen. Hier kan worden aangesloten bij art. :  lid  , waarmee een 

nadere invulling van de bestaande arbeidsovereenkomst mogelijk is. Een 

beroep op art. :  lid   heeft echter geen contractuele wijziging van 

de arbeidsovereenkomst tot gevolg. Het gaat erom dat partijen rekening 

houden met elkaars gerechtvaardigde belangen en dat vergt van partijen 

dat zij zich coöperatief opstellen, bijvoorbeeld door de onderhandelingen 

over wijzigingen aan te gaan als één van hen wijziging nastreeft. Het arrest 

is aldus als een invulling van het coöperatiebeginsel te beschouwen.  Het 

feit dat een partij zich eerder tijdens de looptijd van de arbeidsovereen-

komst coöperatief heeft opgesteld weegt mijns inziens ook mee bij de vraag 

of deze partij later een contractsbepaling met een beroep op art. :  

lid   opzij kan zetten. Als de werkgever bijvoorbeeld eerder rekening 

heeft gehouden met de belangen van de werknemer, dan kan ook van de 

werknemer worden verwacht dat hij met de belangen van de werkgever re-

kening houdt. De opstelling van partijen is dus een omstandigheid die mee-

weegt bij de vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is dat een bepaalde afspraak onverkort in stand blijft.

Uit het bovenstaande blijkt dat de zwaarte van de redelijkheidstoets 

inderdaad verschilt al naar gelang de norm die ten grondslag ligt aan een 

wijziging. Ten aanzien van de onderlinge verhouding tussen de normen 

geldt dat wijzigingen die zijn gegrond op een eenzijdig wijzigingsbeding 

 Het is niet algemeen erkend dat een dergelijk beginsel geldt in het vermogensrecht of het 

arbeidsrecht.



eerder zijn toegelaten, dan wijzigingen op grond van art. :  lid  , 

art. :   of art. :  . Bij de toepassing van art. :   is een 

lichtere toets gerechtvaardigd dan bij de overige normen, omdat partijen bij 

voorbaat contractueel zijn overeengekomen dat de werkgever wijzigingen 

mag doorvoeren en omdat de wijziging slechts is toegelaten als de werkge-

ver daarbij zwaarwichtige belangen heeft. Bij de drie andere normen dient 

meer waarde te worden toegekend aan de oorspronkelijke afspraken in de 

arbeidsovereenkomst en dat heeft tot gevolg dat de maatstaf van art. :  

lid   als uitgangspunt dient. 

Als kanttekening geldt dat partijen bij de arbeidsovereenkomst in sterke 

mate met elkaars belangen rekening moeten houden en de arbeidsovereen-

komst sterk aan verandering onderhevig kan zijn tijdens de looptijd ervan, 

hetgeen ertoe leidt dat bij de arbeidsovereenkomst eerder dan bij de over-

eenkomst uit de omstandigheden voortvloeit dat een wijziging noodzakelijk 

is. De redelijkheidstoets is dus wel zwaar, maar de omstandigheden leiden 

er toch eerder dan bij de overeenkomst toe dat een wijziging kan worden 

doorgevoerd.

De coöperatieve instelling die van partijen bij een arbeidsovereenkomst 

wordt gevraagd, brengt namelijk mee dat partijen zich niet altijd op het 

standpunt kunnen stellen dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst moet 

worden nagekomen. Het beginsel dat een overeenkomst moet worden na-

gekomen – pacta sunt servanda –, dat voor de overeenkomst geldt, blijkt voor 

de arbeidsovereenkomst minder strikt te gelden. Dat zou tot de conclusie 

kunnen leiden dat de arbeidsovereenkomst niet of in mindere mate als 

‘civielrechtelijke’ overeenkomst is te beschouwen. Naar mijn mening voert 

die conclusie echter te ver. Als namelijk wordt nagegaan welke grondslagen 

aanwijsbaar zijn voor de aantasting van afspraken bij de arbeidsovereen-

komst, dan blijkt dat deze op het algemene overeenkomstenrecht zijn terug 

te voeren. De omstandigheden bij de arbeidsovereenkomst leiden er slechts 

toe dat partijen bij een arbeidsovereenkomst eerder een (soms geslaagd) 

