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In dit onderzoek is het wijzigen van de arbeidsovereenkomst geplaatst in 

vermogensrechtelijk perspectief. In hoofdstuk  wordt een inleiding gege-

ven en wordt de probleemstelling uitgewerkt. In de hoofdstukken  en  

is ingegaan op de overeenkomst in de zin van Boek  van het Burgerlijk 

Wetboek ( ). Vervolgens is het onderzoek in de hoofdstukken  tot en met 

 toegespitst op de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk  staan de analyse 

en de conclusies.

In hoofdstuk  is een inleiding gegeven op het onderzoek. Tevens is de 

centrale vraag uitgewerkt, namelijk of de arbeidsovereenkomst past bin-

nen het civielrechtelijke systeem, gezien de toepassing van rechtsregels die 

gelden voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vergelijking tot de 

toepassing van rechtsregels die gelden voor het wijzigen van de civielrech-

telijke overeenkomst. 

In hoofdstuk  is de totstandkoming van de overeenkomst in de zin van 

Boek  en   behandeld. Daar kwam naar voren dat het reguleren van 

ruil het belangrijkste doel is van de overeenkomst. Partijen moeten echter 

ook de mogelijkheid hebben een overeenkomst in rechte af te dwingen en 

de wet biedt daartoe diverse mogelijkheden.

In hoofdstuk  is tevens aandacht besteed aan rechtsbeginselen. 

Rechtsbeginselen werken door in het overeenkomstenrecht op grond van 

art. :   en liggen vaak ten grondslag aan rechtsregels. Rechtsbeginselen 

blijken nuttig te zijn als niet mogelijk is een rechtsverhouding tussen par-

tijen nader (inhoudelijk) te kwalificeren. Tussen de rechtsbeginselen be-

staan geen voorrangsregels, maar uit de aard van de rechtsbeginselen blijkt 

meestal welk rechtsbeginsel in een bepaalde situatie prevaleert.

Op het moment dat partijen besluiten in onderhandeling te treden om 

met elkaar tot een overeenkomst te komen, geldt als uitgangspunt dat par-

tijen vrij zijn de onderhandelingen af te breken. Dit vloeit voort uit het be-

ginsel van contractsvrijheid, waaruit blijkt dat partijen vrij zijn een overeen-

komst aan te gaan met wie zij willen en met wie zij dat niet willen. Echter, 

op de vrijheid de onderhandelingen af te breken zonder dat verplichtingen 

ontstaan jegens de andere onderhandelingspartij bestaat een uitzondering, 

die in de jurisprudentie is ontwikkeld: soms moet de partij die de onderhan-

delingen afbreekt alsnog dooronderhandelen of de schade vergoeden die de 

wederpartij leidt door het afbreken van de onderhandelingen.

De rechtsregels voor het aangaan van de overeenkomst staan in de wet 

en bij die rechtsregels komt het beginsel van consensualisme sterk tot uit-

drukking. Door aanbod en aanvaarding komt een overeenkomst tot stand. 

Of van aanbod en aanvaarding sprake is, kan ter discussie komen te staan. 

Een partij kan bijvoorbeeld menen dat nooit sprake was van wilsovereen-



stemming, omdat zijn wil niet was gericht op hetgeen de wederpartij uit zijn 

verklaring heeft afgeleid. Art. :   vormt een uitwerking van het ver-

trouwensbeginsel en biedt uitkomst. Als een partij het gerechtvaardigd ver-

trouwen had dat zijn wederpartij de wil had een overeenkomst aan te gaan, 

dan kan de wederpartij geen beroep doen op het ontbreken van de wil. 

Gebondenheid aan een overeenkomst ontstaat dus als iemand vertrouwde 

en erop mocht vertrouwen dat een ander met hem de overeenkomst wilde 

aangaan. In de precontractuele fase en in de fase waarin partijen aan elkaar 

zijn gebonden komt eveneens een rol toe aan het vertrouwensbeginsel.

