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1        INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1 Inleiding

Dit proefschrift handelt over het algemeen beginsel van het Nederlandse

arbeidsovereenkomstenrecht, dat de werkgever zich als een goed werkgever

moet gedragen. Het gaat om een moderne versie, de goede trouw van de

werkgever, van een eeuwenoude waarde, de bona fides. De goede trouw dateert

immers uit lang vervlogen tijden. Het oude Griekse en Romeinse recht

garandeerden in zakelijke betrekkingen niet alleen nakoming van de door partijen

overeengekomen prestaties, maar daarenboven ook de rechtvaardigheid van
deze overeenkomsten: Volgens Cicero vormden de redelijkheid en billijkheid
zelfs de grondslag van het recht.2 De redelijkheid en billijkheid in de arbeidsover-

eenkomst zijn in Nederland pas in deze eeuw tot ontwikkeling gekomen en dan
vooral de laatste  15 jaar. Tot ongeveer  1980 werd er in de rechtspraak maar
weinig een beroep gedaan op het goed werkgeverschap3, neergelegd in het

burgerlijk wetboek, eerst (van  1907 tot  1997) als artikel 1638z BW en sedert

1997 als artikel 7:611 BW:
Artikel 7:611 BW wordt nogal eens als rechtsgrondslag gehanteerd om een
vordering, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, ingewilligd te krijgen.

De arbeidsrechtelijke pendant van artikel 6:248 BW volgt de civielrechtelijke
trend, waarin de redelijkheid en billijkheid een steeds grotere rol spelen. De

hamvraag is, of en wanneer een dergelijk beroep zin heeft en gehonoreerd dient

te worden. Dit boek pretendeert geenszins een volledige analyse en beschrijving
van het goed werkgeverschap te geven -dat zou binnen het bestek van dit boek

1     Michel Villey, Riickkehr zum Rechtsphilosophie, 1955, in: Das neue Cicerobild, K
Buchner, wissenschaftliche Bucher, Darmstadt 1971, p. 302.

2      Cicero: De officiis I VII, 23.
3     W.C.L van der Grinten, De goede werkgever en de goede arbeider in: Hedendaags

Arbeidsrecht, Samson, Alphen aan de Rijn 1966, p. 134 e.v.
4        Het oorspronkelijke artikel 1638z is in het nieuw BW samengevoegd met het oude artikel

1639d (de verplichtingen van de goede werknemer) tot 66n artikel 7:611 BW. Het tweede

aspect, dat van de verplichtingen van de goede werknemer valt evenwel buiten het kader

van deze studie.

1



1      INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

onmogelijk zijn- doch enige belangrijke aspecten daarvan te behandelen. De
bedoeling is ten aanzien van een aantal arbeidsrechtelijke onderwerpen hand-
vatten te creeren om de vage norm van het goed werkgeverschap enige contouren
te verschaffen.
Is het mogelijk en wenselijk dat via artikel 7:611 BW artikelen uit verdragen
in de arbeidsovereenkomst kunnen doorwerken? Moeten publiekrechtelijke
bepalingen, die geen individueel vorderingsrecht voor de werknemer kennen,
toch door de werknemer langs de weg van artikel 7:611 BW ingeroepen kunnen
worden?  Kan een individuele werknemer via artikel 7:611  BW een beroep doen
op gentlemen's agreements, zoals aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid?
Dat grondrechten via artikel 7:611 BW ook in de arbeidsovereenkomst kunnen
doorwerken, is zo langzamerhand wel voldoende aangetoond. Op de wijze
waarop dat gebeurt valt echter nog wel het een en ander af te dingen. Er wordt
namelijk niet of nauwelijks aan het grondrecht getoetst en daardoor kan het
betreffende grondrecht vaak onvoldoende tot zijn recht komen en blijft het zel fs
meermalen onzichtbaar. Dit zijn alle voorbeelden van vraagstukken die in dit
onderzoek aan de orde zullen komen.

Ongeveer sinds  1980 is het aantal uitspraken over het goed werkgeverschap
snel toegenomen. Het lijkt wei of artikel 16382/7:611  BW dan plotseling ontdekt
wordt. Onderwerpen die tot die tijd in het arbeidsrecht niet of nauwelijks een
rol speelden, worden via artikel 1638z/7:611 BW geintroduceerd. Met name
valt daarbij te denken aan zaken als functiewijziging en overplaatsing, seksuele
intimidatie, functiewaardering, zorgtaken van werknemers en het recht op
deeltijdarbeid. Verder komen aan de orde klachtrecht, gelijke behandeling,
kledingvoorschriften, het recht op arbeid -en onlosmakelijk daarmee verbonden-
de schorsing, ontslag op staande voet, ontbinding van de arbeidsovereenkomst
ex artikel 7:685 BW, de pensioenverplichting, het directierecht van de werkgever
en de wijziging van arbeidsvoorwaarden, etcetera.'

Een algemene lijn valt in de jurisprudentie niet te onderkennen en of een beroep
op goed werkgeverschap thans meer kans van slagen heeft als in, met name,
de jaren v66r 1980, valt niet zonderrneer te zeggen. Veelal betrof het kantonge-
rechtprocedures waarin de meest uiteenlopende feitelijke omstandigheden aan
de orde waren en waar vaak sprake was van zeer summiere motiveringen. Hoog-
stens zijn ten aanzien van sommige onderwerpen een aantal criteria vast te stellen,

5         Zie voor een uitgebreid rechtspraakoverzicht het preadvies van G.J.J. Heerma van Voss,
Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht,  Geschrinen van
de vereniging voorarbeidsrecht, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan de Run 1993

2



INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING      1

zoals in geval van schorsing6 en het recht op passende arbeid bij arbeidsonge-  -

schiktheid.7 Het aantal uitspraken van rechtbanken en Hoge Raad over artikel
1638z/7:611 BW is nog altijd tamelijk gering.

Wal is het zo dat er sowieso meer oog dan voorheen is gekomen voor de rechten

van werknemers, hetgeen zou kunnen betekenen, dat deze wellicht eerder middels

artikel 7:611 BW gerealiseerd zouden kunnen worden, aangezien de invulling
van dit artikel mee-evalueert met de maatschappelijke ontwikkelingen.
Ook de literatuur heeft zich de laatste  15 jaar niet onbetuigd gelaten. Naast het
preadvies van Heerma van Voss zijn er talrijke artikelen over dit fenomeen

verschenen.8 Deze behandelen veelal de werking van artikel 7:611 BW met

betrekking tot een onderdeel van de arbeidsovereenkomst en onderzoeken welke
mogelijkheden dit artikel ten aanzien hiervan biedt, zoals bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid, schorsing, de wens om parttime te werken etcetera. Op -

praktisch alle gebieden waar het goed werkgeverschap speelt is wel een publicatie
te vinden. Over de werking van artikel 7:611 BW in het algemeen is echter,

afgezien van artikelen van Van der Grinten en Rood' En het preadvies van
Heerma van Voss, nauwelijks iets te vinden.

6           Zie voor mogelijke criteria  R.A.A. Duk, Over de goede werkgever en het recht op feitelijke
tewerkstelling; een voorbeeld van rechtsvinding in het arbeidsrecht in: Recht op scherp,

Beschouwingen over handhaving van publiekrecht, Tjeenk Willink Zwolle 1984. p. 495-

506; R.C. Gisolf, De goede werkgever in: Arbeid in kort geding, Kluwer Deventer 1983,
p. 33-52.

7       Zie HR 8-11-1985, NJ 1986,309; HR 12-5-1989, NJ 1989,801, HR 4-1-1991, NJ 1991,
270; HR 13-12-1991, NJ 1992,441. W. Plessen, Aan de slag met de WAGW in: A.T.J.M.
Jacobs, (red.), Arbeid en discriminatie, Kluwer Deventer 1992, p. 166-147.

8       Zie bijvoorbeeld W.J.P.M. Fase, Het recht op arbeid en de verplichting tot arbeid, NJB
1975, p. 477-484; J. Mannoury, Nabetaling van loon, op het raakvlak van arbeidsrecht

en belastingrecht, SIMA 1980, p. 697-708. H.L. Bakels, Het individueel klachtrecht, de
goede werkgever en het collectief overleg, SMA 1981, p. 302-310; M.G. Rood, Over de
goede werkgever en de goede werknemer, SMA 1982, p. 498-507; J.J.M. Bruinsma, Account
Adviseur nr. 9 1981. p. 490-492; A.A. Bakker, Werkgeversgezag en goede trouw, SMA
1983, p. 395-402: S. Klosse, Herziening AAW/WAO en de tewerkstellingsmogelijkheden
van gedeeltelijk arbeidsongeschikten, SMA 1985, p. 749-764. Y. Konijn, Afroepcontracten
en hetrecht op loon, SMA 1985, p. 802-813, W. Hesseling, Nieuwe rechtsregels: aanvulling
van art. 1639d en 1638z door de Hoge Raad, Prg. 1985, p. 653-658; C.G. Van der Horst,
Handelen als een goed werkgever, Gids personeetsbeleid, arbeidsvmagstukken en sociale

verzekering nr. 5,mei 1986, p. 34-35; P.C. Vas Nunes, Zieke werknemer = ander werk
= nieuw contract? Prg.6, 1986, p. 147-152; H.T. Van Staveren, De Wet Arbeid Gehandi-
capte Werknemers en de Hoge Raad: invloed op de 1639w-procedure, Prg.  1987, p. 57-66;
R.A.A. Duk, Recht voor ontslag, Advocatenblad 1988, p. 237-240; W.A. Van Veen,
Functiewaardering in de CAO voor het ziekenhuiswezen, SMA 1989, p. 735-73, G. Boot,
Rechterlijke toetsing van ontslag in de proeftijd, Sociaal Recht 1991, p. 40-45; C.H.J.
van Leeuwenen M.G. vander Wed, Rechtop deeltijdarbeid revisited, Arbeidsrecht 1998/4,

p.  3 e.v.; J.J.M,  De Laat, Goed werkgeverschap en schadevergoeding, Sociaal Recht 1998,

p. 284 e.v.
9           M.G.  Rood, Over de goede werkgever en de goede werknemer, SMA  1982, p. 498-507.
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1       INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Dat het beroep op artikel 7:611 BW zo'n grote vlucht heeft genomen, heeft een
aantal oorzaken: E6n daarvan is wellicht het streven naar deregulering sinds
de tachtigerjaren. Niet dat dat streven in het arbeidsrecht echt van grote betekenis
is geweest" maar feit is wel dat de regering sinds die tijd heel vaak de roep om
nieuwe wetgeving afwees met het adagium 'Laat de sociale partners het maar
oplossen'. En aldus geschiedde (maar vaak ook niet, zoals in het hoofdstuk over
de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid valt te lezen). Dit gebeurde
bijvoorbeeld ten aanzien van het klachtrecht," de rechten van de sollicitant, 12
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van ziekteverzuim, maatregelen ter
bevordering van de combinatie zorg en arbeid, klachtrecht voor de individuele
werknemer, vakbondswerk in de ondememing,3 en gewetensbezwaren. Een heel
scala van onderwerpen werd op deze wijze aan de sturing door de wetgever
onttrokken. Daarnaast was het gegeven, dat maatschappelijke ontwikkelingen
steeds sneller gaan en de samenleving voortdurend complexer wordt, zodat alles

onmogelijk (onmiddellijk) in wetgeving vastgelegd kon worden, een factor van
belang. Het accent in de arbeidsrechtelijke rechtsvorming verschoof daardoor
naar de rechter Die moest concrete knelpunten oplossen en bij gebrek aan
wettelijke normen werd dan een beroep gedaan op de vage norm van artikel
7:611 BW.14
In dezelfde periode dat het goed werkgeverschap meer werd ingeroepen nam  ·
ook het beroep op de redelijkheid en billijkheid toe. 15 Bovendien is de algemene
tendens dat de burger zich steeds vaker tot de rechter wendt. Verder groeide
sedert het ontstaan van de rechtswinkels, sociale advocatuur, buro's voor
rechtshulp en rechtshulp door vakorganisaties het aantal arbeidszaken

10 A.J.T.M. Jacobs en W. Plessen, a.w. p. 97 en 110.
11      Wetsvoorste! 21514. Ditwerdin 1990 ingetrokken.
12 Tweede Kamer 17 877 nr. 1, p. 2-3.
13     Wetsvoorstel 16 703: dit werd eveneens in 1990 ingetrokken.
14 Volgens Hartkamp is 66n van de voornaamste doeleinden van de hercodificatie van het

BW het in de wet vastleggen van de resultaten van een zich tengevolge van de veroudering
van de wet steeds uitbundiger en steeds vrijer opstellende rechters. A.S. Hartkamp,
Wetsuitleg en rechtstoepassing na de invoering van het nieuwe burgerlijk welboek,Kluwer-
Deventer 1992, p. 11. Het is overigens de vraag of men daarin geslaagd is, gezien de vele
vage normen in het BW waarmee de rechter alle kanten op kan aldus J.M. Barendrecht,
Recht als model van rechtvaardigheid. Beschouwingen over vage en scherpe normen,
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Kluwer-Deventer 1992, p. 158.

15           H.C.F. Schoordijk, Redelijkheidenbillijkheidaande vooravondvaneennieuwmillennium
(Oratic Amsterdam UvA), Tjeenk Willink, Zwolle 1996,0.a. p. 68. De oorzaak hiervan
is de steeds complexer wordende samenleving, de toename van overheidstaken, de
menmliteit van de mensen in het algemeen. G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding,
Tjeenk Willink. Zwolle 1980, p. 41 Volgens Barendrecht is er nog een vierde oorzaak,
die bij Wiarda wat minder duidelijk geprofileerd wordt, nameluk de wetenschap die meer
rechterlijke vrijheid heeft voorgestaan zodat billijke oplossingen verkregen kunnen worden
en de rechter die deze vrijheid heeft genomen. J.M. Barendrecht, a.w. p. 6.
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voortdurend en werd de kwaliteit daarvan allengs beter. V66r de opkomst van
de sociale rechtshulp waren deze slechts een ondergeschoven kindje. Tegenwoor-
dig telt ieder zichzelf respecterend middelgroot advocatenkantoor tenminste

66n arbeidsrechtspecialist onder zijn medewerkers en beschikt een groot advoca-

tenkantoor vaak over een sectie arbeidsrecht.

Nog een oorzaak die waarschijnlijk een rol speelt is de flexibilisering;
tegenwoordig wordt een werknemer geacht overal inzetbaar te zijn. In het

traditionele recht was daar geen rekening mee gehouden. Dit betekent dat veel

onderwerpen die de flexibele werknemer raken, ongeregeld waren. 16 Verder

is een logisch uitvloeisel van de huidige flexibiliteit dat werknemers onder

anderen meer met functiewijziging en overplaatsing te maken krijgen waarbij

de werkgever het goed werkgeverschap in acht dient te nemen.

1.2 Probleemstelling

Hien'oor werd reeds kort aangegeven wat de doelstelling van dit onderzoek is.

Om deze te bereiken zou alle jurisprudentie geanalyseerd kunnen worden

teneinde daaruit een (duidelijke) lijn af te kunnen leiden. Ten aanzien van een

aantal onderwerpen lijkt dat wel mogelijk, maar over het geheel genomen levert

een dergelijke werkwijze weinig op, omdat het goed werkgeverschap in principe

bij elke arbeidsrechtelijke kwestie een rol speelt. Zoals al eerder opgemerkt valt
er uit de jurisprudentie geen algemene lijn te distilleren. Het zou natuurlijk het

mooiste zijn, als er een model gevonden kon worden, waarmee voor alle

arbeidsrechtelijke onderwerpen criteria vastgesteld zouden kunnen worden om

het goed werkgeverschap nadere contouren te geven. Zo heeft Barendrecht in

zijn proefschrift voorgesteld om voor een aantal onderwerpen subregels te stellen

om de bezwaren die de vage wettelijke normering ten aanzien van deze onderwer-

pen met zich meebrengt te ondervangen.17 Barendrecht bespreekt als zodanig

voor het arbeidsrecht het concurrentiebeding, het stakingsrecht, ontbinding

wegens gewichtige redenen en ontslag op staande voet en doet suggesties voor
een mogelijke uitwerking van subnormen.18 Voor een aantal gevallen lijkt dat
een goede oplossing en soms is deze ook vrij eenvoudig in te voeren. De

kantonrechtersvergoedingen bij de ontbinding ex artikel 7:685 BW vormen

daarvan een sprekend voorbeeld. Het gaat hier echter om minder vage normen

16 Nota flexibiliteiten zekerheid, Kamerstukken 25 263; Flexibilisering van her sociaal recht,

F.J.L. Pennings, (red.) Kluwer 1996. Nu Wetsvoorstel 25 263 per 1 januari 1999 in working

is getreden, is dit veranderd.
17 J.M. Barenrecht, Recht als model van rechtvaardigheid.

18      Zie J.M. Barendrecht, a w. met name deel III.
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dan artikel 7:611 BW:' Ook dit artikel wordt uiteraard door Barendrecht
genoemd, doch bij dit artikel geeft hij geen voorzet voor een mogelijke oplossing
om tot een scherpe norm te komen. Dat is ook logisch, omdat dit totaal
onmogelijk lijkt te zijn. Het is immers ondoenlijk om voor alle gevallen die het
handelen van de werkgever als goed werkgever betreffen specifieke subregels
te ontwikkelen. Bovendien is  din van de functies van artikel 7:611 BW juist
het brengen van Einzelfallgerechtigkeit, dat wil zeggen rechtvaardigheid in het
concrete geval.20 Men kan hieronder de methode van rechtsvinding verstaan,
die het concrete geval als uitgangspunt neemt, maar met deze belangrijke
toevoeging, dat dit pas gebeurt, wanneer het resultaat conform de norm
onaanvaardbaar zou zijn.2 1 Deze functie leent zich juist niet voor veralgemenise-
ring en subregels. Soms verwijst de wetgever zelfs naar die werking van artikel
7:611 BW wanneer hij een algemene regel rechtvaardigt. Zo zegt de wetgever
dat in de proeftijd de algemene rechtsbeginselen gelden die ook in de rechtsprak-
tijk voor ontslag worden gehanteerd.22 In de jurisprudentie is al gebleken, dat
ontslag tijdens de proeftijd in bepaalde flagrante gevallen in strijd met het goed
werkgeverschap werd geacht. Voortzetting van een arbeidsovereenkomst van
bepaalde tijd kan onder omstandigheden eveneens met een beroep op het goed
werkgeverschap worden gehonoreerd.23
De wetgever wil dus in principe ontslag tijdens de proeftijd vrij laten en geen
recht op continuering van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
verschaffen. Maar als zich een zeer bijzondere omstandigheid voordoet kan de
rechter via artikel 7:611 BW Einzelfallgerechtigkeit brengen.
Wat opkomt als een uniek geval, kan zich echter gaan herhalen en er kan zich
in de loop der tijd een patroon gaan ontwikkelen.24 Uiteindelijk kan een dergelijk
thema dan uitmonden in concrete regelgeving bij  wet of cao. Een goed voorbeeld

19      Volgens de criteria die Rood in 1981 formuleerde zijn deze voor de helft als vaag aan te
merken en is artikel 7:6  11 BW voor drie kwart vaag.  M.G.  Rood, Vage normen  in het
sociaal recht in: Gratia commercii, Tjeenk Willink, Zwolle 1981, p. 238.

20 Einzelfallgerechtigekeit staat tegenover Normgerechtigkeit, die uitgaat van de norm. Deze
terminologie is ontleend aan de Duitse rechtstheorie.

21      P. Abas, Enige gedachten over Norm-und Einzelfallgerechtigkeit, Nederlands tijdschrgt
voor rechtstheorie en rechtsfilosofie 1976, p. 74.

22 Tweede Kamer 1996-1997, 25 263, MvT nr. 3 p. 6-7.
23 Tweede Kamer 1996-1997, 25 263, nr.6 p. 13; nr.132b (MvA aan EK) p 4-5. De

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tud eindigt ook van rechtswege wanneer de werknemer
in omstandigheden verkeert waardoor bij betindiging van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd een opzegverbod zou gelden, bijvoorbeeld zwangerschap of ziekte. Deze
situaties zullen echter getoetst kunnen worden aan de algemene rechtsbeginselen van non-
discriminatie en goed werkgeverschap.

24     P. Abas, a.w. p. 79; G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Tjeenk Willink Zwolle
1972, p. 79.
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hiervan is het recht op deeltijdarbeid dat tot ontwikkeling is gekomen onder

artikel 7:611 BW en nu op weg is naar een wettelijke regeling.
25

Het ontwerpen van algemene criteria heeft zodoende weinig zin, omdat het onont-

koombaar is dat ze uiterst vaag zullen zijn. Toch is het doel van dit onderzoek

het creeren van handvatten die enig houvast bieden bij de vaststelling van wat
het goed werkgeverschap inhoudt.

Gelukkig leiden meer wegen naar Rome ! Ook door middel van het aanscherpen
van materiBle procedurenormen kan de rechtszekerheid verbeterd worden; zo
zal een zwaardere motiveringsplicht ten gunste van de rechtszekerheid uitwerken.

Daarbij dient men zich af te vragen, of de (rechts)zekerheid in alle gevallen even

groot moet zijn: Het is duidelijk dat niet alle rechten die door het goed

werkgeverschap gedekt worden, even belangrijk zijn. Grofweg valt een
onderscheid te maken tussen grondrechten en de overige rechten. Bij lezing van
uitspraken over grondrechten viel op, dat het grondrecht vaak een tamelijk
geringe rol wordt toegedicht en dat inbreuken op grondrechten door de rechter

toegestaan worden, terwijl een motivatie daarvoor ontbreekt. Enigszins

gechargeerd gesteld zou men kunnen beweren dat grondrechten op dezefde

manier behandeld worden als andere rechten, voortvloeiend uit het goed werkge-

verschap. Het is wenselijk om in ieder geval voor deze belangrijke rechten een

stringenter toetsingssysteem te introduceren dan voor de andere rechten, voort-

vloeiend uit artikel 7:611  BW. Bij de beoordeling of een werkgever aan zijn

verplichtingen ex 7:611 BW voldoet, zullen bij een beroep op een grondrecht
zwaardere eisen gehanteerd moeten worden dan bij een beroep op een ander

recht, voortvloeiend uit artikel 7:611 BW. In hoofdstuk III wordt het toet-

singssysteem dat ik voor ogen heb uit de doeken gedaan. Ik heb daarvoor leentje-

buur gespeeld bij het Duitse grondrechtensysteem dat mijns inziens mooie en

goed bruikbare toetsingscriteria hanteert.

Verder kan meer zekerheid geboden worden door gebieden af te bakenen waarop
het goed werkgeverschap wel en niet van toepassing is. Daarbij zal de vraag

beantwoord moeten worden of de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen
dat een werknemer met behulp van artikel 7:611 BW zijn werkgever kan dwingen
om bepaalde normen na leven. Het gaat dan om normen die niet rechtstreeks

in de individuele arbeidovereekomst lijken door te werken omdat ze publiekrech-

25      Er liggen inmiddels drie wetsvoorstellen:Voorstel van wet van de leden Rosenmdiler, Van
Nieuwenhoven en Bakker, houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met

dewenselijkheiddeeltijdarbeiden differentiatie van arbeidspatronen te bevorderen, Tweede

Kamer 1998,25 902, Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging
van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het stellen van regels
inzake het combineren van arbeid en zorg, Tweede Kamer 1998-1999,26 009 en Regels
inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur, Tweede Kamer 1998-1999,26358.
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telijke voorschriften bevatten (bijvoorbeeld de Arbowet en de Arbeidstijdenwet)
en om normen, die geen kracht van wet hebben. Bij de laatste categorie valt
bijvoorbeeld te denken aan nog niet geratificeerde verdragsnormen, Aanbeveling-
en behorend bij een verdrag, Aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid
en Richtlijnen van de EG. Er bestaat nog geen theoretische grondslag voor de
merites van artikel 7:611 BW in dergelijke gevallen, noch zijn de mogelijkheden
die dit artikel biedt duidelijk afgebakend. Dit onderzoek beoogt een theoretische
basis te bieden voor gevallen waarin artikel 7:611 BW gebruikt wordt om
regelingen en normen, die in de individuele arbeidsovereenkomst geen kracht
van wet hebben, via het goed werkgeverschap in de arbeidsovereenkomst te
introduceren.
Een onmisbaar element bij dit alles is de reikwijdte van de redelijkheid en
billijkheid in de individuele arbeidsovereenkomst of, anders gesteld, in welk
geval wordt de grens overschreden en moeten de belangen van de werkgever
de doorslag geven? Ook hierop beoogt dit onderzoek een antwoord te verschaf-
fun.

Nu zal menig lezer wellicht het gevoel bekruipen dat het in dit proefschrift enkel
gaat om het academisch betoog en dat allerlei kwesties behandeld worden, die
in de praktijk niet spelen, omdat men daarmee bijna nooit naar de rechter zal
gaan. Dat is ook zo, maar dezelfde kwesties kunnen wel degelijk aan de orde
komen bij rechtszaken aan het einde van de arbeidsovereenkomst. En dan moeten
ze meespelen bij het oordeel over de rechtvaardigheid en/of verwijtbaarheid
van het ontslag, al dan niet op staande voet, of de ontbinding van de arbeids-
overeenkomst. En dan hebben ze ook invloed op de hoogte van de vergoeding.
In legio oordelen in ontbindingszaken valt te lezen dat een hogere vergoeding
wordt toegekend aan de werknemer wanneer diens werkgever zich niet
overeenkomstig zijn verplichtingen op grond van het goed werkgeverschap heeft
gedragen.26 Tevens zijn deze zaken van invloed op het recht op de werkloosheids-
uitkering ingevolge de werkloosheidswet. De praktische relevantie van dit
onderzoek zit dus ook in de extra dimensie die ontslagprocedures kunnen krijgen,
doordat de werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst zich niet overeenkomstig
zijn verplichtingen ex artikel 7:611 BW heeft gedragen.

26          Zie de voorbeelden onder  noot 54 hoofdstuk  3.
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1.3 Inhoud

Dit onderzoek bevat drie delen, voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk

(hoofdstuk  1). De delen zijn ieder weer onderverdeeld in afzonderlijke hoofdstuk-

ken.

Deel I begint met een historisch overzicht, waarin de ontstaansgeschiedenis en
het verdere verloop van het goed werkgeverschap uit de doeken wordt gedaan

(hoofdstukken 2 en 3). In de hoofdstukken 4 en 5 wordt onderzocht of artikel

7:611 BW bestaansrecht heeft naast het algemene verbintenisrechtelijke goede

trouw artikel van 6:248 BW en wat de reikwijdte van de redelijkheid en de

billijkheid in het arbeidsrecht is.
In hoofdstuk 6 is een eerste onderzoek van rechtsvergelijking opgenomen en
wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het Duitse equivalent van het goed

werkgeverschap, de Fursorgepflicht.
Deel II gaat over de bijzondere werking van artikel 7:611 BW als vervoermiddel

voor rechten die men zonder deze artikelen niet zou kunnen verwezenlijken.
Eerstens komt aan de orde de werking van publiekrechtelijke regelingen via
artikel 7:611 BW. Onderzocht wordt in hoeverre een werknemer middels het

goed werkgeverschap een beroep kan doen op publiekrechtelijke regelingen
zoals de Arbowet en de Arbeidstijdenwet (hoofdstukken 7 en 8).

Vervolgens komen de Aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid aan bod.

In hoeverre kan een individuele werknemer daar langs de weg van artikel 7:611

BW een beroep op doen? (hoofdstuk 9) Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 uit de

doeken gedaan of en in hoeverre internationale verdragsregels via het goed

werkgeverschap doorwerken. Dit deel wordt in hoofdstuk 11 afgesloten door
conclusies.
In deel III worden na een inleidend hoofdstuk 12 achtereenvolgens de werking
van de Duitse grondrechten (hoofdstuk  13) en de Nederlandse grondrechten

(hoofdstuk 14) uiteengezet, de Duitse en Nederlandse jurisprudentie met
betrekking tot de werking van grondrechten geanalyseerd (hoofdstuk  15  en  16)

en het Duitse toetsingssysteem onderzocht op zijn waarde voor het Nederlandse

recht (hoofdstuk 17).
Dit alles wordt afgerond door een hoofdstuk waarin de in het onderzoek

ontwikkelde methode  aan de praktijk getoetst wordt (hoofdstuk  18),  een
hoofdstuk met slotopmerkingen (hoofdstuk  19) en een summary, maar dan in
het Duits.
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2        DE GESCHIEDENIS VAN ARTIKEL
7:611 BW

2.1 De wetsgeschiedenis

2.la De periode van 1838 tot 1901

In de eerste uitgave van het burgerlijk wetboek, die dateert van  1838,1 was de

bepaling over het goed werkgeverschap nog niet opgenomen. In de afdeling over
'de huur van dienstboden en werklieden' stonden drie artikelen, te weten 1637,
1638 en 1639, die slechts enkele summiere bepalingen bevatten. Dat was niet

verwonderlijk, omdat ons burgerlijk wetboek voortkwam uit de Franse Code
Civil die over de arbeidsoverenkomst vrijwel niets inhield. Het contractenrecht
van de Code Civil berust op het gedachtengoed van Domat en Pothier, die putten
uit het Romeinse recht. Tijdens het Romeinse rijk werd de arbeid in onderge-
schiktheid voornamelijk door slaven verricht. Aan de weinige arbeid die door

vrijen werd verricht, werd nauwelijks aandacht geschonken en zodoende nam
de locatio conductio operarum slechts een onbeduidende plaats in. Dat had tot
gevolg dat Pothier er weinig aandacht aan schonk in zijn Traitd de contrat de
louage en de loondienst bij de huur onderbracht.2  Slechts bij een paar auteurs
over het positieve recht werden nog andere arbeidsrechtelijke onderwerpen dan
in de drie hier genoemde artikelen behandeld en ook in de jurisprudentie kwamen
die wel aan de orde:  Dat in de negentiende eeuw de 'laissez-faire, laisser-aller'

1         Bij Koninklijk Besluit van 10 april 1838 werd bepaald, dat de Nederlandse Wetboeken
op 1 oktober zouden worden ingevoerd en van bindende kracht zouden zijn met de klokslag
van middernacht tussen 30 september en 1 oktober van dat jaar. P. Scholten, Algemeen
Deel, Zwolle 1954, p. 324.

2             M.G. Levenbach, Het honderdjarig burgerlijk wetboeken het arbeidsrecht, in: A rbeidsrecht.
een bundel opstellen,N. Samsom NV, Alphen aan den Rijn 1951, p. 259.

3          Bijvoorbeeld over de bevoegdheid tot het aangaan van een overeenkomst, de godspenning,
de verplichting van de arbeider om diensten te verrichten, de verplichting tot loonbetaling
en de vraag, of die vervalt bij ziekte van de werknemer, de beeindiging van de dienstbetrek-
king, afgezien van de verbreking en de opzegging, de stilzwijgende wederinhuur en de
gevolgen van overlijden van een der partijen. M.G. Levenbach, a.w. p. 272.
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gedachte heerste, waarbij aan de contracterende partijen zo min mogelijk beper-
kingen werden opgelegd, was mede debet aan de marginale regeling van de
arbeidsovereenkomst:
Op de arbeidsovereenkomst waren weliswaar net zo als op het algemeen
verbintenissenrecht de algemene bepalingen van de goede trouw van toepassing,
de toenmalige artikelen  1374 en  1375 BW, maar de enkele keer dat men zich
er voor de rechter op beriep, vond men daarbij geen baat: Feitelijk kwam het
erop neer dat de enige prestatie waartoe de werkgever verplicht geacht werd
het betalen van loon was en praktisch alle rechterlijke uitspraken uit die tijd gaan
ook over het al dan niet bestaan van een verplichting tot loonbetaling:Zo vond
de Kantonrechter Groningen het in  1848 al voldoende dat de werkgever, als
hij van de overeenkomst tot huur en verhuur van diensten wilde afzien, de
gehuurde dienstbode de gegeven handpenning liet houden, aangezien dit in
Groningen een bestendig gebruikelijk beding was. Verder was de werkgever
tot geen enkele schadeloosstelling verplicht.7 Nu dient daarbij aangetekend te
worden dat de advocatuur de goede trouw eveneens nauwelijks te berde bracht.8

Dat is op zich niet verwonderlijk, als men bedenkt dat deze ook in de rechtspraak
over het algemene verbintenissenrecht nauwelijks aan bod kwam. De beginselen
van de artikelen 1374 en 1375 BW werden in de vorige eeuw slechts sporadisch
toegepast. Tengevolge van de legistische mentaliteit zoals die in de negentiende
eeuw in de rechtspraak bestond, was men weinig genegen om ten koste van 66n

der partijen een niet door haar of door een wet geformuleerde verplichting aan
te nemen.' Pas in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontstond er een
ontluikende belangstelling voor dit fenomeen in de school die destijds opkwam.
De vier belangrijkste juristen van deze school waren J.P. Moltzer, J.F. Houwing,
W.L.P.A. Molengraaff en H.L, Drucker. Zij waren het er gevieren over eens
dat er iets nieuws in de rechtswetenschap moest opbloeien en dit moest tot

uitdrukking komen door een andere verhouding van recht en maatschappelijk
leven dan tot dan toe gebruikelijk was. Volgens deze school was 'onrechtmatig'
niet alleen dat wat in strijd met de wet was; in het contractenrecht kreeg de goede

4      De arbeidsovereenkomst, Kluwer Deventer Inleiding-13.
5        A.E. Bks, De wet op de arbeidrovereenkomst, Boekhandel VH. Gebr. Belinfante, Den

Haag  1907, Deel  I MvT Ontwerp Drucker, Algemeene Beschouwingen pg  1.  Zie voor
beroep op goede trouw: Ktr. Groningen, WvhR 1848,  959 p. 4.

6      Bijvoorbeeld Ktr. Leiden, 22-11-1854, WvhR 1855,1638 p. 2; Rb. A'dam, 7-7-1868,
WvhR 1886, 3040 p. 2, Rb. Rotterdam 17-12-1887, WvhR 1988, 5546.

7      WvhR 1848, nr.959, p.4.
8          A.E. Bles, a.w. Decl I MvT Ontwerp Drucker, Algemeene Beschouwingen p  1.
9             M.H.  Bregskin,  De ontwikkeling  van  de algemene contractenleer in het B.W. van 1838

tot heden in Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, uitgegeven onder redactie van
Mr.Paul Scholten en Mr. E.M. Meijers, Tjeenk Willink Zwolle, 1 mei 1938, p. 442.
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trouw van de wetenschappers de allereerste plaats.'0 In Belgie werd in het kader
van het vraagstuk van de ongevallenvoorziening door M. Sauzet en Ch.
Sainctelette betoogd dat de werknemer bij een arbeidsongeval niet uit
onrechtmatige daad tegen de werkgever moest ageren, maar op grond van de

bestaande overeenkomst. Volgens hen brachten de algemene bepalingen van
de Code civil, de artikelen C.  1135 en 1165, (gelijk te stellen met onze toenmalige
artikelen  1375 en  1376 BW) met zich mee, dat de werkgever aansprakelijk was
voor de veiligheid van de werknemer, tenzij hij kon bewijzen geen schuld te
hebben aan het de werknemer overkomen ongeval.11 In ons land bestond grote

belangstelling voor deze opvatting, maar deze vond in eerste instantie geen
navolging, in de bewoordingen van de Memorie van Toelichting bij de Ontwerp-
ongevallenwet 'waarschijnlijk om de eenvoudige reden dat 'de billijkheid, het
gebruik of de wet (artikel 1375 BW) niet vorderen, dat de werkgever instaat
voor de gevolgen van feiten, die niet door zijn doen of niet doen onstaan zijn'.

12

Bovendien bleef de praktijk achter bij de wetenschap, getuige de hier volgende
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam: 13 In casu was overeengekomen, dat de
werknemer gedurende 20 jaar(!) in de Antwerpse vestiging van de werkgever
werkzaam zou zijn. Hem zou daar kosteloos een woning ter beschikking gesteld
worden en hij zou een salaris ontvangen van f 2500,- per jaar plus 5 procent

provisie van de netto winst. De zaak in Antwerpen werd nooit ingericht, de
woning niet ter beschikking gesteld en de werknemer kon zijn werkzaamheden
niet verrichten. Derhalve vorderde hij van zijn werkgever dat deze de woning
ter beschikking stelde en hem werk verschafte. Volgens de Rechtbank echter
bestond de enige prestatie waartoe de huurder van diensten gehouden is uit de
betaling van loon.
Artikel 1375 BW had in de praktijk dus weinig nut en de toepassing van de
enkele algemene bepalingen uit het contractenrecht op de rechtspositie van de
werknemers -'het enige redmiddel waartoe men bij het zwijgen der wet wel zijn
toevlucht moest nemen' - bracht dagelijks verwarring en onzekerheid teweeg. 14

10     P. Scholten, Algemeen deel, Tjeenk Willink Zwolle 1954, p. 246.
11     W. De Vries, De totstandkoming van de Ongevallenwet 1901, Kluwer-Deventer 1970,

p. 15.

12        MvT bij de Ontwerp-ongevallenwet van 1897, Bijl. 1896/7 nr. 159.3, p. 10 in W. De Vries,
a.w. p. 15.

13     Rb. Rotterdam, 17-12-1887, WvhR 1887, 5546 p. 2.
14       Antwoord der Regeering, Algemeene Beschouwingen, A.E. Bles, Wei op de arbeidsovereen-

komst Deel I, p. 67.
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2.lb De totstandkoming van de Wet op de arbeidsovereenkomst van
1907, met name van artikel 1638z BW.

Omdat H.L. Drucker erg gegrepen was door de maatschappelijke misstanden
zocht hij naar nieuw recht voor werknemers en werkgevers. Het oorspronkelijke
ontwerp van de Wet op de arbeidsovereenkomst is voornamelijk zijn werk. 15
In 1891 kreeg hij  van de toenmalige minister van justitie, H.J. Schmidt,  de
opdracht een wetsontwerp op de arbeidsovereenkomst samen te stellen, dat hij
in  1894 aan de minister aanbood. Dit wetsontwerp was gebaseerd op tal van
vergelijkbare wetsaanpassingen in o.a. het Duitse, Belgische en Zwitserse recht. 16

De opsteller van het wetsontwerp dacht in die tijd al zeer genuanceerd over de
positie van de arbeider, zoals men kan lezen in de Algemeene Beschouwingen'7:

'Er is geen enkele overeenkomst die zo diep ingrijpt in den geheelen maat-
schappelijken toestand van dengene die de behandeling aangaat als juist de
arbeidsovereenkomst, geen enkele die zoo den ganschen mensch aanpakt en
zijn lot bepaalt. De voorwaarden, waarop de arbeider zijn arbeidskracht kan
ter markt brengen, beslissen niet alleen over zijn materieelen, maar ook over
zijn geestelijken en zedelijken levensstandaard.'

De eerste uitgave van het ontwerp met de Memorie van Toelichting, het 'Ontwerp
van Wet tot regeling van de Arbeidsovereenkomst, in opdracht van de Minister
van Justitie bewerkt door Mr. H.L. Drucker, Lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal', verscheen in de eerste helft van december 1898.18
Omdat niet alles in de artikelen aangaande de arbeidovereenkomst geregeld kon
worden, doch het dermate belangrijk werd gevonden, dat er altijd een laatste

opvang zou zijn voor zaken die de arbeidovereenkomst betroffen, creeer(le
Drucker ter vervolmaking van het Wetsvoorstel artikel 1638z. In het ontwerp
Drucker was artikel 1638z genummerd als artikel 37: 'De werkgever is verder
in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een behoorlijke
werkgever in gelijke omstandigheden betaamt. '19

In mei  1901  werd door Minister van justitie Cort van der Linden het wetsontwerp
Cort van der Linden aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat kende als tekst
voor artikel 1638z (toen nog 1638x): 'De werkgever is in het algemeen verplicht

15    P. Scholten, a.w. p. 247.
16 Handelingen Tweede Kamer 1900-1901,222, nrs  1-3.
17 Algemeene Beschouwingen, A.E. Bles, a.w. Deel I p. 2. Zie ook MvT Algemeene

Beschouwingen p. 6 (Ontwerp Loeff).
18     Uitgegeven door het Departement van Justitie, A.E. Bles, a. w. Deel I, p. IV.
19    A.E. Bles, a.w. Deel III, p. 374.
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al datgene te doen en na te laten, wat een goed (cursivering van mij, MdW)

werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen of na te laten.' Dit was
dus een zeer marginale wijziging en uit de toelichting bleek niet waarom deze

plaats moest vinden. Dit ontwerp werd in hetzelfde jaar ook weer ingetrokken
en door minister Loeff op 28 januari  1904 in een gewijzigde vorm wederom
aan de kamer aangeboden.20 De tekst van artikel 1638z BW bleef zoals in het

wetsontwerp van  1901 en kreeg op  13 juli 1907 kracht van wet.
In het algemeen deel van de Memorie van Toelichting21 wordt erover gezegd:

'De zeer ruim gestelde artikelen 1638w (naderhand vernummerd tot artikel 1638z

BW)22 en 1639 BW -inhoudende de vrijwel gelijkluidende verplichting van de
werknemer- herinneren er de rechter ook in dit geval uitdrukkelijk aan dat partijen    |
gebonden zijn tot al hetgeen de bijzondere aard van hun verhouding, de  
billijkheid of het gebruik hun oplegt.

,23

Dit artikel was te beschouwen als de arbeidsrechtelijke vertaling van de algemene     
eis van redelijkheid en billijkheid bij de uitleg van de overeenkomst. 'Voor de

werkgever die thans reeds doet wat een goed werkgever betaamt, die niet alleen

aan zichzelf denkt, maar ook voor de arbeiders in zijn dienst het goede wil, zal
er niet zo heel veel veranderen. ,24

Volgens de Memorie van Toelichting waren er een aantal redenen voor de
totstandkoming van dit artikel. Op de eerste plaats moest voorkomen worden,
dater -wit nog een uitspraak gedaan zou-kunnen worden als de hierboven

geciteerde uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in 1887, waarin bepaald werd
dat de enige prestatie waartoe de huurder van diensten gehouden was, uit de
uitbetaling van het overeengek en-loon bestond.25
Bovendien bestonden er tal van werkgeversverplichtingen, waarvan slechts een

aantal uitdrukkellijk in de wet opgesomd werden. Volgens Drucker zou het

onmogelijk zijn alle verplichtingen van de werkgever in de wet te vermelden.
Er zouden altijd verplichtingen blijkenlezijn, die niet in de wet staan, 'hetzij
omdat men ze niet voor den geest heeft, hetzij omdat men geen kans ziet ze in

20     A.E. Bles, a.w. Deel I, p. VI.
21        In het vervolg wordt met de Memorie van Toelichting en van Antwoord die bij het Ontwerp

Loeff bedoeld.
22     Om de lezer niet helemaal de draad kwijt te laten raken: Artikel 1638z BW was in het

Ontwerp-Drucker artikel 37 BW, in het Ontwerp Cort van der Linden artikel 1638x BW
en in het Ontwerp Loeff, dat uiteindelijk wet is geworden, 1638w BW. Vervolgens is artikel
1638w BW later vernummerd tot artikel 1638z BW.

23     Hand. der S-G, 1903-1904, p. 33 bijlage 137.3.
24     A.E. Bles, a.w. Deel I, Antwoord der Regeering, Algemeene Beschouwingen, p. 68.
25     A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Decl II, p.  437. Zie voor weergave van

de uitspraak p. 12.

17



VV 2      DEGESCHIEDENIS VAN ARTIKEl.7:611 RW

de wet te formuleren,' aldus Drucker. Daarom vond hij het een onmisbaar
artikel.26
Tenslotte werd als reden voor de invoering van dit artikel aangevoerd het onder
de aandacht brengen van het algemge recht bij belanghebbenden, die van een
wetboek niet veel meer als de titel bestuderen. Dat vele niet-juristen de nieuwe
titel zouden raadplegen, werd door de Minister als een rechtvaardiging voor
de invoering van artikel 1638z beschouwd27,
Drucker achtte het van groot belang, dat geen enkele werkgever (en ook geen
enkele werknemer) de nieuwe titel van de overeenkomsten tot het verrichten
van arbeid zou lezen zonder dat hij daarbij onmiddellijk zou vinden dat er voor
hem geen andere verplichtingen bestaan dan de in deze titel uitdrukkelijk
genoemde. Volgens de artikelsgewijze toelichting van de Memorie van Toe-
lichting konden met behulp van dit artikel door een gezonde rechtspraak
uitkomsten verkregen worden, die door de gefomuleerde wetsartikelen niet
bereikt konden worden. (Hiermee worden bedoeld de aan artikel 1638z BW
voorafgaande artikelen betreffende de verplichtingen van de werkgever, MdW).
'Wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te
laten zal in geval van geschil de rechter moeten beslissen. Richtsnoer zal voor
hem in menig opzicht zijn het plaatselijk of algemeen gebruik. Voor het
constateeren daarvan zullen zeer vaak de Kamers van arbeid het aangewezen
orgaan zijn, terwijl deze colleges ook op het tot stand komen van nieuwe
gebruiken grooten invloed zullen oefenen.'2X Met dit citaat werd door de wetgever
de richting aangegeven die met artikel 1638z werd beoogd.
De minister had met zijn voorstel tot opneming van artikel 1638z niet de
bedoeling nieuwe regels voor het arbeidsovereenkomstenrecht tot stand te
brengen, doch slechts voor de arbeidsovereenkomst te onderstrepen, wat voor
het overeenkomstenrecht in het algemeen gold.
Uit het Voorlopig Verslag blijkt dan ook dat een aantal kamerleden het artikel
overbodig vonden, omdat hetzelfde resultaat met de toenmalige artikelen 1374
en  1375 BW bereikt kon worden. 29

De invoering van artikel 1638z BW verliep niet zonder slag of stoot. De voorman
van de toenmalige christelijk historische fractie, de heer Savornin Lohman,
maakte zich zorgen over de rol die de rechter in het geheel was toebedeeld. Hij
vond dat rechters zich toch al bemoeiden met zaken die buiten hun ambtsbereik
vielen en achtte het niet gewenst dat de rechtspraktijk zich zou moeten richten

26     A.E. Bles, a.w. Deel III, Beraadslagingen in de Tweede Kamer, p. 379.
27      A.E. Bles, a.w. Deel III, Voorloopig Verslag der Tweede Kamer, p. 375.
28    A.E. Bles, a.w. Deel III, p. 375.
29     A.E. Bles, a.w. Decl III, Beraadslagingen p. 375.

18



DE GESCHIEDENIS VAN ARTIKEL 7:611 BW    2

naar het persoonlijk inzicht van de rechter, tenzij dit inzicht was gebaseerd op
gebruik en gewoonte. Hij was van mening dat het bezwaarlijk was dat de

omvang van de verplichtingen van werkgevers (en werknemers) afhing van de
inzichten van tijdelijke en plaatselijke kantonrechters. Hij vond dat er eenvoudig       )
sprake was van een contract dat uitgelegd diende te worden als ieder ander
contract. Hij zei dat, als de tijd daar rijp voor was, hij er geen problemen mee

zou hebben als aan dienstboden een uurtje pianospelen werd gegund, mits zij
hun werk goed deden en goed pianospeelden! Hij zou zich echter wei ergeren
wanneer een 'waanwijze' rechter reeds nu van oordeel was dat dat recht aan

dienstboden toegekend moest worden.3'De rechter zou verder, indien hij dat

redelijk vond, kunnen oordelen dat iedere dienstbode een aparte kamer nodig
had en dat ze niet met zijn tweetn op 66n kamer konden wonen, of dat het niet

passend was dat dienstboden over een slaapkamer of keuken half in de grond
beschikten, terwijl het in duizenden huizen niet anders kon en het altijd zo is

geweest. Als dat gebeurde zou de kantonrechter voor alle gevallen kunnen

verklaren, dat halfondergrondse en gedeelde verblijven niet behoorlijk geacht
konden worden. Over plaatselijk gebruik werd dan niet gesproken.32 Om dit te

voorkomen zou volgens de Savornin Lohman artikel 1375 BW overgenomen
moeten worden voor de arbeidsovereenkomst. Dat liet ook wel grote ruimte voor

de rechter, maa.r deze zou worden ingeperkt doordat hij rekening moest houden

met wat door het gebruik, de billijkheid en de wet werd gevorderd bij de uitleg
van de overeenkomst.33 Met die bedoeling diende hij een amendement in op

grond waarvan volgens hem artikel artikel 1638z als volgt zou moeten
komen    te luiden: 'De werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na   I

te laten wat naar de aard van de arbeidsovereenkomst door de billijkheid, het     
gebruik of de wet wordt gevorderd.'34 De voorman van de socialistische fractie,      1

de heer Troelstra, bracht daar tegenin, dat bij het arbeidscontract nog een element

meespeelt, dat niet geldt ten aanzien van gewone contracten, zoals koopcontrac-
ten en dergelijke. Ten aanzien van deze contracten bood artikel 1375 BW vol-
doende houvast, waar het bepaalde dat al hetgeen uit het contract zelf voortvloeit,
ook in verband met het gebruik en de billijkheid, bij de uitleg van het contract
moest gelden. Het eigenaardige van het arbeidscontract is nu juist, aldus

Troelstra, dat daarbij nog iets anders meespeelt, omdat het onder invloed staat

van de openbare mening en van het zich voortdurend ontwikkelende sociale
leven.35 Troelstra vond daarom dat'men de deur open moest zetten bij den voor-

30     A.E. Bles, a.w. Deel III, Beraadslagingen p. 376 en 382.
31     A.E. Bles, a.w. Deel III, Beraadslagingen p. 382.
32     A.E. Bles, a.w. Deel III, Beraadslagingen p. 376.
33     A.E. Bles, a.w. Deel III, Beraadslagingen p. 377.
34     A.E. Bles, a.w. Deel III, Beraadslagingen p. 381.
35     A.E. Bles, a.w. Decl III, p. 378.
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uitgang van de opvattingen van de verplichtingen die de werkgever tegenover
zijne bedienden en werklieden heeft en daarmede eventueel rekening moest hou-
den.'36 Hij merkte verder op dat wat de Savornin-Lohman voorstelde een

37'....versteening van hetgeen in het ontwerp voorkomt' betekende.
De minister handhaafde zijn stelling dat het ontwerp wenselijk en noodzakelijk
was; volgens Drucker 'kon' artikel 1638z niet weg.38 Uiteindelijk werd het

' amendement van de Savornin Lohman op het nippertje verworpen.(28 stemmen
vddr en 31 stemmen tegen.) Het ontwerp-artikel haalde het tenslotte met 47 tegen
12 stemmen.39 In de Eerste Kamer kwam het artikel vervolgens niet meer
afzonderlijk aan de orde.
Aldus bereikten de redelijkheid en de billijkheid als zelfstandige bron voor de
uitleg van de inhoud van de arbeidsovereenkomst ongeschonden het Staatsblad.
Het begrip 'goed werkgeverschap' kon tot ontwikkeling komen, waarbij de
rechter niet gebonden zou zijn aan het gebruik, alhoewel dat bij een billijkheids-
toetsing natuurlijk wel een rol kon spelen.  Het was voortaan de taak van de
rechter om aan de hand van de algemene categorieen van het verbintenissenrecht
zoals de goede trouw, het gebruik en de billijkheid vast te stellen wat een goed

werkgever behoorde te doen. De wetgever beoogde een flexibele wetsbepaling,

 

die'20,30 jaren'  mee zou kunnen en het de rechter mogelijk zou maken met

wijziging van maatschappelijke inzichten rekening te houden. 40

Wat allemaal onder artikel 1638z zou kunnen vallen, daarvan werden in de
parlementaire behandeling verder geen voorbeelden vermeld. Wel werd de nodige
aandacht besteed aan de relatie tussen het begrip goed werkgeverschap en het
recht op arbeid. Volgens de Memorie van Toelichting bestond er op grond van
artikel 1638z BW geen verplichting voor de werkgever om in voldoende mate
de bij de overeenkomst bedongen arbeid te verschaffen. De minister kon zich
(volgens de Memorie van Antwoord) wel voorstellen dat een daartoe strekkend

beding door de werknemer met de werkgever werd overeengekomen. Zonder
een dergelijk beding zou er echter in het algemeen geen verplichting tot het
bieden van werk bestaan, tenzij in 'zodanige bijzondere gevallen, waarin de
aard der overeenkomst die verplichting ondubbelzinnig medebrengt.'41 Drucker
verwees daarvoor tijdens de openbare behandeling in het algemeen naar
werknemers die afhankelijk zijn van hun werk om hun vaardigheden op peil

36     A.E. Bles, a.w. Deel III, Handelingen p. 378.
37     A. E. Bles, a.w. Deel III, p. 378.
38     A.E. Bles, a.w. Deel III, Beraadslagingen p. 379.
39     A.E. Bles, a.w. Decl III, Beraadslagingen p. 383.
40 Aldus Drucker, rapporteur aan de Kamer en medeontwerper van het wetsonwerp, tijdens

de beraadslagingen in de Tweede Kamer. A.E. Bles, a.w. Deel III, p. 380.
41     A.E. Bles, a.w. Deel II, p 438-439.
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te houden en gaf als voorbeeld de toneelspeler wiens vak dagelijkse oefening

zou vereisen.42Aan andere voorbeelden heeft het sindsdien niet ontbroken.