beroep kunnen doen op de onverbindendheid van afspraken dan bij de 

overeenkomst, wat is te verklaren met behulp van de kenmerken die de 

arbeidsovereenkomst bijzonder maken, namelijk arbeid, ondergeschiktheid 

en organisatie. Deze kenmerken onderscheiden de arbeidsovereenkomst 

van de overeenkomst en hebben tot gevolg dat tijdens de looptijd van 

de arbeidsovereenkomst omstandigheden opkomen die van partijen ver-

gen dat zij de arbeidsovereenkomst aanpassen. De beantwoording van de 

vraag of deze omstandigheden tot onverbindendheid of tot een aanpassing 

van afspraken bij de arbeidsovereenkomst leiden, geschiedt echter volgens 

dezelfde juridische methodieken als in het geval de onverbindendheid of 

de aanpassing van een overeenkomst wordt nagestreefd. De kenmerken 

arbeid, ondergeschiktheid en organisatie maken de arbeidsovereenkomst 

bijzonder, maar dat laat onverlet dat de arbeidsovereenkomst net als de 



overeenkomst wordt aangegaan om de ruil van prestaties tussen partijen te 

reguleren. De ruil van prestaties bij de arbeidsovereenkomst vergt van par-

tijen echter een zekere bereidheid tot aanpassing en is daarom minder strikt 

omlijnd dan bij de overeenkomst. De arbeidsovereenkomst is derhalve een 

dynamische duurovereenkomst, waarbij een groot belang wordt toegekend 

aan later opkomende omstandigheden. Daarom is bij de arbeidsovereen-

komst het onderscheid tussen de contractsband en de afspraken waaronder 

de contractsband in stand kan blijven sterk van belang. Als de afspraken 

waaronder de contractsband in stand kan blijven niet zijn te rijmen met 

later opkomende omstandigheden, dan rest partijen doorgaans slechts, als 

een wijziging niet mogelijk blijkt, het alternatief van de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst tussen partijen behoudt dus haar bestaansrecht 

als partijen een zekere bereidheid hebben zich aan te passen aan nieuwe 

omstandigheden. Die omstandigheden houden soms verband met de werk-

gever en soms met de werknemer. Het coöperatiebeginsel zou bij de ar-

beidsovereenkomst een nuttige functie kunnen vervullen. Het aanpassen 

van de afspraken is soms noodzakelijk om de contractsband tussen partijen 

in stand te houden en de bereidheid tot aanpassen – een bereidheid die 

leidt tot een goede samenwerking – is vereist. De op het overeenkomsten-

recht gebaseerde wijzigingsmogelijkheden bieden partijen en de rechter de 

ruimte om de behoefte aan flexibiliteit van partijen bij de arbeidsovereen-

komst te bevredigen. De arbeidsovereenkomst is derhalve een contract, 

beheerst door de rechtsregels van het vermogensrecht, waarbij een sterke 

invloed uitgaat van omstandigheden, die opkomen na het aangaan van 

de arbeidsovereenkomst. De gebondenheid aan oorspronkelijke afspraken 

dient als uitgangspunt, maar is niet alles bepalend, omdat het duurzame 

samenwerkingsverband steeds van partijen de bereidheid vergt in onder-

handeling te treden als de wederpartij daartoe het initiatief neemt en daar-

voor belangen kan aanvoeren, die een aanpassing van het contract kunnen 

rechtvaardigen. Dit past in het algemene overeenkomstenrecht, waar het 

beginsel van contractsvrijheid een centrale plaats heeft, een beginsel, dat 

tevens de onderhandelingsvrijheid van partijen in zich heeft.

.  Slotbeschouwing

De arbeidsovereenkomst dankt voor een groot deel haar voortbestaan aan 

de mate waarin partijen in staat zijn aanpassingen te realiseren die verband 

houden met later opkomende omstandigheden. Voor die aanpassingen 

dient een rechtsgrondslag aanwijsbaar te zijn. De rechtsgrondslagen voor 

het aanpassen van de arbeidsovereenkomst blijken herleidbaar te zijn tot  



het algemene overeenkomstenrecht. Tevens komt in dit proefschrift regel-

matig naar voren dat art. :   als rechtsgrondslag is te gebruiken. 

Art. :   bepaalt dat verklaringen in iedere vorm kunnen geschieden 

en ook in één of meer gedragingen besloten kunnen liggen. Dit betekent 

dat gedragingen tot een juridisch bindende verklaring kunnen leiden. Juist 

bij de arbeidsovereenkomst biedt art. :   mogelijkheden, omdat par-

tijen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst door gedragingen na-

der invulling geven aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Zo kan de 

werkelijk verrichte arbeid afwijken ten opzichte van de bedongen arbeid of 

kan blijken dat de werknemer zijn arbeid op een andere plaats verricht dan 

oorspronkelijk bedoeld was door partijen. Op welk moment kan worden 

aangenomen dat de feitelijke gedragingen van partijen zijn te beschouwen 

als juridisch bindende verklaringen? Die vraag kent naar mijn mening geen 

eenduidig antwoord. Wel is tijdsverloop hier van belang. Als gedurende een 

langere periode op een bepaalde wijze feitelijk invulling wordt gegeven aan 

de arbeidsovereenkomst, kan eerder worden aangenomen dat deze feite-

lijke invulling de inhoud van de arbeidsovereenkomst omvat. Het moment 

waarop deze feitelijke invulling doorslaggevend is, moet aanwijsbaar zijn.

Arbeid is een kernprestatie van de arbeidsovereenkomst, maar over de 

bedongen arbeid bestaat niet altijd duidelijkheid, omdat de invulling daar-

van ook voor een groot deel later kan plaatsvinden. Daarom is voorgesteld 

een rechtsvermoeden ten aanzien van de bedongen werkzaamheden te 

realiseren. Als een werknemer gedurende één jaar structureel bepaalde 

werkzaamheden verricht, dan wordt vermoed dat die werkzaamheden de 

bedongen arbeid omvatten. Een partij kan proberen dit rechtsvermoeden te 

weerleggen. Een succesvolle weerlegging is naar mijn mening bijvoorbeeld 

mogelijk, als een partij gedurende het jaar bezwaar heeft gemaakt tegen het 

feit dat de feitelijke werkzaamheden en de bedongen arbeid uiteenlopen.