Als een overeenkomst rechtsgeldig is afgesloten, dan is deze onder om-

standigheden aantastbaar, namelijk als een partij een geslaagd beroep kan 

doen op een wilsgebrek. Soms kan een beroep van een partij op een wilsge-

brek worden voorkomen, namelijk als de wederpartij een wijzigingsvoorstel 

doet, waardoor het nadeel van de partij die een beroep doet op een wils-

gebrek voldoende wordt opgeheven. Hieruit blijkt dat het evenredigheids-

beginsel op de achtergrond van het overeenkomstenrecht meespeelt. Een 

evidente onevenredigheid die is vastgelegd in een overeenkomst leidt tot het 

vermoeden dat partijen niet in vrijheid hebben onderhandeld voordat ze de 

overeenkomst met elkaar aangingen. Hier blijkt tevens dat de contractsvrij-

heid van partijen niet absoluut geldt. 

In paragraaf  van hoofdstuk  is een aantal theorieën behandeld over 

bijzondere vormen van de totstandkoming van verbintenissen. Het gaat om 

theorieën die niet zozeer op de bestaande rechtsregels voor de totstandko-

ming van een overeenkomst (artt. :  t/m :   en art. :  e.v. ) 

zijn terug te voeren. Meestal wordt de redelijkheid en billijkheid als grond-

slag aangevoerd. Van Erp betoogt dat ‘gehoudenheden’ tot binding kunnen 

leiden, Nieskens-Isphording stelt dat het ‘fait accompli’ als aanvullende wij-

ze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen leidt, Barendrecht komt 

niet tot een bron van verbintenis, maar gaat in op vage normen, Smits, 

tenslotte, acht wederkerigheid van belang voor de ‘inhoudelijke rechtvaar-

diging van gebondenheid’.

In hoofdstuk  kwamen de rechtsregels aan de orde die gelden voor 

partijen als zij aan elkaar zijn gebonden op grond van een overeenkomst. 

De gebondenheid van partijen aan een overeenkomst is tweeledig. Partijen 

hebben wilsovereenstemming dat zij aan elkaar zijn gebonden door een 

overeenkomst en partijen hebben wilsovereenstemming over de inhoud van 

de overeenkomst. Tijdens de gebondenheid aan een overeenkomst bestaan 

diverse rechtsregels waarmee de rechtsverhouding tussen partijen nader 

kan worden bepaald (de uitleg of de invulling van een overeenkomst) en 

rechtsregels om de overeenkomst inhoudelijk te wijzigen. De duurover-

eenkomst vormt het uitgangspunt bij de beschrijving van de verschillende 

rechtsregels. 



Na de totstandkoming van een duurovereenkomst is mogelijk dat par-

tijen het oneens zijn over de inhoud van hetgeen zij zijn overeengekomen. 

De bedoeling van partijen bij de overeenkomst is dan onduidelijk. Met 

behulp van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en het 

gerechtvaardigd vertrouwen, onder meer uitgewerkt in het arrest Ermes/
Haviltex, kan worden bepaald waartoe partijen zich jegens elkaar hebben 

verbonden, dus wat hun bedoeling was toen zij de overeenkomst met elkaar 

aangingen.

Tijdens de looptijd van een duurovereenkomst kan de situatie opkomen 

dat één van de partijen (of beide partijen) de onverkorte gebondenheid aan 

de overeenkomst ter discussie wil(len) stellen. Partijen nemen dan de be-

staande overeenkomst als uitgangspunt en bepalen vervolgens hoe zij deze 

kunnen wijzigen. De verbindende kracht van bestaande bepalingen uit de 

overeenkomst wordt dan onderdeel van onderhandelingen tussen partijen. 

Als zij overeenstemming bereiken over een aanpassing van de oorspronke-

lijke overeenkomst, dan is sprake van een tweezijdige wijziging. Ook een 

eenzijdig wijzigingsbeding is bruikbaar om de oorspronkelijke overeenkomst 

te wijzigen, mits een dergelijk beding bij voorbaat is afgesproken. 