42      A.E. Bles, a.w. Deel III, Beraadslagingen p. 380. Zie over de geschiedenis van het ontwerp
op dit punt ook M.G. Rood, a.w. p. 503 tot einde.
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3       ONTWIKKELINGEN IN JURISPRUDENTIE

EN LITERATUUR

3.1 De jurisprudentie

In de eerste jaren van het bestaan van artikel 1638z BW werd er zowel door

de wetenschap als door de advocatuur weinig aandacht aan besteed. De

rechterlijke uitspraken over deze materie waren in de eerste decennia van deze
eeuw zeer beperkt; soms werd artikel 1638z BW wel in de aanhef vermeld, maar
kwam dan later in de uitspraak niet aan de orde.
Opvallend is dat zich in het prille bestaan van het goed werkgeverschap nogal
eens het verschijnsel voordeed dat werkgevers bij het einde van de dienstbetrek-

king een gunstig getuigschrift opstelden, waar zij later in hun contacten met

opvolgende werkgevers zonder enige schroom van afweken; zij verklaarden
dan zondermeer dat de werknemer slecht gefunctioneerd of frauduleus gehandeld
had. In de door werknemers aangespannen procedures beriepen deze werkgevers

er zich dan op, dat hun handelingen na ommekomst van de arbeidsverhouding
hadden plaatsgevonden en dus niet onder artikel 1638z BW vielen. In 66n
gevall was de rechter dezelfde mening toegedaan. In drie andere gevallen
werd weliswaar het beroep op artikel 1638z BW afgewezen, maar achtten
de rechters een vordering op grond van onrechtmatige daad wel mogelijk.2
Een dergelijk afloop was in die tijd te verwachten omdat de postcontractuele
goede trouw toen nog geen rol speelde.

Het niet verschaffen van inlichtingen omtrent het al dan niet verzekerd zijn
krachtens de Ongevallenwet, tengevolge waarvan de werknemer inkomens-
schade had opgelopen, werd slechts in strijd met artikel 1638z BW geacht
wanneer er arglist in het spel was en de werkgever 'den arbeider op een of
andere wijze erin heeft willen laten lopen'.3 Een vordering tot schadever-

1 Rb. Rotterdam. 25-10-1915, NJ 1916, p. 239.
2        Rb. A'dam, 12-10-1914, N./ 1915, p. 1203; Rb. Rotterdam, 20-6-1932, NJ 1933, p. 1157;

Rb. Haarlem, 3-1-1933, RBA XIX, p. 74.
3      Rb. A'dam, 16-10-1916, NJ 1917, p. 914.
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goeding wegens te lage loonopgave aan de Rijksverzekeringsbank was volgens
de rechter echter duidelijk raak; de werkgever had hierdoor een 'op hem
rustende rechtsplicht volgens artikel 1638z BW geschonden' en de rechtbank
veroordeelde hem tot het vergoeden van de schade:
Daarna volgde vorderingen op grond van artikel 1638z BW  in een heel scala
aan onderwerpen. Reeds in 1921  was er een uitspraak waarbij de werkgever
vanwege ongewenste intimiteiten op grond van artikel 1638z BW tot
schadevergoeding veroordeeld werd. De werkgever was strafrechtelijk
veroordeeld wegens 'aanranding harer eerbaarheid':
Ten aanzien van de vraag of terecht schenkingsrecht was geheven over een
uitkering aan een boekhouder bij het verlies van zijn baan, oordeelde de
rechter dat er geen sprake was van een in de praktijk gevolgde regel, dat de
goede werkgever voor de oude dag van zijn werknemer, anders dan door
betaling van de premie ingevolge de Invaliditeitswet, zorg droeg. Een
dergelijke regeling kon dan ook niet geacht worden deel uit te maken van
de arbeidsovereenkomst.6 Een schoolbestuur bracht het aantal lesuren van
een leraar terug tot 1 uur, nadat een ontslag door de daartoe bevoegde
Commissie van Beroep was vernietigd. De rechter was de mening toegedaan
dat van de bevoegdheid tot vermindering van het salaris en daarmee samen-

hangend de omvang van het dienstverband, een redelijk gebruik gemaakt
moest worden in overeenstemming met artikel 1638z BW. Hiervan was in
casu geen sprake nu er bijna geen verschil meer bestond met ontslag.7 Ten
aanzien van een vordering van loon en omzetprovisie door een directeur van
een fabriek terwijl geen omzet was gemaakt omdat de eigenaar (werkgever)
zijn fabriek had verkocht, oordeelde de Hoge Raad dat de vraag of deze vorde-

ring gehonoreerd moest worden, getoetst diende te worden aan de algemene
rechtsbeginselen zoals neergelegd in de artikelen 1374,1375, 1638z en 1296
BW en verwees de zaak terug naar het Hof. Een aandeelhoudersvergadering
die de winst op nul mocht bepalen en daardoor het recht van de werknemer
op een salaris, dat gedeeltelijk bestond uit een aandeel in de winst, voor dat
deel illusoir maakte, handelde in strijd met artikel 16382 BW9.

4      Rb. Den Haag, 11-12-1923, NJ 1924, p. 929.
5       Ktr. Haarlem, 9-12-1921, RBA X, p 69.
6      Rb. Den Haag, 8-5-1923, NJ 1924, p. 25.
7       Ktr. A'dam, 3-5-1934, NJ 1935, p. 1228.
8       HR 31-10-1941, N./ 1942, 198.
9      Ktr. Haarlem, 28-5-1954, NJ 1955, 130.
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In zijn algemeenheid werd de stelling dat de werkgever verplicht is de
werknemer tijdens werktijd te laten solliciteren, afgewezen:'Ofeen dergelijke
verplichting bestaat moet van geval tot geval met in achtneming van de

wederzijdse belangen naar redelijkheid en billijkheid worden uitgemaakt.
Een andere rechter van dezelfde rechtbank vond twee dagen later dat de

werkgever zijn werknemer in de gelegenheid behoorde te stellen om te
solliciteren, maar wanneer dat tijdens werktijd diende te gebeuren, moest
de werknemer daarover vantevoren met de werkgever overleg voeren. 11

Het verantwoordelijk stellen  van een meisje  van  nog  geen  18  jaar  voor
kastekorten - het meisje was als cheffin van de winkel aangesteld, nadat zich

al kastekorten hadden voorgedaan - werd eveneens strijdig met artikel 1638z
BW geachti:
Toegewezen werd een vordering wegens contractbreuk omdat de werkgever
zijn bedrijf had overgedragen aan zijn zoon13 evenals een eis tot schadever-

goeding tegen de werkgever vanwege verpleegkosten die de werknemer niet

verschuldigd geweest zou zijn wanneer zij bij een ziekenfonds was ingeschre-
ven. 14 Vergelijkbaar daarmee is de uitspraak van de Kantonrechter Groningen
die het nalaten van het aanmelden van een werknemer bij de sociale

verzekeringen in geval van ziekte in strijd met artikel 1638z BW achtte. 15

Bij de beoordeling of een werknemer recht heeft op een door de Raad van
Commissarissen toe te kennen gratificatie, moet de goede trouw in acht

genomen worden. 16

Afgewezen werd de stelling dat de werkgever, eigenaar van de auto, ex artikel
1638z BW zondermeer gehouden was zijn auto te verzekeren voor eventueel
door de werknemer te veroorzaken schade aan derden.17 De goede trouw en
de redelijkheid brengen echter met zich mee dat de werknemer voor schade,

bij de uitoefening van zijn werkzaamheden toegebracht aan derden en door

hem vergoed, voor het geheel, respectievelijk voor het deel dat de werkgever
moet dragen, regres heeft op zijn werkgever.

18

Het naar willekeur uitsluiten van een werknemer van een voor het overige
personeel toegepaste looncompensatie is in strijd met hetgeen een goed

10     Ktr. Den Haag, 12-8-1957, SMA 1957, p. 645 e.v.
11      Ktr. Den Haag, 14-8-1957, SMA 1957, p. 648 e.v.
12    Rb. A'dam, 10-6-1958, N/ 1958,07.
13 Ktr. Nijmegen 14-3-1958, NJ 1958,562.
14 Ktr. Middelburg, 9-1-1961, NJ 1961,453
15 Ktr. Groningen, 9-11-1972, Prg. 1973,813.
16     Ktr. A'dam, 12-7-1961, NJ 1962,524.
17     Hof A'dam 20-11-1958, NJ 1959,493.
18     Rb. Middelburg, 18-12-1963, NJ 1964, 253.
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werkgever behoort te doen en na te laten en derhalve in strijd met artikel
1638z BW.19

Ontkenning van het bestaan van de arbeidsovereenkomst en het beletten van

de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden is in strijd met artikel
1638z BW.20

Het lijkt mij niet opportuun om hier het jurisprudentieoverzicht van Heerma
van Voss helemaal te herhalen.21 Wel wil ik melding maken van de belangrijk-

ste uitspraken van de Hoge Raad alsmede van enkele uitspraken van de lagere
rechtspraak in de periode tot 1993, voor zover deze van belang zijn voor de

ontwikkeling en /of continuYteit ten aanzien van een bepaald onderwerp.   Ook
sedertdien blijft een gestage stroom van rechtspraak vloeien. Er hebben zich

daarbij geen opzienbarende ontwikkelingen voorgedaan, zoals erkenning
van de Hoge Raad op het recht op arbeid. Wel hebben op een bepaald gebied
verschuivingen plaatsgevonden, bijvoorbeeld ten aanzien van het recht op

deeltijdarbeid. De uitspraken over het recht op deeltijdarbeid vormen een
mooi voorbeeld van een langzame maar zekere ontwikkeling. Er liggen
momenteel weliswaar maar liefst drie wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer
om het recht op deeltijdwerk te regelen; zolang die echter niet in werking

zijn getreden valt er nog geen einde aan het beroep op de rechter te verwach-
ten.22 In het begin van de jaren negentig waren er terzake van deeltijdarbeid
slechts uitspraken in ontbindingszaken waarin door de rechter werd bevonden,
dat een werkgever niet als goed werkgever handelde wanneer hij het verzoek
om in deeltijd te mogen werken niet redelijk gemotiveerd had afgewezen,
niet serieus in overweging had genomen of niet had onderzocht of parttime
werk  binnen zijn bedrijf redelijkerwijze mogelijk was23. Sedert  1995  zijn
er al een aantal gerechtelijke oordelen op grond waarvan de werkgever
verplicht is de werkneemster, voor een proefperiode, in deeltijd te laten werken
als het bedrijfsbelang dat toelaat.24 Hiervoor werd o.a. als argument

19 Ktr. Rotterdam, 13-2-1974, Prg. 1975,975.
20     Rb. Den Bosch, 27-6-1975, NJ 1975,482.
21 G.J.J. Heerma van Voss, Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Nr. 17, Samson,

Alphen aan den Rijn 1993.
22      Wetsvoorstel 25 902,26 009 en 26 358. Zie voor uitgebreide vermelding hoofdstuk 1 noot

25.

23       Resp.: Ktr. Rotterdam 7-2-1990, Prg. 1990,3237; Ktr. Zevenbergen, 2-5-1991, Prg. 1991,
3488; Ktr. Bre(la 22-8-1990, Prg. 1990,3353 en Ktr. Arnhem 8-10-1993, JAR 1994,7.

24 Ktr. Almelo 22-11-1995, Prg. 1995,4441. Op proef: Ktr. Venlo 8-4-1998. JAR 1998,
102; Ktr. Apetdoorn, 16-12-1996, Prg. 1997,4724 en Ktr. Amsterdam 28-8-1995, Prg
1995,4385; Ktr. Tilburg 23-1-1997 en 24-4-1997, Prg.  1997,4868. Hier werdhet bedrijfs-
belang geacht zwaarder te wegen dan het belang van de individuele werknemer bij het
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aangevoerd dat tijdens het ouderschapsverlof al gebleken was dat de functie

op een behoorlijke wijze in deeltijd uitgeoefend kon worden. 25

Het niet akkoord gaan met voorschriften in het arbeidsreglement betekende

tot voor kort opzegging door de werknemer. De Hoge Raad oordeelde echter

dat een werknemer binnen redelijke termijn bezwaar mocht maken tegen Edn
of meer voorschriften in het arbeidsreglement indien het naar maatstaven

van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar was dat de werkgever hem
daaraan hield. Het was voldoende als de verklaring van de werknemer een

erkenning van gebondenheid aan het reglement inhield. Bij de ondertekening
een voorbehoud maken tegen enkele voorschriften van het reglement hield

geen weigering in om akkoord te gaan met het nieuwe reglement en betekende

dus niet de opzegging van het dienstverband.26 Het reglement als instrument

tot vaststelling van arbeidsvoorwaarden is inmiddels afgeschaft. Daarvoor

in de plaats kwam artikel 7:613 BW over de wijzigingsbevoegdheid van de
werkgever.

Of het aan een werknemer aanbieden van de keus tussen schorsing en

ziekteverlof onzorgvuldig is en in strijd met de verplichtingen van de
werkgever is afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval.27

Het door een op non-actief gestelde werknemer aanvaarden van betaald werk

elders leidt niet zondermeer tot loonmatiging.28 Wanneer (nagenoeg) dezelfde

arbeid onder (praktisch) dezelfde voorwaarden en tegen hetzelfde loon wordt

verricht, is de enkele omstandigheid dat formeel afwisselend de werkgever
zelf en een door hem ingeschakeld uitzendbureau de werkgever is, onvoldoen-

de aanleiding om de ontslagbescherming niet van toepassing te doen zijn.
29

Al geeft de cao de werkgever de vrijheid tot overplaatsing, dan wil dat nog
niet zeggen dat hij ten allen tijde en onder alle omstandigheden tot over-

plaatsing bevoegd is; hij zal daarbij de beginselen van goed werkgeverschap
in acht moeten nemen. 30

verkrijgen van deeltijdarbeid. Zie ook Recht op deeltijdarbeid revisited, C.H.J. Van
Leeuwen en M.G. van der Werf, Arbeidsrecht 1998/4 p. 3 e.v.

25 Ktr. Apeldoorn, 16-12-1996, Prg. 1997,4724.
26        HR 11-10-1996, NJ 199, 202 met noot PAS. Zie over der verwikkelingen rond het reglement

de conclusie van de advocaat-generaal en G.H. Heerma van Voss, a,w, p. 92-97.
27      HR 21 -4- 1989, RvdW 1989, 113 (Epping/Scholengemeenschap Sint Jan).
28     HR 1-7-1993, JAR 1993,177.
29      HR 22-11-1991, NJ 1992,707 (Campina draaideurconstructie). Zic ook Rb. Den Bosch

10-2-1989, KG 1989, 103 en Hof Den Bosch 19-12-1989, KG 1990, 55.
30 Ktr. Rotterdam, 26-8-1992, KG 1993, 22.
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De Hoge Raad oordeelde dat onder omstandigheden de verplichtingen van
de werkgever met zich mee kunnen brengen dat de werkgever in overleg met
de werknemer, nadat hij weer aan het werk is gegaan, zoekt naar moge-
lijkheden om de werkomstandigheden zodanig aan te passen dat de kans op
het opnieuw intreden van de arbeidsongeschiktheid wordt verminderd.3' Daar
tegenover staat dat de werknemer verplicht is andere dan de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten als er, gelet op de omstandigheden van het geval,
een redelijke grond bestaat om van de werknemer andere passende arbeid
te verlangen en de werknemer dit redelijkerwijs niet kan weigeren.

32

Verder deed de Hoge Raad uitspraken over de reikwijdte van nul-uren contrac-
ten/ flexibele arbeidsrelaties en het gelijkheidsbeginsel33 en over rechterlijke
toetsing van het handelen van de werkgever. Goed werkgeverschap is volgens
de Hoge Raad in volle omvang onderworpen aan de toetsing van de rechter. 34

In casu had de werkgever alle normen van behoorlijk handelen jegens zijn
werknemer overtreden door hem na 25 jaar probleemloos functioneren te
overvallen met de mededeling, dat er bedenkingen tegen zijn functioneren
waren gerezen. Dit leidde tot arbeidsongeschiktheid bij de werknemer, die
nog verergerde doordat de werkgever op de acht schriftelijke verzoeken om
informatie niet reageerde. Het gaat hier dus om schending van procedu-
renormen door de werkgever die aan volledige toetsing onderhevig zijn.
Waarschijnlijk is het niet de bedoeling van de Hoge Raad geweest elk
handelen van de werkgever aan volledige toetsing te onderwerpen. 35

Anderzijds lijken in de lagere rechtspraak inhoudelijke arbeidsrechtelijke
aspecten 'voller' te worden getoetst. Het oordeel van de rechter dat het na
twaalfjaar eigenmachtig wijzigen van de arbeidsovereenkomst en de inname
van de ter beschikking gestelde auto, zonder dat daartoe feiten en omstandig-
heden aanwezig waren, in strijd met is met artikel 1638z (oud) BW, kan
bijvoorbeeld niet slechts als een marginale toetsing aan het goed werkgever-
schap aangemerkt worden. 36

31      HR 3-3-1995, NJ 1995,470 met noot PAS
32     HR 26-6-1998, JAR 1998, 195.
33       HR 8-4- 1994, NJ 1994, 704. Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 10.6. Zie ook Ktr. Arnhem

20-1-1992 en Rb. Arnhem 22-10-1992, Prg. 1992,3763.
34    HR 1-7-1993, N./ 1993,667.
35    Zie ook M.A.C. de Wit, Halfvol in plaats van halfleeg? Goed werkgeverschap en de

rechterlijke toetsing in: Het actuele  recht, RD. Vriesendorp, c.s., Koninklijke Vermande
B.V. Lelystad 1993, p. 255-259.

36     M.A.C. de Wit, a.w. p. 258; Ktr. Brielle 15-5-1990, Prg  1990,3284.
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Een besluit tot indeling in een bepaalde functie door de werkgever daarentegen
kan volgens de Hoge Raad door de rechter slechts marginaal worden getoetst. 37

Wanneer de werkgever niet tekort geschoten is in zijn verplichtingen ex artikel

1638x(oud) BW bestaat er geen basis voor schadevergoeding op grond van
de redelijkheid en billijkheid dan wel op basis van artikel 1638z (oud) BW.38

Het uitgangspunt van de rechtbank, dat een beroep op verjaring slechts in

uitzonderlijke omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid
is, werd door de Hoge Raad onderschreven. De rechtbank beschouwde de

feiten dat vakantiedagen in het verleden wel werden uitbetaald en dat de

werknemer door zijn arbeidsongeschiktheid en tengevolge van de hoge

werkdruk niet in staat was vakantie op te nemen, niet als uitzonddrlijke

omstandigheden.
39

Onder omstandigheden kan het uiten van verwijten door de werkgever in

strijd met het goed werkgeverschap zijn, bijvoorbeeld vanwege het nodeloos

grievend karakter daarvan.40

Langzamerhand komt er in de jurisprudentie onder invloed van de gelijke
behandelingswetgeving41 en de verdragen meer aandacht voor de grondrech-

ten. Mede tengevolge van de voortschrijding van de technologische

ontwikkelingen, waardoor het observeren van werknemers op de werkplek
steeds makkelijker wordt, kwamen er mddr uitspraken waarin de privacy een

rol speelt. Door het Hof Den Bosch werd permanente controle van bedrijfs-
ruimte door middel van een gesloten televisiecircuit onrechtmatig geacht
jegens de werknemers, behalve in gevallen waarin dat echt nodig was.42 Het

afluisteren van een werkneemster (telefoniste/operatrice van een babbelbox)
zonder dat ze dat wist en haar onheus bejegenen was in strijd met artikel 1638z

(oud) BW. 43 Het gebruik van een videocamera werd geen onredelijk middel

geacht nu het ging om diefstal, de werkgever een gerechtvaardigd belang
had om te weten wie het vertrouwen geschonden had, het gebruik van

37    HR 27-9-1991, RvdW 1991, 205.
38        HR 17- 11 - 1989, NJ 1990, 572; In dezelfde zin HR 22-3-1991,  N./ 1991,420. Zie hierover

uitgebreid hoofdstuk 4.4.
39          HR  5-3-1999, JAR  1999, 73. Anders A-G Spier, die in zijn conclusie tot vernietiging van het

bestreden vonnis concludeert, o.a. met een verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel.
40     HR 25-9-1998, JAR 1998, 214.
41           Per  1  september  1994  is  de  AWGB in werking getreden.
42       Hof Den Bosch, 2-7-1987, NJ 1987,451. Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 14.3 en  15.3.
43 CRvB 9-2-1993, Prg. 1993,3871.
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camera's in het bedrijf niet ongebruikelijk was en alleen gericht op de kast
waaruit gestolen werd.44 Het inschakelen van een detective om te controleren
of de werknemer tijdens zijn ziekte werkzaamheden verrichtte werd als een
ongepaste en onevenredige maatregel aangemerkt.45 Het inschakelen van een
detectivebureau en het afluisteren van een statutair directeur/werknemer van
een vennootschap was niet gerechtvaardigd en het aldus verkregen bewijsma-
teriaal onrechtmatig vergaard. Desalniettemin mocht het bewijsmateriaal wel

meegewogen worden na afweging van de betrokken belangen, omdat de
rechtbank het in het onderhavige geval aannemelijk vond dat de werknemer
onbehoorlijk jegens werkgeefster had gehandeld.46

Verder werden enkele uitspraken over de vrijheid van godsdienst gedaan die
aantoonden dat de godsdienstvrijheid van buitenlandse werknemers in principe
gerespecteerd dient te worden. Een werknemer heeft in beginsel recht op vrijaf
om een godsdienstige feestdag te vieren, tenzij dat van de werkgever
redelijkerwijze niet gevergd kan worden.47 Een hoofddoekje dragen tijdens
het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden dient geoorloofd te zijn48 en

een cosmopolitisch hotel als het Golden Tuliphotel in Amsterdam dient te

accepteren, dat een Sikh een verzorgde baard en een tulband draagt, waarvan

de kleur en de stof past bij zijn werkkleding. Dat hij onder zijn jas een kirpan
draagt, een bot, symbolisch wapen waarmee men nog geen muis kan doodste-
ken, zal zijn werkgever zich ook moeten laten welgevallen.49

Ook waren er uitspraken over de proeftijd waarin de lijn, dat de proeftijd
niet meer volledig aan de toetsing wordt onttrokken, werd voortgezet.

Volgens zijn contract zou de werknemer in Engeland gaan werken, maar
tijdens de proeftijd werd zijn standplaats van de ene dag op de andere
veranderd in Belgie. Omdat hij daarover even wilde nadenken werd de
werknemer in de proeftijd ontslagen. Dit vond de kantonrechter in strijd met
het goed werkgeverschap.

50

44 Ktr. Schiedam 8-7-1997, JAR 1997, 189.
45         Pres. Rb. Maastricht 30-9-1991, KG  1991, 364 en in hoger beroep Hof Den Bosch 2-12-

1992, JAR 1993,147 en Prg, 1993, 3824; Ktr. Utrecht 15-2-1993, JAR 1993, 160.
46     Rb. Utrecht 25-9-1996, JAR 1997,6.
47     HR 30-3-1984, NJ 1985, 350 Inan/De Venhorst. Zie hierover uitgebrcid hoofdstuk 14.3.
48     Dit was vroeger overigens heel gebruikelijk ter bescherming van het kapsel!
49       Pres Rb Haarlem, 18-3- 1997, JAR 1997, 85; zie ook Cie gelijke behandeling 25-3-1997,

nr. 97-24. Zie verder J.J .Dijk, Hoofddoekjes en baarden: de werkgever en het uiterlijk
of de kleding van de werknemer, Arbeidsrecht 1996, afl. 6/7 nr.41.

50     Rb. Utrecht, 22-7-1998, JAR 1998,194.
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Een werkgever die zijn werknemer op de tweede dag van de proef«id ontsloeg,
werd geacht misbruik van recht te maken en zodoende in strijd met zijn
verplichtingen op grond van artikel 1638z (oud) BW te handelen, omdat de

proeftijd nu juist bedoeld is om de geschiktheid van de werknemer te beoorde-

len en twee dagen daarvoor te kort zijn. De werkgever werd veroordeeld tot
loonbetaling over twee maanden, zijnde de duur van de proeftijd:' Had de

werkgever de werknemer zonder opgaaf van redenen ontslagen, dan was er
voor hem geen vuiltje aan de lucht en in principe kan hij dat zelfs al v66r

aanvang van het dienstverband. Het bedindigen van de arbeidsovereenkomst

nog vddr het ingaan van de proeftijd is immers op zich niet onrechtmatig;
dat gold wel het aanbieden van een vacature waarbij de werkgeefster wist
of kon weten dat werknemer zijn positie op zou geven -de betreffende

werknemer had zijn baan in Amerika opgegeven voor de nieuwe functie en

was tevens verhuisd- en het vervolgens opzeggen van de arbeidsovereenkomst

met als argument haar slechte financiale positie.52 Ontslag van een zwangere

werkneemster tijdens de proeftijd achtte de rechter in strijd met de goede trouw

en onrechtmatig.
53

Bij ontbinding wegens gewichtige redenen leidt het niet als goed werkgever
handelen, vaak omdat onvoldoende zorgvuldigheid ten opzichte van de
werknemer in acht werd genomen, tot immateriele schadevergoeding of een

hogere vergoeding.
54

De Hoge raad oordeelde dat na ontbinding met vergoeding in principe geen
vergoeding meer op grond van artikel 7A: 1638z (oud) BW mogelijk was, omdat

'.....het resultaat van de rechterlijke toetsing in beginsel ten volle tot uitdrukking
dient te komen in de hoogte van de vergoeding die de rechter....met het oog op
de omstandigheden van het geval naar billijkheid (...) toekent, zodat daarnaast

voor zodanige toetsing geen plaats is.
,55

Verder waren er verschillende uitspraken over de overhevelingstoeslag.
Werknemers die op het buiten de territoriale wateren gelegen Nederlandse deel

51     Ktr. A'dam 10-1-1996, Prg. 1997, 4689.
52 Ktr. Hilversum, 25-2-1992 en 2-9-1992, Prg. 1993,3835.
53     Ktr. Den Haag 15-11-1990, NJ 1990, 776.
54 Zie bijvoorbeeld Ktr. Amsterdam, 28-5-1998, JAR 1998, 145; Ktr. Rotterdam, 2-6-1998,

Prg. 1998,5008; Ktr. A'dam 7-5-1996, JAR 1996, 134; Ktr. Zevenbergen 22-11-1995,
Prg. 1995, 4487; Ktr. Utrecht 18-7-1995, Prg. 1996,4486; Ktr. Zuidbroek 8-2-1996, Prg.
1996,4485; Ktr. Harderwijk 20-2-1989, Prg. 1989,3059 en 11-6-1990, Prg.  1990,3298;
Ktr. Utrecht 10-2-1989, Prg. 1989, 3045; Ktr. A'dam 25-2-1991, Prg.1991, 3574; Ktr.

Zutphen, 15-10-1991, Prg. 1992,3614.
55     HR 24-10-1997, N./ 1998, 257 r.0.5.1.
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van het continentaal plat werkzaam waren, waren niet verzekerd voor de
volksverzekeringen. De werkgever wist dit echter niet en hield premies in op
het loon van de werknemer en betaalde hem een overhevelingstoeslag. De
belastingdienst heeft aan de werknemer de betaalde premies terugbetaald en
de werkgever vorderde de overhevelingstoeslag als onverschuldigd betaald terug.
Volgens de Hoge Raad had de rechtbank geen blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting door te oordelen dat de overhevelingstoeslag niet onverschuldigd
betaald was.56 De rechtbank was deze mening toegedaan omdat de werkgever
naar billijkheid de verplichtingen van de werknemer heeft aangevuld door in
de periode waarin de overhevelingstoeslag plaatsvond een bedrag gelijk aan
deze toeslag aan de werknemer ter beschikking te stellen om hem in staat te
stellen een alternatieve dekking voor de risico's te nemen, die de desbetreffende
volksverzekeringen hem nu niet konden bieden of om de nadelen die uit het
niet verplicht verzekerd zijn voortvloeien, op een andere wijze te compenseren.

57

De juridische status van het Sociaal Plan levert telkens weer uitspraken op, met
name de vraag of de individuele arbeider eraan gebonden geacht kan worden. 58

Ook het ouderschapsverlof blijft werkgevers incidenteel parten spelen. Kennelijk
bestaat er bij nogal wat werkgevers onvoldoende draagvlak voor deze regeling,
want nog steeds verschijnen er uitspraken waaruit blijkt dat de werkgever een
werknemer die aanspraak maakt op ouderschapsverlof niet in zijn oude functie
laat werken,59 hem werk van minder niveau of eenzijdiger werk wil laten doen
of zich plotseling beroept op diens disfunctioneren en dan ontbinding van de
arbeidsovereenkomst aanvraagt.60

56     HR 8-1 1-1996, JAR 1996,250.
57       Rb. Alkmaar 20-6-1996, JAR 1996,147, Zie ook Rb. Assen 6-9-1994 en Rb. Almelo 10-7-

1996. Anders Rb. Leeuwarden, 4-9-1996, lAR 1996, 201.
58 Ktr. Groenlo 23-10-1995 en 15-7-1996, JAR 1996, 183; Hof Den Bosch 9-6-1997, JAR

1997, 150. Zie Herman C.J. de Groot, De (gewenste) gebondenheid van de werknemer
en de rechter aan een Sociaal Plan, met OR en vakbonden overeengekomen, Arbeidsrecht
1997,5  p. 6; G C. Boot, De zieke Werknemer in het Sociaal Plan,. 71/1/S 1996 p. 218-229
en de reactie hierop in 71/1/S 1996, p 359-360; W.J.M. van Tongeren, Gebondenheid aan
de ongebonden werknemer, SR  1997,  p.  48/50 en G.C. Boot, en van J.M. Slooten, De
landelijke kantonrechtersformule en het sociaal plan, SR  1997 p.  136 e.v  ; A. Schellart,
R.S van Coevorden,  J. Van der Hulst, Toepassing of afwijking van het sociaal plan. Een
analyse van de jurisprudentie, Sociaal Recht 1998, p. 84 e.v. en J. van Slooten, Naar een
wet op het Sociaal Plan, NJB 1998, p. 827.

59 Ktr. Nijmegen, 6-12-1996, JAR 1997,4.
60     Ktr. A'dam, 30-8-1994, lAR 1994, 222.
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De werkgever is op grond van het goed werkgeverschap verplicht na te gaan
in hoeverre besmetting met het HIV-virus (aids) in de weg zou kunnen staan

aan de voortzetting van het dienstverband.61

De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn werknemers, maar

arbeidsongeschiktheid door geluidsoverlast van de radio van collega' s op de
werkvloer noodzaakt de werkgever niet tot aanpassing van de arbeidssituatie
van die collega' s door de invoering van draadloze ontvangers. De rechter had

ook tot het oordeel kunnen komen, dat de radio dan maar uit of zachter moet,

maar kennelijk bestaat er (nog) geen recht op stilte en kan een werknemer wat

dat betreft alles opgedrongen worden, omdat de wens van de meerderheid wet

is.
62

Tenslotte mogen uiteraard de uitspraken over het recht op arbeid in de zin van
het recht op feitelijke tewerkstelling niet onvermeld blijven. Reeds in januari

1913 oordeelde de Rechtbank Utrecht, dat uit attikel 1638z (oud) BW geen recht

op arbeid afgeleid kon worden.63 Veertig jaar later wendde een barkeeper die

na zijn ontslag zeer veel fooiengeld miste, zich tot de Rechtbank Amsterdam

met de stelling dat het ontslag in strijd was met 1638z (oud) BW. De Rechtbank

oordeelde dat als een belangrijk deel van het inkomen van de arbeider uit fooien

bestond, de werkgever in strijd handelde met de algemene verplichtingen van
artikel 1638z (oud) BW door de arbeider de mogelijkheid tot werken te
ontnemen. Dit was een typisch voorbeeld van een bijzonder geval waaraan tijdens
de parlementaire behandeling van de wet van  1907 werd gerefereerd , hetgeen

waarschijnlijk de reden was waarom de werknemer door de Rechtbank in het
gelijk gesteld werd.65

In 1958 oordeelde de Hoge Raad dat de werkgever door onthouding van werk
aan een thuiswerkster in strijd met de goede trouw kon handelen.66 In 1965 deed    

de Hoge Raad uitspraak over de vraag of de werkgever in het algemeen verplicht
was de werknemer in staat te stellen de overeengekomen arbeid te verrichten.67

Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever bij de invoering van artikel 1638z

(oud) BW geen algemene regel willen stellen. Hij heeft de beantwoording van
die vraag laten afhangen van de in het kader van artikel 1638z (oud) BW om-

61 Ktr. Utrecht, 9-8-1993, Prg. 1993,3939.
62 Ktr. Groenlo 14-4-1997, JAR 1997, 112 en in hoger beroep Rb. Zutphen, 23-4-1998, JAR

1998,122.

63     Rb. Utrecht, 15-1-1913, N,/1913, p. 213.
64     A.E. Bles, a.w. Deel II p 438-439.
65    Rb. Amsterdam, 12-5-1953, NJ 1954, 168.

66     HR 27-6-1958, NJ 1958,457.
67     HR 26-3-1965, NJ 1965, 163 (Walsmeer/Acmesa).
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schreven algemene verplichting van de werkgever zich als goed werkgever te
gedragen. Daarnaast spelen de aard van de dienstbetrekking en de overeenge-
komen verplichtingen alsmede de bijzondere omstandigheden van het geval een
rol. De Hoge Raad gaf in dit arrest uitdrukkelijk aan dat er geen recht op arbeid
bestond, doch hanteerde hier het principe: geen verplichting tot arbeid
tenzij....etcetera. Later heeft de Hoge Raad hier de nodige nuanceringen op
aangebracht, hoewel er nog steeds geen sprake is van een ongeclausuleerd recht
op arbeid.68

Met name de vraag of er een recht op passende arbeid bestaat voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemers is nog een aantal keren aan de Hoge Raad
voorgelegd. Volgens de leer van de Hoge Raad is de werkgever op grond van
artikel 1638z (oud) BW verplicht om de arbeidsongeschikt geworden werknemer
de overeengekomen werkzaamheden in deeltijd te laten verrichten of een deel
van zijn werk gedurende de volle werktijd of andere passende werkzaamheden.
Voorwaarde is dat deze binnen de onderneming beschikbaar zijn en passend
zijn met het oog op de krachten en bekwaamheden van de betreffende werknemer
en dat redelijkerwijze van de werkgever verwacht kan worden dat hij passende
werkzaamheden beschikbaar stelt. Bij de beoordeling daarvan kan een rol spelen
of de werkgever van een eventuele vergoeding voor aanpassingskosten (bijvoor-
beeld binnen het kader van artikel 57a AAW) gebruik kan maken.69 Bovendien
moet de werkgever er in beginsel rekening mee houden dat de werknemer
aanspraak zal maken op hervatting van zijn arbeid of eventueel andere passende
arbeid.70
Ook bestaat er een verplichting tot het oproepen van oproepkrachten, als er werk
beschikbaar is en het contract die verplichting met zich meebrengt.

71

De lagere rechters gaan daarentegen vaak van een royale verplichting tot het
geven van arbeid uit. Zij oordelen dat de werkgever verplicht is arbeid te ver-
schaffen tenzij dat redelijkerwijze niet van hem kan worden gevergd.

3.2   De literatuur

Zoals al eerder is vermeld hield ook de wetenschap zich aanvankelijk nauwelijks
met het goed werkgeverschap bezig. In arbeidsrechtelijke werken werden er
slechts weinig woorden aan vuil gemaakt. Meijers wijdde er twee alinea's aan

68     HR 12-5-1989, NJ 1989, 801 (Chelbi/Klene).
69       HR 3-2-1978, NJ 1978, 248 (Roovcrs/De Toekomst); HR 8-11-1985, NJ 1986,  309  (Van

Haaren/CHV); HR 12-5-1989, N./ 1989,801; HR 4-1-1991, NJ 1991,  270; HR 13-12-1991,
NJ 1992,441 (Goldsteen/Roeland); W. Plessen, Aan de slag met de WAGW in: A.T.J.M.
Jacobs, Arbeid en Discriminatie, Deventer 1992, p. 116 e.v.

70     HR 12-5-1989, N./ 1989,801 (Chelbi/Klene).
71     HR 25-1-1980, N./ 1980,264.

34



V
ONTWIKKELINGEN IN JURISPRUDENTIE EN LITERATUUR     3

in zijn boek over de arbeidsovereenkomst.72 Engelhart73 nam niet eens de moeite
om het apart te bespreken bij zijn systematische behandeling van de artikelen.
Molenaar en Kamphuijsen74 meldden niet veel meer dan dat artikel 1638z (oud)
BW hetzelfde regelde als de artikelen  1374 en  1375 (oud) BW en dus eigenlijk
overbodig was. Behalve enige jurisprudentie over verspreide, op zichzelf weinig

belangrijke kwesties was volgens Molenaar de voornaamste vraag of de
werknemer aan dit artikel recht op werk kon ontlenen. Hij vond van niet. Hes,
Canes en Levenbach75 besteedden wel wat meer aandacht aan dit fenomeen.

De laatste schreef dat de wetgever niet alles kon voorzien en regelen en dat het
daarom van belang was crop te wijzen dat de wetgever op grond van de artikelen

1638zen 1639d (oud) BW toch steeds van de werkgever en werknemer verlangde

dat zij zich zo gedroegen als fatsoenlijke mensen zich in dergelijke gevallen
zouden gedragen. Hij noemde als voorbeeld van de verplichtingen die men uit
artikel 1638z (oud) BW af kon leiden dat de werkgever de werknemer in de
gelegenheid moet stellen om zo nodig gedurende werktijd te solliciteren76. Ter

gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Wet op de arbeidsovereenkomst

in 1934 schreef Levenbach onder meer een pleidooi om de grote mogelijkheden
van de artikelen 1638z en 1639d (oud) BW verder te benutten. 'Ik geloof, dat
deze artikelen in ettelijke gevallen de nog te weinig betreden weg zouden kunnen

banen om moderne gedachten uit het arbeidsrecht, voorzover zij in de regeling
van de Wet op de arbeidsovereenkomst nog niet tot hun recht kwamen, thans

toe te passen.'77 In 1959 werd door Zonderland in zijn artikel 'De verplichting
van de werkgever om de arbeider feitelijk te werk te stellen' de nodige aandacht

aan het goed werkgeverschap geschonken.78 Pas in  1966 werd voor de eerste

keer door van der Grinten een wetenschappelijk artikel geheel aan de goede
werkgever (Bn de goede werknemer) gewijd.79 Vervolgens moeten we tot  1975 80

wachten v66r er weer een wetenschappelijke bijdrage verschijnt waarin artikel

72      E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst, Tjeenk Willink & zoon Haarlem 1912, p. 181.
73 J.L.F. Engelhart en A.W. Verheijden, De overeenkomsten  tot het  verrichten van arbeid,

Uitgeverij handelswetenschappen bibliotheek, Leiden 1934, p. 218.
74   A.N. Molenaar, Arbeidsrecht iIA, Zwolle 1957, p. 110-111; P.W. Kamphuijsen, De

collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst, Leiden 1956, p. 149.
75          B. Hes,  Het arbeidscontract, Groningen 1909, p. 97-98; S.G. Canes, Critische Systemati-

sche Commentaar op de wet op het Arbeidcontract, Groningen 1908, p. 240 en M.

Levenbach, De encyclopedie van het arbeidsrecht, NW Uitgeverij De Torentrans Zeist,
1934-1935 p. 372.

76   M. Levenbach, a.w. p. 372.

77    RBA 1XX, p. 86.
78     P. Zonderland, SMA 1959, p. 75 e.v.
79        W.C.L. van der Grinten, De goede werkgever en de goede arbeider in: Hedendaags Arbeids-

recht, Alphen aan de Rijn 1966, p. 134 e.v. Zie daarover uitgebreid onder 4.2.

80      W.J.P.M. Fase, Het recht op arbeid en de verplichting tot arbeid, NJB 1975, p. 477 e.v.
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1638z (oud) BW een belangrijke rol speelt en daarna volgen er, gelijk opgaande
met de ontstuimige ontwikkelingen in de jurisprudentie, snel meer. 81

3.3   Het NBW

Het  Voorontwerp van Levenbach van 197282 hield slechts een technische
wijziging in van de Wet op de arbeidsovereenkomst, die in Boek 7 werd
geregeld.83 De tekst van artikel 7:611 BW (voorontwerp artikel 7.10.1.8.) werd:
De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en
werknemer te gedragen. De oude artikelen 1638z en 1639d BW werden dus
samengevoegd. In de ministeriele herbewerking van dit wetsontwerp, dat eind
tachtiger jaren voor advies naar de SER werd gestuurd, bleef dit zo.84 De SER
daarentegen pleitte voor handhaving van de werkgevers- en werknemersverplich-
tingen in twee aparte artikelen omdat in de praktijk artikel 1638z enerzijds en
artikel 1639d BW anderzijds in zeer uiteenlopende situaties werden toegepast.

85

De regering heeft het advies van de SER echter naast zich neergelegd. De
motivatie hiervoor was, dat er geen dwingende reden bestond om de bepalingen
over het goed werkgeverschap en het goed werknemerschap in twee afzonderlij-
ke, maar gelijkluidende artikelen neer te leggen.* Bovendien is in het vooront-

werp de verwijzing naar 'wat een goed werkgever/werknemer in gelijke
omstandigheden behoort te doen,' komen te vervallen. De tekst van het voor-
ontwerp is in de nieuwe Titel 10 van Boek 7 ongewijzigd overgenomen en staat
nu in artikel 7:611 BW van de nieuwe Wet op de arbeidsovereenkomst.87 Artikel
7:611 BW valt thans onder de algemene bepalingen aan het begin van Titel 10,
waar het thuishoort, en vormt geen sluitstuk meer zoals voorheen. 8B

81        Zie noot 8 hoofdstuk 1.
82      Gepubliceerd onder eindredactie van F.J. de Jong: Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk

Wetboek (tekst en toelichting vierde gedeette  (boek 7),Den Haag 1972.
83         Zie ook J.M.  van Slooten, De introductie van het arbeidsrecht in het NBW, NJB  1997,

p. 284.

84        Titel   7.10 De arbeidsovereenkomst, A. Jacobs, W.Plessen, P. Massuger, De
arbeidsovereenkomst, Monografieen Nieuw BW, Kluwer 1997, p. 1.

85     SER-advies 91/20, p. 19.
86 Deze motivatie is gegeven naar aanleiding van een vraag van de RvS hieromtrent. Zie

Advies RvS, Kamerstukken 1993-1994, 23 438, B, punt 4, p. 3-4 en het Nader rapport
op dezelfde plaats.

87      Wet van 6 juni 1996, Stb. 406.
88     Zo ook G.J.J. Heerma van Voss, in Herziening wet op de arbeidsovereenkomst, Reeks

vereniging voor arbeidsrecht nr. 23, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn
1995, p. 25.
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BW

4.1 Inleiding

In een boek over artikel 7:611 BW mag een relaas over het bestaansrecht van

dit artikel natuurlijk niet ontbreken. Heeft het recht van leven naast de algemene

vermogensrechtelijke artikelen 6:2 BW en 6:248 BW, of is het slechts een

symbolische geste van de wetgever om dit artikel, dat in zijn oorspronkelijke
staat al vanaf 1907 in de wet staat, weer in het NBW, weliswaar in gewijzigde

vorm, op te nemen? Met andere woorden, levert artikel 7:611 BW nog iets extra's

of wat anders voor de arbeidsovereenkomst op of kan het goed werkgeverschap
voor hetzelfde geld onder artikel 6:248 BW ressorteren?

Er werd in de wetenschap wel beweerd dat via artikel 1638z (oud) BW een ar-
beidsrechtelijke inkleuring van de goede trouw van de werkgever plaats zou

kunnen vinden (en middels de weg van artikel 1639d (oud) BW van de goede
trouw van de werknemer), maar of dat uiteindelijk een meerwaarde op zou
leveren of tot andere resultaten zou leiden dan de algemene vermogensrechtelijke
goede trouw van artikel 6:248 BW, daarover werd nauwelijks gedebatteerd. In

dit hoofdstuk worden de meningen in de litteratuur besproken en wordt onder-

zocht of en in hoeverre artikel 7: 611 BW meer of anders biedt dan de artikelen

6:2 en 6:248 BW.

4.2 Ontwikkelingen in de litteratuur

Bij de ontstaansgeschiedenis van artikel 1638z (oud) BW kwam de eigen
identiteit al zijdelings aan de orde. Er zijn tal van verplichtingen van de

werkgever, die niet in de wet vermeld staan, maar toch door de praktijk behoren

te worden erkend: Drucker uitte tijdens de kamerbehandeling de verzuchting
dat artikel 1638z BW niet gemist kbn worden.2 Menigeen was echter de mening

1       A.E. Bles, De Wet op de arbeidsovereenkomst Deel III p. 380.
2      A.E. Bles, a.w. Deel III, p. 379.
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toegedaan, dat artikel 1638z BW dezelfde werking had als de artikelen  1374
en  1375  BW en daarmee volstrekt overbodig was.
Zo schreef Kamphuijsen dat artikel 1638z BW niet anders was dan een toepassing
van artikel  1374 lid 3 en  1375 BW en dat het daarom niet verwonderlijk was,
dat er maar heel weinig jurisprudentie over verscheen. 3 Engelhart achtte artikel

.-/1638z BW feitelijk overbodig en nam niet eens de moeite om het apart te bespre-
ken bij de systematische opsomming van de artikelen betreffende de ar-
beidsovereenkomst.4 En Meijers vond de bepaling streng juridisch ongetwijfeld
overbodig, 'doch zij schijnt gerechtvaardigd door de overweging, dat de wetgever
rekening behoorde te houden met de omstandigheden, dat vele niet-juristen den
nieuwen titel meer dan eenig ander gedeelte van het wetboek zullen raadplegen'.5
Van der Grinten sloot zich in de zestigerjaren bij hun mening aan en verkondigde
in de overige literatuur ook geen afwijkende standpunten te vinden, hetgeen
hij geheel in overeenstemming met de wetsgeschiedenis achtte. 6

Volgens hem brachten de artikelen 1638z en 1639d (oud)BW niets nieuws onder
de zon en verduidelijkten zij ook de billijkheid en de goede trouw niet: Wanneer
men zich afvraagt hoe een goed arbeider zou handelen gaat men volgens van
der Grinten echt geen sociologisch onderzoek verrichten hoe een werknemer
gewoonlijk onder de gegeven omstandigheden handelt. Men zal zich afvragen
hoe de werknemer naar billijkheid behoort te handelen om als een goede
werknemer te worden aangemerkt. Hij stelde voorzichtig dat de Hoge Raad
wellicht die mening ook toegedaan was omdat  deze  in zijn uitspraak  van  31
oktober 19418 sprak    'van de algemene beginselen, welke  in  het  BW  zijn
neergelegd in artikelen als 1374,1375, 1638z BW', en omdat verder ten aanzien
van het betreffende arbeidsgeschil werd overwogen, 'dat de eerste vraag te dezen
is, of volgens de regels van goede trouw waarmee overeenkomsten ten uitvoer
moeten worden gebracht, en van de billijkheid hij, die zich verbonden heeft tot
betalen van een percentage van den omzet van zijn bedrijf, zich ten aanzien van
de wederpartij had moeten onthouden van de handeling, welke aan het verkrijgen
van omzet een einde maakte.' Van der Grinten vestigde er de aandacht op dat
de Hoge Raad hierbij geen gebruik maakte van de norm van het goed werkgever-
schap, maar terugviel op de formuleringen van de artikelen  1374 en  1375 BW.

3      P.W. Kamphuijsen, De individuele en collectieve arbeidsovereenkomst, Leiden 1956,
p. 149.

4        J.L.F. Engelhart en A.W. Verheijden, De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid,
Uitg. Handelswetenschappen bibliotheek Leiden, 1934, p. 218.

5           E.M  Meijers, De arbeidsovereenkomst, tweede druk,  1912, p 181 Meijers citeerde hierbij
uit de MvA van de Tweede Kamerstukken.

6       W.C.L. van der Grinten, De goede werkgever en de goede werknemer in: Hedendaags
Arbeidsrecht, Alphen aan de Rijn 1966, p. 134.

7        W.C.L. van der Grinten, a.w. p. 144.
8      HR 31-10-1941, NJ 1942,196.
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Hij eindigde zijn artikel met de ijdel gebleken wens dat de goede werknemer
en de goede werkgever uit de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst
zouden verdwijnen, omdat overbodige herhalingen idealiter vermeden zouden

moeten worden:
Zonderland was voor handhaving van de artikelen 1638z en 1639d BW omdat
ze de rechtspraak de gelegenheid boden om aansluiting te verschaffen bij wat
in goede bedrijven gebruikelijk was, hoewel hij eigenlijk vond dat ze een

10

doublure vormden met de artikelen  1374 en  1375 BW (thans 6:2 en 6:248).
En dan zijn we al bijna in de tegenwoordige tijd.