Met enige regelmaat is naar voren gebracht dat de institutionele theorie 

zou gelden voor de arbeidsovereenkomst. Deze theorie stoelt op de ge-

dachte dat binnen een rechtsverhouding plaats is voor het incorporeren van 

ontwikkelingen. Dit incorporeren kan naar mijn mening juist met behulp 

van contractuele instrumenten worden gerealiseerd. De meerwaarde van 

contractuele instrumenten bestaat in de praktische toepassing ervan. Deze 

instrumenten zijn in de praktijk en rechtswetenschap volwaardig ontwik-

keld en bieden daardoor rechtszekerheid over de vraag of ontwikkelingen 

partijen juridisch kunnen binden. Ook bieden de contractuele instrumenten 

aan partijen waarborgen – bijvoorbeeld een belangenafweging –, terwijl 

weinig bekend is over waarborgen bij de institutionele theorie. 



Loonstra meent dat de behandeling van het arbeidsrecht als afzonderlijk 

rechtsgebied is ontstaan door het dualisme tussen het personen- en het 

vermogensrechtelijke aspect dat aan het werken in onderschikkend ver-

band is verbonden. Hij is een voorstander van een wetboek voor sociaal 

recht en stelt voor de bepalingen uit het algemeen overeenkomstenrecht 

niet toe te passen op het arbeidsovereenkomstenrecht, tenzij een geschil 

(bijna) geheel betrekking heeft op het vermogensrechtelijke element van de 

arbeidsovereenkomst. 

In paragraaf .  van hoofdstuk  is aangegeven waarom een wetboek 

van de arbeid naar mijn mening niet noodzakelijk is. De meeste geschil-

len hebben tevens een vermogensrechtelijk element, ook de geschillen die 

te maken hebben met de personenrechtelijke band, omdat deze geschillen 

pas opkomen zodra blijkt dat deze tot gevolg hebben dat de oorspronke-

lijke afspraken niet meer houdbaar zijn. Verder is het onduidelijk waarom 

geschillen die uitsluitend zien op de personenrechtelijke band tussen de 

werkgever en de werknemer niet zijn te reguleren met behulp van de regels 

van het overeenkomstenrecht. Die regels zijn geschikt gebleken voor het 

arbeidsrecht, terwijl een alternatief voor deze regels niet eenvoudig is te 

bedenken.

De redelijkheid en billijkheid geldt als grondbeginsel in het overeenkom-

stenrecht. Iedere partijverhouding wordt beheerst door dit begrippenpaar. 

Het is een tweeledig instrument, omdat het zowel flexibiliteit als bescher-

ming biedt aan contractspartijen.

In het arrest Van der Lely/Taxi Hofman speelt de redelijkheid en billijkheid 

ook bij de daar gehanteerde belangenafweging. De regel in dat arrest is 

toegespitst op wijzigingen die op initiatief van de werkgever worden door-

gevoerd. De arbeidsovereenkomst regelt echter de rechtsverhouding tussen 

twee partijen en wellicht dat daarom een algemene regel (van aanvullend 

recht; in cao’s; in een considerans bij de arbeidsovereenkomst) kan worden 

geformuleerd, die bepaalt dat een contractspartij bij de arbeidsovereenkomst 

positief moet ingaan op redelijke voorstellen van de andere contractspartij, 

verband houdende met gewijzigde omstandigheden van deze contractspar-

tij, tenzij dit redelijkerwijs niet van de contractspartij kan worden gevergd. 

Hiermee wordt de bereidheid van partijen tot onderhandelen over wijzigin-

gen bij voorbaat vastgelegd en kan worden voorkomen dat te snel het einde 

van de arbeidsovereenkomst als enige alternatief bestaat in het geval er 

wijzigingen opkomen. De gewijzigde omstandigheden die verband houden 

met een bepaalde contractspartij zijn te beschouwen als de gerechtvaar-

digde belangen van de wederpartij uit het arrest Baris/Riezenkamp. Met deze 

voorgestelde regel geldt een sterkere onderhandelingsplicht voor partijen 

tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst dan thans het geval is, zodat 

tijdens de looptijd rekening kan worden gehouden met de belangen van 



beide partijen. Een probleempunt blijft dat de werkgever en de werknemer, 

ook bij de voorgestelde regel voor de bereidheid tot onderhandelen, in een 

ongelijkwaardige positie verkeren. Die ongelijkwaardigheid bestaat echter 

ook als de regel niet uitdrukkelijk tussen partijen geldt, terwijl de regel juist 

meer uitdrukking geeft aan de intentie van partijen om in gelijkwaardig-

heid te onderhandelen, waardoor de regel werkt als een instrument van de 

ongelijkheidscompensatie.