Partijen kunnen in beginsel niet eenzijdig de overeenkomst wijzigen. Het 

beginsel van consensualisme vormt het uitgangspunt, evenals de rechtsze-

kerheid die partijen hebben dat een overeenkomst tot rechtens afdwing-

bare afspraken leidt. Een overeenkomst kan wel worden gewijzigd zonder 

instemming van de wederpartij, maar met de tussenkomst van de rechter 

door een beroep te doen op art. :  . Verder biedt het recht de moge-

lijkheid een afspraak uit een overeenkomst opzij te zetten op grond van art. 

:  lid  . Deze beide normen dienen echter terughoudend te worden 

toegepast, waaruit is af te leiden dat de beginselen van consensualisme en 

rechtszekerheid worden gewaarborgd in het overeenkomstenrecht.

De beëindiging van een overeenkomst is de ultieme wijziging. Partijen 

kunnen de overeenkomst tweezijdig beëindigen, op basis van wilsovereen-

stemming, maar een eenzijdige beëindiging is in beginsel eveneens mo-

gelijk. Als partijen over de beëindiging van een duurovereenkomst niets 

hebben afgesproken, dan is deze meestal opzegbaar. De opzegging kan 

wel tot een vergoedingsplicht leiden van de partij die de overeenkomst 

opzegt jegens zijn wederpartij. De verbreking van de gebondenheid is dus 

niet zonder meer mogelijk, wat ook vanzelfsprekend is omdat anders geen 

belang toekomt aan het beginsel van de verbindende kracht van de over-

eenkomst. In feite ontbreekt dan ieder belang van de overeenkomst, omdat 

het reguleren van ruil niet mogelijk is. Een alternatief voor de opzegging 

is het ontbinden van een overeenkomst. Daarvoor is wel een toerekenbare 

tekortkoming van de wederpartij vereist. Ook een gedeeltelijke ontbinding 

behoort tot de mogelijkheden.



Hoofdstuk  vormt de brug tussen het vermogensrecht en het arbeids-

recht. De arbeidsovereenkomst maakt als bijzondere overeenkomst onder-

deel uit van het vermogensrecht. In hoofdstuk  is aangegeven wanneer 

regels uit het algemene overeenkomstenrecht toepasselijk zijn op de ar-

beidsovereenkomst. In dit hoofdstuk is tevens aandacht besteed aan de 

gemeenschappelijke karakteristieken van bijzondere overeenkomsten. De 

arbeidsovereenkomst heeft deze karakteristieken allemaal in zich. Ten slotte 

is ingegaan op de vraag of het wenselijk is dat een apart wetboek voor de 

arbeid tot stand komt, maar die vraag is ontkennend beantwoord.

In hoofdstuk  is de historische achtergrond van de arbeidsovereenkomst 

behandeld. De regelgeving die verband houdt met de arbeidsovereenkomst 

is in de loop der tijd sterk toegenomen en in die regelgeving is vaak de con-

tractsvrijheid beperkt van partijen bij de arbeidsovereenkomst. Met de in-

voering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in  is door de regering 

erkend dat de werknemer een structureel zwakkere onderhandelingspositie 

heeft. Daarom werd de beschermingsgedachte een centraal en onderschei-

dend thema in het arbeidsrecht dat ook in latere arbeidsrechtelijke regel-

geving is teruggekomen en tot gevolg had dat ook daarin de contractsvrij-

heid werd beperkt. De Wet op de arbeidsovereenkomst bleek een aanzet 

te zijn tot een actieve overheidsbemoeienis met de arbeidsverhouding in 

de daarop volgende jaren. Voorts is in  uitdrukkelijk erkend dat het 

privaatrechtelijke karakter van contracten niet wordt aangetast door het feit 

dat niet aan alle contracten dezelfde beginselen ten grondslag liggen. De 

regering overwoog uitdrukkelijk dat de arbeidsovereenkomst in ieder geval 

onderwerp is van het burgerlijk recht.