Volgens Rood' 1 ligt de kwestie iets genuanceerder; hij refereert hiervoor o.a.

aan de hierboven beschreven discussie tussen de Savornin Lohman en Drucker 12

tijdens de kamerbehandeling waarin de Savornin Lohman in zijn amendement

duidelijk minder vrijheid aan de rechter liet dan Drucker. Immers, wanneer de

rechter gebonden zou zijn aan de aard van de overeenkomst, de billijkheid of
het gebruik (zie amendement!3) is hij minder vrij dan wanneer hij zou moeten

oordelen wat een geobjectiveerde werkgever op grond van de tekst van artikel
1638z BW behoort te doen of na te laten. De uitleg van de redelijkheid en de     ,

billijkheid gaat uit van een gerndividualiseerde werkgever, terwijl artikel 1638z

BW volgens Rood uitgaat van geobjectiveerde of gemiddelde werkgever: De

werkgever is naar zijn idee in het algemeen verplicht al datgene te doen en na
te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen

14en na te laten.
Van Peijpe waarschuwt ervoor een al te grote rol toe te kennen aan de algemene

leerstukken zoals neergelegd in de Boeken 3 en 6 BW voor de interpretatie van
arbeidsrechtelijke artikelen omdat het arbeidsrecht in een veel breder kader is

ingebed dan alleen in het burgerlijk wetboek. Bovendien geven de arbeids-
rechtelijke artikelen veelal een eigenuitwerking van algemene leerstukken en

.--
dit geldt vooral voor de artikelen 1638z en 1639d BW ten opzichte van de

redelijkheid en billijkheid. In veel gevallen die door artikel 1638z BW bestreken

worden, overschrijden de in het geding zijnde belangen de grenzen van het
vermogensrecht. Daarom heeft het burgerlijk recht voor de invulling van het

---

begrip goed werkgeverschap onvoldoende te bieden. Er zal ook gekeken moeten

worden naar andere arbeidsrechtelijke regelingen zoals de WOR, de Arbeidsom-

9       W.C.L. van der Grinten, a.w. p. 145.
10     P. Zonderland, De arbeidsovereenkomst, Groningen 1975, p. 111.
11      M.G. Rood, Over de goede werkgever en de goede werknemer, SMA 1982, p. 500 e.v.
12 Zie hoofdstuk 2. lb.
13 Dit luidde: De werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten

wat naar de aard van de arbeidsovereenkomst door de billijkheid, het gebruik of de wet
wordt gevorderd. A.E. Bles, a.w. Deel III, beraadslagingen p. 381.

14       Zie M.A. Rood, Over de goede werkgever en de goede werknemer, SMA  1982, p. 501.

39



4      DE EIGEN IDENTITEIT VAN ARTiKEL 7:611 BW

standighedenwet, bepalingen van het Europees Sociaal handvest en cao-
bepalingen.

15

4.3 De huidige stand van zaken

Artikel 7:611 BW regelt voor het arbeidsrecht wat de redelijkheid en billijkheid
voor het algemeen vermogensrecht regelen. Daarbij is de goede werkgever en
niet de gemiddelde werkgever de norm:6 Het gaat bij artikel 7:611 BW niet
zozeer om wat de gemiddelde werkgever doet, maar wat de gemiddelde
werkgever behoort te doen. Ook al plegen collega's vaak geleende boeken niet
terug te geven, dan wil dat nog niet zeggen dat je dat van hen niet mag
verwachten. De goede huisvader is er om te laten zien hoe het eigenlijk hoort:
het boek tijdig terugbezorgen zonder wijnvlekken en ezelsoren!(artikel 7A: 1781

BW). Hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt is dus niet noodza-
kelijkerwijs hetzelfde als wat daar gebeurt.

17

Als men al van mening is dat er verschil zou bestaan tussen de gerndividua-
liseerde  en de gemiddelde of geobjectiveerde werkgever wordt dit overigens
enigszins afgezwakt doordat de gewoonte in artikel 6:248 BW ook een beroeps-
of bedrijfsgebruik kan omvatten.18 Bovendien worden bij de algemene bepalingen
van het NBW onder invloed van o.a. het consumentenrecht meer collectieve
elementen geaccepteerd dan voorheen.'9 Tenslotte dient nog vermeld te worden
dat artikel 3:12 BW, dat aangeeft wat onder redelijkheid en billijkheid verstaan
dient te worden, ook geldt voor artikel 7:611 BW en zodoende een nadere
concretisering van dit artikel kan betekenen. 20

Inmiddels heeft de Hoge Raad een paar jaar geleden duidelijkheid verschaft
over de materiele waarde van artikel 7:611 BW door de zinsnede:' .... nu dit
artikel (gedoeld werd op het toenmalige artikel 1638z, nu 7:611 BW MdW) in
een op de daar bedoelde gevallen toegespitste formulering dezelfde norm tot

<    1 5        T.
van Peijpe, De arbeidsovereenkomst in het nieuw vermogensrecht in: De arbeidsover-

eenkomst in het NBW, P.F. van der Heijden, (red.), Kluwer Deventer 1991, p. 23-24
16          G.J J Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vemieuwing van het arbeids-

recht, Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht Nr. 17, Alphen a.d. Rijn 1993,
P. 19.

17    J.H. Nieuwenhuis, Confrontatie en Compromis, Recht, retoriek en burgerlijke moraal,
Kluwer Deventer 1992, p. 88-89.

18 Toelichting-Meijers, Parlemenmire Geschiedenis van hetNBW, Boek6, Algemeen gedeelte
van het Verbintenissenrecht, Deventer 1981, p. 920.

19     G.J.J.Heerma van Voss, a. w. p. 19
20     In dezelfde zin Heerma van Voss, a.w p. 20-21.
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uitdrukking brengt, die in het algemeen met de eisen van redelijkheid en
billijkheid wordt aangegeven.

,21

4.3a Het NBW

Ook heden ten dage bestaat er nog geen overeenstemming over de noodzaak

van een aparte regeling voor het arbeidsrecht, getuige het advies van de Raad

van State bij het wetsontwerp betreffende de vaststelling van titel 7.10 (de
arbeidsovereenkomst) van het nieuw burgerlijk wetboek. Volgens dit advies

was de Raad van State vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak van een apart
artikel 7:611 BW voor de arbeidsovereenkomst naast de artikelen 2 en 248 BW

van Boek 6, waarin de functie van de redelijkheid en de billijkheid is
neergelegd.22 De Memorie van Toelichting meldt echter, dat een speciale vermel-

ding in het arbeidsovereenkomstenrecht waardevol is, omdat de bepaling - zoals

bij de totstandkoming daarvan is bedoeld - 'niet slechts ziet op de bedoeling

van partijen onderling, maar ook op de voor het arbeidsrecht relevante
verhoudingen en ontwikkelingen'.23 Volgens de Memorie van Toelichting heeft

vooral verwijzing naar de norm van het goed werkgeverschap van artikel 1638z

(oud) BW in de loop de jaren de mogelijkheid geboden om rekening te houden

met de ontwikkeling in de rechtsopvattingen. De Memorie wijst daarbij op de

jurisprudentie over de verplichtingen van de werkgever om de werknemer in

staat te stellen arbeid te verrichten die voor zijn krachten is berekend.24 De

Memorie vindt een uitdrukkelijke verwijzing naar het goed werkgeverschap op

zijn plaats, omdat zo beter kan worden aangesloten bij de eigen aard en
terminologie van het arbeidsrecht en het eerder zal leven voor partijen bij de
arbeidsovereenkomst.
De tekst van het artikel is gewijzigd ten opzichte van de artikelen 1638z en

1639d (oud) BW en luidt thans: De werkgever en de werknemer zijn verplicht
zich als een goed werkgever en werknemer te gedragen. De wetgever wilde met

deze samenvoeging slechts een redactionele aanscherping bewerkstelligen en      
geen inhoudelijke veranderingen tot stand brengen.25 Het is echter de vraag of    
dit zo is aangezien de verwijzing naar 'wat een goed werkgever/werknemer in    1
gelijke omstandigheden' behoort te doen of na te laten is komen te

vervallen.      
Dit duidt op een vervaging van de toch al vage norm, nu juist deze zinsnede    )

21        HR 8-4-1994, NJ 1994,. 704. Vgl. A. Jacobs, W. Plessen, P. Massuger, De arbeidsovereen-

komst, Monografieen Nieuw BW, Kluwer 1997, p. 20.
22        Wetsvoorstel 23 438, Tweede Kamer vergaderjaar 1993-1194, advies Raad van State p.

3.

23     Wetsvoorstel 23 438, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, MvT nr. 3, p. 15.
24     HR 8-11-1985, NJ 1986, 309.
25     MvT bij Wetsvoorstel 24 348, p. 15
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nog enigszins een referentiekader kon bieden en, zoals boven reeds vermeld
juist voor auteurs zoals Rood een argument vormde om deze bepaling te
handhaven.26 Men kon zich dan bijvoorbeeld beroepen op wat in een bedrijfstak
gebruikelijk was. Dit blijft ook nu mogelijk maar een en ander wordt er niet
duidelijker op. Dit zou kunnen betekenen dat er weer een stukje van de fragiele
eigen identiteit van artikel 7:611 BW, voorzover die al bestond, is afgeknabbeld.

4.4 De toepassing van de vermogensrechtelijke goede trouw op de

arbeidsovereenkomst

Ook al drukken de redelijkheid en billijkheid en het goed werkgeverschap
dezelfde norm uit, dan wil dat nog niet bij voorbaat zeggen dat ze naar willekeur
gebruikt kunnen worden.
In principe werken de algemene vermogensrechtelijke leerstukken via
schakelbepalingen (artikel 6:216 BW) in het hele arbeidsrecht door. Echter niet-    1

alle bepalingen van het algemeen overeenkomstenrecht kunnen zondermeer op
de arbeidsovereenkomst toegepast worden. De vraag of de civielrechtelijke goede
trouw een specifiek (arbeidsrechtelijk) regime kan doorbreken, is door de Hoge
Raad tot op heden negatief beantwoord: Voor toetsing van een ontslag aan het
toenmalige artikel  1374 lid 3 (oud) BW (strijd met de goede trouw) was volgens
de Hoge Raad naast de regeling van de artikelen 1639s tot en met 1639u (oud)
BW geen plaats omdat deze artikelen gezien het specifieke toetsingscriterium,
de genuanceerde uitwerking van de gevolgen en de korte verjaringstermijn een
uitputtende regeling geven.27 Dit betekent dat naar de mening van de Hoge Raad
de algemene vermogensrechtelijke goede trouw (thans de artikelen 6:2 en 6:248
BW betreffende de redelijkheid en billijkheid) niet steeds in het arbeidsrecht
van toepassing is.28 Of dit ook geldt voor de arbeidsrechtelijke goede trouw in
de vorm van artikel 7:611 BW, daarover heeft de Hoge Raad zich nogniet uitge-
laten. De lagere rechtspraak daarentegen, heeft in een aantal zaken die gingen
over ontslag tijdens de proeftijd uitgemaakt, dat, hoewel ontslag tijdens de
proeftijd in principe altijd mogelijk is, het gebruik maken door de werkgever

26       Zie M.G. Rood, SMA /982, p. 498-502 en G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap
en goed werknemerschap  in  Herziening  Wet op de arbeidsovereenkomst,  Reeks Vereniging
voor Arbeidsrecht nr. 23, Samson, Alphen aan den Rijn 1995, p. 25.

27       HR 11 -5-1979, NJ 1979,  441 m.n. PAS (Hal/Van Werkhoven). Zie ook HR 20-3-1992,
N./ 1992,495 (Nedlloyd).

28 Zie hierover uitgebreid respectievelijk T. van Peijpe, Hoe bijzonder is de arbeidsovereen-
komst en P.F. van der Heijden, Redelijkheid en billijkheid in het arbeidscontract in:
Arbeidsovereenkomst en algemeen vermogensrecht, Geschriften van de vereniging voor
arbeidsrecht, nr. 18, 1993, p. 33 Um 60.
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van zijn bevoegdheid in bepaalde gevallen strijd met artikel 7:611 BW kan
29

opleveren.

Ten aanzien van een aantal specifieke bepalingen heeft de Hoge Raad over deze
materie verschillend geoordeeld. In enige arresten over artikel 1638x (oud) BW

was de Hoge Raad van oordeel dat artikel 1638z (oud) BW zelfstandige betekenis

miste naast artikel 1638x (oud) BW.30 In deze arresten werd primair een beroep

op artikel 1638x (oud) BW en subsidiair een beroep op artikel 1638z (oud) BW

gedaan. Nu is het wel zo, dat het in deze gevallen, in tegenstelling tot de in noot
169 genoemde uitspraken, om de aanvullende werking van de goede trouw ging,

waarvan de Hoge Raad vond dat daarvoor geen plaats was, als de werkgever

geacht werd aan zijn verplichtingen uit artikel 1638x BW volledig te hebben

voldaan. De achterliggende reden voor deze beslissing kan zijn geweest, dat
de advocaat-generaal concludeerde dat toekenning van het beroep op artikel

1638z (oud) BW in dit geval praktisch tot risicoaansprakelijkheid van de

werkgever zou leiden.
In een ander arrest ging het echter wel om de beperkende werking van de goede

trouw wegens strijd met artikel 1638z (oud) BW (oud), namelijk in het Campina-
arrest.3' Daarin stelde de Hoge Raad de regeling van artikel 1639f(oud) lid 3
en 4 BW 2 wegens strijd met de goede trouw terzijde, terwijl het Hof van mening

was dat daartoe ingrijpen van de wetgever vereist was. Dit wil echter geenszins

zeggen, dat de Hoge Raad dit niet gedaan zou hebben als in plaats van artikel

artikel 1638z (oud) BW de artikelen 6:2 een 6:248 BW waren ingeroepen.

Waarschijnlijk zou hij deze artikelen in hetzelfde geval evengoed toegepast
hebben. Het lijkt er eerder op, dat de rechter huiverig is om te ver te gaan en
inbreuk te maken op het systeem.33 Maar wanneer een specifieke bepaling speelt,

zoals in ontslagkwesties tijdens de proeftijd, kan de rechter zonodig mooi gebruik
maken van de werking van de redelijkheid en billijkheid zonder het systeem
te laten vallen. Wanneer de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in
dergelijke gevallen tot (te) vergaande consequenties - bijvoorbeeld tot het

29          Zie  noot  113  en  115.
30       HR 17-11 -1989, NJ 1990,572 (Zie ook noot MGR, TVVS 1990, p. 73) en HR 22-3-1991,

NJ 1991, 420.
31     HR 22-11-1991, RvdW 1992, 265.
32      Artikel 1639 f lid 3 (thans art. 668): Indien een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsover-

eenkomst is voortgezet, is voor haar beeindiging voorafgaande opzegging nodig.
Artikel 1639 f lid 4 (thans art. 668): Voor de toepassing van lid 3 worden arbeidsovereen-

komsten tussen dezelfde partijen, welke elkander met tussenpozen van niet meer dan 31

dagen zijn opgevolgd, geacht een voortgezette arbeidsovereenkomst te vormen, tenzij de
arbeidsovercenkomsten louter betreffen het verrichten van losse, ongeregelde arbeid en

zij ieder voor zich binnen 31 dagen eindigen.
33 Zie bijvoorbeeld ook HR 24-10-1997, NJ 1998, 227 en HR 5-3-1999, JAR 1999,73. In deze

laatste uitspraak oordeelt de Hoge Raad impliciet, dat het geen verschil maakt of er een beroep

op de redelijkheid en billijkheid of het goed werkgeverschap wordt gedaan.
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praktisch opleggen van risicoaansprakelijkheid aan de werkgever, zie hierboven -
zou leiden, lijkt de rechter zich eveneens terughoudend op te stellen.

Mij is zodoende vooralsnog niet gebleken dat in arbeidsrechtelijke jurisprudentie
het gebruik van redelijkheid en billijkheid tot een andere uitkomst van de
procedure geleid zou hebben dan het goed werkgeverschap. Het handje vol zaken
dat hierover is gevoerd, biedt een te magere basis om thans tot theorievorming
te komen.34 Beide artikelen lijken vrijelijk door elkaar gebruikt te kunnen worden.
Vaak wordt zelfs een beroep op zowel de vermogensrechtelijke als de
arbeidsrechtelijke goede trouw gedaan. Zo stond in een uitspraak van de Hoge
Raad in het kopje artikel 6:248 BW vermeld, in de cassatiemiddelen 7A: 1638z
(oud)BW en werd in de beslissing van de Hoge Raad enkel van de goede trouw
gesproken zonder vermelding van enig artikel.35

       Het gegeven

dat artikel 7:611 BW een speciale regeling voor de arbeidsovereen-
komst vormt, lijkt wat de uitkomst van procedures betreft vooralsnog geen
praktisch verschil op te leveren. En volgens de uitspraak van de Hoge Raad van
8 april 1994 zou er dus ook geen verschil moeten zijn.

36

4.5 Conclusie

Er is niet gebleken dat een beroep op goed werkgeverschap via de artikelen 6:2
en 6:248 BW tot een ander resultaat zou leiden dan middels artikel 7:611 BW.
De tekst van het nieuwe artikel 7:611 BW bevestigt dit alleen maar. Alle
discussies hierover eindigden in wezen in futiliteiten. Strikt genomen zou artikel
7:611 BW inhoudelijk gezien dus overbodig zijn. Het bestaat echter nog steeds

1 en heeft in zijn oude vorm de laatste  15 jaar zo'n prominente plaats in het ar-
 

beidsrecht veroverd, dat het juist nu waarschijnlijk door velen als een gemis
I zou worden ondervonden, wanneer het niet langer zou bestaan, hoewel dit gemis

meer door het gevoel dan door het verstand lijkt ingegeven. In feite lijkt het enige
bestaansrecht van artikel 7:611 BW ook thans nog gelegen in de duidelijkheid,
zodat ook leken-gebruikers van het arbeidsovereenkomstenrecht deze norm niet
vergeten.

34         In dezelfde zin G.J.J. Heerma van Voss, a.w. pg. 20. Volgens hem lijkt het er op, voorzover
er a! een lijn te trekken valt, dat bij een specifiek arbeidsrechtelijk probleem een beroep
op goed werkgeverschap gedaan wordt, (bijv. in schorsingsprocedures). In vraagstukken
van meer algemeen civielrechtelijke aard komen de termen redelijkheid en billijkheid meer
aan de orde, (bijv. in jurisprudentie over het beding tot eenzijdige wijziging van de
arbeidsovereenkomst.) Hij zegt echter niets over een eventueel verschil in resultaat!

35    HR 2-4-1993, NJ 1993, 612.
36     HR 8-4-1994, NJ 1994, 704.
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5        DE OMVANG VAN DE REDELIJKHEID EN
DE BILLIJKHEID IN HET ARBEIDSRECHT

5.1 De redelijkheid en de billijkheid in het algemeen

Een veel belangwekkender vraag dan de vraag naar het bestaansrecht van een

afzonderlijk artikel dat de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht regelt
is hoever de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht reiken. Het gaat bij
de vaststelling van wat de verplichtingen van de goede werkgever inhouden dan
ook niet om welk wettelijk plaatje erop past, maar om wat naar redelijkheid en
billijkheid van de werkgever geeist kan worden. En of artikel 7:611 BW daarvoor
de basis biedt of de artikelen 6:2 en 6:248 BW is in principe van geen belang.

Het arbeidscontract bevat slechts een fractie van hetgeen waartoe partijen over
en weer ten opzichte van elkaar gehouden zijn. Om de verplichtingen voorvloei-
end uit de arbeidsovereenkomst nader vast te stellen zal men te rade moeten

gaan bij de Wet op de arbeidsovereenkomst en andere, vaak publiekrechtelijke
regelingen zoals de Wet mimimuloon en minimumvakantiebijslag, de Wet gelijke
behandeling m/v, de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet. en
de cao niet te vergeten. Als sluitstuk heeft de arbeidsovereenkomst vanwege
artikel 7:611 BW niet alleen de door partijen overeengekomen gevolgen en de
gevolgen, voortvloeiend uit wettelijke voorschriften, maar ook die welke, naar
de aard van de overeenkomst, uit de eisen van redelijkheid en billijkheid ont-
spruiten. De redelijkheid en billijkheid moeten naast de wet en de gewoonte
als een afzonderlijke bron van contractuele verbintenissen worden beschouwd.'
Net zo min als de redelijkheid en billijkheid in het algemeen verbintenissenrecht
zich laat vangen in een net van woorden, laat deze dit in het arbeidsrecht toe.
Het is een ongrijpbare fluctuerende materie waarmee echter wel iedere dag

1     A.S. Hartkamp, Mr. C Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederiands
burgerlijk recht, Verbintenissenrecht Deel 11, Zwolle Tjeenk Willink 1993, nr. 295.
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gewerkt moet worden.2 Normaliter gaat dat automatisch, zonder dat de redelijk-
heid en billijkheid ter sprake hoeven te komen. IntuYtief is men het er meestal
wel over eens wat redelijk of billijk is. Er rijzen pas problemen als de ene partij
onder wat redelijk en billijk is iets anders verstaat als de andere.
De eisen van redelijkheid en billijkheid verwijzen naar het objectieve ongeschre-
ven recht dat de rechtsbetrekking tussen de contracterende partijen mede bepaalt.3
Als ongeschreven rechtsregels worden beschouwd regels ontleend aan de maat-
schappelijke zorgvuldigheid, de verkeersopvattingen, opvattingen over moraal
en fatsoen en de redelijkheid en billijkheid zelf.4 De maatschapelijke opvattingen
spelen volgens de rechtspraak eveneens een rol bij de vaststelling van de
redelijkheid en billijkheid. Ook dit zijn weer normen die, eufemistisch uitgedrukt,
niet onmiddellijk duidelijkheid bieden. 'Vraag niet hoe, maar het werkt', is de
openingszin van Nieuwenhuis in zijn artikel: Ieder het zijne, beschouwingen
over ongeschreven recht: Immers, de rechter oordeelt dagelijks over hetgeen
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.6 Vervolgens
beschrijft hij hoe men erachter kan komen wat er onder ongeschreven recht dient
te worden verstaan, waarbij hij de lezer zelfs terugvoert op de geschriften van
Cicero. Zijn redenering komt er in grote trekken op neer, dat die beslissing de
juiste is, die blijk geeft van een juist inzicht in hetgeen het ongeschreven recht
eist. Wil het ongeschreven recht de kwalificatie 'recht' verdienen, dan moet
het aan twee voorwaarden voldoen. Op de eerste plaats dient het aan te geven
welke van de twee beslissingen die de rechter kan nemen, namelijk in het
voordeel van de ene of van de andere partij, de juiste is en op de tweede plaats
moet het recht toegankelijk zijn voor hem op wie het van toepassing is. Immers,
het ongeschreven recht is er niet alleen voor de rechter, maar in de eerste plaats
voor alle deelnemers aan het rechtsverkeer. Het dagelijks verkeer wordt
grotendeels bepaald door het ongeschreven recht.' De verkeersopvattingen maken
een onderdeel uit van het ongeschreven recht. Zij verwijzen naar het maatschap-
pelijk verkeer en naar wat daar aanvaardbaar wordt geacht.8 Zij bieden in een
aantal gevallen mogelijkheden tot nuancering, verfijning en objectivering van

2    Vgl. N.E. Algra, Gewoonterecht als ongeschreven recht: moeten we de indeling in
rechtsbronnen wijzigen? (Oratie Groningen), Wolters-Noordhoff 1992, p. 34-35,

3           Asser/Hartkamp a.w. nr. 203. Hiermee wordt bedoeld het 'niet in de wet geschreven recht',
4     J.A. Pontier, Rechtsvinding, Ars Aqui Libri Nijmegen 1995, p. 18.
5       H. Nieuwenhuis, RM Themis 1988, p. 73.
6     H. Nieuwenhuis, a.w. p. 73.
7     N.E. Algra, a.w. p. 34.
8       B.G.P. Rogmans, Verkeersopvattingen, MonografeEn Nieuw BW, Kluwer Deventer 1995,

P. 4.
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de rechterlijke motivering: Zij gebieden de rechtstoepasser eerst na te gaan of
er wellicht een relevante opvatting in het verkeer geldt.

10

Bij de vaststelling van de redelijkheid en billijkheid dient bovendien rekening
gehouden te worden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nedertand
levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke
belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken (artikel 3:12):' Tot de
algemene rechtsbeginselen horen o.a. waarborgen van de menselijke vrijheid,
respect voor de ander, rechtszekerheid, evenredigheid, bescherming van
opgewekt vertrouwen, gelijkheid en doelmatigheid.12 De rechtsovertuiging betreft

een algemeen gevoelen dat iets behoort, een publieke opinie:3 Volgens de
Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet van het Nieuw BW dient er ruimte
te bestaan om rekening te houden met rechtsovertuigingen in het bijzonder in
de kring van personen, waarin zich het geval afspeelt, bijvoorbeeld een bepaalde

kring van beroeps- of bedrijfsgenoten.14 In het verbintenissenrecht zijn de

verkeersopvattingen te beschouwen als een verbijzondering van de in Nederland
levende rechtsovertuiging.

I5

5.2 De redelijkheid en de billijkheid in het arbeidsrecht

5.2.1 De verantwoorde bedrijfsvoering

Bij de bepaling van wat de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht inhouden

speelt de verantwoorde bedrijfsvoering als begrenzer van het goed werkgever-
schap een belangrijke rol: De verantwoorde bedrijfsvoering vormt de bovengrens
van de verplichtingen van de goede werkgever. Bij de vaststelling van wat de
verantwoorde bedrijfsvoering inhoudt vormen het kostenaspect en de concurren-

tiepositie van de werkgever onontbeerlijke elementen. Het zal voor de rechter
vaak niet eenvoudig zijn te beoordelen wat binnen de grenzen van de verant-
woorde bedrijfsvoering valt, omdat hij dikwijls onvoldoende zicht zal hebben
op wat daarbinnen tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard kan hij hiervoor
wel deskundigen raadplegen. Het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering
weegt zwaarder dan de belangen van een individuele werknemer, eenvoudig
omdat de instandhouding van het bedrijf een conditio sine qua non voor het

9      B.G.P. Rogmans, a.w. p. 12.
10 B.G.P. Rogmans, a.w. p. 22-23.
11       Zie voor het verschil tussen rechtsbeginselen en ongeschreven rechtsregels bijvoorbeeld

G. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding.
12      J. Vranken, Algemeen Deel, Zwolle 1995, p. 86.
13     P. Scholten, Algemeen deel, Tweede druk 1954, p. 169.
14      Part. Geschiedenis van het Nieuw BW p. 1036.

15    Asser/Hartkamp, a.w. nr. 293.
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voortbestaan van de individuele arbeidsovereenkomst is.16 Het belang van een
verantwoorde bedrijfsvoering is in principe onlosmakelijk verweven met de
belangen van alle werknemers en van de werkgever. Het zou kortzichtig zijn
om te veronderstellen dat het belang van de werkgever enkel gelegen is in het
maken van winst. Achter de belangen van de werkgever kunnen belangen van
algemene betekeni s schuilgaan, zoals de verwachting dat goede en goedkope
produkten en diensten verschaft worden -men moet niet vergeten dat iedere
werknemer in een andere context gebruiker is- de plaats die ten opzichte van
de internationale concurrentie wordt ingenomen, de stuurkracht en de ontwikke-
ling van de volgende generatie:7 De verantwoorde bedrijfsvoering vormt het
kader voor de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht. Wanneer toepassing
van de redelijkheid en billijkheid er toe zou leiden, dat de verantwoorde
bedrij fsvoering objectief gezien, dus niet enkel in de ogen van de betreffende
werkgever, in gevaar komt, overschrijdt deze een ongewenste grens. Binnen
die grens zijn er echter nog allerlei gradaties denkbaar. Kan een werkgever ver-
plicht geacht worden op alle nieuwigheden in te springen zolang de verantwoorde
bedrijfsvoering niet in het geding is of aan dringende behoeftes van zijn
werknemer(s) tegemoet te komen of hoeft hij hierin pas mee te gaan als iets
algemeen geaccepteerd is? We zullen in hoofdstuk 8 nog zien dat de verplich-
tingen van de goede werkgever verder kunnen reiken dan wettelijke verplichtin-
gen, bijvoorbeeld dan de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandigheden-
wet, omdat in deze wet slechts een ondergrens is vastgesteld. Maar hoever ze
dan op grond van het goed werkgeverschap reiken is de vraag. Ik ben van mening
dat er binnen het kader van de verantwoorde bedrijfsvoering een bepaalde
bandbreedte is, waarop de verplichtingen van de werkgever in het algemeen
zich voordoen en de werkgever een zekere beoordelingsvrijheid wordt gelaten
om weI of niet bepaalde verplichtingen aan te gaan.

5.2.2 De duur van de arbeidsovereenkonist en de ongelijkheidscompensatie

Binnen deze bandbreedte zijn twee factoren specifiek voor de arbeidsovereen-
komst van belang, namelijk de duur van de overeenkomst en de ongelijkheids-
compensatie. Edn van de doelstellingen van het sociaal recht is het opheffen

16      Vgl. A.T.J.M. Jacobs, Kleine mythologie van de ongelijkheidscompensatie in: De roode
draad,L. Betten et al., Kluwer Deventer 1997, p. 73.

17      F. Gamillscheg: Die Verwirklichung der Grundrechte und die Gerichte in Arbeits- und
Sozialrecht in: W. Heijden en C. Stark, Vierzig Jahre Grundrechte in ihren Verwirklichung
durch die Gerichte, Munchen Beck 1990, p. 93; Vgl. A.T.J.M. Jacobs, a.w. p. 73, die
schrijft dat het werkgeversbelang bepaald niet altijd het zuiver egoistische winstbejag van
een kapitalist is, maar het belang van een gezonde onderneming en daarmee ook van vitaal
belang voor de medewerkers.
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van de ongelijkheid tussen werkgever en werknemerts en voorzover dat (nog)
niet via wetgeving gebeurt, kan deze wellicht voor een deel door het goed
werkgeverschap gecompenseerd worden. Dat is echter nooit helemaal mogelijk
omdat toepassing van artikel 7:611 BW door de rechter er nu eenmaal niet toe
kan leiden, dat de rechter om wille van de goede trouw nieuwe verbintenissen
in het leven roept.19 Hij kan wel het recht dat er is op creatieve wijze toepassen

en hij hoeft zich daarbij niet te beperken tot wettelijke regelingen, maar kan

allerlei grondslagen gebruiken om zijn oordeel op te baseren en zijn motivering
vorm te geven. Hij dient daartoe behoedzaam te werk te gaan.
De rechter is bereid ongelijkheidscompensatie toe te passen, ook daar waar de

wet dit niet uitdrukkelijk voorschrijft.2  Van Schellen stelt nadrukkelijk, onder

het geven van talrijke voorbeelden uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, dat
de bescherming van de zwakkere partij daarin een hoofdmotief vormt.21 Wanneer

er ongelijkheid in de verhoudingen tussen partijen bestaat, krijgt het contracten-
recht volgens hem meer sociale kleur en wordt consensus minder makkelijk door
de Hoge Raad aangenomen. De Hoge Raad grijpt dan in, ook waar de materie

18    Lange tijd werd de ongelijkheidscompensatie als de doelstelling van het sociaal recht
beschouwd, maar van verschillende kanten wordt nu geopperd, dat het wel een belangrijke,
maar zeker niet de enige doelstelling van het sociaal recht is. Andere belangrijke
doelstellingen zijn de Schutzfunktion en de Ordnungsfunktion. Vgl. o.a. A.T.J.M. Jacobs,
De kleine mythe van de ongelijkheidscompensatie en P.F. van der Heijden, Ongelijkheden
in beweging in: De roode draad, L.Betten et al., Kluwer Deventer 1997, resp. p, 67 e.v.
en p. 53 e.v.

19          H.  Nieuwenhuis, Drie beginselen van contractenrecht, Kluwer Deventer  1979,  p.  175:
'Artiket 1375 machtigt de rechter volstrekt niet, bij wijze van vrije expressie, 'redelijke
en billijke' verbintenissen in het leven te roepen indien maar partijen te kennen hebben
gegeven aan elkaar gebonden te willen zijn.'

20      M.G.R. Rood, Over vage normen in het soc:iaal recht in: Gratia commercii, Zwolle 1981;

A.T.J.M. Jacobs, en G.J.J. Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht, Samson Alphen
aan den Run 1998, p. 25; HR 8-4-1994, NJ 1994, 704 (Agfa/Schoolderman); HR 22-1-
1982, NJ 1982,470(PAS); HR 22-11-1991, NJ 1992, 707 (Campina); HR 13-9-1991,

NJ 1992,130 (Proeftijd niet geaccepteerd nii uitzendwerk); HR 13-1-1995, NJ 1995, 430,
JAR  1995,  35 (Codfried/ISS); T. Hoogenboom, De arbeidsbescherming en ongelijkheids-
compensatie door de rechter in Arbeid in: Kort Geding, Kluwer Deventer 1983, p.53 e.v.
Hoogenboom geeft voorbeelden van ongelijkheidscompensatie in de lagere rechtspraak.
Zie voor recentere uitspraken Ktr. Almelo 22-11-1995, Prg. 1995,4441 en Ktr. A'dam
28-8-1995, JAR 1995,191; Tien jaar arbeidsrecht en ongelijkheidscompensatie, D.J. Buys
en G.J J. Heerma van Voss, Tien jaar ongelijkheidscompensatie  in het arbeidsrecht,  SR
1996-11, p. 286 e.v.; Zie over ongelijkheidscompensatie met betrekking tot deeltijdarbeid:
L.A.J. Schut, Deeltijdarbeid en ongelijkheidscompensatie in: Ongetijkheidscompensatie
als roode draad in het recht, L. Betten et al., Kluwer 1997, p. 381 e.v.

21     J. van Schellen, Wat doet de Hoge Raad? Kluwer 1980, p. 27.
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vroeger feitelijk werd geacht.22 Bovendien stelt de Hoge Raad bij ongelijke
verhoudingen extra eisen aan de consensus, ook bij een schriftelijk contract. 23

Omdat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst is loopt men eerder dan
in het algemeen verbintenissenrecht de kans dat een onderdeel van het contract
enkel en alleen al door het tijdsverloop niet of niet afdoende geregeld is,
waardoor eerder een beroep op het goed werkgeverschap zal worden gedaan.
Zo werd aan de rechter de vraag voorgelegd of een werknemer tijdens een ziek-
teperiode van 2 maanden op grond van artikel 1638z (oud) BW het recht op
gebruik van de door de werkgever ter beschikking gestelde auto voor privt-
doeleinden24 had verloren en of een werknemer het voor hem nadelige gevolg

van de per  1  augustus 1990 doorgevoerde wettelijke aftopping van het reiskosten-
forfait zelf moest dragen, dan wel dat de verzwaring van zijn fiscale last door
de werkgever ex artikel 1638z (oud) BW gecompenseerd diende te worden. 25

Binnen de bandbreedte hoeft niet voor grote uitschieters gevreesd te worden.
Rechters zullen immers in beginsel rekening moeten houden met de maat-
schappelijke acceptatie van hun oordelen. Dit blijkt o.a. uit een oordeel waarin
het verzoek van een werknemer, die stelde ziek te worden van de radio's van
zijn collega' s, om de werkgever te verplichten tot invoering van een ringleiding
met draadloze ontvangers werd afgewezen, omdat de werkgever geacht werd
aan zijn verplichtingen op grond van de Arbowet te voldoen.26 en handicap

daarbij vormt wel het gegeven, dat de rechter het al dan niet bestaan van een

werkgeversverplichting dikwijls af laat hangen van de omstandigheden van het
geval, hetgeen moeilijk toetsbaar is in hoger beroep. Anderzijds is het wel zo,
dat wanneer aan diverse rechters dezelfde zaak wordt voorgelegd, zij in het
algemeen tot dezelfde of vergelijkbare uitspraken komen.27 Indien zij in een
meervoudige kamer rechtspreken zullen zij door hun collega's van uitschieters
worden weerhouden. Rechters zijn bovendien meer voor de mainstream en zullen
niet snel een extreem standpunt innemen. Verder lopen zij, als zij zich te sterk
profileren, de kans in de wetenschappelijke litteratuur negatief becommentarieerd
te worden en dat vindt geen enkele rechter geslaagd. Maar soms is het wel
noodzakelijk dat een rechter zich niet conformeert aan de gevestigde mening

22     J. van Schellen, Wat leert de Hoge Raad, Kluwer 1983, p  19. Bijvoorbeeld voor het
arbeidsrecht HR 10-6-1983, RvdW 1983,122 (over terugbetaling studiekosten).

23     HR 1 -7- 1983, RvdW 1983, 140 (concurrentiebeding minderjarige); HR 14-1-1983, NJ
1983,457 (PAS) (Hajziani/van Woerden).

24 Ktr. Brielle 15-5-1990, Prg  1990,3284. Zie ook Ktr. Eindhoven 10-12-1992, Prg. 1993,
3876.

25 Ktr. 5-11-1992, Prg. 1993,3790.
26 Ktr. Groenlo, 14-4-1997, JAR 1997, 112.
27     M. Barendrecht, Recht als model van rechivaardigheid, p. 9
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omdat ten aanzien van bepaalde zaken niet snel valt te verwachten dat er een

algemene maatschappelijke acceptatie zal ontstaan, juist om die acceptatie een
duwtje in de rug te geven.  Een duidelijk voorbeeld vormen de gevallen waarin
de gelijke behandeling aan de orde is. In principe zal de maatschappelijke
overtuiging bestaan dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden.
Maar als het op uitvoering van dit beginsel aankomt, ligt een en ander toch

genuanceerder. Met name als het gaat om indirecte discriminatie en materiele

gelijke behandeling zal de leek niet makkelijk inzien dat het om gelijke
behandeling van mannen en vrouwen gaat en zich tegen dit beginsel verzetten.
Een mooi voorbeeld hiervan leveren de uitspraken over deeltijdarbeid. Vrouwen
zullen vaak pas (gelijkwaardig) aan het arbeidsproces kunnen deelnemen wanneer
er rekening gehouden wordt met zorgtaken. Daarvoor zal deeltijdarbeid vaak
een conditio sine qua non vormen. De rechter kijkt of bij toekenning van het
verzoek een verantwoorde bedrijfsvoering mogelijk is en als dat volgens hem
het geval is wordt het verzoek, tot op heden nog op proef, toegewezen. De rechter

steekt hier dus zijn nek uit want het is nog lang niet algemeen aanvaard dat er
een inbreuk op een overeenkomst gemaakt moet kunnen worden29 en dat een

werkgever op deze wijze verplicht gesteld kan worden om zijn werkneemster

parttime te kunnen laten werken. Ook het feit, dat er zelfs drie oen wetsvoorstel-
len liggen, zegt in dit geval niet zo erg veel over de maatschappelijke acceptatie.30

Tenslotte geldt voor het hele optreden van de werkgever dat deze op grond van
artikel 7:611 BW verplicht is op zorgvuldige wijze met de belangen van de
werknemer om te gaan en de juiste procedurenormen te hanteren. Bij  het niet
voldoen aan deze regel is de rechter onverbiddelijk. Het duidelijkste en meest
uitgebreid is dit terug te vinden in de talloze uitspraken over schorsing. Ook

al zou deze op zich terecht zijn, als daarbij onzorgvuldig met de belangen van
de werknemer is omgesprongen delft de werkgever in een opheffingsprocedure
het onderspit.31 Als de werkgever bijvoorbeeld de reden van de schorsing niet

28     Volgens Barendrecht lijkt de leer van Esser, in: Vorverstandnis und Methodenwahl in
der Rechtsfindung. 1972 (1970) p. 27-28, te impliceren dat zowel in het geval van
uiteenlopende opvattingen als van nog niet gevormde meningen door de rechter op de nog
te bereiken maatschappelijke consensus kan worden vooruitgelopen. M. Barendrecht,
a.w. p. 230.

29      Zie eens hoeveel hoofdbrekens de gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst
heeft opgeleverd.

30     Wetsvoorstel 25 902,26 009 en 26 358.
31     Pres. Rb. A'dam, 17-9-1992, KG 1992, 329; Pres. Rb. Utrecht, 21-1-1993, Prg. 1993,

3801; Pres. Rb. A'dam 12-7-1991, KG 1991,328; Pres. Rb. A'dam, 21-11-1990, KG
1991, 3.
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vermeldt of een andere reden dan de werkelijke, wordt deze wegens strijd met
artikel 7:611 BW onrechtmatig geacht.

32

5.3 Conclusie

De redelijkheid en de billijkheid worden specifiek voor het arbeidsrecht mede
bepaald door de verantwoorde bedrijfsvoering, de ongelijkheidscompensatie
en de duur van de arbeidsovereenkomst. De bovengrens van de redelijkheid
en billijkheid wordt gevormd door de verantwoorde bedrijfsvoering. Daaronder
bevindt zich een zekere bandbreedte die het kader vormt voor het goed
werkgeverschap; binnen die bandbreedte bestaat er voor de werkgever een
bepaalde beleidsvrijheid. Bovendien wordt de werkgever geacht in strijd met
het goed werkgeverschap te handelen wanneer hij niet zorgvuldig met de
belangen van de werknemer omspringt.

32 Pres.Rb. Arnhem 28-5-1970, NJ 1970,424; Hof A'dam 8-3-1974. NJ 1975,487; Pres.
Rb. A'dam, KG 27-2-1975, Prg. 1975, 1034; Pres. Rb. A'dam 28-12-1979, N,/ 1986,
458; Pres. Rb. Haarlem 14-4-1989, KG 1989, 241.
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6   EEN VERGELIJKING MET DE DUITSE
FORSORGEPFLICHT

6.1 Algemeen

In Duitsland kent men als pendant van artikel 7:611 BW de Fursorgepflicht.
De Rirsorgepflicht is een speciale verplichting voor de werkgever, voortvloeiend
uit de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst en betreft de verplichting
rekening te houden met de belangen van de werknemer.' Dit begrip is voortgeko-
men uit specifieke opvattingen over de bijzondere aard van de arbeidsovereenk-
omst. Deze wordt niet slechts gekenmerkt door wederzijdse vermogensrechtelijke
prestaties, maar ook door een persoonlijke binding van de contractspartners.
Hoe langer de arbeidsovereenkomst duurt, des te sterker ervaren partijen die
band, zodat het gerechtvaardigd lijkt de persoonlijke en verbintenisrechtelijke
elementen evenveel gewicht toe te kennen: Bovendien kunnen zich door de

(lange) duur van de arbeidsovereenkomst situaties voordoen, waarvoor van
tevoren geen regeling is getroffen:

De wettelijke basis voor de Forsorgepflicht is omstreden. Hij wordt o.a. afgeleid
Uit

a)     De arbeidsovereenkomst als 'personenrechtliches Gemeinschafsverhaltnis'
en het algemene beschermingskarakter van het arbeidsrecht.4

b)      Het principe van Treu und Glauben, de Duitse equivalent van de redelijk-
heid en billijkheid, geregeld in artikel 242 BGB, waarvan in de
arbeidsovereenkomst een heel sterke uitwerking gegeven is in combinatie
met het algemene beschermingskarakter van de arbeidsovereenkomst.

1      W. Dutz, Arbeitsrecht, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Munchen 1990.
2 D.Gaul, DasArbeitsrecht im Betrieb, 8. Auflage, Band I, Recht und Wirtschaft, Heidelberg

1986, p. 408 e.v.
3       A. Nikisch, Arbeitsrecht Band  1, Allgemeine Lehre undArbeitsvertragrechts, I.C B. Mohr

(Paul Siebeck) Tiibingen 1961, p. 447.
4          G. Schaub,Arbeitsrechtshandbuch, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Miinchen 1996,

§ 108, I 2.
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Ad a) Deze grondslag, gebaseerd op de 'personenrechtliche Gemeinschafs-
verhiiltnis', heeft een belangrijke en omstreden rol gespeeld. Deze leer van Otto
von Gierke heeft geleid tot een sterke nadruk op Treuepflichten in het arbeids-
overeenkomstenrecht.5 Vanaf de tijd van de Weimarrepubliek tot ongeveer het
midden van de zestiger jaren werd de arbeidsovereenkomst als gevolg van deze
leer als een 'personenrechtliches Gemeinschaftsverhaltnis' beschouwd, waaruit
Treuepflichten voortvloeiden:De Treuepflicht vormtniet slechtseen bijzondere

toepassing van de gedachte van Treu und Glauben in het arbeidsrecht, maar
heeft een zelfstandige betekenis. Oorspronkelijk is de Treuepflicht afgescheiden
van de vermogensrechtelijke plicht (prestatie versus vergoeding) die uit de
overeenkomst voortvloeit. Als uitvloeisel van de personenrechtelijke elementen
van de arbeidsverhouding is zij in eerste instantie bedoeld om het gedrag van
partijen buiten de prestatie en de vergoeding te regelen. Als plicht, voortvloeiend
uit de overeenkomst, bestaat de Treuepflicht naast de verbintenisrechtelijke pres-
tatieplicht. Zij is een hoofdplicht van de overeenkomst en er kan als zodanig
zelfstandig een beroep op gedaan worden.7 De Treuepflicht geldt zowel voor
de werknemer als voor de werkgever en wordt voor de werkgever als Filrsorgep-
flicht aangeduid. Op grond van de Treuepflicht moet de werknemer zijn beste
krachten aan het bedrijf en aan het belang van de werkgever wijden en alles
nalaten, wat schadelijk zou kunnen zijn voor werkgever en bedrijf. Op grond
van de Fursorgepflicht heeft de werkgever de zorg voor het welzijn van de
werknemer. De Fursorgepflicht beinvloedt de omvang en inhoud van alle andere

verplichtingen en geeft er een nadere bestemming aan. In zoverre kan men ze
als een basisplicht van de werkgever beschouwen. De plicht tot Fursorge voor
de persoon van de werknemer vormt het belangrijkste bestanddeel van de uit
de Treuepflicht voortvloeiende verplichtingen jegens de andere contractspartij:
Naast de Treuepflicht is ook de Fursorgepflicht dus onlosmakelijk met de ar-
beidsovereenkomst verbonden. Daarvoor is geen afzonderlijke overeenkomst
vereist. De Filrsorgepflicht is een concretisering van de arbeidsrechtelijke Treuep-
flicht voor de werkgever daar, waar het aan normatieve verplichtingen voor de
werkgever ontbreekt.

Ad b) De Fursorgepflicht heeft dezelfde functie bij de arbeidsovereenkomst als
§ 242 BGB bij gewone verbintenissen heeft;' de Fursorgepflicht is zo veelvormig

5 Munchener Kommentar zum Burgerlichen Gezetzbuch, artikel 611, Band 4, C. H. Beck'sche
Veriagsbuchhandlung Munchen 1997, Rndn. 401. Zie hierover uitgebreid § 6.2.2,

6         G. Schaub, a. w. §5 3 1 1.
7      D. Gaul, a.w. p. 408-409.
8       In dezelfde trant A. Nikisch, a.w, p. 446.
9       Vgl. Hueck- Nipperdey,LehrbuchdesArbeidsrechts, VerlagFranz Vahlen, G.m.b.H Berlin

und Frankfurt a. M. 1. Band. 1959. p. 357.
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als er betrekkingen tussen partijen mogelijk zijn:0 Vandaar dat een concrete

omschrijving onmogelijk is. Men spreekt van 1) wettelijke Fursorgepflichten,
2) verzelfstandigde Fursorgepflichten en 3) de algemene Fursorgepflicht, die
op de artikelen 61111 (het algemeen artikel dat de arbeidsovereenkomst regelt)

juncto 242 BGB gebaseerd is.
Ad  1) Wettelijke Fursorgepflichten zijn te vinden in de artikelen 617 tot en met
619 BGB. Op grond van deze artikelen is de werkgever verplicht de arbeidsplaats
zo in te richten dat de werknemer tegen gevaar voor leven en gezondheid zodanig

beschermd is als de aard van de arbeid toelaat. I 2

Ad 2) Van verzelfstandigde Filrsorgepflichten wordt gesproken als zij een
zodanige concrete ontwikkeling hebben doorgemaakt dat zij als aanspraken van
werknemers worden beschouwd.13De werkgever is uit dien hoofde bijvoorbeeld
verplicht tot bescherming en bewaring van zaken van de werknemer en in

bepaalde gevallen is uitsluiting van de aansprakelijkheid van de werkgever in
strijd met zijn Filrsorgepflicht.

14

Ad 3) De algemene Fursorgepflicht is een algehele norm voor het gedrag van
de goede werkgever in verhouding tot zijn werknemers. De algemene Fursorgep-
flicht doordringt als het principe van Treu und Glauben de hele arbeidsovereenk-

omst.
De Fursorgepflicht ontwikkelt zich dynamisch; tegemoetkomend aan de
veranderendebehoeften van de werknemers diebeschermingbehoeven. Naarmate

de wetgever normen invoert, treedt de Fursorgepflicht terug, zoals bijvoorbeeld
in wettelijke regelingen voor gehandicapten (Schwerbehindertenrecht) en ter
bescherming van het moederschap en vakantierechten. In de Betriebsverfassungs-
gesetz is eveneens op verschillende plaatsen aan de toenemende behoefte aan

bescherming van de persoon van de werknemer tegemoet gekomen.
15

Met een beroep op de Fursorgepflicht is getracht arbeidsrechtelijke problemen
op te lossen: Zo werd het principe van de gelijke behandeling en de aansprakelijk-
heid van de werkgever voor zaken van de werknemer op de Fursorgepflicht
gegrond.16

10    D. Gaul a.w. p. 414.
11     § 611 (Wesen des Dienstvertrag):

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der
versprochen Dienste, der andere Teil zur Gewbihrung der vereinbarten Vergiitung
verpflichtet.
(2) Gegenstand des Dienstvertrags kOnnen Dienste jeder Art scin.

12        W. Daubler, Das Arbeitsrecht 2, Rowolt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
1998, Rndnr. 639.

13    G. Schaub, a.w. § 108 II 3.
14    G. Schaub, a.w. § 108 IV.
15    D. Gaul, a.w. p. 413.
16 Munchener Kommentar 1997, artikel 611 BGB, Rnd. 402.

