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mr. dr. drs. J. Heinsius, mr. J.J.M. de Laat, prof, mr. F. Pennings, prof. mr. C.J. Loonstra en prof. mr. W.A. 
Zondag geven hun reactie op het artikel ‘Wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens de Hoge 
Raad: de kluwen (deels) ontward’ (TAP 2008, 1, p. 5). De reacties worden gevolgd door een naschrift 
van dr. R.M. Beltzer.

EEnzijdigE wijziging

‘Mammoet II'. De kluwen (deels) ontward? Ik 
vrees van niet

mr. dr. drs. J. Heinsius

Met grote nieuwsgierigheid en belangstelling las ik in het eer-
ste nummer van dit tijdschrift van dr. R.M. Beltzer het arti-
kel ‘Wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens de Hoge 
Raad. de kluwen (deels) ontward’. Een titel die suggereert, 
dat de Hoge Raad iets meer dan tien jaar na diens Taxi Hof-
man-arrest (hierna: TH) met het ‘Mammoet II’-arrest (hierna: 
M II) een antwoord zou hebben gegeven op de vraag, of de 
werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig mag wijzigen 
en, zo ja, welk criterium daarbij dan heeft te gelden. 

Een positief antwoord op deze vraag staat voor mij nog 
geenszins vast. Na het bekijken van M II is de conclusie 
voor mij veeleer, dat als er op grond van TH en M II geen 
eenzijdige wijzigingsbevoegdheid aan toepassing van art. 
7:611 BW kan worden ontleend – hetgeen de Hoge Raad in 
beide arresten overigens niet expliciet heeft uitgemaakt –, 
het door een werknemer in strijd handelen met de in M II in-
zichtelijk genuanceerde ‘TH-formule’ kan leiden tot een de 
facto wijziging van de arbeidsovereenkomst. Van dit laatste 
lijkt in twee gevallen sprake te kunnen zijn: ofwel behoeft 
de – de jure ongewijzigd gebleven – arbeidsovereenkomst 
op één of meerdere onderdelen (tijdelijk) niet te worden 
nagekomen door de werkgever, ofwel dient deze – de jure 
ongewijzigd gebleven – overeenkomst op één of meerdere 
– niet overeengekomen en derhalve de jure non-existente – 
onderdelen (tijdelijk) door de werknemer te worden nage-
komen. In het eerste geval is de rechtsgrondslag art. 6:248, 
tweede lid BW (zie Bungener, SR 2008 - 9, p. 248) en kan 
de werknemer nakoming (trachten te) vorderen van een de 
jure ongewijzigd gebleven overeenkomst. En in het tweede 
geval is art. 6:248, eerste lid BW de rechtsgrondslag en kan 

de werkgever van de werknemer nakoming vorderen van 
een de jure nimmer overeengekomen onderdeel van de ar-
beidsovereenkomst. Wordt de vordering in dat laatste geval 
toegewezen, dan zal er een titel zijn aangaande de plicht tot 
nakoming van een plicht voortvloeiende uit een de facto 
(tijdelijk) gewijzigde – lees liever: aangevulde – arbeids-
overeenkomst. Wordt de werkgever in geval van toepassing 
van art. 6:248, tweede lid BW in een door de werknemer 
aangespannen procedure ‘teruggefloten’ door de rechter – 
iets dat gezien de zware onaanvaardbaarheidsmaatstaf van 
dit artikellid niet ondenkbaar is –, dan is de arbeidsover-
eenkomst daarmee zowel de jure als de facto ongewijzigd 
gebleven. Wijst de rechter de door de werknemer ingestelde 
vordering af, waardoor de werkgever de arbeidsovereen-
komst dus op één of meerdere – niet overeengekomen en 
derhalve de jure non-existente – onderdelen niet behoeft na 
te komen, dan kunnen de omstandigheden van het geval 
overigens met zich brengen, dat er op enig moment door 
gewoonte/gebruik ook sprake zal zijn geworden van een de 
jure gewijzigde overeenkomst. 
Gezien het voorgaande ziet M II als zodanig expliciet slechts 
op de invulling van de ‘TH-formule’ (zie het door Beltzer op-
genomen citaat uit het arrest) en zijn de consequenties van 
een daarmee strijdig handelen door de werknemer nog niet 
expliciet in hoogste instantie vastgesteld. Het ligt mijns in-
ziens overigens in de rede, dat die consequenties wel degelijk 
een eenzijdig gewijzigde arbeidsovereenkomst kunnen inhou-
den: ofwel een wijziging de jure – zoals door mij reeds in SR 
2000 in reactie op een artikel van Zondag verdedigd –, ofwel 
een wijziging de facto – zoals op deze plaats geopperd.