Het onderzoek is in de hoofdstukken ,  en  toegespitst op drie bij-

zondere kenmerken van de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk  is inge-

gaan op het kenmerk arbeid. Daar bleek dat arbeid niet op één lijn is te 

stellen met andere contractuele prestaties, omdat arbeid verbonden is met 

de persoon die de arbeid verricht. Arbeid kan vrijwel iedere willekeurige 

bezigheid omvatten en is niet altijd op vermogen waardeerbaar. De waarde 

van arbeid vergaat door tijdsverloop, ongeacht of de werknemer zijn ar-

beidskracht benut. Arbeid is daarom een kenmerk dat de arbeidsovereen-

komst bijzonder maakt. Voorts bleek dat de bijzondere prestatie arbeid 

eraan bijdraagt dat de arbeidsovereenkomst soms meer een coöperatieve 

duurovereenkomst is en minder als een in rechte afdwingbare overeen-

komst is te beschouwen, bijvoorbeeld als een werknemer door ziekte niet 

in staat is arbeid te verrichten. Het door ziekte niet kunnen presteren van 

de werknemer levert geen toerekenbare tekortkoming op, in tegenstelling 

tot niet presteren bij een andere overeenkomst. Een te strikte contractuele 

benadering is dus niet altijd mogelijk bij de arbeidsovereenkomst, omdat 

rekening moet worden gehouden met omstandigheden die verband houden 

met de persoon van de werknemer. Die omstandigheden vergen tot op 



zekere hoogte de bereidheid van partijen om de inhoudelijke afspraken van 

de arbeidsovereenkomst aan te passen.

Arbeid staat in onderlinge samenhang met andere elementen van de 

arbeidsovereenkomst, waaronder de ondergeschiktheid van de werknemer. 

Daarop is nader ingegaan in hoofdstuk , waar bleek dat ondergeschiktheid 

een kenmerkend element is van de arbeidsovereenkomst. Met de onder-

geschiktheid komt tot uitdrukking dat de werknemer zijn arbeid onzelf-

standig verricht, in tegenstelling tot arbeid die wordt verricht op grond 

van een opdrachtovereenkomst of een overeenkomst tot aanneming van 

werk. De ondergeschiktheid brengt mee dat de werkgever gezag heeft over 

de werknemer en dat uit zich bijvoorbeeld in de instructiebevoegdheid 

van de werkgever, die van invloed is op de contractuele verhouding tus-

sen de werkgever en de werknemer, omdat het minder noodzakelijk is de 

arbeidsprestatie van de werknemer bij voorbaat volledig vast te leggen. 

De instructiebevoegdheid strekt echter niet zo ver, dat daarmee contrac-

tuele wijzigingen kunnen worden gerealiseerd. De instructiebevoegdheid 

is wel ruim als partijen niet duidelijk vastleggen wat de bedongen arbeid 

omvat. Doorgaans is de instructiebevoegdheid van invloed op de feitelijke 

invulling van de arbeidsovereenkomst en dat kan ertoe leiden dat deze 

feitelijke invulling gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst aan 

veranderingen onderhevig is, al is dan geen sprake van een contractuele 

wijziging, maar van een nadere invulling van de oorspronkelijke arbeids-

overeenkomst. De grens tussen de invulling en een wijziging is echter niet 

altijd duidelijk aan te geven. 

Het derde kenmerk is organisatie en is in hoofdstuk  aan de orde geko-

men. Met het aangaan van de arbeidsovereenkomst treedt de werknemer 

toe tot de werkgemeenschap, de organisatie van de werkgever en daar gaat 

de werknemer vervolgens onder leiding van de werkgever zijn arbeid ver-

richten. De werknemer heeft binnen de organisatie te maken met de werk-

gever, maar ook met andere werknemers. Met deze laatste heeft de werk-

nemer geen contractuele band. Geschillen tussen werknemers onderling 

kunnen worden opgelost doordat de werkgever met iedere werknemer een 

contractuele band heeft en daarbinnen mogelijkheden heeft om geschillen 

te beslechten, eventueel met behulp van arbeidsrechtelijke sancties. Verder 

kunnen werknemers elkaar onderling aanspreken op grond van art. :  

 en tenslotte is denkbaar dat werknemers met elkaars belangen rekening 

moeten houden op grond van de norm van art. :  , waarin een alge-

mene betamelijkheidsnorm is af te lezen, die niet per definitie is gericht op 

de relatie tussen de werkgever en de werknemer, maar in het algemeen stelt 

dat een werknemer zich als goed werknemer moet opstellen. 