55



6       EEN VERGELIJKING MET DE DUITSF FORSORGFPR.ICHT

6.2 Het ontstaan van de Fiirsorgepflicht

6.2.1 De periode \)66r 1914

VOOr de negentiende eeuw werd slechts weinig geschreven over de Fursorgep-
flicht van de werkgever.17 Dit komt omdat voorheen het recht beheerst werd
door het Romeinse recht18 en in Rome de arbeid, die tegenwoordig voorwerp
van de arbeidsovereenkomst is, meestal door slaven werd verricht. Aangezien
deze echter als 'zaken' behandeld werden, kon uit de verhouding van de meester
ten opzichte van de slaaf geen Fursorgepflicht ontwikkeld worden. Pas in de
tijd van de Romeinse keizers werden enige voorschriften gegeven die slaven

tegen mishandeling en gedwongen prostitutie moesten beschermen. Echter, als
een vrij persoon arbeid verrichtte, werd dat rechtens beschouwd als verhuur
van diensten (locatio conductio operarum) welke zich uit de verhuur van zaken

(locatio conductio rei) ontwikkeld had. Aangezien de huur van diensten een
zuivere ruilverbintenis was, kon zich daaruit dus ook geen Fursorgepflicht
ontwikkelen.19 Dit betekende dat de arbeidsovereenkomst als een zuivere
verbintenisrechtelijke rechtsverhouding werd beschouwd: de werkgever was
slechts tot betaling van loon verplicht en kon verder in principe doen en laten
wat hij wilde. De daaruit volgende misstanden van kinderarbeid en hongerlonen,
onmenselijke arbeidsvoorwaarden en vroege invaliditeit waren aan de orde van

de dag. Wel kon de Lex Aquilia enige soelaas bieden; deze gaf de werknemer
een mogelijkheid tot actie wanneer hij door gebrekkige werktuigen of een werk-
ruimte die gevaarlijk was voor de gezondheid schade had geleden.

20

In de middeleeuwen vertoonden de dienstbetrekkingen op verschillende terreinen
van de econornie al sterke trekken van personenrecht, omdat de werknemer niet
enkel bepaalde arbeidsprestaties overeenkwam; hij moest zich helemaal

aanpassen aan de werkwijze en de levensstijl van zijn werkgever, wat nog ver-
sterkt werd door het feit, dat hij veelal ook in het huishouden van zijn werkgever
werd opgenomen. Uit een dergelijke nauwe persoonlijke verbondenheid ontstond
dan vanzelf de gedachte van de Treuepflicht, die aan de ene kant vooral
gehoorzaamheid aan de werkgever inhield en aan de andere kant de Fursorge-
pflicht voor de ondergeschikte.21 Zo vormde de bijzondere situatie die das
Gesindeverhalmis, het speciale contract voor dienstbodes en huisbedienden
of huisknechten, regelde een aanwijzing, dat de arbeidsovereenkomst niet louter

11       R. Lehmann, Entwicklung und Inhalt der Fursorgepflicht des  Unternehmers,  Schriften
zum Arbeitsrecht 2. Auflage, Deutscher Rechtsverlag/Berlin-Leipzig-Wien 1940, p. 9 e.v.

18     Zie ook W. Daubler, a.w. Rndnr. 638.
19    R. Lehmann, a.w. p. 9.
20    W. Diiubler, a.w. Rndnr. 638; R. Lehmann, a.w. p. 10.
21     A. Nikisch, a.w. p. 14.
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obligatoir was, maar dat er een wederzijdse persoonlijke betrekking bestond,
gebaseerd op de goede zeden, die ook juridisch van belang was.22 Dit valt vooral
op bij Bluntschli23 die aanvoerde dat dit contract weliswaarobligatoire verplich-

tingen met zich meebracht, bijvoorbeeld het betalen van loon, maar dat de eigen-
lijke inhoud niet obligatoir was, omdat het huispersoneel en de knechten een
nauwe persoonlijke band aangingen  met de meester in zijn huis.24 Het Reichsge-
richt oordeelde reeds in zijn eerste beslissingen over de Gewerbeordnung van
186925 dat deze regeling niet slechts een publiekrechtelijk karakter had, maar
ook privaatrechtelijke verplichtingen schiep en daarmee een privaatrechtelijke
grond creeerde voor een aanspraak op schadevergoeding bij verwondingen die
de werknemer vanwege het niet nakomen van zijn verplichtingen door de
werkgever had opgelopen. Voorzover er geen bijzondere omstandigheden waren,
werd een vordering steeds gegrond geacht indien objectief gezien niet de gepaste

voorzorgsmaatregelen getroffen waren, zonder dat schuld van de werkgever
aangetoond hoefde te worden. De arbeidsovereenkomst kon immers niet als
een loutere obligatoire overeenkomst aangemerkt worden vanwege de positie
van de werknemer tegenover de werkgever. 26

In de loop van de negentiende eeuw gingen deze opvattingen door de industriali-

sering veelal verloren; zij bleven slechts in stand in paternalistische verhouding-
en, in het bijzonder op het platteland. De gedachte, dat de arbeidsovereenkomst

een gemeenschapsverbintenis was die door het principe van de wederzijdse Treu
und Glaube beheerst werd, trad steeds meer terug. Een andere oorzaak voor de
veranderde verhoudingen was de opkomst van het liberalisme in het begin van
de negentiende eeuw. Door het gelijkheidsideaal werd de arbeidsovereenkomst
teruggebracht tot een ruilovereenkomst.27 Men dacht dat het vrije spel der
krachten, het laissez faire, laissez passer vanzelf de krachten en de prestaties
van het individu tot grote hoogten zou voeren en gelijktijdig tot een harmonie
van het economisch leven.28 Dit leidde tot onverkwikkelijke sociale verhou-

dingen, lage lonen, excessieve vormen van overwerk, kinderarbeid onder
erbarmelijke omstandigheden, enzovoorts.29 Tot de eerste wereldoorlog werd
de in principe liberale opvatting over de economie niet prijsgegeven. Wel vond

22     Gesinde = personeel, knechts, dienstboden.
23      Deutsches Privatrecht  1864, p. 685, noot in R. Lehmann, a.w. p. 12.
24 Volgens Bluntschli is het 66n van de ziekelijke verschijnselen van die tijd dat de samenhang

ontkend wordt, de kloof tussen meester en dienende vergroot wordt en het contract tot
enkel een huurcontract verlaagd wordt, R. Lehmann, a.w. p. 11-12.

25      Bedrijvenwet; RG 12, 45 e.v.
26    R. Lehmann, a.w. p. 13
27    A. Nikisch, a.w. p. 16.
28     Hueck-Nipperdey, a.w. p. 8. Zie ook A. Nikisch, a.w. p. 16.
29    Hueck-Nipperdey, a.w. p. 9.
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er bestrijding door de staat plaats van sociale misstanden en kwamen er be-
schermende maatregelen voor de werknemers als economisch zwakkeren. 30

6.2.2 De 'personenrechtlichte Gemeinschafsverhaltnis'

Ook het ontwerp voor een Duits burgerlijk wetboek ging omstreeks  1890 uit
van de arbeidsovereenkomst als ruilovereenkomst. Dit heeft toentertijd tot nogal
wat kritiek geleid, o.a. bij von Gierke die een verregaande regeling van de
Fursorgepflicht van de werkgever noodzakelijk vond op grond van zijn
personenrechtelijke opvatting van het 'gewerbliche' arbeidscontract en zijn leer
van het 'Herrschaftsverband'3' binnen de onderneming.32 Wanneer het bij het
verrichten van arbeid niet slechts om het verrichten van enkele diensten gaat,
is er niet enkel sprake van een obligatoire overeenkomst, maar wordt de
persoonlijkheid  van de werknemer volgens Von Gierke ingelijfd bij het
economisch organisme van het bedrijf. Hij bestempelde het contract tussen de
directeuren van grote fabrieken en de arbeiders tot 'personenrechtliche Gemein-
schaft kraft herrschaftliche Gewalt'.33 Dit valt praktisch niet te vertalen, maar
de betekenis van deze zinsnede is dat de werknemer met zijn hele persoonlijkheid
instaat voor het welslagen van de arbeidsovereenkomst. Omdat de dienstbetrek-

king niet los gezien kon worden van de persoon van de werknemer was de ar-
beidsovereenkomst volgens Gierke ontoereikend voor de regeling van de
arbeidsverhouding.34 Volgens Lehmann, die in 1940 een dissertatie over de
Fursorgepflicht publiceerde, bestond er een wanverhouding in de maatschap-
pelijke macht aan beide zijden. Hij betreurde het dan ook ten zeerste dat het

ontwerp van het Burgerlich Gesetzbuch (verder BGB) geen aparte regeling voor
de Fursorgepflicht kende die recht deed aan de 'personenrechtliche Gemeinschafts-
verhaltnis' Gezien de tijdgeest is het niet verwonderlijk dat Izhmann zich met
de opvattingen van von Gierke, die in de nazi-filosofie pasten, volledig kon
verenigen en vond dat het de natuurlijke gang van zaken zou zijn om een overeen-
komst van een bijzondere aard te ontwikkelen die voortvloeit uit de Fursor-
gepflicht van de werkgever.

35

30    Hueck-Nipperdey, a.w. p. 11.
31       Herrschaft = macht, gezag. Verband = band, eenheid, samenhang.
32   0. Gierke, Personengemeinschaften und Vermogensbegriffe in dem Entwurfe eines

Burgerlichen Gesetsbuches, Verlag von J. Guttentag Berlin 1889, p. 192.
33 Een algemene definitie van het begrip 'Gemeinschaft' heeft hij echter niet kunnen geven,

zodat men met dat begrip niet uit de voeten kan. Zie H. Weber, Die Nebenpflichten des
Arbeitgebers, Recht der Arbeit, 1980, p. 293.

34 Gierke, Vertrag uber die soziale Aufgabe des Privatrechts, p. 32 en 40, in: R. Lehmann,
a.w. p. 16.

35    R. Lehmann, a.w. p. 14.
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Speciale arbeidsrechtelijke regelingen, vergelijkbaar  met de ongeveer  100
bepalingen in de Nederlandse wet op de arbeidsovereenkomst van 1907, werden
rond  1890 noch door de Duitse wetgever noch door de wetenschap in het
algemeen nodig geacht vanwege artikel 359 (later 242) BGB, dat te vergelijken
valt met onze redelijkheid en billijkheid. In het in 1900 in werking getreden BGB
werd in artikel 611 BGB uitgegaan  van de arbeidsovereenkomst als een 'reines

Austauschverhalmis'. Dit betekende dat de werkgever tegenover zijn werkne-
mers niet meer verplichtingen had als tegenover een koper van een goed of de

besteller van een kledingstuk.36 De enige uitzondering, maar wel van belang,

vormden artikel 562 (later art. 616) en de artikelen 617 tot en met 619 BGB.
Artikel 562 BGB kende de werknemer ook dan aanspraak op loon toe wanneer

hij door een zijn persoon betreffende oorzaak voor een aanzienlijke tijd zijn
arbeid niet kon verrichten, zonder dat hem dat verweten kon worden. De artikelen

617,618 en 619 BGB geboden de werkgever de arbeidsplaats zo te organiseren
dat de werknemer tegen gevaar voor leven en gezondheid in zoverre beschermd

was als de aard van de arbeidsverhouding toeliet.
Het BGB van 1900 regelde echter niets voor de werknemers in dienst van kleine

huishoudens, zoals landbouwknechten, huishoudelijk personeel en dergelijke,
die onder afzonderlijke Gesindeordnungen vielen. Pas  in 1918 werden deze

speciale regelingen afgeschaft en de eenheid in het arbeidsrecht hersteld. 37

6.2.3 De Weimartijd (1918-1933)

Dit was de episode van het collectivisme in de arbeidsverhoudingen.1 Als
tegenhanger van de superioriteit die de werkgever in de individuele arbeidsover-

eenkomst ten opzichte van de werknemer bezat, kwam het collectieve

arbeidsrecht, dat omstreeks de eeuwwisseling tot ontwikkeling geraakte, in de
schijnwerpers te staan. De vakverenigingsvrijheid gold voor iedereen op grond

van artikel 159 van de Weimarer Verfassung.39 De arbeidersvakbonden en de

werkgeversbonden vormden de belangrijkste factoren van de sociale ontwikkeling
door stakingen, onderhandelingen  en cao's. Voorts kwamen er vanaf  1920
Betriebsrate40. In nauwe samenhang hiermee stond een sterkere invloed van de
staat in het arbeidsleven, bijvoorbeeld via het verbindendverklaren van de

uitspraken van scheidsgerechten en algemeen verbindendverklaringen van cao's.
41

36    W. Diiubler, a.w. Rndnr. 639. Lehmann noemde dit een gebrek aan sociaal politiek
verantwoordelijkheidsbewustzijn, R. Lehmann, a.w. p. 15.

37    W. Daubler, a.w. Rndnr. 640.
38    A. Nikisch, a.w. p. 20.
39    A. Nikisch, a.w. p. 21.
40 Ondernemingsraden.
41     Hueck-Nipperdey, a.w. p. 15.
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Wat de individuele arbeidsovereenkomst betreft, werd door de wetenschap, op
een enkele uitzondering na, ook in de tijd van de Weimarrepubliek aan het con-
cept van een zuivere ruilverbintenis vastgehouden42. De rechtspraak maakte
echter in de twintigerjaren een ommekeer en voerde de gedachte van de Gemein-
schaft en de tweezijdige verbondenheid43 in het arbeidsrecht in.44 Het sluiten
van een arbeidsovereenkomst leidde tot Treuepflichten aan beide kanten, waaruit
vervolgens de Fursorgepflicht vanzelf voortvloeide.45 Met een beroep op de Be-
triebsrategesetz (te vergelijken met onze Wet op de ondernemingsraden) werd

het rechtsbeginsel van 'gemeenschappelijk samenwerken van ondernemer en
arbeiders' ontwikkeld en de arbeider als 'levend lid van een arbeidsgemeenschap'
beschouwd.46

6.2.4 De Nazitijd

Na 1933, toen de Nazistaat was ingesteld, werd deze opvatting geradicaliseerd.
In het individuele arbeidsrecht werd vooral de ontwikkeling van de Fursorgep-
flicht en de Treuepflicht op de voorgrond geplaatst. Volgens artikel 1 van de
Arbeitsordnungsgesetz van 1934 waren ondernemer en 'Gefolgsmann' leden
van 66n gemeenschap. In 1938 werd een wetsvoorstel gepubliceerd dat weliswaar

geen wet werd, maar de rechtspraak sterk belnvloed heeft. Het berustte helemaal

op de opvatting dat de arbeidsovereenkomst een 'personenrechtliches Gemein-
schafsverhaltnis' was, die door de principes van Treu und Glaube beheerst
werd.47 Ook naar de mening van het Reichsarbeitsgericht  was de arbeidsverhou-

ding geen obligatoire ruilverbintenis meer, maar een 'personenrechtliches
Gemeinschafsverhaltnis', waarop de voorschriften van de artikelen 611 BGB
en volgende slechts van toepassing waren voor zover ze met de aard van de
arbeidsverhouding te verenigen waren.
Voor de werknemer was de opbrengst hiervan echter bescheiden. De werkgever
had nu weliswaar een Fursorgepflicht en ook werd het standpunt verkondigd,
dat deze zich uitstrekte tot de in het bedrijf meegebrachte zaken, werkelijke
tewerkstelling en de verplichting tot toekenning van vakantie, maar er werd niet
overeenkomstig deze mening rechtgesproken.
De werknemers daarentegen waren volgens de rechtspraak met talloze
Treuepflichten belast, die een veel grotere betekenis hadden dan de Fursorgep-
flicht van de werkgever. Terwijl de Fursorgepflicht de werkgever hoogstens

42     R. Lehmann, a.w, p. 28 e.v.; W. Daubler, a.w. Rndnr. 641.
43     In de zin van vermogensrechtelijke verplichting en persoonlijke binding.
44 R. Lehmann, a.w. p. 36.
45 Miinchener Kommentar bij artikel 611, Rndnr. 402.
46    W. Dbiubler, a.w. Rndnr 64.
47 Hueck- Nipperdey, a.w. p. 20.
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een aantal bijkomende verplichtingen oplegde, trof de Treuepflicht de werknemer

onmiddellijk in zijn bestaan: als men de lijn van de rechtspraak consequent door
zou trekken, zou de werknemer 'altijd in dienst' zijn en moest hij zijn hele leven
naar het belang van de werkgever richten.48 Wat dus op het eerste gezicht een

aanmerkelijke bescherming van de persoonlijkheid van de werknemer leek in
te houden, sloeg op deze wijze uiteindelijk om in het tegendeel. De rechtspraak
over verstoring van de bedrijfsrust tijdens het Derde Rijk toont aan dat dat zeer

ver ging. Zo werd destijds een verstoring van de bedrijfsrust aangenomen omdat
de werknemer weigerde de Hitlergroet te brengen en het volkslied te zingen.
Hetzelfde oordeel volgde omdat een werknemer ook in 1933 nog naar het werk
kwam met op zijn fiets een rode 's' als teken van de sociaal democratische
werknemers-fietsenbond 'Solidaritb:t'.49
Verder werd tijdens het nazi-regime het collectieve arbeidsrecht volledig
vernietigd.30

6.2.5 De  periode  na  1945

Ook na de Tweede wereldoorlog ging het BAG in talrijke beslissingen
aanvankelijk nog uit van de arbeidsovereenkomst als een 'personenrechtliche
Gemeinschafsverhaltnis' zonder daarop echt door de wetenschappelijke literatuur
aangesproken te worden.5' Uit de aldus bepaalde aard van de arbeidsovereen-
komst leidde het BAG de Fursorgepflicht en de Treuepflicht af. Beide dienden

als aanknopingspunt voor een uitgebreide catalogus van nevenverplichtingen.
52

Zo werd de werkgever op grond van zijn Fursorgepflicht o.a. verplicht geacht
de werknemer vakantie te verschaffen,53 hem werkelijk te werk te stellen
voorzover dat niet in strijd met zijn eigen gerechtvaardigde belangen was,54 een
gedane pensioentoezegging niet zonder reden te herroepen,55 voor de meegeno-

men spullen van de werknemer te zorgen voorzover dit geen buitenproportionele
inspanningen vereiste56 en belastingen en sociale zekerheidspremies juist te
berekenen en correct af te dragen.57 De werknemer daarentegen was o.a. op grond

van de Treuepflicht verplicht de werkgever geen concurrentie aan te doen, ook

48      W. Daubler, a.w. Rndnr. 645.
49      W.Daubler, Das Arbeitsrecht 1, Rndnr. 785.
50      Hueck-Nipperdey, a.w. p. 20-21. Zie over de teloorgang van het collectieve arbeidsrecht

ook A. Nikisch, a.w. p. 25-26.
51         W. Daubler, Das arbeitsrecht 2, Rndnr. 643.
52    W. Daubler, a.w. Rndnr. 643.
53 BAG 20-4-1956, AP nr. 6 bij art. 611 BGB Urlaubsrecht met noot van A. Hueck
54     BAG AP Nr. 2 bij art. 611 BGB Beschiiftigungspflicht.
55     BAG AP nr. 8 bij art. 242 BGB Ruhegehalt.
56      BAG AP Nr. 26 bij art. 611 Fiirsorgepflicht.
57     BAG AP Nr 79 bij art. 611 BGB Fursorgepflicht; BAG AP Nr. 8 bij art. 670 BGB.
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wanneer de arbeidsovereenkomst nog slechts formeel bestond en niet meer
gewerkt werd,9 de werkgever niet aan te geven vanwege een strafbaar feit, ook
niet wanneer vaststaat dat hij dat begaan had en zelfs dan niet indien de
werknemer het risico liep als mededader bestraft te worden.59 Onder omstan-
digheden was de werknemer verplicht andere werknemers te observeren als er
een vermoeden van onregelmatigheden bestond.60

Volgens Hueck-Nipperdey beperkte de arbeidsovereenkomst zich niet tot een
uitwisseling van vermogensprestaties, maar stonden naar de toenmalige opvattin-
gen 'personenrechtliche beziehungen' die gebaseerd waren op de tussen
werknemers en werkgevers bestaande 'Gemeinschafsverhalmis', op de
voorgrond. Zoals iedere 'Gemeinschafsverhaltnis' werd daarom de arbeidsover-
eenkomst door het principe van wederzijdse Treue beheerst, die aan de kant
van de werkgever de bijzondere vorm van de Fursorgepflicht aannam. Hueck-
Nipperdey beschouwden daarom de Treuepflicht en de Fursorgepflicht als
maatgevende grondbeginselen van het arbeidsrechtm. Nikisch verkondigde een

soortgelijke mening; volgens hem berustte het hele ontslagrecht op de Fursorgep-
flicht.62 Veel schrijvers achtten het echter als reactie op de nazi-tijd destijds63

al juister de verplichtingen van de werkgever niet op de 'personenrechtliches
Gemeinschaftsverhaltnis' te baseren, maar op het algemeen beschermingskarakter
van de arbeidsovereenkomst en van artikel 242 BGB.64

6.3 De omvang en inhoud van de Fursorgepflicht

De mate waarin van de werkgever verlangd wordt rekening te houden met de

gerechtvaardigde belangen van de werknemer hangt zoveel mogelijk af van de
omstandigheden van het geval en van de bijzondere aard van de arbeidsovereenk-
omst. Bovendien verandert deze gelijktijdig met de politieke opvattingen. In
ieder geval vloeien er beschermings-, zorgvuldigheids- en informatieplichten
uit voort.65 Hoever die plicht in een individueel geval reikt kan dus niet in het
algemeen gezegd worden. Wel weegt de Fursorgepflicht zwaarder bij specifieke
groepen van werknemers zoals vrouwen, jeugdigen en gehandicapten, bij een
langdurige arbeidsverhouding of in geval van een bijzondere vertrouwens-

58     BAG AP Nr. 1 bij art. 611 Zwijgplicht.
59      Vgl. LAG Baden-Wiirttemberg AiB 1987, 260.
60     BAG AP Nr. 5 bij art. 611 BGB Treuepflicht; BAG BB 1974,1208
61     Hueck-Nipperdey, a.w. p. 27.
62    A. Nikisch, a.w. p. 472.
63        Dat was al v66r de jaren zestig.
64      In het bijzonder Dersch, Bulla en Farthmann, zie A. Nikisch,  a.w. p. 496.
65       G. Schaub, a.w.  §  108 V  1.
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positie.66 De positie van de werknemer in het bedrijf is beslissend voor de omvang
van de Fursorgepflicht.67 In ieder geval kan de mate van afhankelijkheid van
de werknemer als graad voor de omvang van de Fursorgepflicht gehanteerd wor-
den. Hoe groter de directiebevoegdheid van de werkgever is, des te zwaarder

zijn ook zijn verplichtingen om acht te slaan op de belangen van de werknemer.

Omgekeerd neemt de omvang van de FOrsorgepflicht af naarmate de werknemer

meer zelfstandigheid in het bedrijf geniet.
68

6.4 Concrete verplichtingen van de werkgever voortvloeiend uit de

Fursorgepflicht

6.4.1 Wettelijke Fursorgepflichten

De wettelijke concretiseringw van de Fursorgepflicht is privaatrechtelijk geregeld

in de artikelen 617 tot en met 619 BGB, welke de Fursorgepflicht voor leven
en gezondheid betreffen.70 Traditioneel werden hiertoe ook vakantiegeld,

doorbetaling bij ziekte en persoonlijke verhindering van de werknemer en pensi-
oen gerekend (artikel 616 BGB).  Veel van die materies zijn tegenwoordig in
specifieke wetgeving geregeld.71

De situatie waar artikel 617 BGB betrekking op heeft zal zich nog maar uiterst

zelden voordoen. Het gaat hierbij namelijk om werknemers die in de woning
van hun werkgever verblijven en waarbij de werkgever de verplichting wordt
opgelegd deze tijdens hun ziekte te verzorgen. 72

Artikel 618 BGB (art. 62 HGB) over de inrichting van de werkplek en de
werkomgeving speelt daarentegen een veel grotere rol; de werkgever heeft een

Fursorgepflicht voor leven en gezondheid van de werknemer. Op grond van
artikel 618  BGB,  62 HGB en  120a GewO is de werkgever verplicht ruimte,
installaties en gereedschappen, die hij voor de uitvoering van het werk ter
beschikking stelt, op een dergelijke manier in te richten en te onderhouden, en
het werk dusdanig te regelen, dat de werknemer in zoverre tegen de gevaren

voor leven en gezondheid beschermd is, als de aard van het bedrijf en het werk
toestaan. De Fursorgepflicht wordt begrensd door de aard van het bedrijf en

66    G. Schaub, a.w. § 108 II 5
67      H. Brox, Arbeitsrecht 10., neubearb. Auflage, Kohlhammer, 1991, p. 50; D. Gaul, a.w.

P. 409.
68    D. Gaul, Das Arbeitsrecht im Betrieb, 8. Auflage, Band I, p. 414-415.
69 Zie hoofdstuk 6. I voor het verschil tussen wettelijke, verzelfstandigde en algemene Fursorgep-

flichte.
70 Voor kaufmiinnische Angestellten in de artt. 62 en  120 a e.v. van het Handelsgesetzbuch.
71     G. Schaub, a.w. § 108 II 2.
72 Zie hierover uitgebreid A. Nikisch, a.w. p. 478-479.
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de technische en economische mogelijkheden; bij deze laatste dient afdoende
rekening gehouden te worden met de belangen van de werknemers73.

Hetpubliekrechtelijk arbeidsomstandighedenrecht verplichtde werkgever welis-
waar slechts rechtstreeks jegens de staat maar middels de Fursorgepflicht is de
werkgever ook tegenover de individuele werknemer verplicht tot toepassing
van de beschermende bepalingen.74 Voor bepaalde groepen zijn bijzondere maat-
regelen getroffen, zoals voor jeugdigen en zwangere en pas bevallen vrouwen
(JArbSchG, MuschG).
Artikel 619 BGB verbiedt partijen om bij het afsluiten van de arbeidsovereen-
komst de verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 617 en 618 BGB uit te
sluiten of te beperken. Een en ander is wel tijdens de duur van de arbeidsover-
eenkomst geoorloofd.

Op grond van de Fursorgepflicht dient de werkgever het 'persoonlijkheidsrecht'
van de werknemer in het algemeen te beschermen. Onder dit recht wordt verstaan
het recht van een ieder op eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid, dat ook in het civiele recht werking heeft.75

De werknemer heeft zodoende recht op eerbiediging van zijn priv6-sfeer; de
werkgever kan hier slechts rechtmatig inbreuk op maken wanneer de maatregelen
van de werkgever bij een wederzijdse belangenafweging gerechtvaardigd zijn.

76

Wettelijke voorschriften hieromtrent zijn te vinden in de artikelen 1,6 e n 2 2
e.v. van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de artikelen 75 en 81 e.v. van

deBetriebsverfassungsgesetz(BetrVG). Voorzoverer feitelijkonjuistegegevens
of beoordelingen in de Personalakten staan, heeft de werknemer op grond van
zijn persoonlijkheidsrecht een vordering tot rectificatie tegenover de werkgever.
Hetzelfde kan gelden voor achterhaalde juiste gegevens voor zover te vrezen
valt dat deze een negatieve invloed op zijn carriBre zullen hebben.77 Artikel 83
BetrVG geeft bovendien een recht op opname van contragegevens. In het
algemeen geldt dat de werkgever slechts in uitzonderingsgevallen informatie
over de werknemer aan de opvolgende werkgever mag verstrekken.78 In het
belang van de werknemer mogen door diens werkgever slechts gegevens aan
een andere werkgever verstrekt worden voorzover deze betrekking hebben op

73    G. Schaub, a.w. § 108 III 1-2.
74     Hueck-Nipperdey, a.w. p. 374-375; A. Nikisch, a.w. p. 477.
75      G. Schaub, a.w. § 108 V 7. In hoofdstuk 15 2.1 en 15.3 over Duitse grondrechten wordt

hieraan uitgebreid aandacht besteed.
76     Zie BAG AP art 611 BGB Persdnlichkeitsrecht nr. 14 = DB 1987,2571.
77     BAG AP art. 611 Fiirsorgepflicht nr. 100 = DB 1988,1702.
78     W. Dutz, a.w. p. 70 e.v.
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de prestatie en het gedrag van de werknemer; inzage geven in het arbeidscontract
is daarentegen ontoelaatbaar. 79

6.4.2 Nia-wettelijke Fursorgepflichten

Daarnaast is de werkgever verplicht bepaalde door de werknemer meegebrachte
goederen te beschermen die de werknemer, omdat dat nodig of gebruikelijk is,
mee pleegt te nemen naar de plaats van arbeid. (Bijvoorbeeld arbeidskleding

en gereedschap, maar ook fietsen en motorvoertuigen.) Met betrekking tot deze
voorwerpen is de werkgever altijd aansprakelijk. Dit geldt echter in de regel
niet voor grote geldbedragen, waardevolle sieraden e.d., maar men kan natuurlijk
anders overeenkomen of 'betriebsublich'80 regelen.

Voor voorzorgsmaatregelen die door de de werkgever getroffen moeten worden

zijn de bijzondere plaatselijke of aan het bedrijf eigen verhoudingen maatgevend.
Er bestaat in het algemeen geen verzekeringsplicht.

81

Voor dienstreizen in het buitenland kunnen bijzondere zorgverplichtingen voor
de werkgever gelden, bijvoorbeeld het afsluiten van een reisverzekering.

82

De werkgever is verplicht de overeengekomen arbeid ter beschikking te stellen. 83

Volgens de jurisprudentie kan het recht op arbeid gebaseerd worden op de
artikelen 1 en 2 van de Grondwet betreffende het persoonlijkheidsrecht van de
werknemer of op deze artikelen juncto artikel 242 BGB.84 De Grote Senaat van

het BAG leidde het recht op tewerkstelling af uit de artikelen 611  en 613 juncto
242 BGB, die hij als vervoermiddel gebruikte voor de artikelen 1 en 2 van de
Grondwet.85 De nieuwere literatuur leidt het recht op arbeid deels af uit de artike-
len 1 en 2 van de Grondwet en het Sozialstaatsprinzip, deels uit de arbeidsover-
eenkomst zelf.86

Er is sprake van een Fiirsorgepflicht in persoonlijke aangelegenheden voor
bepaalde gerechtvaardigde belangen van de werknemer, wanneer er geen indi-
viduele of collectieve regeling bestaat en wanneer er geen zwaardere gerechtvaar-
digde belangen van de werkgever tegenover staan, bijvoorbeeld vanwege vrij

79     BAG AP artikel 611 BGB Personlichkeitsrecht Nr. 8 = DB 1985,2307.
80 Als bedrijfsgebruik.
81      Zie over alle modaliteiten uitgebreid G. Schaub, a.w. § 108 IV.
82     D. Gaul, a w. p. 416.
83     BAG AP 2,3,4, zu § 611 BGB Beschaftigungspflicht.
84    Daubler, a.w. Rndnr. 582.
85     BAG NZA 1985,703 = DB 1985,2198.
86    G. Schaub, a.w. § 110 11 2.
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voor doktersbezoek of het gouden huwelijk van de schoonouders. Onder de
Fursorgepilicht valt ook de plicht van de werkgever om alle werknemers gelijk
te behandelen.

6.5 Kritiek op de Fursorgepilicht

In de jaren 70 kwam er steeds meer kritiek op het concept van de 'personenrecht-
liches Gemeinschafsverhiiltnis' en de daarmee verbonden 'Fursorge' en 'Treue'.
Aanleiding hiervoor was de uitwerking in de praktijk, vooral het wegvallen van
het recht op ouderdomspensioen bij inbreuk op het concurrentieverbod.87 Alle
nieuwe leerboeken en monografieen wijzen de opvattingen van de rechtspraak
en de tot nu toe heersende mening over de 'personenrechtliche Gemeinschafts-
verhiiltnis' als uitgangspunt van de Fursorgepflicht af.88 De huidige auteurs zijn
van oordeel dat de arbeidsovereenkomst helemaal geen 'personenrechtliche
Gemeinschaftsverhaltnis' is, en dat een dergelijke opvatting over de aard van
de arbeidsovereenkomst niet meer van deze tijd is. De meerderheid van hen trekt
daaruit consequent de conclusie dat de arbeidsovereenkomst een gewone
wederkerige overeenkomst is (Austauschverhalmis), zonder persoonlijke
binding.8' In de nieuwere litteratuur wenst men de begrippen Fursorgepflicht
en Treuepflicht dan ook niet meer te gebruiken omdat ze patriarchaal aandoen.90
Het is echter niet zo, dat daarmee de Fursorgepflicht ook door iedereen volledig
is afgezworen. Sommige auteurs gaan immers niet (veel) verder dan het consta-
teren, dat de term Fursorgepflicht vanwege zijn patriarchale karakter achterhaald
is (Schaub en Zollner)w of noemen hem vaag en licht antiquarisch (SOllner).92
Zij hebben echter geen bezwaar tegen de werking ervan en Gaul lijkt er zelfs
nogal van gecharmeerd te zijn93; hij gaat weliswaar niet uit van een 'personenrecht-
liche Gemeinschaftsverhaltnis', maar wel  van een Treuepflicht op grond van
de persoonlijke binding en de daarbijbehorende Fursorgepflicht.,d Gamillscheg
waarschuwt ervoor het kind niet met het badwater weg te gooien: zonder de
Fiirsorgepflicht zou het Duitse recht volgens hem veel minder sociale oplossingen

87       W. Daubler, a.w. Rndnr. 646. Het BAG oordeelde in de jaren zeventig dat inbreuk op het
concurrentiebeding er vanwege strijd met de Treueplicht toe kon leiden dat het recht op
ouderdomspensioen verloren ging. (BAG AP Nr. 109 zu § 242 BGB Ruhegehalt.)

88      W. Ditubler, a.w. Rndnr. 646. Zie voor de standpunten van de diverse auteurs de volgende
pagina's.

89    W. Dbubler, a.w. Rndnr. 652.
90    G. Schaub, a.w. § 1081 1.
91      G. Schaub, a.w. § 108 1.1; W. Zullner, Arbeitsrecht, Miinchen Beck 1992, p. 188-189.
92    A. Sallner, GrundriB des Arbeitsrechts, Verlag Vahlen 1994, p. 257-258.
93    D. Gaul, a.w. p. 413
94    D. Gaul, a.w. p. 408.
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kennen.95 Ook Hanau/Adomeit laten zich in wezen niet negatief over de
Fursorgepflicht uit en schrijven nuchter, dat men vroeger de Fursorgepflicht
kende en nu meer aangewezen is op nevenverplichtingen:6 Dutz stelt slechts
dat de Fursorgepflicht zijn functie als zelfstandige rechtsbron voor bijzondere
nevenverplichtingen verloren heeft; deze is te vinden in artikel 611 juncto artikel
242 BGB.97 Halbach is al wat negatiever en spreekt van een 'zogenaamde'
Fursorgepflicht en noemt het een conservatief patriarchaal begrip:R Anderen

(bijvoorbeeld Schwerdtnef, Mahler-Maly, Weber, en Daubler) hebben nogal
wat bedenkingen tegen de Fursorgepflicht, die met name gericht zijn tegen het

'personenrechtliche' element ervan. Zij leunen daarbij ondermeer op de volgende
argumenten:
- De aanhangers van de Fursorgepflicht hebben nimmer een 'Gemeinschafs-
verhaltnis'.  Als men er de gebruikelijke betekenissen op toepast, passen  de

termen op geen enkele manier bij de aard van de arbeidsovereenkomst.'  Een
'personenrechtliche Verhaltnis' dient voor het welzijn van iemand te zorgen.
Een dergelijk recht en de daaraan verbonden verhoudingen op grond van het
personenrecht bestaat slechts binnen familierechtelijke betrekkingen zoals het

huwelijk, de ouder/kind verhouding en in bepaalde gevallen op grond van voogdij
en pleegouderschap. Vaak vindt er een cirkelredenering plaats. Uit de binding
aan de gemeenschap worden Treue und Fursorgepflichten afgeleid en vervolgens
wordt getracht uit deze verplichtingen het bestaan van een 'personenrechtliches
Gemeinschaftsverhaltnis' te bewijzen. lot

- Bovendien stelt de arbeidsovereenkomst geen gemeenschap voor. Zowel bij
het afsluiten van de arbeidsovereenkomst als bij de uitvoering van de verbintenis
staan werkgever en werknemer met uiteenlopende belangen tegenover elkaar.

95    F. Gamillscheg, Individualarbeitsrecht 1987, p. 276-277.
96          Hanau/Adomeit, A rbeitsrecht, Alfred Metzner Verlag Luchterhand  1992, p.  169.  Zie ook

Drdll, die slechts opmerkt dat de wettelijke basis voor de Fursorgepflicht gelegen is in
de artikelen 242 en 617, 618 en 619 BGB. D. Drdll, Der Arbeitnehmer hat das Recht,
Frankfurter Societats-Druckerei GmbH 1973, p. 253 en M. Liiwisch, Arbeitsrecht, Werner-
Verlag Dusseldorf 1991, p. 30-32.

97    W. Diltz, a.w. p. 70. In dezelfde trant het Erfurter Kommentar zum Arbeitrecht, Diete-
richt/Hanau/Schaub, Munchen Beck 1998, § 611 BGB 230, Rn. 883.

98    G. Halbach, Ubersicht uber das Recht der Arbeit, Bundesministerium fur Arbeit und
Sozialordnung Bonn 1991, p. 130-131.

99 Schwerdtner voert een hele rij van auteurs ten tonele, die enkel het 'personenrechtliche'
karakter van de arbeidsovereenkomst erkennen en verheerlijken en spreekt van een
gevoelsmatige antipatie tegen een gewone verbintenisrechtelijke constructie. P. Schwerdtner,
Fursorge und Entgelt theorie im Recht der Arbeitsbedingungen,\IerlagsgesellschaftRecht
und Wirtschaft MBH Heidelberg, 1974, p. 24-25.

100      H.  Weber,  Die Nebenpflichtendes Arbeitgebers, Rechider Arbeit, 1980, p. 292.

101  P. Schwerdtner, Fiirsorge und Entgelttheorie im Recht der Arbeidsbedingungen,
Verlagschaft Recht und wirtschaft MBH Heidelberg, 1974, p. 43. Vgl. T. Mayer-Maly,
Ausgewdhtte Schriften zum Arbeitsrecht, Wien; Ktiln, Weimar, Bilhlau, 1991, p. 213.
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- De 'personenrechtliche Gemeinschaftsverhalmis' hoort als denktrant in de
nazitraditie. Ook al is het niet rechtvaardig te veronderstellen dat de rechtspraak
of bepaalde schrijvers zich identificeren met het recht van de nationaal
socialisten, dan nog zijn met de betreffende begrippen bepaalde waarderingen
uit die tijd verbonden die met de huidige grondwettelijke orde niets van doen
hebben.

- De veronderstelling van een 'personenrechtliche Gemeinschaftsverhiiltnis'
is in tegenspraak met alle andere indelingen van het arbeidsrecht in West-Europa.
Tegen de begrippen 'Treue' en 'Fursorge' bestaat dan ook verregaande scepsis.

102

6.6 De noodzaak van de Fursorgepflicht

In de arbeidsovereenkomst bestaan verplichtingen tot wederzijdse belangenbe-

hartiging, net als in iedere andere wederkerige overeenkomst, die verder reiken
dan de enkele uitruil van prestaties die op vermogen te waarderen zijn. De
omvang van deze verplichtingen is afhankelijk van de aard van de verbintenis.
Zij krijgen bij een arbeidsovereenkomst meer betekenis, omdat daar een
persoonlijke binding van de contractspartner bestaat. Tegenwoordig is een aantal
auteurs van mening, hierboven is daar al aan gerefereerd, dat wat men met de
Fursorgepflicht denkt te bereiken, langs een andere weg even goed bereikt kan
worden, namelijk via talrijke wettelijke en contractuele nevenverplichtingen
die de arbeidsovereenkomst voor de werkgever met zich meebrengt, evenals

nevenverplichtingen op grond van de cao en de Betriebsvereinbarung. Een aantal
van deze verplichtingen is intussen wettelijk geregeld; andere kunnen makkelijk
uit andere rechtsbeginselen worden afgeleid (Het recht op arbeid bijvoorbeeld
uit artikel 1 en 2 van de Grondwet'03). Ook zijn er talloze verplichtingen van
de werkgever gestoeld op publiekrechtelijke regelingen. Volgens Weber gaat
de arbeidsovereenkomst hierdoor zelfs overeenkomst vertonen met de
zakenrechtelijke 'Typenzwang':  Hij kan slechts worden gesloten  als men de
publiekrechtelijke voorschriften  op  de koop toeneemt. '04 Publiekrechtelijke
voorschriften houden vaak nevenverplichtingen voor de werkgever in, zoals
bijvoorbeeld de verplichting de loonbelasting van de werknemer juist te bereke-
nen. Daarvoor is dus geen beroep op de Fursorgepflicht nodig.
Ook heeft op vele gebieden een zodanige omwenteling plaatsgevonden, dat de
prestatie van de werkgever nu meer als onderdeel van de betalingsplicht wordt
aangemerkt. Wat resteert zijn enige betrekkelijk onbelangrijke gedragsplichten,

102 W. Daiibler, a.w. Rndnr. 651.

103 Daarbij dient dan wel de kanttekening te worden gemaakt dat dit recht geen directe horizontale
werking heeft.

104   H. Weber, a.w. p. 289 e.v.
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die van iedere, niet door een 'personenrechtliche Gemeinschaftsverhaltnis'
gebonden partij gevergd kunnen worden. Voorzover die een bepaalde materie
niet regelen, biedt artikel 242 BGB uitkomst.'05
Er bestaat derhalve thans geen enkel bezwaar meer de arbeidsovereenkomst
als een zogenaamde ruilverbintenis aan te merken, aangezien niemand daaraan
dezelfde betekenis zal toekennen als rond 1900. 106

Tegenwoordig wordt door menig auteur de vraag of het bestaan van een

Fursorgepflicht vereist of gewenst is, dan ook negatief beantwoord. De
Forsorgepflicht wordt als overbodig instrument gezien en wekt, al dan niet
terecht, associaties op met de nazitijd. Zo vindt men het niet juist uit de
Fursorgepflicht af te leiden dat de werkgever zich bij een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd niet op afloop van de termijn kan beroepen, wanneer door
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het recht op ontslagbescherming
wordtontdoken. Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten zal het veeleergaan
om ontduiking van de wettelijke ontslagbescherming, zodat het probleem vanuit
die hoek op te lossen valt.
Ook de aansprakelijkheid van de werkgever voor meegebrachte spullen van de
werknemer was en is op te lossen zonder te moeten teruggrijpen op de Fursorge-
geachte. Als in de arbeidsovereenkomst niet geregeld is dat de werkgever
verantwoordelijk is voor de meegebrachte spullen van de werknemer, kan slechts

op grond van artikel 242 BGB blijken, of de werknemer bepaalde voorwerpen
mee mag brengen naar het werk hetgeen betekent dat de spullen voor het werk
nodig moeten zijn. Volgens Weber valt bijvoorbeeld ook de vraag of een algehele
tewerkstellingsplicht bestaat niet te beantwoorden vanuit de Fursorge-gedachte,

maar is dat een zuiver verbintenisrechtelijke kwestie. 107

Daarenboven wordt door hem als belangrijk argument aangevoerd dat de
Fursorgepflicht tot rechtsonzekerheid leidt. In zijn uitspraak van 20 april 1956108

kwam het Bundesarbeitsgericht tot het oordeel dat in het Duitse arbeidsrecht
een aanspraak op vakantie bestond, ook al ontbrak toen nog een uitdrukkelijke
wettelijke regeling en voorzagen noch het individuele contract, noch een cao,
noch een Betriebsvereinbarung'm in het recht op betaalde vakantie. De aanspraak
vloeide voort uit de Fursorgepflicht van de werkgever zoals die in de arbeidsover-
eenkomst bestond op grond van de artikelen 618 en 242 BGB en vond verder

haar oorsprong in de principes van de sociale rechtsstaat vanwege de artikelen

105 W. Daubler, a.w. Rndnr. 653.

106   Vgl. W. Diiubler, a.w. Rndnr. 652.
107   H. Weber, a.w. p. 298.
108    BAG AP Nr. 6 bu art. 611 BGB Urlaubsrecht met noot A. Hueck.
109 Creeert rechtens verbindende aanspraken voor alle werknemers van het bedrijf. Enigszins

te vergelijken met onze cao. Zie A. Jacobs, Inteiding tot het Duitse arbeidsrecht, Arnhem,
1993, p. 179.
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20 en 28 van de Grondwet en tenslotte in de algemene rechtsovertuiging en de
wil van het volk met inbegrip van de sociale partners. De begrippen Fursorgep-
flicht en 'Sozialstaatsprinzip' vormden zodoende de juridische motivering van
het BAG voor een sociaal wenselijk resultaat."0 Het BAG heeft daarmee volgens
Weber het door de grondwet toegewezen terrein van rechtstoepassing verlaten
en zelf recht geschapen.
Tegen de 'Gehoorzaamheidsplicht' en 'Treueplicht', die veelvuldig als overige
plichten van de werknemer worden genoemd, worden met recht eveneens steeds
meer bezwaren gehoord."' De aanduiding Treuepflicht zou verouderd zijn en
oproepen tot rnisverstanden. Men moet dus voorzichtig zijn om juridische waarde
toe te kennen aan de Fursorgepflicht en de Treuepflicht. Voorzover daaruit
concrete vorderingen van de werknemer afgeleid worden zonder dat er een
wettelijke of contractuele grondslag voor bestaat, is er volgens Weber geen sprake
van rechtstoepassing door de rechters, maar van ontoelaatbare wetgeving. En
voorzover er een beroep op de FOrsorgepflicht gedaan wordt, hoewel er een
wettelijke of contractuele grondslag bestaat, is dit volgens hem overbodig.

112

Ook Schwerdmer acht de Fursorgepflicht niet meer van deze tijd; hij ziet hem
louter als een nevenverplichting op grond van de arbeidsovereenkomst en pleit
ervoor dit begrip niet in het civiele recht te gebruiken.

113

Gamillscheg was van mening dat het begrip Fursorge zo uitgehold is dat men
tegenwoordig alles in strijd met de Fiirsorgepflicht beschouwt wat een sociaal
geengageerd mens onbetamelijk lijkt en het problematische hiervan is, dat de
meningen over wat onbetamelijk is aanzienlijk uiteenlopen."4 Ook Daubler ziet
de Fursorgepflicht slechts als een omhulsel van een begrip dat zich naar
goeddunken laat invullen. 115

Edn van de gronden waarop het recht op gelijke behandeling gebaseerd wordt,
is de Fursorgepflicht. Maar juist in samenhang met de gelijke behandeling ziet
men de Fursorgepflicht als bevestiging van de regel: 'Was man nicht definieren
kann, das sieht man als Fursorge an'.

116

Weber geeft in zijn artikel' 17 de volgende samenvatting van zijn mening over
de Fursorgepflicht:

110   H. Weber, a.w. p. 298.
Ill    H. Brox, Arbeitsrecht, 10., neubearb. Aufl., Kohlhammer, 1991, p. 67 e.v.
112   H. Weber, a.w. p. 299.
113   P. Schwerdtner, a.w. p. 43, 81 en 89.
114   Gamillscheg/Hanau, Die Haftung des Arbeitnehmers, 1974, p. 44,
115 W. Daubler, a.w Rndnr. 647.

116 Frey, Grundsatz (o. Anm. 16), p. 17 met verwijzing naar Batticher in H. Weber, a.w. p.
292.

117   H. Weber, a.w. p. 299.
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Dearbeidsovereenkomstiseen zuivere ruil(duur)verbintenis, geen 'personenrecht-
liche Gemeinschaftsverhaltnis' Derhalve bestaat er geen 'algemene' Fursorge-
pflicht. Naast de hoofdverplichtingen (levering van arbeid tegenover de

vergoedingsplicht) bestaan nevenverplichtingen. Deze komen voor als
overeengekomen contractuele verplichtingen uit de individuele arbeidsovereenk-

omst, een cao of Betriebsvereinbarung en als contractuele verplichtingen die
wettelijk dwingend voorgeschreven zijn, afkomstig uit arbeidsomstandigheden-
wetgeving. Tenslotte ontwikkelen zich uit artikel 242 BGB nevenverplichtingen
voorzover dat noodzakelijk is om de hoofdverbintenis op juiste wijze na te
komen. Voorzover een concrete eis van een werknemer niet tot een bepaalde

prestatie valt terug te voeren op grond van een overeengekomen of wettelijke

voorgeschreven contractuele nevenverplichting of een nevenverplichting
voortvloeiend uit artikel 242 BGB, bestaat er geen recht op die prestatie.

De jurisprudentie ging aanvankelijk uit van een 'personenrechtliche Gemein-
schaftsverhaltnis', zonder daarop  door de wetenschap echt aangevallen  te
worden.'18 De rechterlijke rechtsontwikkeling lijkt echter thans eveneens van
dit pad af te wijken. Het het BAG beschouwt de kortweg met Treuepflicht

aangeduide plicht van de werknemer om met de belangen van de werkgever
rekening te houden, in het bijzonder daaraan geen schade te berokkenen, als

een nevenverplichting van de werknemer. Volgens het BAG gaat het daarbij
om een nevenverplichting op grond van de overeenkomst, die voortkomt uit

de principes van Treu und Glauben (artikel 242 BGB) en die niet tot de
arbeidsovereenkomst beperkt wordt, maar ook in het kader van een andere

overeenkomst bestaat. De grote senaat van het BAG heeft dit later bevestigd:
Met de Treuepflicht is uiteindelijk de in artikel 242 BGB genormeerde basis

van  Treu und Glaube bedoeld."' De 'personenrechtliche Gemeinschafts-
verhaltnis' wordt nergens ingeroepen, hoewel de leidende beslissing tot de

aanspraak op werk heel wezenlijk op dit uitgangspunt steunde. 120

Het lijkt erop dat de 'personenrechtliche Gemeinschafsverhaltnis' als uit-

gangspunt voor de Fursorgepflicht en de Treuepflicht zijn langste tijd wel gehad
heeft. Dat wil echter geenszins zeggen dat de Fursorgepflicht niet meer bestaat;

lang niet iedere wetenschapper heeft hem afgezworen zoals bijvoorbeeld Weber
en Schwerdtner dat gedaan hebben. Er wordt echter wel een andere invulling

118 W. Daubler, a.w. Rndnr. 643.

119 Daaruit wordt dan een plicht op basis van de arbeidsovereenkomst ten opzichte van de
werkgever afgeleid om rekening te houden met de belangen van de werknemer om
tewerkgesteld te worden, met inachtname van de Verfassungsrechtlichte Wertent-
scheidungen van de artikelen 1 en 2 GG over de bescherming van de persoonlijkheid. BAG
ZIP 1985, 1214, 1220 (unter C I 2b der Grunde) in W. Daubler, a.w. Rndnr, 654.

120    BAG AP nr. 2 zu § 611 Beschiiftigungspflicht.
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aan gegeven. Door verscheidene auteurs zijn daartoe diverse pogingen gedaan.
Mahler-Maly heeft getracht de Fursorgepflicht te stoelen op het gemeenschappe-
lijke belang dat werkgever Bn werknemer hebben bij het goed c.q. optimaal
functioneren van het bedrij f. Dtiubler vindt juist, dat er gesproken moet worden
van tegengestelde belangen van werknemers en werkgever en dat met dit gegeven
in het achterhoofd, de Fursorgepflicht ingevuld dient te worden:21 Lowisch
hanteert daartoe de Gesellschafttheorie; hij beschouwt de betrekkingen tussen

werkgever en werknemers als een vennootschapsovereenkomst wanneer er in
de onderneming dienovereenkomstig medezeggenschap ingevoerd is. Dat levert
voor de werknemers zowel een sterkere deelname in het bedrijfsrisico (bijvoor-
beeld gedeeltelijk wegvallen van de loonbetaling bij een produktiestoring) als
een Treuepflicht naar het voorbeeld van het venootschapsrecht op.