ReACTIes oP HeT ARTIkeL ‘WIJZIgIng vAn ARBeIDsoveReen-

koMsTen voLgens De Hoge RAAD: De kLuWen (DeeLs) onT-

WARD

Over de auteur
Mr. dr. drs. jan Heinsius is Universitair docent Sociaal 
recht Universiteit Leiden en lid van het wetenschappelijk 
Bureau AKd Prinsen van wijmen n.V.

rtjeerd1
Rectangle



TIJDSCHRIFT ARBEIDSRECHTPRAKTIJK  nUmmer 4, JUni 2009 / SDU Uitge verS 147

Reacties Op Het aRtikel ‘wiJziging van aRbeidsOveReenkOmsten  vOlgens de HOge Raad’

(bijvoorbeeld wel of geen salarisvermindering, wel of geen 
afbouwregeling), de belangen van de werkgever en de on-
derneming en de positie van de werknemer en diens belang 
bij ongewijzigde instandhouding van de arbeidsvoorwaar-
den. Weliswaar wijst de Hoge Raad niet expliciet op de 
voor de werknemer bestaande verplichting om ook aan de 
overlegtafel te gaan zitten, maar dit volgt wel uit het feit 
dat worden gesproken over ‘voorstel’ en ‘aanvaarding’. De 
Hoge Raad maakt niet duidelijk in hoeverre na de toetsing 
van de redelijkheid van het voorstel in de tweede toetsing 
(of de werknemer het voorstel had moeten aanvaarden) nog 
andere gezichtspunten kunnen worden betrokken die niet 
in de eerste toetsing zijn meegenomen. Met andere woor-
den: wat levert de tweede toetsing nog op ten opzichte van 
de eerste toetsing? Zelf denk ik dat in de tweede toetsing 
met name persoonlijke, nog niet bij de werkgever bekende, 
omstandigheden moeten worden betrokken. Men denke 
aan het geval dat de werkgever op zichzelf een redelijk 
voorstel heeft geformuleerd, maar niet op de hoogte was 
van bepaalde omstandigheden in de privésfeer waardoor 
aanvaarding van het redelijke voorstel (op dit moment) 
niet van de werknemer kan worden gevergd.
Beltzer ziet nog een derde meerwaarde in het arrest, te we-
ten de verhouding tussen het Taxi Hofman-criterium en de 
reikwijdte van art. 7:613 BW. De Hoge Raad zou volgens 
Beltzer aldus ‘een belangrijk discussiepunt in de literatuur 
hebben opgelost’. Volgens mij heeft de Hoge Raad helemaal 
niets ‘opgelost’ met de cryptische overweging dat art. 7:613 
BW ‘veeleer’ ziet op een wijziging van arbeidsvoorwaarden 
in een collectieve context, namelijk ten aanzien van ver-
scheidene werknemers. Het is volstrekt onduidelijk wat de 
Hoge Raad hiermee op het oog heeft. Beltzer meent dat de 
verwijzing naar de conclusie van de A-G erop lijkt te wijzen 
dat art. 7:613 BW louter ziet op collectieve wijzigingen. 
Als de Hoge Raad dat zou hebben beoogd, was het woord 
‘veeleer’ wel weggelaten. In plaats van een discussiepunt op 
te lossen, heeft de Hoge Raad. Zonder te willen speculeren, 
meen ik dat de Hoge Raad met deze overweging niet heeft 
willen beslissen dat een eenzijdig wijzigingsbeding alleen 
voor wijzigingen met een collectief karakter kan worden 
ingeroepen. Het ligt meer voor de hand dat een wijziging 
met een individueel karakter (dat overigens wel voor meer-
dere (of: verschillende?) werknemers tegelijk aan de orde 
kan zijn) ‘vanwege omstandigheden op het werk’ beter 
kan worden beoordeeld langs de band van het goed werk-
geverschap en het goed werknemerschap. Hier is immers 
maatwerk geboden. Dit maatwerk komt tot stand in een 
overlegsfeer tussen werkgever en individuele werknemer. 
Het inroepen van een eenzijdig wijzigingsbeding behoeft 
(in beginsel) niet in deze overlegsfeer plaats te vinden. De 
werkgever die langs deze weg een arbeidsvoorwaardenre-
geling wil wijzigen, kan een beroep doen op het eenzijdige 
wijzigingsbeding. Of hij dit terecht doet, is in beginsel niet 
afhankelijk van het gevoerd hebben van overleg met de in-
dividuele werknemer, maar hangt af van de uitkomst van 
een belangenafweging. Meerdere gezichtspunten – zoals de 
instemming van een OR of (representatieve) vakbond, het 