Omstandigheden die verband houden met de organisatie van de werk-

gever zijn van invloed op de contractuele verhouding tussen de werkgever 

en de werknemer, zonder dat deze omstandigheden altijd bij voorbaat 



zijn verdisconteerd in de arbeidsovereenkomst. Binnen de bestaande ar-

beidsovereenkomst bestaat doorgaans wel voldoende ruimte om rekening te 

houden met omstandigheden die verband houden met de verandering bij 

de organisatie van de werkgever met behulp van de elementen van de ar-

beidsovereenkomst, zoals arbeid en ondergeschiktheid, welke voor een deel 

onbepaald zijn en daardoor ruimte bieden voor een nadere invulling van 

de arbeidsovereenkomst. De bestaande arbeidsovereenkomst en de daarin 

opgenomen afspraken zijn echter niet altijd ruim genoeg om rekening te 

houden met omstandigheden in verband met de organisatie en dan dienen 

partijen de bestaande arbeidsovereenkomst te wijzigen met behulp van de 

daartoe bestaande wijzigingsmogelijkheden die zijn gebaseerd op het alge-

mene overeenkomstenrecht.

Ook is nader ingegaan op de discussie over de toepasselijkheid van de 

institutionele en de contractuele theorie in het arbeidsrecht. In paragraaf 

.  van hoofdstuk  is aangegeven dat de institutionele theorie naar mijn 

mening van weinig belang is om organisatorische omstandigheden te laten 

meewegen. Het huidige regelkader, gebaseerd op de contractuele theorie, 

biedt voldoende ruimte voor het verdisconteren van organisatorische om-

standigheden en dat regelkader biedt partijen duidelijke waarborgen. Het 

biedt ruimte om op evenwichtige wijze rekening te houden met de belan-

gen van beide partijen bij de arbeidsovereenkomst.

In de hoofdstukken ,  en  is het onderzoek toegespitst op de mo-

gelijkheden om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Hoofdstuk  behan-

delt het wijzigen van de arbeidsovereenkomst op individueel niveau. Het 

algemene overeenkomstenrecht blijkt maatgevend te zijn als partijen bij 

de arbeidsovereenkomst tot een wijziging willen komen. Dit betekent dat 

partijen in beginsel slechts tot een wijziging kunnen komen als zij daarover 

overeenstemming bereiken. Het arbeidsrecht biedt echter enkele bijzondere 

wijzigingsvormen, zoals het doorvoeren van een wijziging door de werkgever 

op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. :  , het 

doorvoeren van een wijziging op grond van art. :   (Van der Lely/Taxi 
Hofman) en het doorvoeren van een wijziging op grond van de Wet aanpas-

sing arbeidsduur ( ). Deze bijzondere wijzigingsvormen zijn voor een 

groot deel gebaseerd op het algemene overeenkomstenrecht. Bij het eenzij-

dig wijzigingsbeding geeft de werknemer bij voorbaat zijn instemming aan 

de werkgever om later wijzigingen door te voeren, waardoor het eenzijdig 

wijzigingsbeding consensueel van aard is. Voorts kan de werkgever slechts 

een eenzijdige wijziging doorvoeren als de wijziging een belangenafweging 

doorstaat die is gegrond op de redelijkheid en billijkheid. Een wijziging op 

grond van art. :   is eveneens gebaseerd op de redelijkheid en bil-

lijkheid en een strikte lezing van het arrest Van der Lely/Taxi Hofman brengt 

mee dat de werknemer met wijzigingen dient in te stemmen, waardoor ook 

deze wijzigingsmogelijkheid in beginsel consensueel is. Daarbij geldt echter 



als kanttekening dat de werknemer weinig onderhandelingsruimte heeft, 

omdat de Hoge Raad heeft overwogen dat de werknemer redelijke voor-

stellen die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk 

alleen mag afwijzen als aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan 

worden gevergd. Dit betekent dat de werkgever en de werknemer niet tot 

elkaar staan in een verhouding die vergelijkbaar is met contractspartijen 

bij de overeenkomst. In dit proefschrift is verder naar voren gebracht dat 

de redelijkheidstoets die wordt aangelegd in het arrest Van der Lely/Taxi 
Hofman zou moeten aansluiten bij het overeenkomstenrecht, namelijk bij 

art. :  . Dit arrest biedt echter geen duidelijkheid of sprake is van de 

derogerende of de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. 