122

Rechterlijke instanties doen nog steeds uitspraken waarin in ieder geval de term

Fursorgepflicht gehanteerd wordt. Kennelijk ziet men in het algemeen de
uitvoering van de goede trouw in het arbeidsrecht tengevolge van de bijzondere
aard van deze overeenkomst toch een nuance anders als de goede trouw die partij-
en op grond van artikel 242 BGB elkaar over en weer verschuldigd zijn. Zelfs
Weber schrijft dat de invoering van de Fursorge-gedachte in de arbeidsover-
eenkomst niet als negatief beschouwd dient te worden omdat zij een sociale
ontwikkeling van de arbeidsverhouding heeft bewerkstelligd.123 Wat dat betreft
is de situatie in Duitsland uiteindelijk heel vergelijkbaar met de onze. In principe
zou men het met het algemene goede trouw artikel af kunnen, maar door diverse
auteurs lijkt toch nog steeds een andere invulling aan de Treu und Glaube in
het arbeidsrecht gegeven te worden als in het algemene verbintenissenrecht op

grond van artikel 242 BGB. De Treuepflicht en de daaruit voortvloeiende
FOrsorgepflicht worden zelfs nog gehanteerd vanwege de persoonlijke binding
die de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt.
Het resultaat van de historische ontwikkelingen omtrent de Fiirsorgepflicht is
in artikel 77 van het Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes124 te vinden!25 en
luidt als volgt: De werkgever moet zijn verplichtingen op grond van de arbeids-
overeenkomst zo vervullen, zijn rechten zo uitoefenen en de belangen van de
werknemer voor zover ze in verband met de arbeidsovereenkomst staan zo
behartigen, als dat met in achtname van de bedrijfsbelangen en de belangen van
de andere werknemers ex Treu und Glauben redelijkerwijze verlangd kan

121 W Daubler, a.w. Rndnr. 656-657.

122   W. Db:ubler, Das Arbeitsrecht 2, 1995, p. 364-365.
123   H. Weber, a.w. p. 298.
124   RdA 1977, Heft 3 p. 173.
125 Miinchener Kommentar zum BGB 1997, Rndn. 403 bij artikel 611 BGB. In Duitsland

kent men geen aparte Wet op de arbeidsovereenkomst zoals bij ons. Men is daarmee al
meer dan 100 jaar bezig maar tot op heden zonder resultaat.
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worden.126 Dit ontwerp is echter na opheffing van de wetgevingscommissie die
zich hiermee bezighield  in 1978 niet verder tot ontwikkeling gekomen.127 Uit

onvrede is daarop door een kring van wetenschappers een nieuw ontwerp
gemaakt, waarin duidelijk afstand werd genomen van het ontwerp van 1977128

en waarin een apart open-norm artikel, gewijd aan de verplichtingen van de
werkgever, totaal ontbrak. Men wilde de nevenverplichtingen concreet uitwerken
en geen vage 'Generalklauseln:129 Dat lijkt wat al te kort door de bocht, want
een open norm kan nu eenmaal node gemist worden, maar zegt wel het nodige
over de wijze, waarop wetenschappers tegen deze norm aankijken; zij willen

geen algemene Fursorgepflicht, maar geconcretiseerde nevenverplichtingen van
de werkgever, waarbij vooral de beschermingsplichten van artikel 618 BGB

een belangrijke rol spelen.

6.7 Samenvatting en conclusie

In Duitsland wordt het goed werkgeverschap ook thans nog in de jurisprudentie
veelvuldig vormgegeven via de Fursorgepflicht. Men kent daarvoor geen speciale

wettelijke regeling. De algemene Fursorgepflicht wordt gegrond op artikel 611
juncto 242 BGB. De artikelen 617 tot en met 619 BGB bevatten de wettelijke

Fursorgepflicht, waarin afzonderlijke verplichtingen van de werkgever zijn
vastgelegd. Verder heeft de werkgever talrijke publiekrechtelijke bescher-

mingsplichten die door middel van de Fursorgepflicht in de individuele arbeids-
overeenkomst doorwerken en waar de werknemer door middel van de
Fursorgepflicht een beroep op kan doen. De mate waarin van de werkgever
verlangd wordt rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de
werknemer hangt zoveel mogelijk af van de omstandigheden van het geval en
van de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst.
In Duitsland kent men al een lange traditie ten aanzien van de verplichtingen
van de (goede) werkgever (en werknemer) en ontstond er, in tegenstelling tot
in Nederland, al vroegtijdig een uitgebreide rechtspraak en litteratuur met

126 De Duitse tekst luidt: Der Arbeitgeber hat seine Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhiiltnis
so zu erfullen, seine Rechte so auszuuben und die im Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhaltnis stehenden Interessen des Arbeitnehmers so zu wahren, wie dies unter
berucksichtigung der Belange des Betriebs und der Interessen der anderen Arbeitnehmer
des Betriebs nach Treu und Glauben billigerweise verlangt werden kann.

127     Th. Ramm, Ein Arbeitsvertragsgesetz der Entwurf des Arbeitskreises 'Wiederherstellung
der Deutschen Rechtseinheit' der Fritz Thyssen Stiftung fur Arbeits-und Sozialrecht in:
U. Drobnig und Th. Ramm, Arbeits- und Sozialrecht im vereinigten Deutschland gestem,
heute und morgen, Berlin: Duncker und Humblot 1996, p. 87.

128   Th. Ramm, a.w. p. 89.
129    Verhandlungen des neunundfunfzigsten Deutschen Juristentages, Hannover 1992, Band

I, D. Gutachten, Munchen 1992, p. 17.
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betrekking tot dit onderwerp. In de Nazi-tijd is men hiermee helemaal doorge-
slagen, hetgeen vooral betekende dat op werknemers zware verplichtingen gelegd
werden, die diep ingrepen in hun persoonlijkheid.'*Na 1945 gingde rechtspraak
op de oude voet van v66r de Nazitijd verder, zonder dat daar aanvankelijk (veel)
kritiek van de kant van de wetenschap op bestond. Sedert de jaren zeventig echter
dienden zich in de wetenschap nogal wat tegenstanders aan van de Fursorgep-
flicht en haar tegenhanger, de Treuepflicht, vanwege de nare bijsmaak die deze
begrippen tijdens de nazi-tijd hebben gekregen. Zij zijn allen van oordeel, dat
de arbeidsovereenkomst helemaal geen 'personenrechtliche Gemeinschafs-
verhaltnis' is en dat een dergelijke opvatting over de aard van de arbeidsovereen-
komst niet meer van dem tijd is.131 Bovendien is de Fursorgepflicht volgens een
aantal van hen totaal overbodig. Zij benoemen in het algemeen de bijkomende
verplichtingen van de werkgever als nevenverplichtingen, voortvloeiend uit de
algemene goede trouw van artikel 242 BGB, op grond waarvan de arbeidsover-
eenkomst volgens Treu und Glauben en de heersende verkeersopvattingen dient
te worden uitgevoerd. Ze kwamen langs die weg uiteindelijk tot hetzelfde
resultaat als middels de Fursorgepflicht.132 Wat dat betreft hinkt men enigszins

op twee gedachtes omdat men het eigenlijk met de invulling die aan de
Farsorgepflicht wordt gegeven in het algemeen weI eens lijkt te zijn, maar niet
met het jasje waarin deze wordt gestoken.

133

In de jurisprudentie zijn nog steeds volop uitspraken over de Fursorgepflicht
te vinden, ook al heeft de rechtspraak thans de Fursorgepflicht als gebaseerd

op de personenrechtliche Gemeinschafsverhaltnis in de ban gedaan, getuige
de uitspraak van het BAG uit  1985.134 Men kan blijkbaar toch niet goed zonder
een arbeidsrechtelijke open norm voor de verplichtingen van de werkgever. Dat
blijkt ook uit artikel 77 van het Ontwerp voor een arbeidsrechtwetboek. Het
ontwerp van de kring van wetenschappers uit 1992 schiet  zijn doel voorbij door
enkel concrete werkgeversverplichtingen op te nemen. Op zich zou men
natuurlijk wat de open normen betreft aan kunnen haken bij artikel 242 BGB,
maar daaraan werd in het ontwerp van  1992 niet gerefereerd.
Op de keper beschouwd vertonen het Nederlandse beginsel van goed werkgever-
schap en de Duitse Fursorgepflicht veel overeenkomsten. De verschillen lijken

130   W. Daubler, Das Arbeitsrecht 2, 1998, Rndnr. 642 en Das Arbeitsrecht j, 1998, Rndnr
785.

131   Zie bijvoorbeeld Schwerdtner, Fursorgetheorie und  Entgelttheorie en H. Weber, a.w.
292.

132 W. Diiubler, a.w. Rndnr. 653.

133 Volgens het ErfK/Dieterich 10 GG art. 2 Rn. 80 wordt de Fursorgepflicht tegenwoordig als

'niet meer van deze tijd' vermeden, zonder dat er op zich veel verandert.
134     BAG ZIP 1985, 1214, 1220 (unter C I 2b der Griinde) in W. Ddubler, a.w. Rndnr. 654.

Zie ook hoofdstuk 6.8.
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slechts optisch te zijn. In Duitsland wil men uiteraard met betrekking tot de

verplichtingen van de werkgever evengoed arbeidsrechtelijke vernieuwing van
de rechters, als deze maar niet op de Fursorgepflicht als 'personenrechtliche
Gemeinschafsverhalmis' gebaseerd wordt vanwege de negatieve klank die deze
in de Nazi-tijd heeft gekregen. In Nederland is het arbeidsrecht niet besmet met

negatieve ideologische opvattingen en terminologieen. Het goed werkgeverschap

werd in 1907 heel verlicht in ons burgerlijk wetboek opgenomen en is de eerste

70 jaar erg spaarzaam toegepast, dus nooit gecorrumpeerd.

Als we artikel  7:611   BW met artikel  77  van het ontwerp  voor een Duits
arbeidswetboek vergelijken, zouden we tot de conclusie kunnen komen dat de
tekst van artikel 77 een stuk minder archaYsch aandoet dan die van artikel 7:611
BW. Maar veel belangrijker is, dat de tekst van artikel 77 minder vaag is dan
artikel 7:611 BW, omdat hij ten minste iets zegt over de inhoud van de

verplichtingen van de werkgever. Hij zegt namelijk dat de belangen van de
werknemers behartigd dienen te worden (voor zover ze in verband met de
arbeidsovereenkomst staan) en geeft aan hoever de verplichtingen van de
werkgever reiken, namelijk zover 'als dat met in achtname van de bedrijfs-
belangen en de belangen van de andere werknemers ex Treu und Glauben

redelijkerwijze verlangd kan worden'. Daarmee is bepaald niet gezegd dat met
deze omschrijving alle vaagheden zijn ondervangen, maar toch geeft deze
beschrijving mijns inziens meer houvast als de wel heel open norm die Nederland

in artike17:611 BW kent. En als het open begrip 'bedrij fsbelang' nader ingevuld
zou kunnen worden, wordt een en ander nog wat concreter. Een soortgelijke
formulering zou in de Nederlandse wetgeving zeker niet misstaan.
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Dit deel gaat over de bijzondere werking van artikel 7:611 BW als vervoermiddel

voor rechten, die men anders niet zou kunnen verwezenlijken. Zo scheppen

publiekrechtelijke wetten die de werkgever verplichtingen opleggen, lang niet
altijd mogelijkheden voor de werknemer om deze af te dwingen. Voorbeelden
hiervan vormen onder anderen de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), de
Arbeidstijdenwet (ATW), de voormalige Wet arbeid gehandicapte werknemers

(WAGW), de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA)' en de Wet
stimulering arbeidsdeelname minderheden:
In de literatuur wordt soms het standpunt ingenomen dat een werknemer die
vindt dat de werkgever bepaalde publiekrechtelijke arbeidsrechtelijke voorschrif-
ten niet nakomt, geen rechtstreekse juridische stappen tegen de werkgever kan

ondernemen, maar wel via artikel 7:611 BW. Hij dient dan te stellen dat de

werkgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit het goed werkgeverschap niet
nakomt omdat hij in strijd met de betreffende regeling handelt.3

In hoofdstuk 8 wordt onderzocht in hoeverre deze opvatting valide is en welke

functie artikel 7:611 BW ten aanzien van publiekrechtelijke regelingen heeft.

Een tweede situatie waarin artikel 7:611 BW als vervoermiddel kan functioneren

betreft contractuele verplichtingen. Ook indien de werknemer geen partij is bij
een overeenkomst tussen de werkgever en (een) derde(n), zou hij onder

omstandigheden via artikel 7:611 BW wellicht nakoming van de betreffende
overeenkomst kunnen vorderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werkgever
zijn verplichtingen op grond van een sociaal plan niet naleeft.4 Nog verder gaat

1       Wet van 23-4-1998, Stb. 1998,290; in werking 1-7-1998.
2      Wetsvoorstel 25 369.
3       A.J.C.M. Geers, Recht en humanisering van de arbeid, Kluwer Deventer 1988, p. 301

e.v.; J.A.H. Blom, Seksuele intimidatie en agressie en geweld nu onder de Arbowet,
Arbeidsrecht 1994 nr. 10, p  16 e.v.; Elementair Sociaal recht, A.T.J.M. Jacobs en G.J.J.
Heerma van Voss, Samson H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1998, p  104.

4         Vanwege een herstructurering waren door de werkgever en de werknemersbonden richtlijnen
opgesteld in verband met de beeindiging van het dienstverband. Volgens de kantonrechter
handelde de werkgever in strijd met artikel 1638z (oud) BW door de betreffende richtlijnen
niet na te leven. Of de werknemer al dan niet lid van de bond was, was in deze procedure niet
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de vraag of een dergelijk handvat ook bestaat wanneer het niet om formele
overeenkomsten tussen een werkgever en (een) derde(n) gaat, maar om informele
afspraken tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, zoals bij
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid (verder STAR) het geval is.
In hoofdstuk 8 wordt nagegaan of en hoeverre artikel 7:611 BW hierbij als
rechtsingang kan fungeren.

Vaak is niet zeker of een direct beroep op bepalingen uit internationale verdragen
mogelijk is, omdat er twijfel bestaat omtrent hun rechtstreekse en/of horizontale
werking (in casu werking tussen werkgever en werknemer). Misschien is het
mogelijk dat artikel 7:611 BW dan in bepaalde gevallen uitkomst biedt.
In  hoofdstuk 10 wordt dit nader onderzocht. Als afsluiting zal ook beschreven
worden of er verschil is in de werking van internationale normen sec of via artikel
7:611 BW.

Bij de oplettende lezer zal nu onontkoombaar de vraag opkomen waarom er
in dit deel van het onderzoek geen hoofdstuk aan de grondrechten gewijd wordt.
De reden hiervan is dat de toetsing via artikel 7:611 BW bij de grondrechten
toch een nuance anders ligt. Ten aanzien van de grondrechten ligt immers reeds
vast dat ze indirect in de arbeidsovereenkomst doorwerken en dat de werknemer
er via artikel 7:611 BW een beroep op kan doen. De werking van grondrechten
zal dan ook in Deel III op een heel andere wijze benaderd worden.

aan de orde en speelde kennelijk geen rol van betekenis. Ktr. Eindhoven, 21 -6-1984,  NJ  1984,
227.
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8         ARTIKEL 7:611 BWALS VERVOERMIDDEL

VOOR PUBLIEKRECHTELIJKE VOOR-
SCHRIFTEN

8.1 Inleiding

Publiekrechtelijke wetten op het gebied van het arbeidsrecht bevatten vaak vele
voorschriften aan werkgevers, waarvan het in het belang van de werknemer is
dat ze door de werkgever worden nageleefd: Belangrijke voorbeelden vormen
de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. De Arbowet betreft de algemene zorg voor
veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid. De primaire
doelstelling van de Arbeidstijdenwet is het waarborgen van een basisniveau
van veiligheid, gezondheid en welzijn ten aanzien van arbeids-en rusttijden:
Beide wetten vormen hierna terrein van onderzoek voor de vraag of een
individuele werknemer ex artikel 7:611 BW zijn werkgever aan kan spreken.

8.2   De Arbowet

Het doel van de Arbowet is het vaststellen van bepalingen omtrent de arbeidsom-

standigheden in het algemeen en de veiligheid, de gezondheid en het welzijn
in verband met de arbeid in het bijzonder om menswaardige arbeid te
bevorderen:
Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht tot allerlei maatregelen die daartoe
bijdragen; hij dient bijvoorbeeld eentonig werk te vermijden (artikel 3h) en te
zorgen voor een veilige inrichting van de plaatsen waar het werk verricht wordt

(artikel 3c). Hij moet verder risico's inventariseren en evalueren (artikel 4).

1 Daarnaast kunnen ook nog algemene belangen bij deze wetgeving gemoeid zijn
2       W. de Lange, De nieuwe Arbeidstijdenwet, SMA  1995, p 171-179.
3      A.J.C.M. Geers, (red.) Schets arbeidsomstandighedenrecht, Kluwer Deventer 1991, p.

19.
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De artikelen 3,4 en  13 zijn misschien wel het meest relevant.4 Zij vormen de
zogenaamde   'kern   van de structuur  van de Arbowet'.5 In artikel  4  is  de
beleidsopdracht aan de werkgever vervat om zijn totale ondernemingsbeleid
mede te richten op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke
bescherming van de gezondheid en op het bevorderen van het welzijn van de
werknemers. Dat beleid dient de middelen te behelzen waarmee deze doelstelling
moet worden bereikt en op welke manier. Het moet de onderscheiden bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden vast leggen die in dit verband op de bij de werk-
gever werkzame personen rusten en dient gebaseerd te zijn op een deugdelijke
en op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van alle gevaren die de arbeid
voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich
meebrengt. In artikel 3 worden de basisprincipes vermeld die als richtsnoer en
toetsingskader moeten dienen voor het op grond van artikel 4 te voeren beleid:
De werkgever moet zodoende bijvoorbeeld zorgen voor een veilige inrichting
van de werkplaats en van de arbeidsplaatsen. Bovendien moeten de werkmetho-
den en de bij de arbeid gebruikte hulpmiddelen zoveel als redelijkerwijs kan
worden gevergd op ergonomisch verantwoorde wijze aan de werknemer zijn
aangepast. Eentonig werk moet vermeden worden en er moeten doeltreffende
maatregelen genomen worden opdat de werknemer zich in een situatie waarin
onmiddellijk gevaar voor zijn veiliglieid of gezondheid bestaat, in veiligheid
kan stellen. De werknemers moet zoveel mogelijk beschermd worden tegen
seksuele intimidatie alsook tegen agressie en geweld en de daaruit voortvloeiende
nadelige gevolgen. Zie respectievelijk artikel 3 lid la, lid ld, lid 2 a en b. Artikel
13 verplicht werkgevers en werknemers tot samenwerking in het behartigen van
de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf of de inrichting.
Voorts heeft de werkgever een informatieplicht en een plicht tot onderricht over
de aard van de werkzaamheden en de gevaren die daar mogelijkerwijs ten aanzien
van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn aan verbonden (kunnen) zijn
en hoe die voorkomen of beperkt kunnen worden (artikel 6). Tenslotte dient
de werkgever zich te voorzien van deskundige bijstand, ondermeer voor het
opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, voor het uitvoeren van
arbeidsgezondheidskundig onderzoek en voor het adviseren en samenwerken
met de werkgever, werknemers en ondememingsraad over arbeidsomstandig-
hedenbeleid en het meewerken aan de uitvoering daarvan (artikel 17 juncto artikel
18). Bovendien dient hij zijn werknemers in staat te stellen periodiek gezond-
heidskundig onderzoek te ondergaan (artikel 24a).

4     Zie voor een uitgebreide bespreking van deze artikelen van H.J. Zwam, in: Schets

arbeidsomstandighedenrecht, A.J.C.M. Geers, (red.), Kluwer 1991, p. 26 e.v.
5       A.J. de Roos, De Arbowet, SMA 1982, p,308.
6 A.J.C.M. Geers, a.w. p. 91.
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De werkgever moet dus op grond van de Arbowet een actief beleid voeren en

hij kan niet gaan zitten wachten op aanmaningen van de Arbeidsinspectie.

8.2.1 Handhaving van de Arbowet

De handhaving van het bij of krachtens de Arbowet bepaalde is opgedragen
aan de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen
ambtenaren van de Arbeidsinspectie:
Wanneer er tussen de werkgever en werknemers meningsverschil bestaat omtrent

de naleving van de wet dan wel omtrent de aanwezigheid van ernstig gevaar

voor  personen als bedoeld in artikel  37  lid 1, kunnen de werkgever  en  de
ondernemingsraad, of bij gebreke daarvan een meerderheid van de belanghebben-
de werknemers, een zogenaamd verzoek om wetstoepassing doen op grond van
artike140 van de Arbowet. Een dergelijk verzoek kan nooit door een individuele
werknemer op eigen initiatief gedaan worden: Daar komt nog bij dat een verzoek

tot wetstoepassing in de praktijk nauwelijks plaatsvindt: Een werknemer kan

weliswaar bij de Arbeidsinspectie een klacht indienen met betrekking tot de
naleving van de wetgeving, maar het is de vraag of daar veel resultaat van te

verwachten valt; hij heeft geen beroepsmogelijkheid wanneer de klacht niet tot
een onderzoek leidt.10 De Arbowet kent zodoende belangrijke bepalingen ten
behoeve van het welzijn van de individuele werknemer, maar deze heeft op grond
van de Arbowet tegenover zijn werkgever geen directe juridische actiemoge-

lijkheid."
En daar kan hij wel degelijk behoefte aan hebben omdat zijn belangen niet altijd
zullen stroken met de opvattingen van de ondernemingsraad dienaangaande
of de meerderheid van de belanghebbende werknemers of simpelweg omdat

het bedrijf geen ondernemingsraad heeft en/of omdat er geen meerderheid van

belanghebbende werknemers bestaat, aangezien hij de enige of 66n van de
weinige werknemers is die belang heeft bij naleving van een bepaalde wettelijke
regeling. Bijvoorbeeld wanneer een aantal homoseksuele werknemers wegens
hun seksuele gerichtheid steeds gepest wordt tijdens hun werkzaamheden of
wanneer er door autochtone werknemers alsmaar denigrerende en discrimine-

7           Art. 32 Arbowet. Zie uitgebreid  J. van Drongelen, Toezicht en opsporing in: Schets

Arbeidsomstandighedenrecht, p. 102.
8 A.J.C.M. Geers, a.w. p. 270.
9        Elementair Sociaal Recht, A.T.J.M. Jacobs, en G.J.J. Heerma van Voss, Samsom H.D.

Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1998,  p. 100 en A.C.J.M. Wilthagen, Het overheids-

toezicht op de arbeidsomstandigheden, een onderzoek naar het functioneren van de
Arbeidsinspectie, Amsterdam 1993.

10 A.J.C.M. Geers, a.w. p. 285.
11 A.J.C.M. Geers, a.w. p. 270 en 284-286.
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rende uitlatingen gedaan worden tegen een paar buitenlandse werknemers of
als iemand door de groep wordt buitengesloten omdat hij een buitenbeentje is.
Dergelijke uitsluitingsmechanismen kunnen fnuikend zijn voor iemands geestelijk
welzijn.  Ook kan het gebeuren dat 66n werknemer een specifieke machine
bedient die volgens hem gevaar oplevert.

8.2.2 De verhouding van de Arbowet tot artikel 7:658 BW

Civielrechtelijk wordt de werknemer beschermd door artikel 7:658 BW. Artikel
3 Arbowet is een publiekrechtelijke uitwerking van het oude civielrechtelijke
artikel 7A:1638x BW, dat de aansprakelijkheid van de werkgever bij bedrijfsong-
evallen en arbeidsongeschiktheid regelde:2 Dit artikel beperkte zich niet tot
bedrijfsongevallen en arbeidsongeschiktheid, maar verplichtte de werkgever
tot vergoeding van de algehele schade die de werknemer bij de uitoefening
van zijn werkzaamheden leed, omdat de werkgever zijn verplichtingen op
grond van dit artikel niet nakwam. Oorspronkelijk was het volgens de
Memorie van Toelichting bij het NBW de bedoeling om de omschrijving
van artikel 3 van de Arbowet in artike17:658 BW over te nemen, maar gezien

de lengte van dit artikel, werd letterlijke overname niet opportuun bevonden.
Derhalve is weer teruggegrepen op de formulering van artikel 7A:1638x BW
(oud).  Artikel 7:658 BW is echter met zoveel woorden gericht op het voor-
komen van schade voor de werknemer, niet op bescherming tegen gevaar. 13

Dit terwijl artikel 3 van de Arbowet volgens zijn inhoud wel degelijk ook
gericht is op bescherming tegen gevaar. 14 Artikel 3 van de Arbowet geeft
veel explicieter aan hoever de bescherming van de werknemer in het kader
van welzijn, gezondheid en veiligheid gaat. Het lijkt er zodoende op dat artikel
7:658 BW de werknemer andere en minder waarborgen biedt dan artikel 3
Arbowet. Gezien de tekst van artike17:658 BW en de Memorie van toelichting
is het met name niet aannemelijk dat het welzijn van de werknemer onder
dit artikel valt. Dit begrip wordt in de Arbowet niet beperkt tot een vage notie,
maar is vrij concreet in zijn uitwerking. Onder welzijn worden namelijk geacht
te vallen: Aanpassing van de arbeidssituatie en -taak aan de eigenschappen van
werknemers, ruimte voor werknemers om hun werk naar eigen inzicht in te
kunnen verrichten, ruimte om contacten te kunnen onderhouden met andere

12          De Arbeidsovereenkomst, Kluwer, aantekening 12 bij artikel 1638x BW; Wetsvoorstel
23 438 MvT p. 38.

13     Wetsvoorstel 23 438, MvT p. 38.
14       In artikel 3b Arbowet staat bijvoorbeeld te lezen dat de gevaren voor de veiligheid of de

gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.
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werknemers en informatieverstrekking over doel en resultaten van de arbeid. 15

Het is dan ook een verdedigbaar belang van de werknemer dat hij de rechten

die hij op grond van artikel 3 van de Arbowet artikel heeft tegen zijn werkgever
kan inroepen.
Bovendien creeert de Arbowet nog andere belangrijke rechten voor werknemers,
zoals recht op onderricht, voorlichting (beide staan geregeld in artikel 6) en

(algemene) informatie. Dit laatste is een afgeleid recht; het staat niet met zoveel

woorden in de Arbowet, maar kan afgeleid worden uit de artikelen 6 en  13. 16

Aan de andere kant is het niet per definitie zo, dat wanneer de werkgever
overeenkomstig de publiekrechtelijke veiligheidsvoorschriften heeft gehandeld,
hij civielrechtelijk niet meer aansprakelijk is ex artikel 7:658 BW.17 Het verzuim

om de werknemer instructies te geven ten aanzien van de door hem in acht te
nemen veiligheidsmaatregelen, werd de werkgever bijvoorbeeld aangerekend,

hoewel hij aan zijn publiekrechtelijke verplichtingen had voldaan door zijn
stoomketel te laten keuren door de Dienst voor het Stoomwezen.18 De werkgever

zal in het kader van artikel 7:658 BW tenminste moeten voldoen aan de (publiek-
rechtelijke) veiligheidsvoorschriften, zoals inofkrachtens de Arbeidsomstandig-
hedenwet (en nog andere specifieke sectorwetgeving) staan geformuleerd.

19

8.2.3 De rol van artikel 7:611  BW

Nu de handhaving op grond van de Arbowet voor de individuele werknemer
ten aanzien van onderwerpen die niet onder artikel 7:658 BW vallen,  niet goed

mogelijk is, roept dit vervolgens de vraag op of het civiele recht via artikel 7:611

BW uitkomst kan bieden. Kan de werknemer zich op de verplichtingen van de
goede werkgever beroepen om te bewerkstelligen dat voor zijn situatie de
indicatieve normeringen van de Arbowet, zoals die met name in artikel 3

geformuleerd zijn en voor zover ze niet onder artikel 7:658 BW vallen, concreet

15       H.J.van Zwam, Deverplichting vandewerkgeverin: Schets van hetarbeidsomstandighe-
denrecht, P. 52 en P.E. van der Poest Clement, en A.H.M. Boere, Handboek Arbowet,
Sdu Den Haag 1996, p. 65.

16 A.J.C.M. Geers, a.w. p. 268 en 271.
17      HR 29-4-1983, NJ 1984, 19. Hiermee was de werkgever echter niet privaatrechtelijk

gedisculpeerd omdat hij geacht werd zich te moeten laten voorlichten door cen deskundig
persoon of instelling over alle gevaren die aan het gebruik van dat toestel en dat proces

zijn verbonden.
18 Ktr. Rotterdam, 7-10-1992, JAR 1992,137
19     A.J.C.M. Geers en J.K.M. Gevers, Arbeidsomstandighedenrecht, Kluwer 1979, p. 143.
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worden toegepast? Deze vraag wordt op meerdere plaatsen in de literatuur
bevestigend beantwoord.20
Men kan zich afvragen of dit juist is en of er geen onnodige omweg gemaakt
wordt. Dit om de volgende redenen:
In artikel 6:248 lid 1 BW staat te lezen dat de overeenkomst niet alleen de door
partijen overeengekomen gevolgen heeft, maar ook die welke, naar de aard der
overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijheid en billijkheid
voortvloeien. De wet is de belangrijkste aanvullende bron van contractuele
verbintenissen:1 Artikel 6:248 lid 1 BW zegt niets over de status van de wet,
waarnaar het verwijst. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen civielrechtelijke
wetten en publiekrechtelijke. Artikel 6:248 BW schept zodoende voor de
werknemer de mogelijkheid om van de werkgever nakoming van zijn wettelijke
verplichtingen op grond van publiekrechtelijke arbeidswetgeving te vorderen.
Dit betekent, dat nakoming van voorschriften van de Arbowet middels artikel
6:248 lid 1 BW door de werknemer in de arbeidsverhouding afgedwongen kan
worden, aangezien dit geacht kan worden in overeenstemming met de aard van
de arbeidsovereenkomst te zijn. Ook als er geen beroep op dit artikel wordt
gedaan is het van toepassing omdat de rechter op grond van artikel 48 Rv. de
rechtsgronden ambtshalve dient aan te vullen.
In de jurisprudentie zijn slechts weinig uitspraken over deze materie te vinden,
wellicht omdat het zo vanzelfsprekend wordt geacht dat publiekrechtelijke
bepalingen via artikel 6:248 lid 1 BW in het privaatrecht werking hebben. Daar
werden niet veel woorden aan verspild.22 Slechts een enkele keer kwam het aan
de orde. De advocaat-generaal schreef in zijn conclusie bij een arrest van de
Hoge Raad van maart 199523 dat de arbeidsovereenkomst op grond van artikel
6:248 lid 1 BW tussen partijen ook de uit de wet voortvloeiende rechtsgevolgen
heeft en dat dat mede geldt voor in de Arbowet of in enige andere wet
voorkomende voorschriften. Dit als reactie op het verweer van de werkgever
in cassatie dat een particuliere wederpartij geen beroep kon doen op de Arbowet.
In de literatuur wordt op verscheidene plaatsen gemeld dat een individuele
werknemer middels het goed werkgeverschap indirect een beroep kan doen op
de Arbowet.24 Als argument wordt daarbij door Geers o.a. gebruik gemaakt van
de oordeelsvorming van de Hoge Raad in zijn uitspraak van 9 november  1985

20 A.J.C.M. Geers, a.w. p. 301 e.v.; J.A.H. Blom, Seksuele intimidatie en agressie en geweld
nu onder de Arbowet, Arbeidsrecht 1994-10, p. 16; ESR, a.w. 1998, p. 108; E,J.H.M.
Lousbers, Bescherming van de arbeid in het licht van nieuwe technologiein, Vermande
1997, p. 301.

21     Asser-Hartkamp II, 1993, nr, 290-291.
22 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Breda, 9-12-1985, KG 1985, 2314.
23 HR 3-3-1995, JAR 1995,79, r.0. 2.1.5.

24     Zie noot 370.
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inzake van Haaren/Cehave25 waarin de Hoge Raad relateert aan de 'huidige

rechtsopvattingen' zoals die ondermeer tot uiting komen in cao-bepalingen op
dit gebied en de brede instemming, die het Wetsvoorstel WAGW in de Tweede
Kamer had ondervonden. Het ging in deze zaak onder anderen om de vraag of
een werkgever op grond van artikel 1638z (oud) BW verplicht was de
gehandicapte werknemer passende arbeid aan te bieden. Volgens Geers geldt
een soortgelijke redenering voor de gewenste humane arbeidsomstandigheden
voor werknemers. Dit omdat bij de behandeling van de Arbowet, die qua
doelstelling, inhoud en procedurele effectueringsmogelijkheden wel een zekere

overeenstemming van de WAGW vertoont, van een 'opvallende eensgezindheid'
van de Kamer gesproken kon worden. Bovendien zou mede door invloed van
deze wet het aantal cao-bepalingen op dit punt zijn toegenomen. 26

Ook zonder de redenering van Geers zou een individuele werknemer volgens
mij vanwege de enkele inhoud van artikel 6:248 lid 1 BW beroep op de Arbowet

(en andere publiekrechtelijke regelingen) kunnen doen. Daarvoor is helemaal

geen beroep op artikel 7:611 BW nodig. Dit is naar mijn smaak zelfs dogmatisch
onjuist, nu artikel 6:248 lid 1 BW immers eenduidig vaststelt, dat de inhoud
van de overeenkomst mede door de wet bepaald wordt. In het reeds genoemde
arrest van november 1985 was de brug van artikel 7:611 BW wel noodzakelijk
aangezien hier de verplichting van de werkgever om de werknemer aangepaste
arbeid te laten verrichten door de Hoge Raad o.a. juist gebaseerd werd op
toekomstige publiekrechtelijke wetgeving. De Hoge Raad formuleerde dit aldus:
'Het strookt met de huidige rechtopvattingen, zoals die ondermeer tot uiting
komen in cao-bepalingen ........., alsmede met de in het ontwerp van Wet
houdende regelen met betrekking tot de bevordering van de deelname van

gehandicapten aan het arbeidsproces - dat, gelijk de Nadere MvT constateert,
tijdens de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer 'brede instemming'
heeft gevonden -, om de lijn van voormeld arrest van 3 februari 1978 alsvolgt
door te trekken'.
Op diverse plaatsen in literatuur wordt de opvatting van Geers dat publiekrech-
telijke arbeidswetgeving via artikel 7:611 BW in de individuele arbeidsover-
eenkomst doorwerkt, door andere auteurs in soortgelijke gevallen gehanteerd,
bijvoorbeeld bij ongewenste intimiteiten27. Het lijkt wel of men elkaar klakkeloos

navolgt. En dit is niet slechts een theoretisch kwestie omdat er ook materieel
verschil bestaat tussen directe werking van de publiekrechtelijke regeling en
indirecte middels artikel 7:611 BW. Het verschil met een rechtstreekse
vorderingsmogelijkheid tot nakoming van in de publiekrechtelijke regelingen

25    HR 8-11-1985, NJ 1986, 309.
26 A.J.C.M. Geers, a.w. p. 302.
27 Deze vallen onder artikel 3 van de Arbowet.
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omschreven verplichtingen van de werkgever is dat er door de rechter in het
kader van artikel 7:611 BW een redelijkheidstoets wordt gehanteerd, waardoor
de regeling niet integraal hoeft te worden toegepast. Bij toepassing ex artikel
6:248 lid  1  BW komt zo'n toetsing niet of nauwelijks aan de orde.
Artikel 7:611 BW kan echter in dit kader wel een andere functie hebben:
De Arbowet is, zoals hierboven is geconstateerd, vanwege artikel 6:248 lid 1
BW direct van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Er bestaan echter ook
rechten, die weliswaar op de Arbowet gebaseerd worden, maar daar niet
onmiddellijk uit voortvloeien. Deze rechten kunnen via artikel 7:611 BW hun
entree in de arbeidsovereenkomst maken. Zo verlangt artikel 3 Arbowet, dat
de gezondheid van de werknemer beschermd wordt. Dit wordt echter niet nader

gespecificeerd. Op grond van artikel 7:611 BW juncto artikel 3 Arbowet zou
de werknemer van de werkgever kunnen verlangen een rookvrije ruimte te
crearen. Of maatregelen om de terreur van de hele dag aan opgedrongen muziek
bloot te staan, te beteugelen. In een zaak die speelde voor de Kantonrechter
Groenlo vorderde een werknemer dat hij op de werkplek niet langer blootgesteld
werd aan de luidruchtige 'arbeidsvitaminen' van zijn collega's. Volgens de
kantonrechter had de werkgever voldaan aan zijn verplichtingen op grond van
de Arbowet, was artikel 7:658 BW volstrekt niet aan de orde, maar diende hij
wel, indien het bedrij f de mogelijkheden daartoe bood, op grond van het goed
werkgeverschap, de werknemer een andere werkplek aan te bieden of tenminste
geluidwerende oordoppen te verschaffen. 28

In gevallen waarin de Arbowet leemten of onduidelijkheden bevat, biedt artikel
7:611 BW dus een mogelijkheid om deze op te vullen.

Een tweede vraag die zich in dit kader voordoet is deze: kan artikel 7:611 BW
meer opleveren dan artikel 7:658 BW of speelt het goed werkgeverschap naast

artikel 7:658 BW nog een aparte rol? Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad
mist artikel 7:611 BW zelfstandige betekenis naast artikel 7:658 BW.29 Dit
betekent dat wanneer de werkgever door de rechter geacht wordt aan zijn
verplichtingen voortvloeiend uit artikel 7:658 lid 1 BW te hebben voldaan, hij
in principe tevens geacht wordt als goed werkgever te hebben gehandeld. Daarbij
moet echter wel bedacht worden, dat het hier steeds ging om uitspraken in zaken,
waarin door de werknemer schadevergoeding gevorderd werd vanwege
ongelukken tijdens het werk.

28 Ktr. Groenlo, 14-4-1997, JAR 1997,113.
29        HR 17-11-1989, NJ 1990,572 (Zie ook 71/VS 1990 p. 73 met noot MGR) en HR 22-3-1991,

NJ 1991,420.

88



ARTIKEL 7:611 BW ALS VERVOERMIDDEL VOOR PUBLIEKRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN   8

Artikel 7:658 BW lijkt zich dus te beperken tot veiligheidsvoorschriften en
voorzover artikel 7:611 BW nakoming hiervan beoogt te vorderen, heeft het

geen toegevoegde waarde.

8.3 De Arbeidstijdenwet

Het doel van de Arbeidstijdenwet is het vaststellen van bepalingen tot beperking
van de arbeidsduur in het algemeen en het tegengaan van gevaarlijke arbeid van
jeugdige personen en vrouwen in het bijzonder.30 De Arbeidstijdenwet geeft
de werkgever een aantal voorschriften ten aanzien van werk- en rusttijden van
werknemers in het algemeen. Voor bijzondere categorieen kent de wet speciale
regelingen, zoals voor jongeren en zwangere werkneemsters. Zo mag iemand

die nog geen  18 jaar is geen nachtarbeid verrichten en is de werkgever verplicht
de arbeid zo in te richten, dat rekening gehouden wordt met de specifieke

omstandigheden van een zwangere werkneemster.

8.3.1 De handhaving van de Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet kent, evenals de Arbowet, een summiere handhaving met
behulp van strafrechtelijke sancties door de overheid middels de Wet economi-
sche delicten om de minimaal noodzakelijk geachte bescherming te bieden. De
Arbeidstijdenwet bevat bijvoorbeeld ten aanzien van de arbeidstijden een

standaardregeling en een overlegregeling. Deze houden in dat een werknemer

van  18 jaar of ouder slechts tewerkgesteld mag worden volgens de standaardrege-
ling van maximaal 9 uur per dag, tenzij daar bij collectieve regeling van

afgeweken wordt in die zin, dat een werknemer dan hoogstens 10 uur per dag
mag werken. Komt de werkgever een werkdag van 10 uur overeen zonder dat
daar een collectieve regeling voor bestaat, dan leidt dit tot nietigheid van het

beding, maar bestaat er geen strafrechtelijke sanctionering. Deze geldt pas bij
overtreding van de 10-uurs norm. Zolang men daaronder blijft, maar wel boven
de wettelijk toegestane norm geraakt, doordat er geen collectieve regeling is,

is er sprake van een nietig beding, maar geen delict. Wanneer een werkgever
niet aan een cao gebonden is en in zijn onderneming geen medezeggenschaps-
orgaan (een ondernemingsraad, dienstencommissie ofpersoneelsvertegenwoordi-
ging) is ingesteld, is hij steeds gehouden de standaardregeling toe te passen.

Zo'n werkgever kan echter straffeloos van deze wettelijke norm afwijken zolang
hij de overlegregeling niet overstijgt. En de kans dat hij dat doet, is niet gering,

wanneer hij constateert dat concurrerende werkgevers, die wel onder de

30      Wetsvoorstel 23 646, MvT p. 38.
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overlegregeling vallen, een 10-urige werkdag kunnen hanteren. Hij gokt er dan
op, dat zijn werknemers daar niet in rechte tegenop zullen komen.3'De handha-

ving door de overheid is zo beperkt opgezet vanwege de herbezinning van de
rol van de overheid in de samenleving. Daarbij past volgens het kabinet niet
slechts deregulering, maar ook versoepeling van de norm. Voorzover er een
overlegregeling totstandgekomen is, moeten de partijen daarbij ook maar voor
handhaving zorgen.32 C)p zichzelf bestaat hiertegen niet veel bezwaar, ware het
niet dat deze opvatting niet opgaat voor de ongebonden werkgevers die de norm
overtreden.33 In de Tweede Kamer werden over deze materie verschillende malen

vragen gesteld omdat men niet gerust was over de handhavingsmogelijkheden
voor individuele werknemers. Het antwoord van de minister was steeds, dat
werknemers nakoming van de werkgever konden vorderen op dezelfde manier
als ze een loonvordering in konden stellen of vakantiedagen konden eisen,
hetgeen niet echt bevredigend werd gevonden.

34

Daar komt nog bij dat, voorzover er op papier al wel een mogelijkheid tot
strafrechtelijke sanctionering bestaat, deze in de praktijk waarschijnlijk weinig
zal opleveren gezien de geringe prioriteit bij de Arbeidsinspectie voor dit deel
van haar taak.35 De Arbeidsinspectie, die het toezicht op de naleving van de

Arbeidstijdenwetwet tot taak heeft, is zodanig overbelast dat zij nauwelijks in
staat zal zijn naleving te vorderen.36 Immers, zelfs in het kader van de Arbowet
verschijnt zij in feite alleen wanneer er ernstige ongelukken zijn gebeurd of bij
routinematige inspecties en valt niet te verwachten dat aan de handhaving van
de Arbeidstijdenwet meer tijd besteed zal kunnen worden, tenzij de personeels-
formatie bij de Arbeidsinspectie aanzienlijk uitgebreid wordt. 37

Een strafrechtelijke sanctie hoeft bovendien voor een individuele werknemer
niet veel effect te hebben. Bij de meeste sancties zal het immers gaan om
overtredingen met lage boetes 38, waarvan nog maar afgewacht zal moeten worden
of ze een werkgever zo raken, dat hij voortaan overeenkomstig de wet handelt.

31      M.M. Olbers, De voorstellen tot handhaving van de Arbeidstijdenwet, SMA 1994-10, p.
542.

32    M.M. Olbers, a,w. p, 541.
33    Vgl. M.M. Olbers, a.w. p. 542.
34     Zie o.a. Nota naar aanleiding van het eindverslag van Wetsvoorstel 23 646 nr. 11, p, 15

en p. 17 en Tweede Kamer 66-3974.
35    M.M. Olbers, a.w. p. 543.
36     Per 2000 bedrijven is er slechts 1 inspecteur van de Arbeidsinspectie beschikbaar. Zie

A.J.CM. Wilthagen, Het overheidstoezicht op de arbeidsomstandigheden,  een onderzoek
naar het functioneren van de Arbeidsinspectie, Amsterdam 1993, p. 235.

37        Zie A.T.J.M. Jacobs en G.J J. Heerma van Voss, a.w  1998, p  100 en A.J.C M. Wilthagen,
a.w. met name p. 235-236-238.

38      De boete maximaal bedraagt slechts f 25.000.- op grond van art.  1 onder 4 juncto art.
6 lid 1 onder 4 WED. Wel is in plaats daarvan een hechtenis van maximaal 6 maanden
mogelijk, maar bij mijn weten is die nog nooit opgelegd.
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Nu wordt afwijking van de voorschriften middels een beding in het algemeen
gesanctioneerd met nietigheid. Zo ook het hierboven omschreven geval over
afwijking van de standaardregeling. Of de werknemer daar in de praktijk iets
aan heeft is een tweede.39 De werkgever worden echter ook een aantal

verplichtingen opgelegd, waarvan niet gezegd kan worden dat ze een met de
wet strijdig beding vormen als de werkgever er geen uitvoering aan geeft en
waarvan geen nakoming gevorderd kan worden. Er is dan helemaal geen beding
totstandgekomen, maar de werkgever handelt wel degelijk in strijd met de wet.

De Arbeidstijdenwet kent hiervan legio voorbeelden waarvan ik er enige zal
noemen: op grond van artikel 4:8 ATW moet de werkgever de vrouwelijke
werknemer die een kind borstvoeding geeft in staat stellen het kind op het werk
te zogen en waar nodig een geschikte afgesloten ruimte ter beschikking stellen.

Ingevolge artikel 4:4 lid 1 ATW moet de arbeid van een jeugdige werknemer

zodanig ingericht worden, dat hij in staat is volgens de voor hem geldende
wetgeving onderwijs te volgen. Artikel 4:9 ATW zegt dat bij gezondheidsproble-

men, voortvloeiend uit de nachtdienst, de werknemer binnen een redelijke termijn
ander werk moet krijgen. In dit soort gevallen kan de werknemer zich niet op
nietigheid noch op vernietigbaarheid van het beding beroepen, maar heeft hij
behoefte aan een vordering tot nakoming van de wet. Ook valt te denken aan
de algemene doelstelling van de wet dat de werkgever bij het vaststellen van
de arbeidstijd rekening dient te houden met de zorgverplichtingen van de
werknemer.

8.3.2 De rot van artiket 7:611  BW

Met betrekking tot concrete normen zoals artikel 4:9 en 4:4 lid 1 ATW geldt,

evenals bij de Arbowet en andere publiekrechtelijke regelingen, dat deze vanwege
artikel 6:248 lid 1 BW direct door de werknemer in te roepen zijn. De brug van
artikel 7:611 BW hoeft hier dus niet gebruikt te worden. Ten aanzien van

algemene normen ligt dit anders.

Jurisprudentie over de Arbeidstijdenwet is er nog nauwelijks, nu deze pas
per 1 januari 1996 in werking is getreden en dan nog niet eens voor alle
ondernemingen. De Arbeidstijdenwet werd voorafgegaan door de Arbeidswet
van 1919, waarin eveneens verplichtingen voor de werkgever stonden, zonder
dat daar een civiele juridische actiemogelijkheid voor de werknemer tegenover
stond. E6n van die verplichtingen betrof het in staat stellen van vrouwelijke
werknemers om hun baby borstvoeding te geven.*' Daarover zijn diverse

39      Voor een kritische bespreking van deze mogelijkheid zie M.M. Olbers, a.w. p 547-548.
40    Artikel 11 Arbeidswet 1919.
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procedures gevoerd, waarin er door de rechter steeds zondermeer vanuitgegaan
werd dat de individuele werknemer een rechtstreeks beroep op de Arbeidswet
kon doen.41 Het was zelfs zo, dat zowel de Rechtbank Amsterdam als het Hof
Amsterdam 2 in hoger beroep eerst toetsten of de handelwijze van de werkgever
aan de Arbeidswet voldeed en vervolgens of hij aan zijn verplichtingen aan artikel
7:611 BW had voldaan. Kennelijk beschouwden de beide rechterlijke instanties
dit als twee verschillende verplichtingen, hetgeen op zich niet onlogisch is omdat,
zoals in het onderdeel over de Arbowet beschreven is, de werkgever nog niet
aan zijn civielrechtelijke verplichtingen voldaan hoeft te hebben zodra hij aan

zijn publiekrechtelijke verplichtingen heeft voldaan. Het Hof oordeelde in hoger
beroep, dat als de werkgever overeenkomstig de Arbeidswet had gehandeld,
hij tevens als goed werkgever was opgetreden. De verplichtingen ex artikel 7:611
BW omvatten volgens het Hof zodoende niet meer dan die op grond van de
Arbeidswet, hetgeen gezien het bovenstaande weer minder voor de hand liggend
is, althans als dit als een algemene opvatting van het Hof valt te beschouwen.
In een latere uitspraak oordeelde het Hof Amsterdam in een vergelijkbare zaak
op dezelfde wijze.43

Indien er geen sprake is van een beding, maar wel strijd met de bepalingen van
de Arbeidstijdenwet, zoals boven reeds beschreven ten aanzien van de artikelen
4:8,4:4 lid 1 en 4:9, kan de werknemer middels artikel 6:248 lid 1 BW nakoming
van de daar gestelde verplichtingen van de werkgever vorderen.
De rechters vonden dat kennelijk op grond van de voormalige Arbeidswet zo
vanzelfsprekend, dat daar verder geen woorden over vuil werden gemaakt.
Ten aanzien van de Arbeidstijdenwet geldt dus met betrekking tot de actiemoge-
lijkheden van de individuele werknemer in grote lijnen hetzelfde als wat over
de Arbowet is opgemerkt.
Maar ook in de Arbeidstijdenwet is niet alles eenduidig. 70 is 6dn van de
doelstellingen van deze wet het makkelijker maken van de combinatie arbeid
en zorg. In de considerans van de wet staat althans dat zij beoogt 'de combineer-
baarheid van arbeid en zorgtaken, alsmede andere verantwoordelijkheden buiten
de arbeid' te bevorderen. Uiteindelijk valt daarvan in de tekst van de wet weinig
te bespeuren. Bovendien ontbreken concrete voorzieningen voor individuele
werknemers.44 De enige bepaling die relevant is voor werknemers met zorgtaken
is artikel 4:2 lid  1  en dat is ook meteen de enige bepaling die op de individuele

41      Hof A'dam 30-5-1980, NJ 1981, 136; Rb. A'dam, 27-9-1979, NJ 1980, 236 en Hof A'dam,
5 juli 1984, N./ 1985,119.

42     Hof A'dam 30-5-1980, N./ 1981, 136.
43     Hof A'dam 5-7-1984, N./ 1985,119.
44     Zie W.C. Monster, Zorgtaken en de Arbeidstijdenwet, SMA 1996, p. 594 e.v.
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werknemer is toegesneden45 Dit artikel bepaalt echter alleen maar dat een

wijziging van de arbeidsduur minstens 28 dagen van te voren aan de werknemer

medegedeeld moet worden. Stel nu, dat een werknemer zijn werktijden
'
s morgens een kwartiertje aan wil passen, omdat hij zijn kind naar school moet

brengen, dan boden, danwel biedt de Arbeidstijdenwet hem daartoe met een
dergelijke beperkte regeling geen directe mogelijkheid. Hij kan dan zijn toevlucht
nemen tot artikel 7:611 BW om zijn verzoek ingewilligd te krijgen onder

verwijzing naar de intentie van de Arbeidstijdenwet.