bestaan van een breed draagvlak onder het personeel voor 
de wijziging (een groot deel heeft ingestemd), het bestaan 
van een afbouwregeling – kunnen van invloed zijn op het 
resultaat van deze belangenafweging. Wel is denkbaar dat 
de werkgever als goed werkgever met de werknemer over-
leg voert als het beroep op het eenzijdige wijzigingsbeding 
voor (een) bepaalde werknemer(s) onevenredig uitpakt.  
De Hoge Raad geeft wel een belangrijk verschil aan tussen 
de rechtsgevolgen van een geslaagd beroep op het eenzijdi-
ge wijzigingsbeding en de rechtsgevolgen van een geslaagd 
beroep op het Taxi Hofman-criterium. Alleen in het eerste 
geval kan de werkgever eenzijdig tot wijziging overgaan. In 
het andere geval zullen partijen (nog steeds) tot overeen-
stemming moeten komen. De Hoge Raad geeft niet aan wat 
de rechtsgevolgen zijn als partijen niet tot overeenstemming 
komen. Naar mijn mening zal de werkgever dan rechtspo-
sitionele maatregelen – ontslag (Midnet Tax, Stoof/Mam-
moet), stopzetting van de loondoorbetaling (Van der Lely/
Taxi Hofman) – kunnen treffen. De facto wordt zo het-
zelfde resultaat bereikt als met het eenzijdig wijzigen van 
de arbeidsvoorwaarden.
Concluderend kan worden vastgesteld dat het arrest Stoof/
Mammoet als een stap voorwaarts kan worden aange-
merkt. Desondanks verdient de Hoge Raad geen veer op de 
hoed. De Hoge Raad doet geen recht aan de ruim tien jaar 
gevoerde discussie in de literatuur over de verhouding tus-
sen het Taxi Hofman-criterium, art. 6:248 lid 1 en 2 BW en 
art. 7:613 BW. De bestaande onduidelijkheden zijn slechts 
in zeer beperkte mate opgelost. Ik heb er begrip voor dat 
de Hoge Raad nog enkele slagen om de arm wil houden, 
maar kom dan in elk geval met een betere motivering van 
de gevolgde denkrichting(en).

naschrift

dr. R.m. beltzer

Het lezen van de reacties heeft mij veel genoegen gedaan. Ik 
voel mij vereerd dat men met mij heeft willen discussiëren 
en dat de redactie het mij toestaat kort te reageren. De toe-
bedeelde ruimte zal echter geen recht doen aan de inzet van 
alle auteurs: ik zal keuzes moeten maken. Ter gelegenheid 
van het volgende arrest van de Hoge Raad over dit onder-
werp zal ik graag op enkele zaken dieper ingaan. Zonder 
iemand tekort te willen doen, behandel ik de zaken waarop 
de reacties zich volgens mij toespitsen.