Daarom is betoogd dat het wijzigen van een contractsbepaling zou moe-

ten worden gebaseerd op de derogerende werking van art. :  lid  , 

terwijl art. :  lid   kan verklaren welke opstelling van partijen kan 

worden gevergd als de noodzaak tot een wijziging ontstaat. Zij dienen met 

elkaars gerechtvaardigde belangen rekening te houden en daarmee past het 

arrest Van der Lely/Taxi Hofman in de lijn van hetgeen is overwogen in het 

arrest Baris/Riezekamp. 
De  biedt een specifieke arbeidsrechtelijke wijzigingsvorm. Deze wet 

geeft de werknemer ruimte om af te dwingen dat de werkgever met zijn 

persoonlijke belangen rekening houdt. De werkgever moet een verzoek tot 

aanpassing van de arbeidsduur inwilligen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of 

dienstbelangen zich daartegen verzetten. Hier geldt consensualisme slechts 

zeer beperkt als uitgangspunt, want de werkgever kan alleen zijn instem-

ming onthouden als hij daarvoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen 

heeft. De Wet arbeid en zorg ( ) biedt de werknemer mogelijkheden om 

tijdelijk een andere uitvoering te geven aan de bestaande arbeidsovereen-

komst, omdat de werknemer met een beroep op de  bepaalde vormen 

van verlof kan vragen en de werkgever daaraan in beginsel zijn medewer-

king moet verlenen.

De wijzigingsmogelijkheden die bestaan in het overeenkomstenrecht zijn 

ook bruikbaar in het arbeidsovereenkomstenrecht. Een wijziging kan bij-

voorbeeld worden gegrond op wilsovereenstemming. Als partijen over een 

wijziging geen wilsovereenstemming kunnen bereiken, dan kunnen zij pro-

beren eenzijdig een wijziging te realiseren met een beroep op art. :  

lid   of bij de rechter met een beroep op art. :  . Deze artikelen 

bieden wijzigingsmogelijkheden met behulp van een toets op grond van de 

redelijkheid en billijkheid. Een proportionele toepassing van de redelijkheid 

en billijkheid is eveneens mogelijk op grond van art. :  lid  , door 

een contractsbepaling opzij te zetten voor zover deze naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Niet iedere contractbepaling 

leent zich echter voor een proportionele toepassing van de redelijkheid en 

billijkheid.



De wijzigingsmogelijkheden voor het wijzigen van de arbeidsovereen-

komst zijn voor een groot deel gegrond op de redelijkheid en billijkheid. In 

de arbeidsrechtelijke literatuur bestaat discussie of de zwaarte van de toets 

op grond van de redelijkheid en billijkheid verschilt al naar gelang de norm 

– art. :  lid  , art. :  , art. :   of art. :   – waarop 

de wijziging wordt gebaseerd. In dit proefschrift is aangegeven dat de re-

delijkheidstoets van art. :   minder zwaar is dan de redelijkheidstoets 

op grond van art. :  lid  , art. :   of art. :  .

Hoofdstuk  behandelt het wijzigen van de arbeidsovereenkomst op 

grond van collectief arbeidsrecht. Arbeidsvoorwaarden komen grotendeels 

tot stand door collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en collectieve ar-

beidsvoorwaarden kunnen eveneens wijzigingen ondergaan, die vervolgens 

doorwerken op individueel niveau. In hoofdstuk  is omschreven hoe par-

tijen bij een arbeidsovereenkomst gebonden raken aan collectieve afspraken 

en hoe zij gebonden raken aan latere wijzigingen van deze afspraken. Daar 

bleek dat het individuele arbeidsovereenkomstenrecht en het overeenkom-

stenrecht sterk van belang zijn, omdat de gebondenheid aan collectief ge-

regelde arbeidsvoorwaarden vaak daarop is gebaseerd.