8.4 Conclusie

Publiekrechtelijke voorschriften aan werkgevers zoals de hier beschreven
Arbowet en de Arbeidstijdenwet en verder ook de Wet gelijke behandeling
mannen en vrouwen en de Wet minimumloon minimumvakantietoeslag zijn
wettelijke concretiseringen van werkgeversverplichtingen. Het is zelfs z6, dat

deze verplichtingen op grond van het goed werkgeverschap in principe ook al
geacht konden worden te bestaan zonder deze wettelijke regelingen. Eerder

noemde ik al het voorbeeld van de verplichting tot het verschaffen van passende
arbeid in het kader van de WAGW, waarbij door de Hoge Raad o.a. werd
verwezen naarde huidige rechtsopvattingen.46 Een goede werkgever zal sowieso

al zorg moet dragen voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van zijn
werknemers. De mate waarin dat dient te gebeuren wordt nader bepaald door
de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Op deze wetten kan door de werknemer
rechtstreeks een beroep gedaan worden vanwege artikel 6:248 lid 1 BW. Een
omweg via artikel 7:611 BW is daarvoor, in tegenstelling tot sommige

opvattingen in de litteratuur, helemaal niet nodig. Wanneer de wettelijke
regelingen leemten of onduidelijkheden vertonen, kunnen deze middels een

beroep op artikel 7:611 BW aangevuld c.q. opgeheven worden. Met name hier
kan artike17:611 BW met betrekking tot de arbeidsomstandigheden meerbieden
dan artikel 7:658 BW, omdat het laatste artikel blijkens zijn tekst en de Memorie
van Toelichting enkel op vergoeding van schade gericht lijkt te zijn. Ten aanzien

van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet lijkt een duidelijke rol voor artikel 7:611

BW weggelegd te zijn voor zover die wetten geen concrete voorzieningen voor
individuele werknemers kennen.

45      W.C. Monster, a.w. p. 599. Dit is een conditio sine qua non voor werknemers met zorgta-
ken, omdat zij de gelegenheid moeten krijgen hun zorgregelingen daarop af te stemmen.

46 Zie hoofdstuk 8.2.3.
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DE ARBEID

9.1 De rechtskracht van aanbevelingen

In het vorige onderdeel van dit hoofdstuk ging het om het antwoord op de vraag,
of een individuele werknemer op grond van artikel 7:611 BW tegenover zijn
werkgever een beroep kon doen op een publiekrechtelijk voorschrift. In dit

gedeelte wordt een stapje verder gedaan door te onderzoeken of een werknemer

een beroep kan doen op een aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (STAR),
die geen enkele wettelijke status heeft, maar wel berust op afspraken tussen

vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zo'n aanbeveling duidt

er immers op dat er over een bepaalde materie overeenstemming bestaat op het

hoogste niveau. Zou artikel 7:611 BW ook mogelijkheden kunnen bieden bij
een individueel beroep van een werknemer tegenover zijn werkgever op een

aanbeveling van de STAR? Dit hoofdstuk beoogt op deze vraag een antwoord

te geven.

9.2 De Stichting van de Arbeid

De STAR is opgericht op  17 mei  1945 in verband met de wederopbouw van
Nederland na de Tweede wereldoorlog. Zij kent geen wettelijke basis maar is
ontstaan uit initiatieven van het bedrijfsleven en gebaseerd op vrijwillige
samenwerking. Ze is het hoogste orgaan van samenwerking en van permanent
informeel en vertrouwelijk overleg van de centrale organisaties van werkgevers
en werknemers geworden, waarin de topfiguren elkaar regelmatig ontmoeten.'

De Stichting was destijds tevens officieel adviesorgaan van de regering in sociaal-

economische aangelegenheden. De SER nam na zijn oprichting in  1950 een

1             M. vanBottenburg, 'Aan den Arbeid!'  Inde wandelgangen van de  Stichting van de Arbeid,

Uitg. Bert Bakker, Amsterdam, 1995, p. 217. Dit boek geeft, mede aan de hand van de
persoonlijke beleving en ervaringen van degenen die bij het werk van de STAR betrokken

zijn of waren, 50 jaar geschiedenis van de Stichting van de Arbeid weer.
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aantal adviestaken van de Stichting over, maar de Stichting bleef belangrijk als
overlegplatform voor actuele kwesties, met name over arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen. Gedurende lange tijd vormde het geven van adviezen over
de loonpolitiek, het onderhandelen over de uitgangspunten voor de cao-
onderhandelingen en het toetsen van de afgesloten cao's de belangrijkste taak
van de STAR.2 Aanvankelijk werden praktisch alle aangelegenheden met
betrekking  tot de arbeidsvoorwaarden centraal geregeld, maar sedert 19823
ontstond er een steeds sterkere tendens tot decentralisering en kregen de
akkoorden in de STAR meer en meer het karakter van gezamenlijk intentieverkla-
ringen en gedetailleerde terreinverkenningen.4 Het opleggen van een centraal
dictaat van bovenaf werd niet langer geaccepteerd.

9.3 Aanbevelingen van de STAR

Binnen de STAR zijn aanbevelingen tot stand gekomen op allerlei gebied, zoals

participatiebevorderend ouderenbeleid, bescherming van de niet-roker op het
werk, differentiatie in arbeidsduur, privacy op de werkplek, vervoersmanagement,
werken aan je 'werkkring' etc.5 In sommige aanbevelingen worden wettelijke
verplichtingen van de werkgever verder uitgewerkt, bijvoorbeeld ten aanzien
van seksuele intimidatie. Ook worden in aanbevelingen verplichtingen voor de
werkgever gecreeerd, waarvan het oorspronkelijk de bedoeling was dat zij in
een wet neergelegd zouden worden, zoals aangaande het klachtrecht en het
vakbondswerk in de ondememing:

Aanbevelingen van de STAR zijn geen echte overeenkomsten, maar een soort
gentlemen's agreements om afspraken die op Stichtingsniveau tot stand zijn
gekomen, in de cao's ten uitvoer te leggen. Bij de effectiviteit van de aanbeve-

lingen kunnen de nodige vraagtekens geplaatst worden, o.a. vanwege het
ontbreken van formele wettelijke bevoegdheden en de vrijblijvendheid van
afspraken en aanbevelingen.7 Van de tenuitvoerlegging in cao's lijkt soms niet
bijster veel terecht te komen. Of de aanbevelingen in cao's tenuitvoer worden

2             'Aanden Arbeid!' . p. 222·,W.J.P.M.Pase, Vijfentachtig jaar  toonbeleid in Nederland,  Samsom
Alphen a/d Rijn, 1980, hoofdstuk 3.4.en 3.5 voor de rot van de STAR ten aanzien van de
vaststelling van de loonhoogte; idem T. van Peijpe, De ontwikkeling van het loonvormingsrecht,
Ars Aequi Libri Nijmegen 1985, hoofdstuk 6.4.

3       Het akkoord van Wassenaar betreffende loonmatiging en herverdeling van arbeid.
4       'Aan den Arbeid!', p. 203.

5         M.A.C. de Wit, Aanbevolen arbeidsrecht, Aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid,
Sdu Den Haag 1995, respectievelijk p 91,97,30 en 103; voor de laatste twee genoemde
onderwerpen Stichting van de Arbeid publicatienr. 4/97 en 9/96.

6          Wetsvoorstellen 21514 (klachtrecht) en 16 703 (vakbondwerk in de onderneming). Beiden
werden  in 1990 ingetrokken.

7             A.H. van Heertum-Lemmen en  A.C.J.M.  Wilthagen, De doorwerking van aanbevelingen
van de stichting van de arbeid, Sinzheimercahiers 12, SDU Den Haag, 1996, p. 13.
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gelegd, hangt af van een aantal factoren, ondermeer van de wijze waarop de
aanbeveling tot stand gekomen is. Het kan verschil uitmaken of zij op eigen

initiatief van de sociale partners of onder druk van wetgeving totstandgekomen
is. Verder is van invloed of hetgeen de aanbeveling beoogt te regelen ook 'in
het veld' als een probleem wordt ervaren en of de aanbeveling vervolgens als
het geschikte middel beschouwd wordt om het probleem op te lossen. Tevens

spelen de bekendheid en de duidelijkheid een rol en de vraag, of de aanbeveling
eerst in cao-bepalingen vertaald dient te worden of dat er door de werkgevers
direct uitvoering aan gegeven kan worden.8 De aanbevelingen lijken niet steeds

naleving in concrete zin te beogen. Soms is het slechts de bedoeling dat

onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt of dat een 'klimaatverandering'
optreedt.9 De STAR-aanbeveling over bestrijding van het ziekteverzuimio bijvoor-
beeld vormde een invloedrijke bijdrage aan de maatschappelijke discussie over
arbeidsongeschiktheid en heeft daarmee geleid tot 'klimaatverandering' op dit

gebied en het bespreekbaar maken het onderwerp." Kwesties die door de cao-
onderhandelaars als belangrijk worden aangemerkt, hebben veel meer kans om

in een cao-bepaling uitgewerkt te worden dan zaken die zij van minder gewicht
achten. Uit een onderzoek van het Hugo Sinzheimer Instituut, waarin vier

aanbevelingen werden geanalyseerd, blijkt bijvoorbeeld dat de Nota Niet-Christe-
lijke feest-en gedenkdagen' nauwelijks in cao's ten uitvoer is gelegd.13 Daar

werden de meest uiteenlopende redenen voor aangevoerd: Er waren simpelweg

weinig allochtonen in de bedrijfstak werkzaam; het opnemen van vrije dagen
voor niet-christelijke feestdagen leverde geen probleem op, aangezien dat wel
informeel met de personeelschef geregeld werd of omdat men al een eigen

regeling had; kortom, het werd niet belangrijk gevonden en er viel door de cao-
onderhandelaars niet mee te scoren.14 Op het viak van de bedrijven werd er

nauwelijks aandacht aan de Nota en de daarin opgenomen aanbevelingen besteed.

Men was in het algemeen niet op de hoogte van aanbevelingen van de STAR
en men vond ze ook van geen enkele importantie. Een respondent vergeleek
een aanbeveling met de Encycliek van de paus over de pil: Interessant, maar

8        In dezelfde trant De doorwerking van aanbevelingen, p. 41.
9         De doorwerking van aanbevelingen, p. 44.
10         In deze aanbeveling worden geadviseerd prikkels - de aanbeveling spreekt van 'arbeidsvoorwaar-

delijke stimulansen'- in de arbeidsvoorwaarden op te nemen om ziekteverzuim te voorkomen.
11           De doonverking van aanbevelingen,  p.  143.  Zie voor de tekst van de Nadere aanbeveling

van de Stichting van de Arbeid inzake bestrijding van het ziekteverzuim Den Haag, 8
november 1991, Aanbevolen arbeidsrecht, P. 131.

12      Zie voor de tekst van de aanbeveling M.A.C. de Wit, Aanbevolen arbeidsrecht, p. 109.
13      De drie ander aanbevelingen zijn: Aanbevelingen inzake wervings-en selectiebeleid, de

Nadere aanbeveling inzake bestrijding van het ziekteverzuim en Een Nieuwe Koers.

14        De doorwerking van aanbevelingen, p 90 e.v.
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niet relevant.15 Het onderzoek naar de doorwerking van de Aanbeveling Werving
en selectie gaf een iets andere uitkomst op de door de onderzoekers geformuleer-
de vraagpunten, maar leverde uiteindelijk hetzelfde resultaat op in die zin, dat
van doorwerking nauwelijks sprake was. Ook hier was het weer belangrijk dat
onderhandelaars met dit punt niet konden scoren bij hun achterban. Bij sollicitan-
ten gaat het immers om potentiele werknemers die nog geen lid van de bond
zijn.16 Nu valt daar wel wat op af te dingen, omdat ook leden van de vakbond
op zijn tijd van baan zullen willen veranderen. Vakbondsonderhandelaars hebben
echter een prioriteitenlijstje waar ze op afgerekend worden en het moet maar
net treffen dat een aanbeveling daar op voorkomt. 17 De belangrijkste kwesties
blijven toch de primaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien wordt er bij de
onderhandelaars geen speciale aandacht aan de aanbevelingen geschonken: zij
worden er niet in geschoold en zij krijgen geen gerichte aanwijzingen over de
door hun te volgen werkwijze. 18

Volgens het onderzoek kan ook een rol spelen dat een aanbeveling niet op
initiatief van de STAR maar van de minister tot stand is gekomen en dat hij onder
dreiging van wetgeving is gernitieerd. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval
bij de Nadere aanbeveling ter bestrijding van het ziekteverzuim.19 Werknemers
zijn het er absoluut niet mee eens als er ter uitvoering van deze aanbeveling

wachtdagen ingevoerd worden en de vakbondsonderhandelaar die bij de
onderhandelingen als eerste een wachtdag weggaf, wordt daarmee nog steeds

geconfronteerd.
Werkgevers staan al helemaal niet te springen om aanbevelingen uit te voeren
en aangezien aanbevelingen praktisch altijd alleen maar leuke dingen voor
werknemers regelen, zal niemand zich daarover verbazen. 20

Kortom, het papier is geduldig, maar van doorwerking is nauwelijks sprake,
althans in ieder geval wat de vier onderzochte aanbevelingen betreft.
Met andere aanbevelingen zoals die met betrekking tot deeltijdarbeid en
aanvullende pensioenen is het sorns beter gesteld. Uit een onderzoek van de
CNV blijkt dat in  mei  1995 ruim tachtig procent van de werknemers onder een
arbeidsvoorwaardenregeling met deeltijdafspraken viel.21 Tevens lijkt enige
vooruitgang geboekt te zijn op het gebied van de aanvullende pensioenen. Een

15        De doorwerking van aanbevelingen, p,  \7\.
16 De doorwerking van aanbevelingen, p. 110.
17 Volgens informatie ingewonnen bij H. Staal, voormalig beleidsmedewerker arbeid &

zeggenschap FNV.
18 Hierover informeerden mij H. Staal en de advocaten van de FNV tijdens een lezing die

ik over dit onderwerp bij de FNV in september 1997 heb gehouden.
19 Aanbevolen arbeidsrecht, p. 118.
10      De doorwerking van aanbevelingen, p. 53.
21 Zie Verklaring van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van het arbeidsvoorwaarden-

overleg  1996 (en daarna), 10 oktober 1995, Publikatienr.  6/95.
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onderzoek  uit  juli 1997 wijst  uit  dat de witte  vlek - hiermee worden  de
werknemers aangeduid die geen recht op pensioen hebben- als percentage van
alle werknemers, gehalveerd is.22 Het onderzoek meldt tevens dat naar het zich

laat aanzien, de opstelling van de sociale partners een rol gepeeld heeft bij de
afname van de witte vlek.23 Daaruit mag overigens niet de conclusie getrokken

worden, dat de verkleining van de witte viek en de toename van de mogelijkheid
om in deeltijd te werken een rechtstreeks gevolg is van het naleven van de

aanbeveling.
Wanneer een aanbeveling in een cao tenuitvoer is gelegd, werkt hij door in de
individuele arbeidsovereenkomst. De vraag is thans of, wanneer dit niet het geval
is, een aanbeveling via artikel 7:611 BW in de individuele arbeidsovereenkomst
door kan werken.

9.4 Kunnen aanbevelingen van de STAR via artikel 7:611 BW in de

arbeidsovereenkomst doorwerken?

Mag de werknemer in redelijkheid en billijkheid van de werkgever verwachten

dat hij de aanbevelingen van de STAR naleeft en/of er uitvoering aan geeft?
De redelijkheid en billijkheid moeten naast de wet en de gewoonte als een
afzonderlijke grond van contractuele verbintenissen worden beschouwd.24 De

eisen van redelijkheid en billijkheid verwijzen naar het objectieve ongeschreven
recht dat de rechtsbetrekking tussen de contracterende partijen mede bepaalt.

25

Op grond van het ongeschreven recht - hiermee wordt bedoeld het 'niet in de
wet geschreven recht'26- zou hiervoor een basis te vinden kunnen zijn in de in
Nederland levende rechtsovertuigingen c. q. de verkeersopvattingen. Kunnen
deze met zich meebrengen dat de aanbevelingen onderdeel van de arbeidsover-
eenkomst uitmaken of, met andere woorden, kunnen de in Nederland levende

rechtsovertuigingen c.q. verkeersopvattingen een rechtsbron vormen voor de

verplichting van de werkgever om in overeenstemming met de aanbevelingen
te handelen? Betoogd kan worden dat de verkeersopvattingen in het arbeidsrecht
ertoe hebben geleid, dat er bij de vertegenwoordigers van werkgevers en werkne-
mers overeenstemming bestaat ten aanzien van de verplichtingen van de werkge-

22      C. van der Werf en E. Smidt, Witte  plekken op pensioengebied.  Stand van zaken  1996

in vergelijking met 1985. Onderzoek verricht in opdracht van de Sociaal Economische
Raad (SER) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Research voor
Bekid te Leiden, juli 1997, p. VI.

23 Witte v/ekken op pensioengebied,  p. 48-49. De witte vlek wordt gevormd door werknemers
die geen recht op een aanvullend pensioen hebben.

24    Asser-Hartkamp, a.w. nr. 295.
25 Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 5.1.
26    Asser-Hartkamp, a.w. nr. 203.
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vers (en werknemers). Tengevolge daarvan hebben zij op hoogste niveau een
consensus bereikt ten aanzien van bepaalde onderwerpen, meestal op het gebied
van het sociaal economische beleid. Men mag er toch gevoeglijk vanuitgaan
dat zij overeenkomstig artikel 3:12 BW gehandeld hebben en in relevante mate
de opvatting vertegenwoordigen van de gemiddelde werkgevers en werknemers,
aangezien zij bij uitstek hun belangen behartigen. Als het goed is, vormen de
aanbevelingen van de STAR een afspiegeling van deze opvattingen, zij het, dat
het wellicht een zwakke afspiegeling betreft vanwege het compromiskarakter
van de aanbevelingen. Deze komen immers meestal pas tot stand nadat beide
partijen flink wat water in de wijn gedaan hebben, waardoor de verplichtingen
die de werkgeversvertegenwoordigers27 op zich hebben genomen, niet al te
ingrijpend zullen zijn. Dat laat onverlet, dat er bij vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers op het hoogste niveau overeenstemming bestaat dat

het gepast of noodzakelijk is dat werkgevers bepaalde arbeidsvoorwaarden
hanteren en dat hetgeen in de aanbevelingen afgesproken wordt volgens de
rechtsovertuigingen c.q. verkeersopvattingen die tussen hen gelden, tot de
verplichtingen van de werkgever behoort. Dat blijkt uit terminologieen als: 'Zij
achten het vanzelfsprekend dat...'etc.28 bij de Overwegingen en aanbevelingen
van de Stichting van de Arbeid inzake klachtrecht van individuele werknemers.
Een ander voorbeeld vormt de Nom 'M66r werk voor minderheden', waarin
wordt gesproken van een 'taakstelling. Volgens de Verklaring gelijke

,29

behandeling op de arbeidsmarkt dient 'Het beleid van ondernemingen en
(centrale) organisaties van werkgevers en van werknemers (...) uit te gaan van
respectievelijk gericht te zijn op gelijke kansen in en bij de toegang tot de
onderneming, ongeacht leeftijd.....' etc.30 De aanbevelingen zouden zodoende
gezien kunnen worden als een nadere invulling van de arbeidsovereenkomst
als gevolg van artikel 7:611 BW:' Afhankelijk van de duidelijkheid en de
precisie van de aanbeveling stelt de rechter de verplichtingen van de werkgever
vast, waarbij hij rekening houdt met de vrije beleidsruimte van de werkgever.

27      Het zijn immers meestal de werkgevers die in de aanbevelingen verplichtingen opgelegd
krijgen.

28          .de verhoudingen in ondernemingen zodanig behoren te zijn dat werknemers over hun
arbeidssituatie met de werkgever spreken indien daar aanleiding toe is. Aanbevolen
arbeidsrecht p. 55.

19       Aanbevolen arbeidsrecht p. 61.
30      Aanbevolen arbeidsrecht p. 40.
31           In dezelfde trant de regering die tijdens de kamerbehandeling  van  het   Wetvoorstel

flexibiliteit en zekerheid opmerkte dat voor het antwoord op de vraag waarvoor de
werkgever ten aanzien van vakbondsactiviteiten toestemming dient te verlenen de
aanbevelingen van de STAR inzake vakbondswerk een goed uitgangspunt kunnen zijn.
Nota naar aanleiding van het verslag (20 juni  1997) TK 1996-1997, 25 263, nr. 6 p. 23.
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Deze conclusie is temeer op zijn plaats voor zover in aanbevelingen kwesties
worden geregeld, ten aanzien waarvan ook zonder aanbeveling op grond van

de rechtsovertuiging c.q. de verkeersopvattingen aangenomen zou kunnen worden

dat er bepaalde verplichtingen van de werkgever bestaan, maar die middels de

aanbeveling verduidelijkt worden. Ook zonder aanbeveling zou men er reeds

van uit kunnen gaan dat een goede werkgever verplicht is de privacy van de
sollicitant te eerbiedigen, een behoorlijk ouderenbeleid te voeren en seksuele

intimidatie te voorkomen. Eigenlijk was het recht allatent aanwezig, maar enkel

nog niet in een (wettelijke) regeling tot uitdrukking gekomen. Wel bestond er

al een maatschappelijk draagvlak. Immers, pas als partijen op het hoogste niveau

op grond van de maatschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke
opvattingen over hetgeen in de arbeidsverhouding behoort tot het inzicht zijn

gekomen, dat bepaalde zaken regeling behoeven in een aanbeveling, komt deze
tot stand. Dit is een langzaam en vaak moeizaam proces, maar du moment dat

de aanbeveling tot stand komt, werden er dus eigenlijk al geacht verplichtingen
voor de werkgever te bestaan. Ik geef Rood dus graag gelijk waar hij beweert

dat aanbevelingen kunnen doorwerken, wanneer datgene wat zij beogen ook
al zonder aanbeveling op grond van het goed werkgeverschap geacht werd tot
de verplichtingen van de werkgever te behoren, zoals seksuele intimidatie. 32

Volgens Rood gaat dit slechts voor enkele aanbevelingen op, namelijk in het
geval dat er zonder de aanbeveling ook al een verplichting voor de werkgever
bestond. Ik ga echter een stap verder door te beweren, dat in principe de
rechtsovertuiging c.q. de verkeersopvattingen bewerkstelligen dat Alle
aanbevelingen middels artikel 7:611 BW in meer of mindere mate kunnen

doorwerken.

Naast de rechtsovertuigingen c.q. verkeersopvattingen kunnen ook maatschap-
pelijke belangen op grond van artikel 3:12 BW de inhoud van de redelijkheid

en billijkheid nader bepalen, met name wanneer aanbevelingen onder druk van
wetgeving tot stand komen, zoals de Aanbeveling ter bestrijding van het
ziekteverzuim33 en Werving en selectie.34 Om wetgeving te voorkomen com-
mitteren werkgevers en werknemers zich aan een bepaalde aanbeveling en geven

er vervolgens geen uitvoering aan. Dat lijkt in strijd met de maatschappelijke
belangen waarvan artikel 3:12 BW stelt, dat daarmee bij de vaststelling van de

32      M.G.R. Rood, in zijn boekbespreking van Aanbevolen arbeidsrecht, TVI/S 1995-10, p.
288.

33 Nadere aanbeveling van de Stichting van de Arbeid inzake bestrijding van het ziektever-
zuim, 8 november 1991, Aanbevolen arbeidsrecht, p. 131.

34 Aanbevelingen inzake het wervings- en selectiebeleid van ondernemingen, 3 januari 1991,
Aanbevolen arbeidsrecht,  p.  117. Zie hierover verder het onderdeel Werving en selectie van
dit hoofdstuk.
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redelijkheid en billijkheid rekening dient te worden gehouden. Deze belangen
immers maakten wetgeving noodzakelijk, waarvan enkel werd afgezien, omdat
het met het oog op de verdeling van de verantwoordelijkheid wenselijker werd
geacht dat de sociale partners de betreffende materies regelden.
Nu zouden tegenstanders van doorwerking van aanbevelingen in de individuele
arbeidsovereenkomst kunnen beweren, dat er weliswaar overeenstemming is
tussen onderhandelingspartners op het hoogste niveau, maar dat deze op meso-
niveau ontbreekt. Dat aanbevelingen niet in cao's of in bedrijven of ondernemin-
gen ten uitvoer gelegd worden lijkt echter niet te komen door het ontbreken van
consensus op meso-niveau, maar door allerlei uiteenlopende oorzaken, waarvan
onbekendheid met en ongeYnteresseerdheid in de aanbevelingen hele voorname
redenen zijn.

35

9.5 Aanbevelingen, overwegingen, verklaringen, akkoorden etc

Na beantwoording van de vraag of de werkgever op grond van artikel 7:611
BW gehouden is de aanbevelingen na te leven, stuiten we evenwel op het
volgende dilemma, namelijk hoever de verplichtingen van de werkgever in casu
reiken. Om dat vast te kunnen stellen moet men er attent op zijn, dat er
aanbevelingen in allerlei soorten en maten bestaan. Daarom wordt thans eerst
een beschrijving van de structuur van de aanbevelingen gegeven alvorens verder
op deze kwestie wordt ingegaan. Daarna zal dan aan de hand van voorbeeldgeval-
len geschetst worden hoe aanbevelingen kunnen doorwerken in de individuele
arbeidsovereenkomst.
De 'overeenkomsten' zoals ze in de STAR tot stand komen worden aanbeveling-
en, overwegingen, verklaringen, akkoorden en nota's genoemd, bijvoorbeeld
de Nota deeltijdarbeid, de Aanbeveling van de Stichting van de Arbeid inzake
informatieverschaffing over de beloningsverhoudingen binnen ondernemingen,
Overwegingen en aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid inzake
klachtrecht van individuele werknemers en de Verklaring gelijke behandeling
op de arbeidsmarkt. In de meeste van deze 'overeenkomsten', hoe ook genaamd,
zitten aanbevelingen verpakt: bij lezing van de teksten van de STAR blijkt
meestal dat na een aantal overwegingen van meer algemene aard diverse
problemen worden gesignaleerd die uitmonden in een of meerdere (concrete)
aanbevelingen, gericht aan de cao-partijen op decentraal niveau en de onderne-
mingen of werkgevers. In die aanbevelingen worden suggesties gedaan voor
een oplossing. In de Aanbeveling terugdringing 'witte vlek' op pensioengebied36
beveelt de STAR na een aantal inleidende overwegingen cao-partijen aan om

35 Zie verder hierboven hoofdstuk 9,3.
36        Aanbevolen arbeidsrecht, p. 97.

102



AANBEVELINGEN VAN DE STICHTING VAN DE ARBEID      9

zowel op bedrij fstak- als ondernemingsniveau afspraken te maken over de vorm
en inhoud van een aanvullende pensioenregeling bij die ondernemingen en
instellingen of onderdelen daarvan, waar een dergelijke pensioenregeling
ontbreekt.37 In een andere aanbeveling houdt de Stichting van de Arbeid ten
aanzien van 'Werkend ouder worden,38 eerst een algemene inleiding over

leeftijdbewust personeelsbeleid en vermeldt vervolgens een aantal aspecten
hiervan: Ze verwacht dat het scholingsvraagstuk een uitermate belangrijk
aandachtspunt zal blijven en acht het nodig dat werkgevers door middel van
scholing en training blijven investeren in werknemers. Vervolgens vraagt ze
onder andere meer aandacht voor functie-aanpassing of verandering en goede
arbeidsomstandigheden voor de oudere leeftijdsgroep. Ze zegt dat het van belang
is dat geen onderscheid gemaakt wordt op grond van het enkele feit van de
leeftijd. Ze beveelt partijen aan inhoud te geven aan een leeftijdbewust

personeelsbeleid met inachtname van de genoemde aspecten.
Om deze tweede soort 'verpakte' aanbevelingen gaat het mij in eerste instantie

bij het onderzoeken van de verplichtingen van de goede werkgever ex artikel
7:611 BW en waar in het vervolg over aanbevelingen wordt gesproken, betreft
het deze directe richtlijnen aan caopartijen en/of werkgevers c.q. ondernemingen.
Verder dient men er attent op te zijn dat de aanbevelingen de ene keer alleen

gericht zijn aan de cao-partijen c.q. onderhandelaars, de andere keer eveneens

aan de werkgevers en af en toe aan beiden.
Voorbeelden van aanbevelingen zowel gericht aan werkgevers als aan cao-
partijen c.q. onderhandelaars zijn te vinden in Regelingen met betrekking tot
het aanpassen van de individuele arbeidsduur" en Overwegingen en aanbeveling-

en van de Stichting van de Arbeid inzake klachtrecht van individuele werkne-
mers.40 De Aanbeveling over beloningsverhoudingen in ondernemingen is slechts

aan werkgevers gericht.41 Hetzelfde geldt voor Nota leeftijd & arbeitj  ten

aanzien van o.a. het onderdeel werving en selectie en het opleidingsplan voor

31      Aanbevolen arbeidsrecht, p. 98.
38 Aanbevolen arbeidsrecht, P. 91.
39     Overwegingen en aanbevelingen ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie in

arbeidsduurpatronen, Aanbevolen arbeidsrecht, p. 32.
40      Aanbevolen arbeidsrecht, p. 55.
41 Voluit: Aanbeveling van de Stichting van de Arbeid inzake informatieverschaffing over

de beloningsverhoudingen binnen ondernemingen, 3 januari 1990, Aanbevolen arbeidsrecht,

p. 51.
42     Nadere overwegingen en aanbevelingen ten behoeve van een participatiebevorderend

ouderenbeleid, 10 juli 1997, Pbl. nr. 8/97. Deze nota is het vervolg op 'Werkend ouder
worden' Overwegingen bij en aanbevelingen over een arbeidsparticipatiebevorderend
ouderenbeleid van 26 juli 1993, Aanbevolen arbeidsrecht, p. 91 c.v.
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scholingsactiviteiten mede ten behoeve van ouderen.43 Ten aanzien van de
arbeidsvoorwaardenregelingen in deze aanbeveling44 en ten aanzien van de positie
van deeltijders in cao's in het onderdeel 'Differentiatie en gelijke behandeling:
de rechtspositie van deeltijdwerkers nader bezien' beveelt de aanbeveling enkel
caopartijen c.q. onderhandelaars aan tot actie over te gaan. 45

9.6 Een glijdende schaal

De diverse aanbevelingen bevatten dus verschillende adressaten en daarenboven
zeer uiteenlopende gradaties in mogelijke verplichtingen, van duidelijk en
concreet tot vaag en weinig tastbaar. Vaak benadrukt het wollig jargon het
compromiskarakter, hetgeen de duidelijkheid niet ten goede komt. 46

De wijze waarop de aanbevelingen zijn geredigeerd is van belang voor de inhoud
van de verplichtingen van de werkgever. Als de aanbeveling rechtstreeks tot
de werkgever gericht is, zal deze meer het karakter van een verplichting in zich
dragen, dan wanneer hij slechts caopartijen aanzet tot het nemen van bepaalde
maatregelen. Daarnaast is de redactie van de aanbeveling relevant: Omschrijft
hij de verplichtingen van de werkgever slechts in vage bewoordingen of geeft
hij duidelijke indicaties van hetgeen van de werkgever geeist wordt? Het meest
concreet en rechtstreeks aan de werkgever (en aan caopartijen) gericht zijn de
aanbevelingen Werving en selectie, voorzover deze bepalen dat bij werving en
selectie geen onderscheid naar deeltijd gemaakt mag worden'17 en Vakbondswerk
in de onderneming. Volgens deze aanbeveling zijn werkgevers verplicht
medewerking aan het vakbondswerk te verlenen door het verschaffen van
faciliteiten die daar geschikt voor zijn.48 Ook de regering is deze mening
toegedaan en vindt dat de aanbeveling een uitgangspunt biedt voor de manier
waarop dit dient te gebeuren.49 De Aanbeveling over beloningsverhoudingen
in de onderneming is eveneens rechtstreeks aan werkgevers gericht. Op grond
hiervan is de werkgever verplicht aan de ondernemingsraad informatie over de
beloningsverhoudingen te verschaffen. Over de preciese aard daarvan moet met

43          Leeped & arbeid,  resp. p.  12 en  14. Zie over deze aanbeveling uitgebreid M.Y.H.J. Erkens
en A.T.J.M. Jacobs, Leeftijd en arbeid - Beschouwing van een STAR-nota, SMA 1998,
p. 62 e.v.

44       Leeftijd & arbeid, p. 16-11.
45     In Overwegingen en aanbevelingen ter bevordering van deekijdarbeid en diff'erentiatie

in arbeidsduurpatronen, Aanbevolen arbeidsrecht, p. 35.
46     De doorwerking van aanbevelingen, a.w. p. 109.
47 Aanbevetingen inzake het wen'ings-en selectiebeleid van ondernemingen, 3 januari 1991,

Aanbevolen arbeidsrecht, p. 111 e.v.
48    Overwegingen en aanbevelingen inzake arbeidsverhoudingen en vakbondswerk in de

onderneming,  3 januari 1990, Aanbevolen arbeidsrecht, p. IL
49    Zie noot 31.
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de OR nader overleg worden gevoerd.9 In Overwegingen en aanbevelingen ter

bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie in arbeidsduurpatronen wordt
zowel caopartijen als ondernemingen aanbevolen om te regelen dat een verzoek

van de werknemer om zijn of haar arbeidsduur aan te passen door de werkgever
in beginsel wordt gehonoreerd, tenzij dit redelijkerwijs op grond van zwaarwe-

gende bedrijfsbelangen niet van de werkgever kan worden gevergd.5' Een

werknemer die in deeltijd wil gaan werken, kan tegenover de rechter een beroep

doen op deze aanbeveling via artikel 7:611 BW. De aanbeveling is volstrekt

duidelijk en behoeft, afgezien van de interpretatie van 'zwaarwegende bedrijfsbe-

langen', geen verdere uitleg door de rechter. De aanbeveling bevestigt dejurispru-
dentie over het recht op deeltijdarbeid zoals deze zich al enige tijd ontwikkelt
en kan er wellicht nog enige versnelling aangeven, omdat totnutoe slechts

deeltijdarbeid voor een vrij korte proefperiode door de rechter is toegewezen.
52

Andere aanbevelingen zijn echter minder expliciet en precies. Vaak zijn ze ook
niet rechtstreeks tot de werkgever gericht. De vraag waar het hier om gaat, is
of deze verschillen relevant zijn voor de verplichtingen van de goede werkgever.

Het lijkt mij dat naarmate een aanbeveling duidelijker en eenduidiger verplich-

tingen voor de werkgever omschrijft, er voor de rechter meer reden bestaat om

een vordering ex artikel 7:611 BW die daarnaar verwijst, te honoreren. Het betreft

hier een glijdende schaal, met aan de ene kant duidelijke verplichtingen voor
de werkgever en aan de andere kant vage formuleringen die slechts aan de

achterbannen gericht zijn, waar tussenin allerlei schakeringen mogelijk zijn.

Op deze schaal zouden de aanbevelingen al naar gelang hun mate van
doorwerking, en die is weer voor een groot deel afhankelijk van de duidelijkheid,

bijvoorbeeld in vijf groepen gerangschikt kunnen worden. In groep 66n zouden

de duidelijkste aanbevelingen gerangschikt kunnen worden met thema' s die per
se door de werkgever uitgevoerd moeten worden. In groep vij f op de eerste plaats

onderwerpen die praktisch helemaal niet door kunnen werken in de individuele

arbeidsovereenkomst, typisch collectieve zaken dus. Te denken valt hierbij aan
aanbevelingen die de relatie tussen caopartijen betreffen, te vergelijken met de

obligatoire bepalingen in cao's. Zo beveelt de STAR ten aanzien van het avv-

beleid caopartijen aan om zich bij een wijziging van de werkingssfeer van de
cao nadrukkelijk te realiseren of daarmee mogelijk een overlapping optreedt

50    Aanbeveling van de Stichting van de Arbeid inzake informatieverschaffing over de
beloningsverhoudingen binnen ondernemingen, 3 januari 1990, Aanbevolen arbeidrecht,

p. 51.
51 Aanbevolen arbeidsrecht, p. 32.
52     Ktr. A'dam, 28-8-1995, JAR 1995,191; Ktr. Apeldoorn 16-12-1996, Prg. 1997,4441.

Zie ook C.H.J. van Leeuwen, en M.G.van der Werf, Recht op deeltijdarbeid revisited,
Arbeidsrecht 1998- 4, p. 3 e.v.
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met een andere cao.53 Op de tweede plaats zouden aanbevelingen in groep vijf
kunnen vallen die dermate vaag zijn, dat er door een individuele werknemer
geen rechten aan te ontlenen vallen, aanbevelingen waarin enkel vage
intentieverklaringen worden uitgesproken en soms alleen maar zaken bespreek-
baar gemaakt worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van 'Werkend ouder worden'
waarin de STAR 'derhalve partijen bij het arbeidsvoorwaardenoverleg'
aanbeveelt 'ook de in hun sector geldende vut-regelingen te doordenken op hun
economische, financiele en sociale consequenties en onbevooroordeeld mogelijke
aanpassingen of alternatieven te overwegen'.54

In groep vier vallen de aanbevelingen die iets concreter zijn en partijen tot meer
actie aanzetten als het besteden van aandacht aan of denken over bepaalde zaken
en die wel door kunnen werken in de individuele arbeidsovereenkomst, maar
die verder toch behoorlijk vaag zijn. Deze aanbevelingen kunnen alleen maar
doorwerken als de werkgever absoluut niets doet en dat ook nog zonder enige
motivering.
Een werknemer, werkzaam op een afdeling personeelszaken, is de Aanbeveling
vervoersmanagement  ter ore gekomen. Deze aanbeveling heeft o.a. tot doel
telewerk te bevorderen. Omdat hij er al lang  meer dan genoeg van heeft iedere
morgen weer in de file te moeten staan en bij telewerk zijn zorgtaken beter met
betaalde arbeid zou kunnen combineren, verzoekt hij zijn werkgever na te gaan
of telewerken voor hem tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Volgens
de Aanbeveling vervoersmanagement dienen ondernemingen (slechts) in het
algemeen te onderzoeken of en hoe telewerk gestimuleerd kan worden. Hier
worden dus vooralsnog geen verplichtingen ten opzichte van individuele
werknemers gecreeerd. Dat is ook voor de hand liggend omdat het een vrij
nieuwe materie betreft, waarover de opvattingen nog lang niet zijn uitgekristalli-
seerd. Op grond van artikel 7:611  BW kan van de werkgever verlangd worden
dat hij het verzoek van de werknemer om telewerk te mogen verrichten serieus
in overweging neemt en dan eventueel gemotiveerd afwijst. Er bestaat dus geen
recht op telewerk, maar w81 de kans van een claim tegen de werkgever die niet
de moeite neemt tot overwegen en gemotiveerd verwerpen.

Tot groep drie worden die aanbevelingen gerekend die aanzetten tot de
ontwikkeling van een beleid, waar de werkgever ruime vrijheid wordt gelaten

53   Enkele aanbevelingen in relatie tot het avv-beleid van cao- partijen, Aanbevolen
arbeidsrecht, p. 6.

54       Aanbevolen arbeidsrecht, p. 94.
55 Vervoersmanagement, Publikatienr. 4197.
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met betrekking tot de wijze van de uitvoering zoals de Aanbevelingen over de
bescherming van de niet-roker op het werk56 en Ongewenste Intimiteiten. 57

Een werknemer heeft last van zijn rokende collega met wie hij samen een kamer

deelt. Hij spreekt zijn werkgever hierop aan en stelt, dat hij op grond van het

goed werkgeverschap verplicht is de aanbevelingen van de STAR inzake roken

op het werk na te volgen en hem derhalve een rookvrije ruimte ter beschikking

te stellen. De werkgever zegt dat hij geen rookvrije kamer ter beschikking heeft

en dat daarbij de kous af is. De werknemer laat het daar niet bij zitten en stapt
naar de rechter. De rechter zal dan de aanbeveling erop naslaan en tot de

bevinding komen, dat deze impliceert dat de werkgever een beleid moet
ontwikkelen om de belangen van de niet-roker te beschermen.58 Daar de

aanbeveling uit 1992 dateert, kan de werkgever zich er niet op beroepen  dat
hij onvoldoende tijd gehad heeft om deze uit te voeren. De rechter kan dan tot
het oordeel komen, dat de werkgever in strijd met artikel 7:611 BW heeft

gehandeld, tenzij hij aantoont, dat er omstandigheden waren, waarom de

aanbeveling niet op zijn bedrijf van toepassing was. Of dat beleid moet inhouden,
dat de werknemer een rookvrije kamer ter beschikking wordt gesteld, hangt af
van de feitelijke omstandigheden en van wat in casu redelijkerwijs van de
werkgever kan worden gevergd; hij zal echter niet kunnen ontkomen aan het

treffen van maatregelen die niet-rokers op het werk beschermen tegen hun

rokende collega' s.  In dit geval is sprake  van een aanbeveling die direct  aan  de

werkgever gericht is, maar met een opdracht die vrije beleidsruimte laat, met
dien verstande, dat het beleid wel adequaat zal moeten zijn. Overigens zou men
ook de opvatting kunnen huldigen dat de werkgever al vanwege artikel 7:611

BW in relatie met publiekrechtelijke regelingen, gezien de huidige opvattingen
over de schadelijkheid van roken, rechtens verplicht is maatregelen te nemen
ter bescherming van de niet-rokers. Uit de Arbowet, met name uit artikel 3 dat

de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers regelt, zou deze

verplichting eveneens gedistilleerd kunnen worden. Deze wordt dan ondersteund

en geconcretiseerd door de aanbeveling.59

Ander voorbeeld:
Een werkneemster beklaagt zich erover, dat een bedrijf geen klachtenregeling
heeft waar zij met klachten over seksuele intimidatie terecht kan. In de

56      Aanbevolen arbeidsrecht, p. 19.
57 Aanbevelingen inzake het voorkomen en bestrijden van ongewenste intimiteiten op de

werkplek, Aanbevolen arbeidsrecht, p. 83.
58          Aanbeveling over de bescherming van de niet-roker op het werk, 26 mei 1992, Aanbevolen

arbeidsrecht, p. 19.
59 Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.1.5.1 lid 3) kent wel een regeling, die gebiedt

dat er een rookvrije pauzeruimte moet zijn, maar daarmee is onvoldoende uitvoering
gegeven aan de inhoud van de aanbeveling.
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ontbindingsprocedure vraagt zij derhalve een hogere schadevergoeding omdat
de werkgever niet aan zijn verplichtingen op grond van artikel 7:611 BW heeft
voldaan, met verwijzing naar de aanbevelingen over klachtrecht van individuele
werknemers. In deze aanbeveling wordt aanbevolen een regeling voor de
behandeling van klachten op te stellen: Het ontwikkelen van een beleid is dus
niet voldoende. Omdat deze aanbeveling van mei 1990 dateert mag aangenomen
worden dat de rechter het volstrekt onvoldoende zal vinden dat de werkgever
zich acht jaar na datum nog slechts kan beroepen op een onderzoek naar hoe
een klachtregeling het beste vormgegeven kan worden. Dit geldt temeer omdat
de STAR in haar aanbevelingen al een uitgebreide voorzet heeft gegeven over
wat een dergelijke regeling moet bevatten en hoe deze eruit dient te zien. De
rechter kan ook in zijn overweging betrekken dat de aanbeveling in plaats van
een wettelijke regeling tot standgekomen is, hetgeen een extra argument vormt
om doorwerking in de individuele arbeidsovereenkomst aan te nemen. 61

In groep twee liggen de verplichtingen voor de werkgever duidelijk vast, heeft
hij weinig of geen beleidsvrijheid en zijn zij niet voor meerderlei uitleg vatbaar,
zoals bij de Aanbevelingen met betrekking tot deeltijdarbeid.62 Toch bestaat

er nog geen absolute verplichting voor de werkgever vanwege de clausule dat
op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de verplichting tot aanpassing
van de arbeidsduur kan worden afgeweken.

Tot groep din tenslotte behoren theoretisch gezien de aanbevelingen, die een
absolute verplichting voor de werkgever in het leven roepen, bijvoorbeeld
Werving en selectie, voorzover deze bepaalt dat bij werving en selectie geen
onderscheid naar deeltijd gemaakt mag worden en Vakbondswerk in de
onderneming.63 In de praktijk echter zal er geen verschil bestaan met de
aanbevelingen van groep twee, omdat de bovengrens van het goed werkgever-
schap naar mijn smaak bepaald wordt door de verantwoorde bedrijfsvoering
en daar dus door de werkgever altijd een beroep op gedaan kan worden.64

Deze indeling in categorieen is van belang om beter te kunnen beoordelen of
de aanbeveling een verplichting voor de werkgever oplevert waarop een
individuele werknemer zich via artikel 7:611  BW kan beroepen. Naar mijn smaak

ligt dat moeilijk ten aanzien van verplichtingen uit de groepen vier en vijf. Daar

60     Overwegingen en aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid inzake klachtrecht van
individuele werknemers, Aanbevolen arbeidsrecht, p. 55.

61 Het Wetsvoorstel 'klachtrecht'  werd   in 1990 ingetrokken. (Wetsvoorstel 21514)
62      Aanbevolen arbeidsrecht, p 30 e.v.
63 Aanbevolen arbeidsrecht, respectievelijk p.  117 e.v. en lle.v.
64 Zie hoofdstuk 5.2.1.
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zijn de aanbevelingen dermate 'open' geformuleerd, dat een individuele
werknemer er weinig aan heeft. Dat bleek ook uit de casus over telewerk.

Aanbevelingen uit groep vier en vijf bevatten slechts aanzetten tot een beleid
bevat, dat eerst verder onderzoek vergt; er bestaat bij partijen wel de overtuiging
dat er op dit gebied iets moet gebeuren, maar wat men uiteindelijk als geschikte
maatregelen zal beschouwen, dient nog nagegaan te worden. Dat ligt anders

bij de gevallen die onder groep 2 en 3 ressorteren. Om bij de laatste te beginnen:
De (fictieve) zaak van de werknemer tegen zijn werkgever om bescherming tegen
het roken af te dwingen, leidde tot de conclusie, dat de werkgever een adequaat

beleid moet voeren om deze bescherming gestalte te geven. Hoe hij dat wil doen,
is aan hem, maar hij dient wel passende maatregelen te nemen. Of dit betekent

dat hij een rookvrije kamer ter beschikking zal moeten stellen hangt af van de
aard en/of grootte van het bedrij f. Het is voorstelbaar, dat een universiteit daartoe

verplicht geacht wordt, maar bij een coffeeshop is dit toch echt onmogelijk.
De werkgever dient op grond van de Aanbeveling klachtrecht een klachtenrege-
ling te ontwerpen, waarbij hij de vrijheid heeft te bepalen, hoe deze eruit zal
zien. De voorbeeldcasus over seksuele intimidatie toont aan tot welk oordeel
de rechter kan komen indien de werkgever zich aan deze aanbeveling niets

gelegen laat liggen.
Aanbevelingen uit categorie twee dienen door de werkgever zondermeer
uitgevoerd te worden, tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich daartegen

verzetten. Hetzelfde geldt voor de aanbevelingen uit categorie 1: de werkgever
mag op grond van de Aanbeveling werving en selectie en leeftijd en arbeid niet

vanwege leeftijd discrimineren.65

Bij de beoordeling of de werkgever aan zijn verplichtingen op grond van het
goed werkgeverschap heeft voldaan dient bij categorie 3 ook rekening gehouden
te worden met het tijdsaspect. Wanneer de werkgever een beleid dient te
ontwikkelen of een regeling moet ontwerpen, zal hem daartoe enige tijd gegund
moeten worden. Een ander aspect dat mee kan spelen is dat de aanbeveling in
plaats van wetgeving tot stand gekomen is. Dit is het geval indien het wetsvoor-
stel is ingetrokken omdat men bij nader inzien besloot de sociale partners de
betreffende materie te laten regelen. Dat kan de aanbeveling een zwaardere
betekenis geven, omdat men hetgeen de aanbeveling beoogt van zodanig belang
achtte, dat aanvankelijk wetgeving gerndiceerd was en dat kan de rechter bij
zijn beslissing mee laten wegen.

Ten opzichte van de bewijslastverdeling zou men bij dit alles als uitgangspunt
kunnen nemen, dat wanneer in de aanbeveling een duidelijke verplichting voor

65 Respectievelijk Aanbevelingen inzake het wervings- en selectiebeleid van ondernemingen,

Aanbevolen arbeidsrecht,  p.  111  en Leeftijd  & arbeid, Pbl. nr. 8/97, p. 12-13.
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de werkgever geschreven staat, de werkgever aan moet tonen waarom hij dit
specifieke geval niet aan de eisen van de aanbeveling hoeft te voldoen.66
Dit zou dan wat mij betreft opgaan voor aanbevelingen die in groep 66n tot en
met drie vallen, maar ook verdedigbaar is om dit te laten gelden voor aanbeve-

lingen die in groep 66n of twee vallen. Het omslagpunt ligt dan tussen groep
drie en vier, of in het laatste geval, tussen drie en twee. Het is dus onvoldoende
als een werknemer vordert dat hem telewerk, dat in het voorbeeld onder groep
vier valt, ter beschikking wordt gesteld, maar hij zal tevens aannemlijk moeten
maken dat telewerk in het bedrijf waar hij werkzaam is, tot de mogelijkheden
behoort. De werkgever moet dan gemotiveerd antwoorden dat dit niet mogelijk
is.

67

Indien de rechter tot de conclusie zou komen, dat wat de werknemer eist in
beginsel mogelijk is, want binnen de bedrijfstak gebruikelijk, kan de werkgever
vervolgens nog aantonen dat hij op grond van artikel 7:611 BW in dit specifieke
geval niet aan de eisen van de aanbeveling hoeft te voldoen omdat dat in strijd
met de verantwoorde bedrijfsvoering is. Voorgroep vijf geldt uiteraard hetzelfde
als voor groep vier, maar dat lijkt slechts een hypothetische kwestie aangezien
het weI heel moeilijk valt voor te stellen dat een werknemer over aanbevelingen
die onder deze categorie vallen, gaat procederen.

Totnutoe zijn mij geen rechterlijke beslissingen naar aanleiding van een beroep
van een werknemer op een aanbeveling van de STAR bekend.

De vraag die bij dit alles ongetwij feld op zal komen, is of middels de aanbeve-

lingen ook werknemersverplichtingen afgedwongen kunnen worden. Hoewel
de verplichtingen van de goede werknemer niet binnen het bestek van dit
onderzoek vallen, wil ik er ten overvloede toch enige opmerkingen aan wijden.