Over de auteur
Prof. mr. w.A. zondag is hoogleraar Arbeidsrecht aan 
de Rijkuniversiteit groningen en redactielid van dit 
tijdschrift.
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EEnzijdigE wijziging

de dubbele toets
De Hoge Raad hanteert in het arrest Mammoet/Stoof 
een dubbele toets: eerst dient te worden vastgesteld of de 
werkgever een redelijk voorstel tot wijziging heeft gedaan, 
daarna komt de vraag aan de orde of van de werknemer 
redelijkerwijs kan worden gevergd dat voorstel te aanvaar-
den. Ik zou de beide toetsen op één hoop gooien en de ver-
schillende relevante feiten en omstandigheden ‘holistisch’ 
willen laten wegen. Zondag, Pennings en Loonstra gaan 
hier expliciet op in. Zondag aarzelt overigens, waar hij zich 
afvraagt: ‘Wat levert die tweede toetsing na de eerste nog 
op?’ Ik denk dat die vraag retorisch is. Ten eerste noemt 
de Hoge Raad als gezichtspunt bij de (vermeende) eerste 
toets ‘het belang van de werknemer bij ongewijzigde in-
standhouding van de arbeidsvoorwaarden’. Dat lijkt mij bij 
uitstek een element dat bij de tweede toets zou thuishoren 
– een aanwijzing dat er maar één toets is. Belangrijker vind 
ik echter het volgende. Ook ik zie, net als Pennings, voor 
de wetenschap een taak weggelegd om de praktijk behulp-
zaam te zijn. Die praktijk heeft echter, vrees ik, niets aan de 
dubbele toets. De sceptici zijn, in dit geval, veeleer realis-
ten. Kan iets een redelijk voorstel zijn dat vervolgens tóch 
niet behoeft te worden aanvaard? Dat laatste kleurt toch 
direct de redelijkheid van het voorstel als zodanig? Ervan 
uitgaande dat een splitsing toch mogelijk is, zie ik niet voor 
me hoe rechters hun oren zouden sluiten voor argumenten 
van de werknemer tegen acceptatie van het voorstel totdat 
zij volgens het voorgestane dubbele toetsmodel éérst heb-
ben beoordeeld of het voorstel überhaupt redelijk is.

derogeert art. 7:611 bw nu wel of niet?
Heinsius, De Laat, Loonstra en Zondag hebben twijfels bij 
mijn gelijkstelling van art. 7:611 BW met de derogerende 
werking van de redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 lid 
2 BW. Ter herinnering: Stoof wilde de functiewijziging niet 
– onderhandelen leidde tot niets – en zeer expliciet was de 
toets niet die van art. 6:248 lid 2 BW: het meest relevante 
cassatiemiddel sneuvelde juist hierop. Wellicht gaat het om 
een woordenspel. Ik zie art. 7:611 BW als een glijdende 
schaal, en het arrest Mammoet/Stoof bevestigt mijn gedach-
te. Voor de duidelijkheid: de gelijkstelling met art. 6:248 lid 
2 BW bestaat in mijn optiek alleen in de situatie dat de 
door de Hoge Raad genoemde omstandigheden die in acht 
moeten worden genomen zeer zwaarwegend zijn: dán is het 
volgens mij lood om oud ijzer welke toets men hanteert. Zo 
stond het, meen ik, ook in mijn conclusie. Dat art. 7:611 
BW alleen ziet op een onderhandelingsplicht, gevolgd door 
een toets ex art. 6:248 BW indien de onderhandelingen tot 
niets leiden (Pennings en Heinsius – de laatste twijfelend, 
maar zijn betoog gaat hier vervolgens wel van uit), lijkt mij, 
gezien het voorgaande, niet juist. Het reduceert art. 7:611 
BW tot een overleg. Dat lijkt me, bijvoorbeeld, in strijd met 
de vergelijking die de Hoge Raad in r.o. 3.3.3 met art. 7:613 
BW maakt – een dergelijke vergelijking lijkt me zinloos in-
dien art. 7:611 BW, in tegenstelling tot art. 7:613 BW, über-
haupt niet op wijziging zou zien, maar louter op overleg.  
Bovendien blijft, in voornoemde redenering, de toets blijk-