De binding, de wilsuiting daartoe, is doorgaans ook gericht op latere 

wijzigingen van collectieve afspraken, terwijl deze nog niet kenbaar zijn 

op het moment dat partijen hun wil uiten voor gebondenheid. Partijen 

binden zich bijvoorbeeld bij voorbaat door een incorporatiebeding aan te 

gaan waarmee ook toekomstige wijzigingen van een bepaalde regeling van 

toepassing worden, zodra de oorspronkelijke regeling wordt gewijzigd. 

Vaak laten de werkgever en de werknemer de collectieve arbeidsvoor-

waardenvorming over aan cao-partijen, terwijl zij onderling slechts regelen 

dat zij gebonden zijn aan een cao of aan toekomstige wijzigingen daarvan. 

Die binding kan zijn gegrond op lidmaatschap bij een vakvereniging, maar 

gezien de lage organisatiegraad van werknemers wordt binding aan een cao 

veelal gerealiseerd met behulp van een incorporatiebeding of wordt de cao 

stilzwijgend toegepast.

Verder is mogelijk dat de werkgever een regeling tot stand brengt in 

samenspraak met de ondernemingsraad, al heeft de werkgever of de on-

dernemingsraad geen bevoegdheid om de werknemers aan een dergelijke 

regeling te binden. De binding aan een regeling met de ondernemingsraad 

geschiedt door middel van wilsovereenstemming tussen de werkgever en 

de werknemer, met behulp van een incorporatiebeding of met een be-

roep op een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. :  . Ook 

bedrijfsregelingen die de werkgever zelfstandig wil doorvoeren kunnen op 

grond van wilsovereenstemming of met behulp van een incorporatiebeding 

of een eenzijdig wijzigingsbeding doorwerken tussen de werkgever en de 

werknemer. Sommige regelingen vergen geen aparte instemming van de 

werknemer, omdat de werkgever deze kan opleggen op grond van zijn in-



structierecht van art. :   en art. :  . Het hangt van de inhoud 

van de regeling af of de werkgever deze kan opleggen. Als de regeling voor-

namelijk ordemaatregelen omvat, is instemming van werknemers niet snel 

vereist, maar als de regeling tevens bepaalde arbeidsvoorwaardelijke aspec-

ten van de werknemers bevat, dan is instemming in beginsel wel vereist.  

In hoofdstuk  is ingegaan op het einde van de arbeidsovereenkomst als 

ultieme wijzigingsvorm. Partijen streven de beëindiging van de arbeids-

overeenkomst na als zij de contractsband te knellend achten en geen moge-

lijkheden zien deze in stand te houden door bepaalde wijzigingen door te 

voeren. In hoofdstuk  is nagegaan in hoeverre de regels voor het wijzigen 

en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met elkaar samenhangen. 

Partijen hebben altijd de ruimte om onderhandelingen te openen over 

het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op grond van wilsovereenstem-

ming. Zij kunnen voorts onder omstandigheden eenzijdig het einde van 

de arbeidsovereenkomst bewerkstelligen door deze op te zeggen of door 

een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen. Het 

onderscheid tussen de contractsband en de inhoud van de arbeidsovereen-

komst kwam opnieuw naar voren, omdat het eenzijdig beëindigen van de 

contractsband wettelijk geregeld is, terwijl inhoudelijke aspecten van de ar-

beidsovereenkomst in beginsel slechts met behulp van onderhandelingen en 

gegrond op een tweezijdige rechtshandeling kunnen worden doorgevoerd. 

Het ontslagrecht is erop gericht de arbeidsovereenkomst in zijn geheel te 

beëindigen en is niet ingericht om een arbeidsovereenkomst voort te zetten 

in gewijzigde vorm.