Als bijvoorbeeld aan werkgevers aanbevolen wordt om werknemers scholing
aan te bieden, kunnen deze dan gedwongen worden zich te laten scholen, of
kunnen ze eenvoudigweg stellen, dat dat niet was overeengekomen? In de
Aanbeveling leeftijd en arbeid68 wordt gesteld dat vanzelfsprekend van oudere
werknemers verwacht mag worden dat hij/zij dan ook een optimaal gebruik maakt
van de geboden mogelijkheden respectievelijk zonodig zelf initiatieven neemt
om de eigen positie door scholing te verbeteren. Dat lijkt wat zwakker en
indirecter dan een echte aanbeveling, al vormt het al zeker een indicatie van
een scholingsverplichting voor een werknemer. Mij zijn echter geen aanbeveling-

66     Conform de uitzondering op de hoofdregel van artikel 177 Rv. die door de redelijkheid
en billijkheid wordt verlangd.

67     Op grond van artikel 141 lid 1 Rv.
68    Pbl. nr. 97/8.

110



AANBEVELINGEN VAN DE STICHTING VAN DE ARBEID      9

en bekend waarin direct aan werknemers een richtlijn werd opgelegd. Maar ook
hier geldt: een aaanbeveling is vaak de bevestiging van een reeds gegroeide
rechtsopvatting. Van een goede werknemer kan daarom waarschijnlijk ook zonder

aanbeveling in het algemeen verlangd worden dat hij op de hoogte blijft van
relevante ontwikkelingen. Als daar specifieke scholing voor nodig is, zal hij
verplicht zijn die te volgen. Het zou onzinnig zijn om te veronderstellen dat de

rechtsovertuigingc.q. verkeersopvattingen dat voortdurende scholingnoodzake-
lijk is zich tot de werkgever beperken. Derhalve kan de werknemer ex artikel
7:611 BW verplicht geacht worden van de aangeboden scholingsfaciliteiten
gebruik te maken. Ik acht het evenwel niet vanzelfsprekend, dat een werkgever
tegenover de rechter op grond van de aanbeveling af kan dwingen dat de
werknemer zich laat scholen, omdat de aanbeveling daar de werknemers niet
direct toe aanzet.

9.7 De bekendheid van de aanbevelingen

Er zit echter nog een addertje onder het gras. Alvorens de werkgever op grond
van deze theoretische beschouwingen verplicht geacht kan worden de aanbeve-

lingen (tot op zekere hoogte) na te leven, moet voldaan zijn aan het vereiste van
de kenbaarheid. De werkgever zal toch tenminste van het bestaan van de

aanbevelingen kennisgenomen moeten kunnen hebben ! Het onderzoek van het
Sinzheimerinstituut toont aan, dat daarvan absoluut geen sprake is. De Stichting
van de Arbeid geeft uitermate weining bekendheid aan haar aanbevelingen en
interne informatie bij de FNV leerde, dat de vakbondsadvocaten er nauwelijks
op geattendeerd worden.69 Pas in 1995 werden de destijds belangrijke aanbeve-
lingen voor de eerste keer gebundeld en dat gebeurde niet door de STAR zelf.70

Het verbaasde mij toe al, dat de STAR haar publiciteit niet beter verzorgde; meer
bekendheid van de aanbevelingen kwam kennelijk niet op haar prioriteitenlijstje
voor. Dit, terwijl het in eerste instantie toch in het belang van alle partijen lijkt
dat ruime aandacht aan de bekendmaking wordt geschonken. Maar misschien

bedriegt de schijn en wil men, en met name de werkgevers, wel helemaal niet
dat de aanbevelingen bekend worden, doch wil men het enkel laten bij de rituele
dans om althans formeel de indruk te wekken van goede wil te zijn.
Gaarne zou ik een aantal suggesties willen doen om aan deze anonimiteit van
de aanbevelingen een einde te maken.

Op macro-niveau zou ik op de eerste plaats de regering willen oproepen nadere
bekendheid aan de aanbevelingen te geven door bijvoorbeeld plaatsing in de
staatscourant. Verder zou via folders, affiches en Postbus 51 spotjes de aandacht

69        Zie noot  17.  Men was bepaald verontwaardigd daarvan  niet op de hoogte gesteld te zijn.
70 Zie Aanbevc,len arbeidsrecht,
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op belangrijke en aansprekende onderdelen van de aanbevelingen gericht kunnen
worden en zouden alle aanbevelingen op Internet gezet kunnen worden. Wanneer

wetgeving achterwege wordt gelaten vanwege een bepaalde aanbeveling en die
aanbeveling tengevolge van onvoldoende publiciteit door de sociale partners
niet goed wordt nageleefd, zou de regering kunnen dreigen dat de wetgevingsweg
bij de eerstvolgende gelegenheid alsnog wordt bewandeld. Vakbonden,
werkgeversorganisaties en de STAR zijn op zijn minst moreel verplicht ten
aanzien van hun publicaties een gedegen publiciteit te verzorgen. De STAR zou
eigenlijk de Aanbevelingen regelmatig ge(her)codificeerd en met register en
dergelijke in een populaire oplage moeten uitgeven en de regering zou dit moeten
subsidieren.

Op micro-niveau zou ik de rechtshulpverleners willen adviseren een beroep op
de aanbevelingen te doen ter invulling van artikel 7:611 BW en in de onderhande-
lingsfase de wederpartij reeds te wijzen op het bestaan van de betreffende
aanbeveling, zodat hij zich tijdens een eventuele procedure niet meer op de
onbekendheid ervan kan beroepen.
Als op deze manier met de aanbevelingen van de STAR omgegaan wordt, wordt
recht gedaan aan de intenties van partijen -ervan uitgaande, dat de aanbevelingen
niet enkel 'window-dressing' zijn- en kunnen zij een adequaat middel vormen
om de vage norm die artikel 7:611 BW is, in te kleuren.

9.8 Conclusie

Aanbevelingen van de STAR kunnen in principe via artikel 7:611 BW in de
individuele arbeidsovereenkomst doorwerken. Ze bevatten immers de uitwerking
van een consensus tussen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers
op het hoogste niveau en zijn onder zorgvuldige afweging van wederzijdse (en
vaak maatschappelijke) belangen totstandgekomen; ze vertegenwoordigen
onderwerpen, waarover al een algemeen gevoelen bestond dat ze tot de
verplichtingen van de goede werkgever behoorden. Of ze zijn onder dreiging
van een wet tot standgekomen, hetgeen daarmee overigens niet in tegenspraak
hoeft te zijn.
De aanbevelingen vormen een rijke bron van mogelijkheden om een vordering
op grond van artikel 7:611 BW aan te scherpen. De rechter zal van geval tot
geval dienen te beoordelen wat de rechtskracht van de aanbeveling is. Daarbij
zal hij rekening moeten houden met een aantal factoren zoals: De duidelijkheid
van de aanbeveling; zet de aanbeveling slechts aan tot het ontwikkelen van beleid
of geeft hij concrete richtlijnen; heeft de werkgever voldoende gelegenheid gehad

om uitwerking aan de aanbeveling te geven; richt de aanbeveling zich enkel tot
cao-partijen of rechtstreeks tot de werkgever; komt de aanbeveling in de plaats
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van wetgeving? Daarbij dient wel in het oog gehouden te worden dat de meeste

aanbevelingen veel speelruimte aan de werkgever bieden, waarmee hij maatwerk
voor zijn onderneming kan leveren. De werkgever beschikt in het algemeen over
een grote beleidsvrijheid bij het opvolgen van de aanbeveling. Dit impliceert
dat een werkgever niet het onderste uit de kan hoeft te halen om aan de eisen
van de aanbeveling te voldoen. Hij kan echter ook niet stil blijven zitten en dient
binnen de geboden ruimte een (minimale) regeling te treffen. Dit geldt naar mijn
mening in ieder geval indien de aanbeveling onmiddellijk tot de werkgever

gericht is. Met behulp van een glijdende schaal met 5 groepen kan bepaald
worden of en in hoeverre er rechtens afdwingbare verplichtingen voor de
werkgever bestaan. Dit betekent in mijn visie ten aanzien van de bewijslast dat
voor de groepen vier en vijf de werknemer moet aantonen dat werkgever
uitvoering aan de aanbeveling dient te geven en ten aanzien van de groepen 1
tot en met drie dat de werkgever aan moet tonen waarom hij in het onderhavige
geval niet aan zijn verplichtingen op grond van de aanbeveling zou hoeven te
voldoen.
Een essentiele voorwaarde tenslotte is dat de aanbevelingen voldoende
bekendheid krijgen. Daar ligt een mooie taak en eenvoudige taak voor de
overheid en de sociale partners.
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10 INTERNATIONALE VERDRAGEN

10.1 De werking van internationale verdragen

Normen uit internationale verdragen kunnen rechtstreekse of indirecte werking
hebben. Zij dienen dan uiteraard eerst wel geratificeerd en in werking getreden
te zijn. Rechtstreekse werking betekent dat verdragsnormen onmiddellijk
rechtskracht hebben in de nationale wetgeving en op de individuele burger van
toepassing zijn zonder dat daartoe nadere regelgeving vereist is.' Bij indirecte

werking moet aanpassing van de nationale wetgeving plaatsvinden voordat de
norm rechtskracht heeft. Of normen rechtstreekse werking hebben hangt af van
een aantal factoren zoals de bedoeling van de partijen bij het verdrag en als deze
niet duidelijk is, de inhoud, de aard, de strekking en de bewoordingen van de
verdragsbepaling. Als de bedoeling van partijen niet duideljk is moet tevens
beoordeeld worden of de concrete situatie, die aan de internationale norm getoetst
wordt, zich voor rechtstreekse werking leent.2 De verdragen geven zelf geen
uitsluitsel over het al dan niet doorwerken van hun bepalingen in de nationale
rechtsorde; de nationale rechter maakt uit of bepalingen uit een verdrag op grond
van de tekst als 'een ieder verbindend' dienen te worden aangemerkt. Alleen
van het recht van de Europese Gemeenschap wordt de werking uitgemaakt door
de EG-rechter. Een voorbeeld hiervan vormt artikel 119 van het EG-Verdrag
betreffende de gelijke beloning van mannen en vrouwen. In diverse uitspraken
werd door het EGHvJ aan dit artikel rechtstreekse werking toegekend.3
Van een internationale norm kan dus nooit in het algemeen gesteld worden dat
zij weI of niet rechtstreeks werkt.4.Het effect van een beroep op de rechtstreekse
werking kan al naargelang de aard van het geval verschillen'.5

1       V.A. Leary, International  labour  law  conventions  and  national law, Martinus Nijhoff,
Den Haag/Boston/Londen 1982, p. 39.

2         A.T.J.M. Jacobs, De rechtstreekse werking van internationate normen in het sociaal recht,
Samsom, Alphen aan de Rijn 1985, p. 12-13.

3       Defrenne II, 8-4-1976, zaak 43/-7 5, Jur. 1976,455; Bilka/Weber 13-5-1986, zaak 170/84,
Jur. 1986/1607 etc.

4     A.J.T.M. Jacobs, a.w. p. 14.

5      Adv. Gen. Mok in zijn conclusie bij HR 12-10-1984, NJ 1985,230.
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Met het antwoord op de vraag naar rechtstreekse werking is echter nog niets

gezegd over de horizontale werking. Horizontale werking van een internatonale
norm betekent dat deze ook tussen burgers onderling van toepassing is.
Horizontale werking is zodoende onontbeerlijk wil men daar in privaatrechtelijke
rechtsverhoudingen zoals de arbeidsovereenkomst een beroep op kunnen doen.
Diverse normen kennen wel rechtstreekse, doch geen horizontale werking, zoals
een artikel uit een EG-Richtlijn. ILO-Verdragen daarentegen bevatten
bijvoorbeeld tal van bepalingen die horizontale werking hebben omdat ze in
het algemeen bedoeld zijn ook door te werken in de verhouding tussen
werkgevers en werknemers: Hier speelt echter het probleem, dat doorgaans
wordt aangenomen dat ze geen rechtstreekse werking hebben omdat tussenkomst
van de wetgever (of de rechter) verlangd wordt om deze in het nationale recht
van kracht te laten worden. Pas als internationale normen rechtstreekse tn
horizontale werking hebben kunnen zij direct op de arbeidsovereenkomst
toegepast worden.
Belangrijke arbeidsrechtelijke normen zijn te vinden in de ILO-Verdragen en
het Europees Sociaal Handvest (ESH).  Ook het EVRM en het BUPO-Verdrag
kennen enige bepalingen die, hoewel hierop niet direct toegesneden, voor de
arbeidsovereenkomst van gewicht zijn. Het gaat dan om meer algemene
bepalingen zoals artikel 107 en 14.van het EVRMHen artikel 26 van het BUPO-
Verdrag.'Ten aanzien van deze laatste artikelen is door de rechter in meerdere

gevallen uitgemaakt dat ze rechtstreekse dn horizontale werking hebben." Van

6 A.T.J.M. Jacobs, a.w. p. 17, 24-25 en 62. Zo ook A.J.C.M. Geers, Enkele opmerkingen
over arbeidsrecht en grondrechten, in: Congresverstag Sociale Advocatuur en de Rechten
van de M ens, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1989, p. 49.

7      Betreft de vrijheid van meningsuiting.
8             Art.  14 EVRM: Het genot van de rechten en vrijheden, welke  in dit verdrag zijn vermeld,  is

verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationlie of maatschappelijke afkomst, het behoren
tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

9             Art. 26 BUPO: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke
bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en
garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond
ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale
of maatschappelijke afkomst, eigendom. geboorte of andere status.

10          AR Amsterdam 12-3-1984, NJCM-Bulletin  1994, p. 247 maakte gewag van de bepalingen
van het EVRM 'waarvan de rechtstreekse werking algemeen wordt onderschreven'. Verder
HR 13-1-1995, NJCM-bulletin 1995, p. 334 e.v. met noot G.J.J. Heerma van Voss,
(leeftijdsdiscriminatie) en HR 7-5-1993, NJCM-bulletin 1993, p. 694 e.v met noot A.W.
Heringa
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het ESH is totnutoe slechts uitgemaakt dat alleen artikel 6 lid 411 rechtstreekse
En horizontale werking heeft. I 2

Samenvattend: Als een verdrag geratificeerd en in werking getreden is kan een
verdragsbepalingn ten eerste enkel indirecte werking hebben (bijvoorbeeld de
meeste bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest), op de tweede plaats geen
directe maar wel horizontale werking hebben, zoals de ILO-Verdragen, op de
derde plaats wel directe werking hebben maar geen horizontale, (zoals EG-
Richtlijnen) of tenslotte directe tn horizontale werking hebben (Bijvoorbeeld
artikel 10 EVRM en artikel 26 BUPO).
Gegeven deze 'basisdogmatiek' laat zich de vraag stellen of internationale
normen die niet tn directe En horizontale werking hebben, wellicht toch in de
individuele arbeidsverhouding kunnen doorwerken. Dat geldt dan natuurlijk
in de eerste plaats artikelen in verdragen en in verordeningen en richtlijnen van
de EU. Maar het zou ook kunnen gelden ten aanzien van resoluties, aanbeveling-

en en protocollen, behorend bij verdragen. Protocollen zijn veelal met
verdragsteksten gelijk te stellen; aanbevelingen lijken toch in ieder geval een

rol te kunnen spelen bij de uitleg van de verdragsnormen en kunnen bij de

goedkeuringsbehandeling in de Kamer aan de orde komen.

10.2 De rol van artikel 7:611 BW

Het basisprobleem met betrekking tot de rol van internationale arbeidsnormen
in het materiale recht lijkt te zijn dat de meeste klagers niet van het bestaan van

de normen op de hoogte zijn, of als ze er wel van op de hoogte zijn, de werking
ervan erg ingewikkeld vinden. Ze worden geconfronteerd met de opvattingen
dat deze normen geen rechtstreekse en/of horizontale werking hebben,14 of dat
ze sowieso al geen werking hebben omdat het betreffende verdrag niet
geratificeerd is, of dat er slechts sprake is van een aanbeveling of een protocol,
behorend bij een verdrag.
Een en ander leidt ertoe dat men, als men niet weet of een verdragsbepaling direct

op de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer van toepassing is, nogal
eens artikel 7:611 BW inroept om de betreffende bepaling naar ons rechtsstelsel
te vervoeren. Wanneer er vage wettelijke bepalingen in het geding zijn zoals

de redelijkheid en billijkheid, kan de rechter zich bij invulling daarvan laten

11 Kent recht op staking toe aan werknemers.
12          L. Betten, /nternational labour law, Kluwer Deventer/Boston  1993, p. 394. De Nederlandse

rechter is de enige die dat heeft gedaan. Dit gebeurde in het NS-arrest, HR 30-5-1986,
NJ 1986, 688.

13      Indien er tenminste bij de ratificatie ten aanzien van deze bepaling geen voorbehoud is
gemaakt. Het is mogelijk dat een verdrag ten opzichte van zekere bepalingen daarin voorziet.

14    L. Betten, a.w. p. 382.
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inspireren door internationale normen:5 Het kan daarbij zowel gaan om wettelijke
bepalingen die een redelijkheidstoets bevatten als om totaal open normen. De
rechter kan internationale normen in zijn oordeel meenemen zonder dit
rechtstreeks te doen. Vaak blijkt niet eens uit de motivering van de beslissing
dat hij zich op de internationale norm heeft georienteerd.16 Op deze manier kan
de rechter rechtskracht toekennen aan verdragsnormen, zonder zich te (hoeven)
verdiepen in de preliminaire vragen aangaande de rechtstreekse en horizontale
werking als boven omschreven. Dit is kwestieus ten aanzien van de legitimiteit
van de rechterlijke beslissing en de rechtszekerheid.

10.3 De legitimiteit en de rechtszekerheid

Er zijn verschillende modaliteiten te bedenken over de wijze waarop doorwerking
van internationale normen via artikel 7:611 BW kan plaatsvinden. Een belangrijk
aandachtspunt daarbij is dat de wet aan deze normen getoetst kan worden. 17

Wordt de wet strijdig geacht met een internationale wettelijke bepaling, dan
kan de rechter deze internationale bepaling daarvoor in de plaats stellen. De
vraag is nu, of dat ook op een indirecte manier middels artikel 7:611 BW
mogelijk is. Met andere woorden: kan de werking van een met een verdragsnorm
strijdige wettelijke bepaling middels artikel 7:611 BW ongedaan gemaakt
worden? Theoretisch gezien is dit wellicht op grond van artikel 6:2 BW mogelijk.
Bij de uitleg en de toepassing van internationale normen echter is 66n van de
redenen waarom een rechter vaak oordeelt dat er geen sprake kan zijn van
rechtstreekse werking strijd met een nationale wettelijke regeling. Dit vanwege
de terughoudendheid van de rechter om zich op het terrein van de wetgever te
begeven, 18 ook al erkende de Hoge Raad sedert  1984 'de rechtsvormende taak
van de rechter'." De kans dat de rechter de nationale wettelijke norm middels
artikel 7:611 BW opzij zou zetten, wat nog een stap verder zou gaan, lijkt mij
dan ook uiterst gering. Als een wettelijke regeling al gepasseerd wordt, zal dat
toch niet via orientatie op de verdragsnorm gebeuren, maar door rechtstreekse
toepassing van de betreffende verdragsbepaling. Ten aanzien van horizontale
bepalingen valt dat al helemaal niet te verwachten, aangezien het probleem
daarvan juist is, dat ze veelal rechtstreekse werking missen. Men kan dus

15      Zo ook A.J.T.M. Jacobs, a.w. p. 19.; C.A. Groenendijk, Het Europees Sociaal Handvest
voor buitenlandse werknemers, varianten van doorwerking van internationale verdragen
in: Sociaal recht: de grenzen verkend, Tjeenk Willink Zwolle 1994, p. 104.

16          Zie  noot  5 1 1.
17     Dit in tegenstelling tot de Grondwet.
18      A.M. Donner, Het beleid van de rechter f.a.v. grond- en mensenrechten in Grondrechten,

Ars Aequi Libri, serie Staats- en bestuursrecht, Nijmegen 1982.
19     HR 12-10-1984, NJ 1985, 230.
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gevoeglijk aannemen dat de rechter niet met een indirect gebruik van een
internationale norm via artikel 7:611 BW een wettelijke regelingopzij zal zetten.

Dit ligt anders naarmate de wettelijke norm meer open is en de rechter grotere
vrijheid wordt gelaten om deze in te vullen. Bij uitleg of aanvulling van zo'n

nationale norm kan de rechter zich laten inspireren door internationale normen.

Zo kan de rechter bij het antwoord op de vraag wat redelijk is bij de uitleg van
artikel 653 lid 2 en lid 4 BW (het concurrentiebeding), het recht op vrije arbeids-

keuze, zoals neergelegd in internationale normen, mee laten tellen. 20

Indien er voor een bepaalde materie geen nationale wettelijke norm bestaat, lijkt
het in beginsel niet wenselijk dat de rechter langs de weg van artikel 7:611 BW
zondermeer een internationale norm kan introduceren die deze leemte opvult.
In dat geval zou de rechter namelijk de rol van de wetgever ovememen.21 Boven-

dien komt hierdoor de rechtszekerheid in het gedrang; private burgers, in casu
werkgevers (en werknemers) worden door een rechterlijke uitspraak verplicht
geacht zich aan een internationale norm te houden zonder dat ze erop konden

anticiperen.
22

Maar tegenover deze minpunten staan ook een aantal positieve kanten. Af en

toe is er sprake van internationale erkende rechtsbeginselen die zo belangrijk

zijn, dat ze wel meegewogen zouden moeten worden, zoals de hierboven al
vermelde vrijheid van arbeidskeuze en het beginsel van gelijke behandeling.
Vaak worden in verdragen minimale regels gesteld, terwijl de uitvoering daarvan

lang op zich laat wachten. Nederland gaat veelal pas tot ondertekening over
wanneer de nationale wetgeving aan alle eisen van het verdrag voldoet, althans

wanneer de Nederlandse regering van mening is daaraan te voldoen.23 In dat

geval kan het soms gewenst zijn dat de rechter rechtsvormend optreedt.
24

Ook komt het nogal eens voor dat Nederland bepaalde internationale verdragen

niet ratificeert (en ook niet implementeert) omdat er kleine technische
verschilpunten zijn die men niet op wil heffen, terwijl dat er op overige punten

eigenlijk niets aan ratificatie in de weg staat. In die gevallen zou de rechter zelf

dergelijke bepalingen kunnen laten doorwerken. Bijvoorbeeld artikel 6 van ILO-
Verdrag 1 3225 over het recht op vakantie dat bepaalt dat feestdagen niet meetellen

20 A.T.J.M. Jacobs, a.w. p. 19; A.J.C.M. Geers, a.w. p. 52.
21    Anders A.T.J.M. Jacobs, a.w. p. 10, die meent dat de rechter bij een volledig open

rechtstoestand minder aarzeling zal hebben om een internationale norm toe te passen en
dat ook wenselijk acht.

87         Zie over de rechtszekerheid uitgebreid hoofdstuk  10.6.
23     A. Leary, a.w. p. 30. Dat dat niet hetzelfde hoeft te zijn komt terug in het gedeelte over

ILO-Verdrag  156. Volgens Betten worden dikwijls hele passages uit ILO-Verdragen

geadopteerd voordat het Verdrag zelf geratificeerd wordt. L. Betten, a.w. p. 389.
24       De rechtsvormende taak van de rechter is in  1984 door de HR erkend. HR 12-10-1984,

NJ 1985, 230.
25    Trb. 1971, 71.
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bij de vaststelling van de minimum jaarlijkse vakantie. Dit verdrag heeft
Nederland vanwege detailpunten niet bekrachtigd.26
Tenslotte is Nederland ook nogal eens te laat met het nakomen van zijn
internationale verplichtingen, zoals het aanpassen van de wet aan EG-Richtlijnen
binnen de termijn die daarvoor staat. 27

Het zou mogelijk moeten zijn dat internationale bepalingen in gevallen zoals
hierboven beschreven middels artikel 7:611 BW kunnen doorwerken, waarbij
de bezwaren, zoals het gebrek aan rechtszekerheid en het optreden van de rechter
als wetgever, minder gewicht in de schaal leggen. Geers acht artikel 7:611 BW
daartoe uitermate geschikt.28 Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, moet
daartoe volgens mij aan een tweetal grondvereisten voldaan worden, namelijk
de complexgewijze benadering en de rechtszekerheid.

10.4 De complexgewijze benadering

Bij niet rechtstreekse, maar wel horizontale werking en bij rechtstreekse, doch
niet horizontale werking, zal de rechter in beide gevallen de verdragsnorm niet
direct op de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer van toepassing
achten. Hij kan zich echter, zoals we al gezien hebben, bij uitleg of aanvulling
van de nationale norm laten inspireren door de internationale norm. Volgens
de  Memorie van antwoord  bij de Grondwetsherziening  van   1983  kan  in  de
formulering 'een ieder verbindend' 'metname door de rechter een aanknopings-
punt worden gevonden' en verder: 'Overigens merken wij hierbij nog op, dat
inderdaad niet bedoeld is dat alleen rechtstreeks werkende bepalingen van
verdragen verbindende kracht hebben'.29
Wanneer er voor de kwestie die in het geding is geen nationale wettelijke regeling
bestaat, kan de verdragsnorm volgens mij niet het enige criterium zijn op grond
waarvan verplichtingen voor de werkgever ex artikel 7:611 BW geschapen
worden. Er zou ook zonder de verdragsnorm al een (rechts)gevoelen moeten
bestaan dat een werkgever op grond van het goed werkgeverschap op een
bepaalde manier behoort te handelen, een gevoelen dat door de verdragsnorm
versterkt wordt. Het is immers voor de legitimiteit van de toepassing van attikel
7:611 BW van belang dat er een maatschappelijk draagvlak bestaat.  Dat er sprake
is van bepaalde maatschappelijke opvattingen kan men niet aantonen door te
verwijzen naar een artikeltje in een onbekend verdrag. Daartoe is een complexge-

26      A.T J M. Jacobs, en D.G M. Mattijsen, Het recht op vakantie in het NBW, SR 1995, p.
213 en 215.

27 A.T.J.M. Jacobs, a.w. p. 51.
28 A.J.C.M. Geers, a.w. p. 49.
29    TK 1979-1980, 15 049 nr. 7 p. 17.
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wijze benadering vereist. Deze houdt in dat men meerdere argumenten zal moeten

aanvoeren, die ieder op zich onvoldoende fundament kunnen zijn om een recht
tot stand te laten komen, maar in hun gezamenlijkheid de bouwstenen bieden
die het bouwwerk vormen, waarop de vordering gesteund kan worden. Te denken

valt dan aan rapporten van de regering, Aanbevelingen van de Stichting van
de Arbeid, wetsvoorstellen, normen uit andere internationale verdragen en
normen uit verdragen, die Nederland vanwege onbelangrijke detailpunten nog
niet geratificeerd heeft, aanbevelingen bij verdragen die formeel niet bindend

kunnen zijn, etc.
Om dit te verduidelijken wil ik als voorbeeld ILO-Verdrag  156 en de daarbij
behorende Aanbeveling   165 over gelijke rechten voor werknemers   met
gezinsverantwoordelijkheid30 eens nader onder de loep nemen.

10.4a ILO-Verdrag 156 en Aanbeveling 165

Nederland heeft zich vanwege dit verdrag gecommitteerd tot het nemen van

maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke problemen
van arbeiders met gezinstaken. Het verdrag verbiedt uitdrukkelijk discriminatie

op basis van gezinsverantwoordelijkheid. Uit de preambule blijkt dat het Verdrag
effectieve gelijkheid van kansen en gelijke behandeling tussen werknemers met
en werknemers zonder zorgverplichtingen wil bewerkstelligen. Mensen met

zorgtaken moet de kans geboden worden volwaardig te kunnen participeren op
de arbeidsmarkt. Op grond van artikel 3 van het verdrag dienen de lidstaten zich

in hun beleid tot doel te stellen dat mensen met gezinsverantwoordelijkheid die
een betrekking vervullen of wensen te vervullen de mogelijkheid hebben aan

deze taken te voldoen, zonder dat ze aan discriminatie worden blootgesteld. Om
werkelijke gelijkheid van kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke
en vrouwelijke arbeiders te bewerkstelligen, dienen alle met de nationale

omstandigheden en mogelijkheden verenigbare maatregelen te worden getroffen
om arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid in staat te stellen a) hun recht op
vrije beroepskeuze uit te oefenen: en b) rekening te houden met hun behoeften
wat arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid betreft (artikel 4).
In artikel  17 van ILO-Aanbeveling 165 wordt gesteld dat de maatregelen van
'dien aard zijn dat arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid in staat worden
gesteld hun verantwoordelijkheid in gezin en beroep te combineren.' Daarbij

30     ILO-Verdrag 156 betreffende gelijke kansen en gelijke behandeling van mannelijke en
vrouwelijke werknemers; werknemers met gezinsverantwoordelijkheid. Verdrag van 23
juni 1981, Trb 1981,244 en Trb. 1982,101. Door Nederland geratificeerd in 1988, Trb.
1988,29 en op 24 maart 1989 in werking getreden. Op grond van artikel 1 is het Verdrag
overigens tevens van toepassing bij zorgtaken vanwege andere directe familieleden die
zorg of steun behoeven.
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dient volgens artikel 18 van dezelfde Aanbeveling bijzondere aandacht
geschonken te worden aan algemene maatregelen ter verbetering van de
arbeidsomstandigheden en het arbeidsklimaat, waaronder maatregelen die gericht
zijn op een soepelere regeling van werktijden, pauzes en vakanties. Nu heeft
een ILO-aanbeveling weliswaar geen rechtskracht heeft, doch volgens de
Toelichtende nota31, de goedkeuringsbehandeling in de Tweede Kamer 2 en de
Memorie van antwoord33 ligt dat bij Aanbeveling 165 toch enigszins anders
omdat Verdrag en aanbeveling gezamenlijk aan de orde zijn geweest bij de
goedkeuringsbehandeling en kennelijk is aanvaard, dat ze onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Daaruit blijkt, dat een aanbeveling dus wel degelijk van
invloed kan zijn voor de betekenis van een verdrag en dat is eigenlijk alleen
maar logisch. Aanbevelingen zijn er immers niet voor de vaak, al hebben ze
dan niet de rechtskracht van verdragsbepalingen. Ze beogen immers de
verdragspartijen aan te zetten tot het nemen van bepaalde maatregelen. Met
behulp van artikel 7:611 BW kunnen dus ook aanbevelingen een internationale
norm nader inkleuren. De sterkte van de kleur kan bepaald worden door de
positieve aandacht die er in de Kamer aan gewijd wordt.

10.4b De rechtskracht van ILO-Verdrag 156 en Aanbeveling 165

De betreffende artikelen van Verdrag en Aanbeveling bevatten duidelijk
instructienormen voor de overheid en vereisen zodoende een verlaalslag van
de wetgever om ze op burgers onderling van toepassing te laten zijn.34 Bovendien
kunnen de bepalingen van het Verdrag volgens artikel 10 zonodig in fasen
worden toegepast.
Kan nu een particulier die wegens ziekte van zijn echtgenote gedurende 2
maanden onbetaald zorgverlof van anderhalf uur per dag wenst tegenover zijn
werkgever een beroep doen op de artikelen 3 en 4 van dit Verdrag onder
verwijzing  naar de artikelen   17  en   18  van de Aanbeveling  of  is  dit  een
doodlopende weg? Gezien de strekking van het Verdrag is de kans niet groot
dat de rechter het 'een ieder verbindend' acht. Kan artikel 7:611 BW dan een
oplossing bieden, met andere woorden mag de rechter zich laten inspireren door
het Verdrag en de Aanbeveling? Wat is zijn legitimatie en hoe kan hij een
dergelijke handelwijze verantwoorden? Het gaat in casu om een verdragsbepaling
die uiteindelijk horizontale werking zal hebben, want verplichtingen schept van

31     Tweede Kamer 1982-1983,18 288 nr. 1, p. 6
32 Tweede Kamer, 1983-1984,18 288 nrs. 5-8.
33 Tweede Kamer, 18 288 nr. 19, p. 2.
34      Volgens de Toelichtende nom legt het Verdrag vooral doelstellingen van beleid neer. Het

legt de richting van het beleidsstreven vast. TK 1982-1983,18 288 nr. 1, p. 3.
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werkgevers tegenover werknemers. Er is echter weI tussenkomst van de wetgever

nodig om deze verplichtingen te realiseren en daarvan is in Nederland voorlopig
in ieder geval nog geen sprake.35 Wanneer de betreffende artikelen de enige

bepalingen zouden zijn die een recht op zorgverlof mogelijk zouden kunnen

maken, terwijl een nationale (rechts)grondslag dienaangaande helemaal ontbreekt,

acht ik de basis te wankel om daarop dat recht te construeren. In het geval van

een vordering om vanwege zorgtaken die voortvloeien uit gezinsverant-
woordelijkheid voor een deel van de werktijd zorgverlof op te nemen, kan echter

tevens verwezen worden naar de Notitie Zorgverlof 6 en de Nota arbeid en zorgi
waarin door de regering uitgebreid aandacht wordt geschonken aan zorgverlof
en de noodzaak daarvan wordt erkend, de emancipatieplannen van de regerinr,
het Advies 'Arbeid en zorg'39 en de Overwegingen en aanbevelingen inzake
de combinatie van arbeid en zorg40, beide van de STAR, alsmede het OESO

rapport Shaping structural change.41 In de Overwegingen en aanbevelingen inzake

de combinatie van arbeid en zorg beveelt de STAR aan om, waar mogelijk,
afspraken over zorgverlof 'op maat' te maken.42 In de Toelichtende nota bij

Verdrag 156 wordt opgemerkt  dat het combineren van arbeid en gezins-
verantwoordelijkheid al geruime tijd een vaste doelstelling van emancipatiebeleid
is en dat deze al langer en met brede politieke steun in het regeringsbeleid is
opgenomen.43 Daarnaast zou thans wellicht tevens het VN-Vrouwenverdrag
een inspirerende rol kunnen spelen.44 Hiermee wordt eveneens voldaan aan de

eisen die artikel 3:12 BW stelt ten aanzien van de in Nederland levende

35         Volgens het Regeerakkoord 1998 worden  in de Kaderwet Arbeid  & Zorg slechts  de

bestaande wettelijke verlofregelingen op elkaar afgestemd en gebundeld. Dat wil echter

niet zeggen, dat men vindt dat daarmee wat betreft zorgverlof de kous af is. Er zal namelijk
een verkenning plaatsvinden of een wettelijke recht op betaald zorgverlof tot stand kan
worden gebracht.

36 Tweede Kamer 1992-1993, 23 245 nr. 1.
37         Nota  'Om de kwaliteit van Arbeid en Zorg: investeren in verlof.
38          Zie het Bekidsprogramma emancipatie: met het oog op 1995, Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid, Directie Courdinatie Emancipatiebeleid, Sdu Den Haag 1992 en
het Beleidsprogramma emancipatie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Sdu Den Haag 1993.
39    Advies van 18-3-1997, Pbl. nr. 1/97.
40      Overwegingen en aanbevelingen van 18-3-1997, Pbl. nr. 2/97.
41 Shaping structural change; the role of women, Report by a high level group of experts

to the secretary-general,   OESO 1991. Hierin wordt gepleit  voor  cen   geintegreerde

benadering van institutionele veranderingen met als doel het aanpakken van de tegenstrijdig-
heden en spanningen die er bestaan op het raakvlak tussen het huishouden, de gemeenschap
en de arbeidsstructuren. (Nota arbeid en zorg p. 3)

42    Pbl. nr. 2/97 p. 14.
43     Toelichtende nota nr. 1, p. 6.
44 Het discriminatieverbod en art. 5 VN. Vrouwenverdrag dwingen tot rekening houden

met zorgtaken, K. Wentholt, Over de potentie van rechtsbeginselen, Nemesis 1997, p. 200,

203.
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rechtsovertuigingen en maatschappelijke en persoonlijke belangen. In mijn visie
zouden alle elementen tesamen voldoende moeten kunnen zijn om een vordering
ex artikel 7:611 BW te kunnen schragen. De rechter zal dan uiteindelijk moeten
beoordelen of alle aangevoerde argumenten tesamen zwaar genoeg wegen om
de eisende partij in het gelijk te stellen.

10.5 De rechtszekerheid

Edn van de voornaamste bezwaren tegen het gebruik van vage normen is het
gebrek aan rechtszekerheid die dit met zich brengt. Men weet in veel gevallen
niet of een beroep op aItikel 7:611 BW gehonoreerd zal worden en als de daarop
gebaseerde vordering al dan niet toegewezen wordt, is vaak niet duidelijk op
welke (rechts)gronden dat berust. Voorbeelden hiervan vormen in dit kader een
tweetal zaken waarin middels artikel 7:611 BW een beroep op ILO-verdrag 156
werd gedaan.45 Het ging in beide gevallen om een verzoek om in deeltijd te
mogen gaan werken. Opvallend was, dat de kantonrechters helemaal geen
(inhoudelijke) aandacht aan het ILO-Verdrag besteedden, maar enkel onder-
zochten of de werkgever aan zijn verplichtingen op grond van artikel 1638z (oud)
BW had voldaan. De kantonrechter Breda verwoordde het aldus: 'Wat ervan
zij .....of op gevallen als de onderhavige het ILO-Verdrag van toepassing is: Wij
zijn van oordeel dat een werkgever een redelijk verlangen van een werkneemster
die gedurende afgebakende tijd part-time wenst te gaan werken vanwege de op
haar neerkomende verzorging van een baby, minstgenomen in alle zorgvuldigheid
zal moeten onderzoeken op alle mogelijkheden binnen het bedrijf.'
In de zaak die speelde voor de Kantonrechter Rotterdam ging het om een
ontbindingsverzoek ex artikel 1639w(oud) BW, nadat de verhouding tussen
partijen zodanig verslechterd was dat de arbeidsverhouding niet langer in stand
kon blijven tengevolge van de weigering van de werkgever om werkneemster
na haar bevallingsverlof parttime te werk te stellen. De kantonrechter meldde
slechts dat verzoekster verwees naar het ILO-Verdrag (zonder te vermelden om
welk ILO-Verdrag het ging, MdW), maar ging daar vervolgens niet op in en
concludeerde tenslotte dat de werkgeefster niet in strijd met het goed werkgever-
schap handelde nu zij haar weigering van het verzoek om in deeltijd te mogen
gaan werken heeft gemotiveerd en op gebruikelijke gronden heeft afgewezen.
Dat het ook anders kan bewees de Kantonrechter Gorinchem in een kwestie
betreffende de gelijke behandeling van buitenlandse werknemers.46 In casu had
de werkgever in  1981  voor haar Nederlandse werknemers de mogelijkheid
geschapen om onder bepaalde voorwaarden aandelen te verwerven. Deze

45 Ktr. Breda, 22-9-1990, Prg. 1990,3353 en Ktr. Rotterdam, 7-2-1990, Prg. 1990,3237.
46 Ktr. Gorinchem, 8-12-1986, N./ 1988,68.
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mogelijkheid bestond niet voor werknemers van Turkse of Marokkaanse
nationaliteit. De werknemers beriepen zich voor de rechter o.a. op strijd met
artikel 1638z (oud) BW. De kantonrechter erkende het recht op gelijke
behandeling van buitenlandse werknemers met een uitgebreide motivering: Hij
gaf aan dat reeds v66r 1981 hier te lande voor de goede werkgever het beginsel

gold dat gelijke gevallen gelijk behandeld moesten worden en dat buitenlandse

werknemers op grond van dit principe dezelfde bejegening in hun arbeidsrechte-
lijke positie dienden te krijgen als de met hen vergelijkbare Nederlandse

werknemers. Volgens de rechter kwam deze specifieke voor de goede werkgever

jegens de buitenlandse werknemers geldende grondhouding ook tot uitdrukking
in een reeds lang hier gevestigde traditie. Deze werd gedurende geruime tijd
steeds opnieuw bevestigd in een reeks door Nederland onderschreven verdragen
en officiele verklaringen. Bijvoorbeeld in artikel 19 lid 4 van het ESH47, in de

Nota buitenlandse werknemers, waarin de minister tot uiting bracht dat voor
buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn dezelfde loon-en arbeidsvoorwaar-
den gelden als voor Nederlanders die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf 8 en

in artikel 17 lid 1 van het Wervingsverdag tussen Nederland en Turkije.49 Dit

voor de goede werkgever geldende uitgangspunt dat onderwerp was van
rechtsontwikkeling, mondde uiteindelijk uit in artikel 5 van de Wet van 2
december 198250, houdende bepalingen ter uitvoering van het Europees Verdrag

inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, alsmede met betrekking
tot de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers. In dit artikel wordt
de eerder genoemde grondhouding gepromoveerd tot rechtsregel waarop geen

uitzondering mogelijk is doordat onderscheid naar nationaliteit uitdrukkelijk
verboden wordt.m Tot het in werking treden van deze wet was afwijking onder

zwaarwegende omstandigheden mogelijk, maar deze zijn door de werkgever
in deze zaak niet aangevoerd, aldus de kantonrechter.

Het ging hier dus om internationale en supranationale regelingen die geen
rechtstreeks afdwingbare verplichtingen voor de werkgever met zich meebrach-

ten. Artikel 19 lid 4 ESH houdt in dat Nederland zich door ondertekening van
het Handvest verplicht heeft voor buitenlandse werknemers een behandeling
te waarborgen met betrekking tot beloning en andere arbeidsvoorwaarden en

arbeidsomstandigheden die niet minder gunstig is dan die van zijn eigen

47     Zie over de reflexwerking van artikel 4 ESH ook C.A. Groenendijk, a.w. p. 104.
48     Bijl. Hand. 1969-1970,10 509, nr. 1.
49   Trb. 1964,142.
50     Stb. 1982,679. Inmiddels ingetrokken bij de Wet flexibiliteit en zekerheid, omdat de

materie nu gedekt wordt door de  AWGB.
51 Vgl. dissertatie M.I. van Dooren, Recht op arbeid vr4 van rassendiscriminatie, Stichting

NJCM-Bockerij 31,1997, p. 165,205 en 255 en A.T.J.M. Jacobs, Ali en het arbeidsrecht

int Sociaairechtelijke oraties 1977-1997,P.M. Noordam (red.), p. 205.
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onderdanen. Dit lijkt meer op een instructienorm aan de overheid dan op een
horizontale regeling. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het Wervingsverdrag
met Turkije. Bovendien gaat het hier enkel om reflex-werking van artikel 19
lid 4 ESH omdat dit slechts de verplichting bevat om EG-onderdanen gelijk te
behandelen.

Daarnaast beriep de rechter zich nog op de Nota buitenlandse werknemers. Pas
op 2 december  1982 trad de wet in werking die rechtstreeks de verplichtingen
van de werkgever regelde. De rechter leek als het ware op deze regeling te
anticiperen door te zeggen, dat wat de wet regelde, voorheen (deze kwestie
speelde immers in  1981 !) al gold op grond van internationale regelingen en dat
eigenlijk het enige verschil sedert de inwerkingtreding van de Wet van 2
december  1982 was, dat nu ook geen afwijking van de grondhouding van de
werkgever middels contractof vanwege extreme omstandigheden meermogelijk
was. Verder hield hij rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent
gelijke behandeling van buitenlandse werknemers door naar de nota van de
minister te verwijzen.

Dit is een schoolvoorbeeld van hoe de rechter de stand van zaken in de praktijk
en de maatschappelijke ontwikkelingen in zijn beoordeling betrekt en zich
rekenschap geeft van de maatschappelijke opvattingen, dat voor gelijke of
gelijkwaardige arbeid dienovereenkomstig loon moet worden uitbetaald. Het
was ook  13 jaar geleden al communis opinio dat het niet aangaat om iemand,
omdat hij toevallig buitenlander is, slechter te betalen. Dit beginsel werd in casu
door de rechter middels artikel 1638z (oud) BW geconcretiseerd. Het feit, dat
dat ook voor de EG-onderdanen al vastlag in artikel 6 juncto artikel 48 lid 2
EG-Verdrag, ondersteunt deze opvatting. Voor de Turkse werknemers kwam
de betreffende regeling pas later tot stand, maar dat doet aan het uitgangspunt
niets af. Dat de rechter op de goede lijn zat, blijkt ook uit de Wet van 2 december
1982, die zijn opvatting codificeert.

10.6 Rechtszekerheid en motivering

Wat vooral opvalt in deze zaken is het verschil in motivering. In de deeltijdzaken
werd door de kantonrechter met een brede boog om de problematiek van de
werking van internationale verdragen heen gelopen. De kantonrechter Breda
liet de werking in het midden en de kantonrechter Rotterdam maakte er helemaal
geen woorden aan vuil. De Kantonrechter Gorinchem daarentegen gaf een
modelmotivering voor zijn beslissing, die hij liet steunen op het beginsel van
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gelijke behandeling, de voor de goede werkgever geldende grondhouding, de
Nota buitenlandse werknemers, artikel 19 lid 4 ESH etc.
In dit soort kwesties, waarin rechtsbeginselen en verdragen waarvan niet

onmiddellijk vastgesteld kan worden of ze rechtstreekse en horizontale werking
hebben, via vage normen doorwerken, vragen de rechtszekerheid en daarmee

naar mijn mening onlosmakelijk verbonden de motivering door de rechter

bijzondere aandacht. Het ontbreken van rechtszekerheid bij artikel 7:611 BW

(en open normen in het algemeen) wordt voor een belangrijk deel door een gebrek
aan motivering veroorzaakt.

Op grond van artikel 121 van de Grondwet is de rechter tot motivering verplicht.
52

Vanwege die plicht moet de rechter inzicht verschaffen in de gronden waarop

zijn beslissing is gestoeld. Vranken spreekt van een gedifferentieerde
motiveringsplicht, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bij de
invulling van vage normen door de rechter kan deze niet volstaan met een

verwijzing naar de feiten en de rechtsregel(s). Hij zal deze concreter moeten

maken door een uitgebreide motivering. Hoe vager de norm, des te uitgebreider

zal de motivering moeten zijn.53 Het achterwege laten van een consistente

motivering kan zelfs in strijd met artikel 6 EVRM geacht worden wegens het
ontbreken van een due process.

54

Ook als de rechter de mening is toegedaan dat dit beroep in het voorliggende

geval afgewezen dient te worden, heeft de partij die er een beroep op heeft gedaan
er recht op te weten, wat hem beweegt.

Om terug te komen op de deeltijdzaken: mocht ILO-Verdrag 156 mede de inhoud

van de rechterlijke beslissing in deze zaken bepaald hebben, en in de zaak die

speelde voor de kantonrechter Breda is dat niet onaannemelijk, dan heeft men

dat niet laten blijken en dat levert een motiveringsgebrek op. Uit de uitspraak

blijkt overigens niet in hoeverre de rechtshulpverlener voldoende materiaal heeft

aangedragen op grond waarvan een afgewogen motivering ten aanzien van de

werking van de verdragsbepaling mogelijk was. Hij of zij had echter wel allerlei
mogelijkheden ter beschikking. Het ILO-Verdrag kan, tesamen met andere

argumenten, een mooie orientatie zijn op de invulling van artikel 7:611 BW.
Want het ILO-Verdrag en de bijbehorende Aanbeveling 165 lijken mogelijkheden
te bieden om aan de individuele behoeften van werknemers aan verlof nadat

het bevallingsverlof verstreken is, tegemoet te komen.55 Verdere argumenten

zouden zoals reeds opgemerkt ook de Aanbevelingen van de Stichting van de

52 J.B.M. Vranken, Algemeen Deel, Asser-serie Tjeenk Willink Zwolle 1995, p. 7.
53     Vgl. J.B.M. Vranken, a.w. p. 157.
54 J.B.M. Vranken, a.w. p. 42.
55 Zie hierover uitgebreid M. Monster, in haar noot bij uitspraak 122 in Nemesis 1990, p.

253.
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Arbeid inzake differentiatie in arbeidsduurpatronen kunnen zijn, evenals het
overheidsbeleid dat er op gericht is vrouwen op de arbeidsmarkt te houden.
Het is zodoende essentieel dat een rechtshulpverlener zoveel mogelijk uit de
kast haalt om zijn beroep op een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling te
ondersteunen. De rechtshulpverlener kan dus beter niet volstaan met enkel te
verwijzen naar ILO-Verdrag 156, zoals gebeurde bij de kantonrechter Rotterdam.
Hij zal zijn vordering zo duidelijk mogelijk moeten onderbouwen en expliciet
moeten verwijzen naar de normen waar hij een beroep op doet en aan moeten
geven waarom zij voor de betreffende zaak gelding hebben. De kans van slagen
van een vordering die op internationale verdragen gebaseerd is neemt toe
naarmate meerdere nationale en internationale bepalingen gebruikt zijn om de
vordering te ondersteunen.56 De rechter beschikt dan over een ruime hoeveelheid
grondslagen, die weliswaar geen van alle op zichzelf voldoende zijn, maar in
gezamenlijkheid een basis kunnen bieden om vorm te geven aan een beslissing
inzake een beroep op artikel 7:611 BW. Daaruit kan de rechter putten bij zijn
oordeelsvorming waarbij de stand van de maatschappelijke ontwikkeling en
de maatschappelijke verhoudingen een rol van betekenis spelen.

57 Deze kunnen
hem tevens handvatten bieden voor zijn motivering. De Hoge Raad ging op deze
manier te werk bij zijn oordeelsvorming in het arrest Van Haaren/CeHaVe. Voor
de vraag of een werkgever op grond van artikel 1638z (oud) BW verplicht was
aan een gehandicapte werknemer passende arbeid aan te bieden, relateerde de
Hoge Raad aan de 'huidige rechtsopvattingen' zoals die onder meer tot uiting
komen in cao-bepalingen op dit gebied en de brede instemming, die het
Wetsvoorstel WAGW in de Tweede Kamer had ondervonden.58
Als de rechter het goed werkgeverschap niet wenst in te kleuren met door partijen
te berde gebrachte verdragsnormen en rechtsbeginselen, mag hij daar in ieder
geval niet zondermeer aan voorbijgaan, maar moet hij de redenen daarvoor
vermelden.

Maar ook al heeft de rechtshulpverlener zijn vordering met alle mogelijke
middelen ondersteund, dan biedt dat nog geen garantie voor toewijzing. De
rechter moet immers beoordelen of er voldoende gronden  zijn om de vordering
te honoreren. Als het gaat om de vraag, of voor gelijke arbeid hetzelfde loon
betaald moet worden, betreft dat eerder een kwestie, waarover de maatschappe-
luke opvattingen geacht kunnen worden op edn lijn te liggen, dan ten aanzien

56 A.J.C.M. Geers, Congresverslag p. 50.
57 Volgens Vranken is gevoel voor de maatschappelijke verhoudingen van belang bij de

rechterlijke oordeclsvorming, a.w. p. 55.
58     HR 8-11-1985, N./ 1986, 309.
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van het recht op deeltijdarbeid. Dat blijkt onder andere uit de Agfa-zaak:59 Hierin

ging het om een werkneemster met een contract op uurloonbasis die echter

feitelijk sedert 1985 voor de volledige werktijd en zonder onderbreking in dienst

was en hetzelfde werk verrichtte als de overige werknemers. Ze kreeg echter

slechts op uurloonbasis betaald. Volgens de Rechtbank Arnhem was dit alleen

geoorloofd indien er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor deze handelwijze
van Agfa bestond, waarvan in casu geen sprake was. Op grond van het goed
werkgeverschap was Agfa volgens de Rechtbank verplicht ook ten aanzien van

eiseres de Agfa-voorwaarden met betrekking tot de honorering toe te passen.