baar toch die van art. 6:248 BW indien het overleg niet zou 
slagen. Mij lijkt dat direct in tegenspraak met hetgeen de 
Hoge Raad in de eerste zin van r.o. 3.3.2 overweegt. Als 
dat niet zo is: wordt de onaanvaardbaarheidstoets van het 
tweede lid van dat artikel dan soms ingevuld door hoe men 
zich tijdens het overleg heeft opgesteld? Leidt een onaan-
vaardbare opstelling van de werknemer of de werkgever 
tot een aanvaardbare of juist onaanvaardbare wijziging?

art. 7:613: individueel of collectief?
Wellicht geef ik te weinig eer aan het door de Hoge Raad 
gebruikte woord ‘veeleer’, zoals Zondag, Pennings en De 
Laat opmerken. Ik formuleerde mijn standpunt voorzichtig 
(‘lijkt erop te wijzen’), net als de A-G dat deed: dat is iets 
anders dan ‘stellig beweren’. Voorts wijs ik op de wetge-
schiedenis die op een toets voor collectieve wijziging lijkt 
te duiden. Ik zal direct toegeven dat de tekstuele uitleg van 
wat de Hoge Raad over de reikwijdte van art. 7:613 BW 
weergeeft, tot de conclusie kan leiden dat dit artikel even-
zeer geldt voor individuele wijzigingen. De verschillen met 
art. 7:611 BW zouden dan liggen in het feit, dat voor art. 
7:611 BW geen gewijzigde omstandigheden op het werk 
behoeven te worden aangetoond en in het feit dat art. 7:613 
BW niet verplicht tot enig overleg. Bezwaar tegen deze in-
terpretatie vind ik dat dan nog steeds niet duidelijk is of een 
werkgever beter af is met of zonder wijzigingsbeding: in de 
situatie dat hij een ‘onbeduidende’ arbeidsvoorwaarde wil 
wijzigen, is denkbaar dat hij beter een beroep doen op art. 
7:611 BW (die toets is dan lichter) dan op art. 7:613 BW; in 
het geval van wijziging van een ‘zware’ arbeidsvoorwaarde 
geldt het omgekeerde (ervan uitgaande dat de toets van art. 
7:611 BW een glijdende schaal is en dus ook strenger kan 
zijn dan die van art. 7:613 BW). Zondag merkt hier overi-
gens iets interessants op: art. 7:613 BW eist geen overleg, 
maar het feit dat overleg heeft plaatsgevonden met een OR 
of vakbond kan wel meebrengen dat op basis van dit ar-
tikel gewijzigd kan worden: wel overleg dus, en Zondags 
verwijzing houdt verband met het door mij voorgestane 
collectieve karakter. Niettemin: alleen al uit deze reacties 
blijkt dat mijn stelling dat een discussiepunt zou zijn opge-
lost, voorbarig was. De verhouding tussen art. 7:611 BW 
en art. 7:613 BW zal de gemoederen nog bezighouden.

Over de auteur
dr. R.M. Beltzer is universitair hoofddocent Arbeids-
recht en Socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van 
 Amsterdam.