Vervolgens is hoofdstuk  toegespitst op een discussie uit het algemene 

vermogensrecht over de vraag of het wijzigen en beëindigen van de over-

eenkomst als één leerstuk is te beschouwen en of deze discussie ook in het 

arbeidsrecht relevant is. De gedachte is dat meer de nadruk ligt op het 

in gewijzigde vorm nakomen van een overeenkomst in plaats van deze te 

beëindigen. Het coöperatiebeginsel wordt hiermee in verband gebracht, 

waaruit voortvloeit dat partijen hun medewerking moeten verlenen om de 

overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. In het overeenkomstenrecht 

blijkt echter voornamelijk een rol toe te komen aan wijzigingsbevoegd-

heden zodra een contractuele deficiëntie opkomt, zoals een toerekenbare 

tekortkoming of een wilsgebrek. In het arbeidsrecht zouden aan wijzigings-

bevoegdheden wellicht ook een grotere rol kunnen toekomen zonder een 

contractuele deficiëntie, omdat dit voortvloeit uit de bijzondere aard van de 

arbeidsovereenkomst die naar voren kwam in de hoofdstukken over arbeid, 

ondergeschiktheid en organisatie. De arbeidsovereenkomst blijkt een dyna-

mische duurovereenkomst te zijn, waardoor partijen vaak met feitelijke wij-

zigingen worden geconfronteerd die niet altijd stroken met de inhoud van 

de arbeidsovereenkomst. Daarom is overwogen dat partijen bij de arbeids-

overeenkomst zowel bij het bestaan als bij het ontbreken van contractuele 



deficiënties verdergaand rekening moeten houden met de belangen van 

de wederpartij dan partijen bij de overeenkomst. Zo zou kunnen worden 

voorkomen dat feitelijke wijzigingen te snel tot gevolg hebben dat partijen 

het beëindigen van de arbeidsovereenkomst als enig alternatief zien. De 

rechtvaardiging voor een systeem waar verdergaand rekening wordt ge-

houden met de belangen van de wederpartij is gebaseerd op de feitelijke 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de redelijkheid en billijkheid. 

Het systeem past bij het feit dat de arbeidsovereenkomst een duurzaam sa-

menwerkingsverband reguleert en is als uitvloeisel van het coöperatiebegin-

sel te beschouwen. Ook is onder meer aangegeven dat de beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst altijd mogelijk moet blijven, dat ondergeschiktheid 

geen grondslag voor een contractuele wijziging kan vormen en dat een mo-

ment aanwijsbaar moet zijn waarop een wijziging tot stand komt.

Hoofdstuk  is besteed aan de analyse en de conclusies van het onder-

zoek. Uit het onderzoek komt naar voren dat de arbeidsovereenkomst past 

in het civielrechtelijke systeem, omdat het algemene overeenkomstenrecht 

steeds het uitgangspunt vormt zodra partijen wijzigingen van de arbeids-

overeenkomst willen doorvoeren. De binding aan de arbeidsovereenkomst 

wordt met behulp van dezelfde juridische mogelijkheden betwist als de bin-

ding aan de overeenkomst. Niettemin kent het arbeidsrechtelijke systeem 

om de arbeidsovereenkomst te wijzigen eigen bijzonderheden, die voort-

vloeien uit het bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst. Partijen 

bij de arbeidsovereenkomst hebben in vergelijking tot partijen bij de over-

eenkomst een grotere behoefte om oorspronkelijke afspraken aan te passen, 

omdat zij willen aansluiten bij de manier waarop zij feitelijk uitvoering 

geven aan de arbeidsovereenkomst tijdens de looptijd daarvan. De om-

standigheden bij de arbeidsovereenkomst leiden er dus toe dat partijen 

eerder een beroep doen op de onverbindendheid, wat is te verklaren met 

behulp van de kenmerken arbeid, ondergeschiktheid en organisatie, welke 

ten grondslag liggen aan het bijzondere karakter van de arbeidsovereen-

komst. De arbeidsovereenkomst beoogt net als de overeenkomst de ruil van 

prestaties te reguleren, maar de ruil van prestaties vergt van partijen een 

zekere bereidheid tot aanpassing. Het is een dynamische duurovereenkomst 

met een vaak doorslaggevende rol voor omstandigheden die later tijdens de 

looptijd opkomen. Voorts komen veel wijzigingen in de individuele arbeids-

overeenkomst tot stand door middel van collectieve arbeidsvoorwaarden-

vorming. De manier waarop dergelijke wijzigingen doorwerken is echter 

grotendeels gegrond op het algemene overeenkomstenrecht.