De Rechtbank nam hierbij in aanmerking dat in het algemeen rechtsbewustzijn
de gedachte leeft dat werknemers recht hebben op een billijke beloning, wat
ondermeer betekent dat gelijke arbeid onder gelijke omstandigheden gelijk
betaald dient te worden. De Rechtbank verwees daarvoor ook naar artikel 23
van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, artikel 7 aanhef en

onder a sub i van het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en

culturele rechten ('Een billijk loon en gelijke beloning voor werk van gelijke
waarde zonder onderscheid van welke aard ook; in het bijzonder dienen aan

vrouwen arbeidsvoorwaarden te worden gewaarborgd die niet onderdoen voor
die welke op mannen van toepassing zijn, met gelijke beloning voor gelijk werk'),

artikel 119 van het EG-Verdrag, artikel 4 van het ESH, diverse richtlijnen van
de EG, paragraaf 2 van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

juncto artikel 1637ij (oud) BW. Voorwaar wederom een voorbeeldige
uitgebreide motivering.
De Hoge Raad oordeelde in cassatiea' dat de Rechtbank slechts het algemeen

erkende rechtsbeginsel, dat gelijke arbeid onder gelijke omstandigheden op
gelijke wijze beloond moet worden tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond
een ongelijke beloning toelaat, bij haar beoordeling 'in aanmerking had
genomen'.61 Hiertoe was de Rechtbank volgens de Hoge Raad zelfs ingevolge
artikel 3:12 BW ook bij de toepassing van artikel 1638z (oud) BW verplicht,
nu dit artikel in een op de daar bedoelde gevallen toegespitste formulering
dezelfde norm tot uitdrukking brengt die in het algemeen met de eisen van

redelijkheid en billijkheid wordt aangegeven. Volgens artikel 3:12 BW moet

bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening gehouden
worden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende

rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die
bij het gegeven geval zijn betrokken. Hier wordt dus geen direct beroep op

59 Ktr. Arnhem 20-1-1992 en Rb Arnhem 22-10-1992, PRG. 1992.3763.
60     HR 8-4-1994, NJ 1994,704 en JAR 1994,94.
61 Rood vraagt zich af of een dergelijk algemeen rechtsbeginsel weI in onze rechtsorde erkend

is. M.G. Rood, TVVS 1994, p. 220.
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verdragen of het gelijkheidsbeginsel erkend, maar wordt artikel 7:611 BW
ingekleurd door de beginselen die daarin vervat zijn.

Kan men dus wellicht al rustig stellen dat er een algemeen rechtsgevoel bestaat
dat voor gelijke arbeid gelijk loon betaald moet worden of dat vrouwelijke
werknemers voor hetzelfde werk evenveel betaald moeten krijgen als hun
mannelijke collega's, ten aanzien van deeltijdarbeid is men echter nog niet zo
gelijk gestemd. Bovendien wordt een mogelijk recht op deeltijdarbeid van allerlei
factoren afhankelijk gesteld. Bijvoorbeeld of de verzoekende werknemer de
enige werknemer in het bedrijf is, of hij makkelijk door een ander te vervangen
is en of zijn aanwezigheid full-time vereist is. Als er al een dergelijk recht zou
bestaan, is het een geclausuleerd recht. De rechter dient dit alles in zijn beslissing
mee te nemen en zal dan eerder tot afwijzing van een verzoek om in deeltijd
te mogen werken komen, dan in geval van een vordering tot gelijk loon voor
gelijke arbeid.

10.7 De cirkelgang van de motivering en de complexgewijze benade-
ring62

Het vonnis van de Kantonrechter Gorinchem en het arrest van de Hoge Raad
in de Agfa-zaak geven uitstekende illustraties van de werking van internationale
normen via artikel 7:611 BW zoals ik die voorsta. Aan de motiveringsplicht
wordt uitgebreid voldaan en de rechten van de werknemers worden gerealiseerd
via een complex van normen, waarvan de verdragsnorm een onderdeel vormt.
Zonder aanvoering van dit complex van normen kan in mijn visie geen introductie
van de internationale norm op grond van artikel 7:611 BW plaatsvinden en
vanwege de rechtszekerheid moet deze afdoende gemotiveerd worden. Zonder
(enige) motivering valt niet te achterhalen of deze complexgewijze benadering
heeft plaatsgevonden en zonder deze benadering ontbreekt een verantwoorde
motivering. Daarmee is de cirkel rond.
Het is van essentieel belang dat de rechter een verdrag of internationale regeling
alleen dan via artikel 7:611 BW in de individuele arbeidsovereenkomst importeert
wanneer dit in overeenstemming met de maatschappelijke ontwikkelingen is
of waarin hij uitvoering geeft aan algemene erkende rechtsbeginselen, zoals in
het kader van de gelijke behandeling. Ten aanzien van verdragsnormen die
algemene erkende rechtsbeginselen concretiseren zou ik zelfs willen stellen dat
die altijd een zekere mate van horizontale werking hebben.

62      Deze term is ontleend aan W. Witteveen, Cirkelgang van rechtersbeelden, Recht en kritiek
22(1996)1, p. 27 e.v.
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En het is van evenveel belang dat de rechter zijn beslissing uitgebreid motiveert.
Wat dat aangaat hadden partijen in de Agfa-zaak en de zaak van de Turkse
werknemers niets te klagen.

10.8 Internationale verdragen rechtstreeks of via artikel 7:611 BW
laten doorwerken?

Tenslotte moeten nog enige alinea' s gewijd worden aan het verschil in resultaat
tussen de onmiddellijke toepassing van verdragsbepalingen en de toepassing

langs de weg van artikel 7:611 BW.
Als een verdragsnorm rechtstreekse Bn horizontale werking heeft wordt hij in
principe ongeclausuleerd op de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer
toegepast.63 Vindt toepassing plaats middels artikel 7:611 BW, dan vindt er nog
een extra toetsing plaats, namelijk of redelijkerwijze van de werkgever verlangd
kan worden, dat hij de verdragsbepaling nakomt. Bovendien is de rechter dan
niet aan de letterlijke tekst van het verdrag gebonden, al is het alleen maar omdat
de tekst ingeval van indirecte werking een instructienorm aan de overheid bevat
en/of tussenkomst van de wetgever verlangt. Het gaat erom dat de werkgever
overeenkomstig de strekking van het verdrag handelt, oftewel verdragsconform.
Dit betekent, dat de norm bij directe horizontale werking 'harder' is, dan bij
werking via artikel 7:611 BW.
Ook de rechtszekerheid is er meer mee gediend als er een direct beroep op de
betreffende bepalingen wordt gedaan. Bij twijfel of onbekendheid, zowel ten
aanzien van het bestaan en/of de inhoud van de bepalingen als over hun mogelijke
werking, zal dat echter niet zou gauw gebeuren. Het verdient dan aanbeveling
om primair een beroep op de verdragsnorm te doen en subsidiair op artikel 7:611
BW. Dit dwingt de rechter om zich uit te laten over de rechtskracht van de norm
en bewerkstelligt tevens dat men niet de kans mist dat de rechter zich op de
internationale norm zal orienteren, mocht hij de norm niet self-executing en/of
niet horizontaal achten. En op dit nog vrijwel onontgonnen terrein bestaat
daarover op voorhand weinig zekerheid.

10.9 Conclusie

Mits adequaat ondersteund door andere normen, bestaan er weinig bezwaren
om internationale normen via artikel 7:611 BW te importeren. Dat is in bepaalde
gevallen zelfs niet ondenkbaar als het betreffende verdrag nog niet geratificeerd
is. De rechtshulpverlener zal alle normen die zijn vordering kunnen ondersteunen

63      Tenzij de bepaling zelf een clausule bevat.
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moeten aanvoeren. Het is raadzaam, dat hij zowel een beroep op de internationale
norm zelf als op artikel 7:611 BW doet. De rechter dient dan vervolgens uit te
maken, of deze normen tesamen met de internationale norm voldoende houvast
bieden om de vordering toe te wijzen. Hij zal dat omwille van de rechtszekerheid
met een deugdelijke motivering moeten doen. De Agfazaak en de zaak van de
Turkse werknemers vormen hiervan duidelijke voorbeelden.
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In dit deel werd de functie van artikel 7:611 BW als vervoermiddel om rechten

in de individuele arbeidsoverenkomst te introduceren onderzocht.

Ten aanzien van concrete publiekrechtelijke regelingen kon eenvoudig

vastgesteld worden, dat deze via artikel 6:248 BW onbeperkt in de individuele

arbeidsovereenkomst werking hebben. Deze worden zonder enige omhaal

van woorden in een procedure te berde gebracht en door de rechter voetstoots

van toepassing geacht. De in de litteratuur regelmatig geuite veronderstelling,
dat zij slechts via artikel 7:611 BW in de arbeidsovereenkomst door kunnen

werken, lijkt de portee van deze bepaling te miskennen. Op toekomstige en

op vage publiekrechtelijke regelingen kan geen beroep via artikel 6:248 BW

gedaan worden, maar soms wel langs de weg van artikel 7:611 BW. Met

betrekking tot de Arbowet en de Arbeidstijdenwet lijkt artikel 7:611 BW van

evident belang te kunnen zijn voorzover deze wetten geen concrete voorzie-

ningen kennen voor de individuele werknemer.

Omdat zij de neerslag vormen van de rechtsovertuigingen c.q. verkeersop-

vattingen van de sociale partners op het hoogste niveau zijn aanbevelingen
van de Stichting van de Arbeid in staat om via het goed werkgeverschap in
de individuele arbeidsovereenkomst door te werken. Op welke wijze en in
hoeverre is afhankelijk van de tekst van de aanbevelingen, die daarover vaak

niet onmiddellijk uitsluitsel geeft. Om enigszins aan dit bezwaar tegemoet
te komen is een glijdende schaal gecreaerd en aan de hand van fictieve casus

beschreven wanneer een aanbeveling rechtens afdwingbare verplichtingen
voor de werkgever creeert en in hoeverre de werkgever daarbij beleidsvrijheid
wordt gelaten. Verder dient men er opmerkzaam op te zijn dat onbekendheid

met het fenomeen aanbevelingen een belangrijke negatieve rol kan spelen
bij een vordering tegen de werkgever. Daar is echter door middel van
publiciteit op vrij simpele wijze verandering in te brengen.
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Internationale normen die geen horizontale werking of wel horizontale, maar
geen rechtstreekse werking kennen, hebben niet zondermeer via artike17:611
BW toegang tot de individuele arbeidsovereenkomst. Het enkel stellen dat
een zekere bepaling van toepassing is kan daar niet tot het gewenste resultaat
leiden. Men dient meerdere ijzers in het vuur te hebben om zijn vordering
zo goed mogelijk te onderbouwen, zodat de rechter hem gemotiveerd toe of
af kan wijzen. Daarbij kan gedacht worden aan wetsvoorstellen,  nota' s  van
de regering, andere internationale normen, gezaghebbende rapporten van
internationale organisaties zoals de OESO, gezaghebbende wetenschappelijke
opvattingen, maatschappelijke opvattingen en ontwikkelingen, enzovoorts.
Er wordt op deze wijze geen nieuw recht gecreterd, maar het recht dat er
al is, wordt samengevoegd tot een ander geheel, wordt voorzien van een nieuw

jasje. Zoals Paul Scholten het zo fraai verwoordde: 'Het recht is er al, het
moet alleen gevonden worden, in de vondst zit het nieuwe' 1 En dit alles is
dan weer in het belang van de rechtszekerheid, die gebiedt dat een vonnis
voldoende gemotiveerd is.

Wanneer artikel 7:611 BW wordt toegepast zoals bepleit in de drie voorgaande

hoofdstukken, levert dat een verscherping van de norm op, aangezien het
in die optiek onvoldoende is om een beroep op het goed werkgeverschap te
doen zonder nadere onderbouwing. Bovendien zet deze werkwijze aan tot
creatief gebruik van allerlei rechtsbronnen, die men anders links zou laten

liggen, omdat zij geen kracht van wet hebben, zoals de aanbevelingen van
de STAR Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur om, indien mogelijk,
een direct beroep op publiekrechtelijke bepalingen of internationale
bepalingen te doen, omdat in dat geval door de rechter praktisch nooit een
redelijkheidstoets gehanteerd hoeft te worden

1      P. Scholten, Algemeen deet, Tjeenk Willink Zwolle 1931, p. 15
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Artikel 7:611 BW beslaat de meest uiteenlopende verplichtingen van de
werkgever, van minimale tot zwaarwichtige, zoals de grondrechten, die via dit

artikel in de arbeidsovereenkomst doorwerken. Bij de toepassing van dit artikel

lijkt daarmee echter nauwelijks rekening gehouden te worden. Objectief

beschouwd zijn grondrechten van een zwaardere categorie dan de overige
rechten die artikel 7:611 BW beoogt te waarborgen. 1 Grondrechten beschermen

fundamentele belangen en nemen een bijzondere plaats in het recht in.2 Door

de rechter wordt echter bij de beoordeling geen (duidelijk) onderscheid gemaakt

tussen zware en lichte gevallen. Er lijken in ieder geval in casus waarin

grondrechten aan de orde zijn vooralsnog niet zondermeer zwaardere eisen

gesteld te worden aan motiveringsplicht en zorgvuldigheidsbeginsel ten aanzien

van de werkgever. Terwijl dat toch voor de hand zou liggen; immers wat het

zwaarst is moet het zwaarst wegen. Het waarborgen van grondrechten is nu
eenmaal van hogere orde dan van willekeurig welk ander recht dat de werknemer

op grond van artikel 7:611 BW zou kunnen claimen. De verplichting van de
werkgever om de privacy van werknemers te eerbiedigen is toch van een heel

ander gewicht dan de verplichting om op iedere verdieping van een kantoorge-
bouw een koffiezetapparaat te plaatsen. Het Nederlandse recht biedt echter

volgens mij niet zulke goede stimulansen om dit onderscheid te verwezenlijken,
zoals ik in het navolgende meen aan te tonen. Bovendien wordt er meestal

helemaal geen beroep op een grondrecht gedaan en blijft het dus ook in de

jurisprudentie onvermeld. Toch kan het wel zijn dat een grondrecht bij de
totstandkoming van een uitspraak gewicht in de schaal heeft gelegd en het

uiteindelijke resultaat kan zodanig zijn, dat een grondrecht beschermd wordt.

Het grondrecht zelf blijft echter vaak onzichtbaar; slechts af en toe zijn vage
contouren te onderscheiden. Hierin bestaat wel verschil bij de diverse grondrech-

1                  Dat hoeft niet voor de individuele werknemer te gelden. De ene werknemer  zal zich
erg druk maken over een inbreuk op zijn privacy, terwijl de andere zicht daar niets van

aantrekt, zolang hij maar naar zijn favoriete popzender kan luisteren.

2                      F. Vlemminx, Grondrechten en moderne beeldende kunst, Tjeenk Willink Zwolle 1992

p. len 87.
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ten. Zo zal blijken dat aan de vrijheid van meningsuiting in de rechtspraktijk
van het arbeidsrecht praktisch geen aandacht wordt geschonken, terwijl de
privacy daar langzamerhand een belangrijkere rol gaat spelen.3
Het Duitse recht kent daarentegen een uitgebreid en deugdelijk systeem van
toetsing van grondrechten met een aantal zeer bruikbare criteria, die wellicht
ook in het kader van artikel 7:611 BW toegepast zouden kunnen worden. In
dit deel III wordt dit systeem uit de doeken gedaan (hoofdstuk 13), gevolgd door
een beschrijving van het Nederlandse systeem (hoofdstuk 14) Daarna worden
twee grondrechten die in het arbeidsrecht een belangrijke rol spelen, namelijk
het recht op privacy (hoofdstuk 15) en de vrijheid van meningsuiting (hoofdstuk
16), onder de loep genomen. De beschouwingen worden toegespitst op de wijze
van toetsen in Duitsland en Nederland middels een analyse van de rechtspraak.
De bedoeling van deze exercitie is te onderzoeken of een explicietere toetsing
de rechter en de rechtshulpverlener houvast kan bieden bij schending van een
grondrecht en of de Duitse manier van toetsen in Nederland toegepast kan wor-
den.

3                      Zie hoofdstuk 1.3.
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13.1 Inleiding

In Duitsland kent men sinds de vestiging van de Bondsrepubliek een uitgebreide
traditie van het toetsen van grondrechten op grond waarvan formele en materiele
wetten aan de grondwet getoetst kunnen worden, evenals het handelen van de
overheid en van particulieren.1 Alle rechtbanken toetsen aan de grondrechten.
Daarnaast bestaat er zelfs een aparte rechterlijke instantie, het Bundesver-

fassungsgericht (verder BVerfG), die de wetgever en de andere rechtbanken
controleert op inbreuken op de grondwet. Iedere rechter die een wettelijke norm
in strijd met de grondwet acht, kan deze vanwege artikel 100 Grundgesetz (verder
GG) aan het BVerfG voorleggen. Ook de burger heeft de mogelijkheid bij dit
gerecht op te komen indien de grondrechten in het geding zijn.2 Sedert 1955
heeft het Bundesverfassungsgericht middels een ruime jurisprudentie aan de
hand van bepaalde normen vaste toetsingscriteria ten aanzien van de grondrechten
ontwikkeld, die bij iedere vermeende grondrechtenschending door de rechter

toegepast moeten worden.
Nu moet de staat als wetgever soms wel inbreuken op de grondrechten maken
orn de grondrechten van anderen te waarborgen.
Maar wanneer de wetgever de grondrechten wil beperken, moet hij volgens het
BVerfG aan een aantal vrij stringente criteria voldoen, willen deze beperkingen

(men spreekt van 'Schranken') legitiem geacht worden. In dit hoofdstuk zal

uiteengezet worden op welke manieren de wetgever de grondrechten kan
beperken en aan welke voorwaarden daarbij voldaan moet worden, wil hij de
toets doorstaan. Daaraan voorafgaand zal de werking van grondrechten in het

privaatrecht worden beschreven.

1              Dit is een rechtstreeks gevolg van de Tweede wereldoorlog. Italie kent ook een dergelijk systeem.
2             Ait.  100 lid  l en art.  93 lid  l  nr. 2,4aen 4b en art.  19 lid 4 GG. Zie ook v. Mangoldt/Klein/Stark

Das Bonner Grundgesetz, Franz Vahlen GmbH, Munchen  1985, p. 117, Rndnr.  169; A. S6llner,
Arbeidsrecht in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes, GoldbachIKew 1994, p . 383 en
391.
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13.2 De doorwerking van grondrechten in het privaatrecht

In Duitsland kent men met betrekking tot de doorwerking van grondrechten in

het privaatrecht de leer van de directe en die van de indirecte werking, waarbij
de leer van de directe werking van Nipperdey en die van de indirecte werking
van Durig afkomstig is: Directe werking impliceert dat de grondrechten

onmiddellijken ongeclausuleerdin deprivaatrechtelijkeovereenkomstdoorwer-
ken; indirecte werking vindt plaats via algemene normen als artikel 242 (de goede
trouw), artikel 1384, artikel 3155 en artikel 8266 BGB en, voor het arbeidsrecht,
de Forsorgepflicht en de Treuepflicht, die allen nader ingevuld kunnen en/of
moeten worden omdat een wettelijke concretisering ontbreekt.7

Lange tijd werd door een deel van de auteurs uitgegaan van de onmiddellijke
werking van verschillende grondrechten in de privaatrechtelijke betrekkingen,
omdat de grondrechten de functie van basisbeginselen van de gehele rechtsorde
vervullen. Contracten en andere regelingen mogen daarmee niet in strijd zijn.8

Ook het BVerfG en het Bundesarbeitsgericht (BAG), dat in de eerste jaren werd
voorgezeten door Nipperdey, gingen aanvankelijk uit van directe werking. Het
pad voor de directe werking werd door het BAG geeffend in een oordeel over
de vrijheid van meningsuiting en gegrond op de 'Bedeutungswandel' van de
grondrechten. De redenering van het BAG was de volgende: Weliswaar niet
alle, maar weI een aantal belangrijke grondrechten garanderen niet slechts vrij-
heidsrechten tegenover de staat, maar zijn veeleer ordeningsprincipes voor het
sociale leven, die in een uit het grondrecht verder te ontwikkelen omvang ook
rechtstreeks betekenis hebben voor het private rechtsverkeer van de burgers
onder elkaar. De normatieve betekenis van de grondwet is voor de uitleg van
de grondwet en andere wetten van fundamenteel belang voor de sociale rechts-
staat: Deze betekenis spreekt eveneens voorde directe civielrechtelijke werking

3           Bonner, a.w. p.  133 Rndnr.  194; R. Richardi, Grundrechte im Arbeitsverhaitnis, Munchener
Handbuch 1997, p. 87 nr.8.

4        Een rechtshandeling in strijd met de goede zeden is nietig.
5             Als de prestatie door an der partijen vastgesteld wordt, moet er bij twij fel vanuitgegaan worden,

dat dit 'nach billigem Ermessen' moet gebeuren. Als dit het geval is, is de vaststelling voor
de andere partij slechts verbindend, wanneer dit overeenkomstig de billijkheid geschiedt.

6         Wie op een wijze die tegen de goede zeden indruist een ander opzettelijk schade toebrengt,
is tot vergoeding van die schade verplicht.

7             K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Munchen  1988, Band III/l  p.  1543;
Luth-oordeel, BVerfGE 7, 198(206). Voor de duidelijkheid: De 'E' achter BVerfG staat voor
'Entscheidung'; BVerfGE 7, 198(206) wil zeggen: Beslissing van het Bundesverfassungsgericht,
te vinden in band 7, p. 198 e.v. Op p. 206 treft men dan het vermelde of geciteerde gedeelte.
Dezelfde werkwijze geldt voor de beslissingen van het BAG. Zie verder voor de Fursorgepflicht
Deel 1 hoofdstuk 6.

8      T. Schramm, Staatsrecht, Bd. 2: Grundrechte und ihre verfassungsrechtliche Absicherung,
Carl Heymanns Verlag KG KOIn-Berlin-Bonn-Munchen 1988, p. 50; R. Richardi, a.w. p. 87,
nr.9.

9      BAGE 1, 185 (13-12-1954).
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van grondwettelijke bepalingen, die voor deelnemers aan het rechtsverkeer onder

elkaar in een op vrijheid gerichte en sociale gemeenschap onontbeerlijk zijn.
10

De eerste keer dat het vraagstuk van de directe werking voor de arbeidsverhou-

dingen ondubbelzinnig aan de orde kwam was in 1955 met betrekking tot de
kwestie gelijk loon voor mannen en vrouwen. 11

Het Bundesverfassungsgericht heeft in het het Luth-Urteil van 1958 stelling
genomen voor de indirecte werking en deze niet meer verlaten.12 Het oordeelde
dat er een 'Ausstrahlungswirkung' van de grondrechten op privaatrechtelijke
rechtsverhoudingen bestond. 13

Een directe werking van het grondrecht komt volgens deze leer pas aan de orde
als het grondrecht zelf dat uitdrukkelijk bepaalt of als uitleg van het grondrecht
een dergelijk rechtsgevolg tot resultaat heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
artikel 9 GG: Het recht van vereniging en vergadering.
Het Bundesarbeitsgericht gaat pas sedert  1984 uit van de middellijke werking
van het grondrecht. Het gerecht sprak uitdrukkelijk van de middellijke werking
van het grondrecht van gewetensvrijheid (Art. 4 Abs. 1 GG). Dit grondrecht
leidde er volgens het BAG middelsartikel 315 BGB toe, dat de werkgever de
werknemer geen arbeid mag opdragen die de werknemer in een gewetensconflict
brengt dat bij afweging van de wederzijdse belangen vermijdbaar geweest zou
zijn.

14

Volgens de heersende leer en de jurisprudentie van het BVerfG, BAG en het
Bundesverwaltungsgericht werken de grondrechten dus indirect door in de

privaatrechtelijke rechtsverhouding.
15

Daaraan ligt de volgende redengeving ten grondslag:
De grondrechten regelen de verhouding tussen staat en burgers. Het privaatrecht
vormteen essentieel onderdeel van de staatsorde. De grondwettelijk beschermde

vrijheid van de burgers bestaat volgens dat principe (dat het privaatrecht een
essentieel onderdeel van de staatsorde vormt) juist daarin, dat de burgers niet
zelf aan de grondrechten gebonden zijn:6 Alle civielrechtelijke partijen hebben

tegenover de staat op dezelfde wijze recht op bescherming door de grondrechten,
terwijl het openbaar bestuur tegenover de burgers geen beroep op deze

bescherming kan doen. In het burgerlijk recht gaat het om een belangenafweging

10    BAGE 1, 193.
11     T. Schramm, a.w. p. 49; R. Richardi, a.w. p. 85 nr.3.
12      BVerfGE 7,198.
13     Zie ook A. SOllner, GrundriB des Arbeitsrechts, Vertag Vahlen 1994. p. 385.
14    JZ 1985, 1108(1110).
15     Stern, K, a.w IlI/1 p. 1531-1532.
16     Bonner. t.a.p. p. 135 Rndnr. 177.
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tussen partijen door het recht. Bij deze afweging staat men niet als dragers van
grondrechten tegenover elkaar.17 De grondrechten beinvloeden echter het
privaatrecht wel degelijk omdat zij ook een objectieve ordening van waarden

belichamen. Op die manier gelden zij voor alle gebieden van het recht. !8

Het is op de eerste plaats de taak van de wetgever om de invloed van de
grondrechten als deel van de gezamenlijke rechtsorde op het privaatrecht te
bewerkstelligen."  Hij  doet  dit  door  in zijn regelingen de grondrechten  te
concretiseren en in het bijzonder de grondwettelijk gegarandeerde posities van
private personen tegenover elkaar te begrenzen.X' De rechter mag de beslissingen

of afwegingen van de wetgever niet met een beroep op de grondrechten
corrigeren.

2I

In principe geldt dus de autonomie van het privaatrecht. Slechts als uit een

afweging blijkt dat de autonomie van het privaatrecht op grond van de omstandig-
heden van het geval vanwege een grondwettelijke bescherming van een recht
van een derde (in het arbeidsrecht de werknemer of werkgever) terug moet treden,
kunnen de grondrechten in het privaatrecht werking hebben.22 Wel is de rechter
steeds verplicht de betreffende privaatrechtelijke regel in overeenstemming met
de grondwet toe te passen. 23

Hoe de juiste oplossing voor een privaatrechtelijk probleem eruit ziet, is niet
in de grondwet geregeld. De grondrechten kunnen vanwege hun indirecte werking
niet zondermeer zel f een oplossing bieden in een privaatrechtelijke rechtsstrijd,
maar hebben altijd een privaatrechtelijk sleutel nodig om toegang te krijgen tot
een privaatrechtelijke rechtsnorm.24 Zij werken in de eerste plaats door in alle

specifieke regels van het privaatrecht (zo kan men de regel van recht op minstens
4 weken vakantie zien als uitvloeisel van het recht op gezondheid) daarnaast,
als sluitstuk, werken zij door via algemene normen als de artikelen 242 138,
en 826 en 611 BGB voor het arbeidsrecht. Een civielrechtelijk recht mag niet
met de grondwet in strijd zijn en ieder voorschrift moet in de geest van de

17     Bonner, a.w. p. 138.
18      BVerfGE 7, 198(205)(Luth). Zie ook bijv. B. Schmidt-Bleibtreu,  en F. Klein, Komrnentar

zum Grundgesetz, Luchterhand Verlag Berlin 1995, p. 114.
19     K. Stern, Band III/I, a.w. p. 1578.
20          K. Hesse, Grundzuge des Ve«assungsrechts der Bundesrepubhk Deutschland, 19., uberarbeitete

Auflage, C.F. Muller Juristische Verlag Heidelberg, 1993, Rndnr. 355.
21        De rechter kan weI een wettelijke norm die hij in strijd met de grondwet acht ingevolge art.

100 GG aan het BverfG voorleggen.
21         P.Badura, Systematische Erlauterung des  Grundgesetzes fur die  Bundesrepublik Deutschland.

C.H. Beck'sche Verlagbuchhandlung Munchen 1996. Rndnr. C 23.
23     K. Stern, a.w. Band Ill/1 p. 1578.
24    K. Stern, a.w. Band III/I, p. 1543. Volgens het BVerfGE 42,143(148) 'ontvouwen de

grondwettelijke bepalingen zich pas door het medium van de voorschriften die het betreffende
rechtsgebied beheersen.'
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grondwet worden uitgelegd.25 Nieuw recht moet in overeenstemming met het

grondrechtelijk systeem van waarden zijn en bestaand oud recht moet inhoudelijk
op de grondwet afgestemd worden. Daarbij moet niet vergeten worden, dat de
grondrechten, ook voor zover hun functie van objectieve beginselen ter discussie

staat, slechts bedoeld zijn om een minimumstandaard van individuele vrijheid
te garanderen. Grondrechten staan met name niet in de weg aan verplichtingen
die uit vrije wil zijn aangegaan om zich op grond van een zelf genomen beslissing
te binden.26 Zo zijn bijvoorbeeld overeenkomsten tussen partijen, waarbij de

meningsvrijheid gedeeltelijk beperkt wordt, geoorloofd en kan een werkgever
ondanks artikel 3 lid 3  van de grondwet in bepaalde gevallen juist een werknemer

wegens zijn geloof of politieke opvattingen aanstellen en op grond van dezelfde
reden een andere sollicitant afwijzen.

27

Overigens wordt door een aantal auteurs het onderscheid dat tussen middellijke
en onmiddellijke werking gemaakt wordt, volstrekt overbodig geacht, aangezien
de grondrechten via de middellijke werking op dezelfde wijze tot uitdrukking
komen als via de directe werking. Qua resultaat is er dus geen verschil. Bij nader
inzien ontpopt de strijd om de middellijke dan wel onmiddellijke werking zich
zodoende als een randprobleem.

28

13.3 Beperkingen van grondrechten

Alleen de grondwet zelf kan beperkingen op een grondrecht vaststellen of toela-
ten.2'9 Als de grondwet beperkingen toelaat, stelt de wetgever ze verder vast.
Welke grenzen door de grondwet zelf te bepalen zijn omschrijft het BVerfG
met de formule: 'Alleen botsende grondrechten van derden en andere rechtswaar-
den die met grondrechten gelijk te stellen zijn,30 kunnen met in achtneming van
de eenheid van grondwet en de door haar gesteunde gezamenlijke waardeorde-

25      BVerfGE 7, 198(205) (Luth-Urteil).
26     K. Hesse, t.a.p. Rndnr. 356.
27     K. Hesse, a.w. Rndnr. 356.
28           R. R ichardi, a.w. p. 88 onder verwijzing naarE.W. Bockenforde Grundrechte als Grundsatznor-

men, der Stant (1990), p. 29 en R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985, p.
484.

29     BVerfGE 30, 173(193): BVerfGE 32, 98(107 e.v.)
30 Bijvoorbeeld jeugdbescherming als beperking van de kunstvrijheid, zie BVerfGE 83,130(139),

het uit het recht op vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid voortvloeiende recht op
bescherming van de privt-sfeer en het recht op informationele zelfbeschikking. Dit laatste is
een onderdeel van het recht op privacy. Het betreft bescherming ten aanzien van informatie
die over een individu beschikbaar is. Er wordt tegenwoordig wei onderscheiden naar de
ruimtelijke, lichamelijke, relationele en informationele privacy, zie Privacy in het informatietijd-
perk, Sjaak Nouwt en Wim Voermans (red.), SDU Uitgevers, Den Haag 1996, p. 2.
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ning ook onbeperkbare grondrechten in individuele betrekkingen begrenzen'.31

Aanvullend hierop vermeldt het BVerfG nog het mensbeeld van de grondwet
ter rechtvaardiging van de mogelijkheid om de grondrechten te beperken. Daarbij
gaat het dan om de mens als zelf verantwoordelijke persoon, die zich binnen
de maatschappij ontwikkelt en daarbij aan grenzen gebonden is.

32

Een grondrecht kan dus ingeperkt worden door een wet of op grond van een
wet, als dit naar aard en omvang constitutioneel gerechtvaardigd is.33 Of en in
welke mate een grondrecht beperkt kan worden, wordt in de eerste plaats bepaald
door uitdrukkelijke bepalingen die in de grondwet zelf staan. Een wettelijk
voorbehoud kan eenvoudig of gekwalificeerd zijn. Zo valt in artikel 2 lid 2 GG
te lezen dat een ieder het recht heeft op leven en onaantastbaarheid van lichaam

en persoonlijkheid en dat daarop slechts op grond van een wettelijke bepaling
inbreuk gemaakt kan worden.
Gekwalificeerde voorbehouden laten een beperking op het grondrecht alleen
toe bij bepaalde situaties, met bepaalde doelen en door middel van bepaalde
middelen. In artikel 8 GG staat bijvoorbeeld dat voor bijeenkomsten in de open
lucht het recht op vrije bijeenkomsten beperkt kan worden.
Daarnaast geldt voor grondrechten zonder wettelijk voorbehoud volgens de
huidige leer en jurisprudentie dat ieder grondrecht immanente34 beperkingen
heeft. Dit is enkel en alleen al zo omdat het onbeperkt laten gelden van een
grondrecht onherroepelijk inbreuk zal maken op een ander grondrecht of recht
dat daarmee gelijk te stellen valt. Het is inherent aan de grondrechten -daargelaten
het non-discriminatiegebod en het folteringsverbod- dat ze niet onbeperkt kunnen
worden uitgeoefend. De rechtspositie van een persoon die in een concreet geval
uit een grondrecht afgeleid kan worden, kan bestaan voorzover geen rechten
van derden of fundamentele belangen van degemeenschap worden geschonden.
Bijvoorbeeld het recht op vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid bestaat
slechts voor zover geen rechten van anderen geschonden worden en geen inbreuk
wordt gemaakt op de grondwettelijke orde (verfassungsmiiBige Ordnung) of
de goede zeden  (Art.  2  Abs.  1 GG).35  Om die reden kunnen ook letterlijk
onbeperkbare grondrechten, zoals het recht op dienstweigering, dat in Duitsland

31      K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Munchen 1994, Band III/II p. 808,
BVerfGE 28, 243(261); 32,40(46). 41,29(50), 41, 88(107); 47,46(76).

32 BVerfGE 32,98(108).
33      P. Badura, Staatsrecht, C. H. Beck'se Verlagsbuchhandlung Munchen 1996, a.w. Rndnr. C

25.

34      Volgens van D:lie, groot woordenboek der Nederlandse taal: inwonend, innerlijk bijblijvend,
het tegenovergestelde van transcendent.

35      Midden in de nacht gaan oefenen op de saxofoon draagt misschien wel bij tot de persoonlijke
ontwikkeling, maar maakt inbreuk op de rechten van anderen op een ongestoorde nachtrust.
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om historische redenen in principe niet beperkt kan worden, onder bepaalde
omstandigheden toch beperkt worden. 36

Door uitleg moet dan achterhaald worden in hoeverre de wetgever de bevoegd-
heid heeft een beperkende regeling te treffen. Die uitleg gebeurt door de rechter,

dus liggen er ook talloze beperkingen op grondrechten besloten in de rechtspraak.

13.3a Aan welke voorwaarden moeten de beperkingen voldoen? Het
VerhiiltnismliBigkeitsgebot

De belangrijkste voorwaarde waaraan een beperking moet voldoen is het
VerhaltnismaBigkeitsgebot (evenredigheidsbeginsel).37 Verder kent men in artikel
19 van de grondwet het Wesengehaltsgebot dat in lid 2 zegt dat het grondrecht
in geen geval in de kern aangetast mag worden. Over de betekenis daarvan heeft
het BVerfG niet meer kunnen aangeven, dan dat van het grondrecht in ieder
geval nog iets moet overblijven.38 Artikel 19 lid 1 GG zegt tenslotte dat de

beperking niet slechts voor een individueel geval mag gelden en dat de beperken-
de wet het grondrecht dat beperkt wordt, onder opgave van het artikel moet
noemen (Zitiergebot).

Het Verhaltnismi:Bigkeitsgebot
Als een wettelijke beperking geoorloofd is, moet nagegaan worden of zij tevens
verhaltnismb:Bigis. Het Verhbiltnismi:Bigkeitsgebot39 oftewel het evenredigheids-

beginsel is het beslissende criterium voor de soort en omvang van de toelaatbaar-
heid van de beperkingen in afzonderlijke gevallen.

40

Het principe van de Verhaltnismb:Bigkeit wordt vaak uit het rechtsstaatsbeginsel
afgeleid. Het volgt in de grond van de zaak reeds uit de aard van de grondrechten

zelf, die als uitdrukking van de algemene vrijheidsaanspraak van de burgers
tegenover de staat door het openbaar bestuur slechts in zoverre beperkt mogen
worden als ter bescherming van het algemeen belang beslist noodzakelijk is. 41

Het heeft echter een ruimer (ook bestuursrechtelijk) toepassingsbereik. De
grondgedachte hierbij is de ruimte die de grondwet biedt en de grondwetbeper-

36     P. Badura, a.w. Rndnr. C 26.
37      Alhoewel er een passende vertaling voor bestaat heb ik toch gemeend de term Verhaltnis-

maBigkeitsgebot te moeten handhaven, omdat het Nederlands evenredigheidsbeginsel minder
stringente criteria kent.

38 Bodo Pieroth en Bernhard Schlinck, Grundrechte, 5. liberarb. Auflage Heidelberg: Muller.
Jur. Verl. 1989, § 6 IV, Rndnr. 345.

39         Hiervoor zijn vooral BVerfGE 30, 292/316 ff en recenter BVerfGE 67,157 van belang. Vgl.
P. Badura, Rndnr. C 28.

40      K. Stern, a.w. Band IIIAI p. 762 e.v.; P.Badura, a.w. Rndnr. C 28.
41      Bonner, a.w. p. 125 Rndnr. 182; K. Stern, a.w. Band III/II p. 762.

145



13     DE TOETSING IN DUITSLAND

kende wet in een evenredige verhouding tot elkaar te brengen.42 Het BverfG
heeft het VerhalmismliBigkeitsgebot als allesoverstijgende stelregel voor elk
handelen van de staat dwingend uit het rechtsstaatsprincipe afgeleid.43

Sedert de toonaangevende beslissing in het Apotheken-Urteil passeert geen
enkele wet die de grondrechten beperkt de zeef van de grondwetscontrole door
het BVerfG zonder toetsing aan het VerhbiltnismaBigkeitsgebot.44

Het principe van de VerhblmismaBigkeit verlangt op de eerste plaats dat middel
en doel niet in strijd zijn met de grondwet. Als die toets doorstaan is, moet
vervolgens tevens aan de volgende criteria voldaan worden: 45

1. Het geschiktheidscriterium
Op de eerste plaats moet het middel geschikt zijn om het doel te bereiken.46 Het

geschiktheidscriterium verlangt de inzet van een zodanig middel, dat met behulp
daarvan het gewenste resultaat bereikt kan worden.47 Hierbij wordt door de
constitutionele rechter slechts getoetst of de instrumenten ter bereiking en
bevordering van het gestelde doel niet 'zondermeer ongeschikt' dan wel 'objectief
gezien ondeugdelijk' zijn. Daartoe behoort ook of de overwegingen, waardering-
en en prognosen van de wetgever 'kennelijk foutief of 'ondubbelzinnig te
weerleggen' zijn.48 Volgens vaste rechtspraak van het BVerfG is een wettelijk
beperkende norm pas dan geschikt, wanneer deze liberhaupt in staat is het
bedreigde rechtsgoed doeltreffend te beschermen: Het gebruikte middel hoeft
niet het beste of het meest geschikte te zijn; het is voldoende als het in principe
geschikt is en met zijn hulp het gewenste resultaat bereikt kan worden.50 Het
middel hoeft niet in ieder individueel geval tot zijn recht te komen.51 Geschiktheid

mag niet met doelmatigheid verward worden. De geschiktheid is, als een
maatregel nog niet werkzaam is, afhankelijk van prognoses. Zodoende zal het
vaak moeilijk te voorspellen zijn hoe een maatregel zal uitvallen. Het BVerfG
stelt daaraan dan ook niet zulke hoge eisen.52 Wel is het zo dat als de prognoses

42     K. Stern, a.w. Band III/11 p. 865.
43     BVerfGE 19, 342(348), K. Stern, a. w. Band III/11, p. 861; P. Badura, a.w. Rndnr. D 52.
44        BVerfGE 7,377, K. Stern, Band III/2 p. 788, Zie voor een uitgebreide bespreking van het arrest

het gedeelte over de Stufentheorie in dit hoofdstuk.
45      K. Stern, a.w. Band III/II p. 775 e.v.; Pieroth/Schlinck, a.w. Rndnr.318.
46      BVerfGE 67, 157(173), BVerfGE 33, 171(187).
47     BVerfGE 30, 292(316), 33,171(187), 67, 157(173).
48      K. Stern, a.w. III/II p. 777, BVerfGe 17, 306 (315fO; 19,330 (338); 50.290 (3320.
49      K. Stern, a,w, Band III/II p. 776; BVerfGE 16,147 (181).
50      K. Stern, a.w. Band III/II p. 776.
51      BVerfGE 67, 157/175.
52      K. Stern, a.w. Band III/II p, 777.
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later verkeerd blijken te zijn en de wet het gestelde doel niet verwezenlijkt, de

regeling alsnog in strijd met de grondwet kan worden geacht.
53

Een maatregel zal deze test dan ook meestal kunnen doorstaan, want de wetgever
zal niet snel haar toevlucht nemen tot ongeschikte maatregelen.

2. Het noodzaakscriterium
Op de tweede plaats moet het middel noodzakelijk zijn. (Het vereiste van
Erforderlichkeit of ultimum remedium.) Als het doel met een minder ingrijpend
middel bereikt kan worden, dat het betreffende grondrecht niet of minder
voelbaar beperkt, doorstaat het middel de toets niet.54 Dit principe vordert dan
ook de inzet van het mildste middel dat nog in staat is het bedreigde rechtsgoed
effectief te beschermen. Vooropgesteld wordt daarbij dat het mildere middel
zonder twijfel ter bereiking van het doel even geschikt moet zijn en een derde

en de gemeenschap niet sterker belast. De wetgever heeft dus een zekere

speelruimte ten aanzien van het middel dat ingezet kan worden. De criteria

geschiktheid en noodzaak hebben niet hetzelfde gewicht. Het noodzaakscriterium

is een veel zwaarder criterium dan het geschiktheidscriterium. Slechts wat

geschikt is, kan ook noodzakelijk zijn, maar hoeft dat niet per definitie te zijn.
Wat noodzakelijk is, kan echter nooit ongeschikt zijn. Toch is de geschiktheids-
toets strategisch van belang voor de vaststelling van de feiten en de inleiding
tot de noodzaakstoets.55 Het noodzaaksvereiste veronderstelt geschiktheid. 56

3. De VerhaltnismtiBigkeit im engen Sinne.

Op de derde plaats vindt dan een echte belangenafweging plaats ofwel een

belangenafweging in enge zin, de Verhaltnismi:Bigkeit i.e.S., ook wel aangeduid
als redelijkheid, billijkheid, evenredigheid en passendheid (Angemessenheit),
waarbij het middel in passende verhouding tot het belang en de betekenis van
het grondrecht moet staan57. Getoetst moet worden of een maatregel in proportie
staat tot de nadelen die eraan verbonden zijn. Volgens het BVerfG moeten bij
een algehele afweging tussen de zwaarte van de ingreep en de dringendheid van
de redenen die deze rechtvaardigen de grenzen van de redelijkheid in het oog
gehouden worden.58 Daarbij is niet alleen het belang van het individu maatge-

vend, maar het gezamenlijk belang van de economische entiteit die door de

53     A. Bleckmann, Staatsrecht, Die Grundrechte, Carl Heymanns Verlag KG Koln-Berlin-Bonn-
Munchen, 1989, p. 375.

54     BVerfGE 53, 135(1450,67,157 en 176-177; 68,193(219).
55      Pieroth/Schlinck, a.w. § 6 IV Rnd 326.
56     K. Stern, a.w. Band III/Il p. 780.
57 Zie BVerfGe 30, 292(316), 59, 336(355) en 77, 84(107 e.v.) .
58     BverfGE 68, 193(219); 30, 292(316),67, 157(178).
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wettelijke regeling wordt getroffen.59 Wanneer de maatregel overmatig of
'unzumutbar' belastend is, houdt deze in het kader van de proportionaliteitseis
geen stand en is hij in strijd met de grondwet. Wanneer de wetgever grondrechten
beperkt, is deze derhalve ter bescherming van de individuele vrijheid verplicht
tot het geven van redenen en rechtvaardiging.60
Pas als de belangenafweging tot het resultaat leidt, dat de belangen die in het
concrete geval door de ingreep getroffen worden 'duidelijk zichtbaar wezenlijk
zwaarder wegen', dan is de ingreep in strijd met de VerhaltnismaBigkeit i.e.S.61

Bij beeindiging of verandering van een beschermde rechtspositie kan de
Verhaltnisma:Bigkeit i.e.S. soms overgangsmaatregelen verlangen. 62

De drie hierboven beschreven componenten kwamen het duidelijkste tot uitdruk-
king in de uitspraak van het BVerfG van 20 juni 1984:63 Het BVerfG overwoog
daar dat naar het principe van de Verhalmismb:Bigkeit de grondrechtbeperkende
maatregel geschikt moet zijn om de bescherming van het rechtsgoed te
bewerkstelligen. Hij moet daartoe noodzakelijk zijn, wat niet het geval is als
een mildere maatregel toereikend is. Tenslotte moet de maatregel in engere zin
verhaltnismaBig zijn, dat wil zeggen in passende verhouding tot het gewicht
en de betekenis van het grondrecht staan.

Alle gerechten moeten de inachtname van de grondrechten in het kader van de
bij hen aanhangige geschillen controleren.64

Daarbij dienen zij de criteria van het VerhaltnismaBigkeitsgebot toe te passen.
65

13.3b Nadere toepassingen van het VerhiiltnismiiBigkeitsgebot

1. Het VerhaltnismaBigkeitsgebot en de Stufentheorie
Het BVerfG heeft met betrekking tot het Verhaltnismb:Bigkeitsgebot in het
Apotheken-Urteil de scherpste grenzen gesteld aan de bevoegdheden van de
wetgever.66 In deze fundamentele beslissing die op grond van artikel 12 GG
(Berufsfreiheit) genomen werd ten aanzien van de regelingsruimte van de wetge-
ver, ontwikkelde het BVerfG een Stufentheorie (een 'stappenplan') met behulp
van de elementen van het VerhaltnismliBigkeitsgebot. Volgens het BVerfG moet

59      BVerfGE 68, 193(219).
60     K. Stern, a.w. Band III/II p. 783.
61      BVerfGE 44, 353(373).
62      Hans D. Jarass en Bodo Pieroth, Grundgesetzfur die Bundesrepublik Deutschland, 4. Aufl.

Munchen: Beck 1997, Rndnr. 6 I bij artikel 20.
63      BverfGE 67, 157(178); Vgl. P.Badura, a.w. Rndnr. C 28.
64     P. Badura, a.w. C Rndnr. 31.
65 Munchener Handbuch  1992, § 95 Rndnr. 4.
66     BverfGE 7,377.
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de wetgever de betekenis van het grondrecht in de sociale ordening als uitgangs-
punt voor zijn regeling nemen.67 Daarbij wordt steeds getracht een balans te
vinden tussen de wettelijke bescherming van twee tegengestelde belangen, name-

lijk enerzijds de vrijheid van het individu en anderzijds het gemeenschapsbelang.

Hoe groter de inbreuk op de keuze van een vrij beroep, hoe sterker de aanspraak
van het individu; de bescherming van de gemeenschap wordt anderzijds
dringender naarmate de nadelen en gevaren, die vanwege een volledig vrije
beroepsuitoefening voor de gemeenschap kunnen ontstaan, groter zijn. Een
oplossing kan alleen in een zorgvuldige belangenafweging gevonden worden.
Als er daarbij rekening mee wordt gehouden dat volgens de opvatting van de
grondwet de vrije menselijke persoonlijkheid het hoogste goed is en dat daaraan

ook bij de beroepskeuze de grootst mogelijke vrijheid verleend moet worden,

dan blijkt, dat deze vrijheid slechts in zoverre ingeperkt mag worden als wegens
het maatschappelijke belang volstrekt noodzakelijk is. De wetgever moet daarom

volgens het BVerfG differentieren: het recht op vrije beroepsuitoefening kan
beperkt worden om redenen van doelmatigheid. Het recht op vbje beroepskeuze
kan daarentegen slechts beperkt worden voorzover de bescherming van bijzonder
belangrijke gemeenschapsgoederen dat dwingend vordert. Dat betekent:
voorzover de bescherming van goederen aan de orde is die bij zorgvuldige
afweging voorrang heeft boven de vrijheidsaanspraak van het individu en
voorzover deze bescherming niet op een andere wijze, namelijk met middelen
die de beroepskeuze niet of minder beperken, geregeld kan worden. Als een
dergelijke ingreep onontkoombaar blijkt te zijn, dan moet de wetgever steeds

die ingreep kiezen, die het minst inbreuk maakt op het grondrecht.
Voor de omvang van de regelingsbevoegdheid van de wetgever ontstaan er zo
meerdere 'Stufen'. De wetgever is het meest ongebonden,  als het zuiver om

regulering van de beroepsuitoefening gaat die geen invloed heeft op de vrijheid
van beroepskeuze, maar veeleer slechts vaststelt, op welke wijze en in welke

omvang de leden van de beroepsgroep hun beroepswerkzaamheden individueel
vorm moeten geven. Bijvoorbeeld de vaststelling van het aantal door het
ziekenfonds te vergoeden behandelingen aan fysiotherapeuten. Hierbij komt
in belangrijke mate de doelmatigheid aan de orde. Op grond daarvan moet

afgewogen worden, aan welke verplichtingen de beroepsgenoten moeten voldoen

om gevaren voor de gemeenschap tegen te gaan. De bescherming die de grondwet
biedt beperkt zich hierbij tot de afweer van verplichtingen die op zich in strijd
met de grondwet zijn omdat deze bijvoorbeeld overmatig belasten en
redelijkerwijze niet van iemand te vergen zijn.

67      BVerfGE 7. 377(404).
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Een regeling die de vrijheid van beroepskeuze aantast, is slechts gerechtvaardigd
wanneer daardoor een zeer belangrijk gemeenschapsgoed, dat voorrang heeft
boven het recht van het individu, beschermd moet worden. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen subjectieve en objectieve vereisten. Bij subjectieve
vereisten gaat het om voorwaarden die aan de persoon (het subject) gesteld
worden om het beroep uit te kunnen oefenen, zoals het beschikken over de juiste
diploma's.68 Van de betreffende personen wordt formeel verlangd, wat ze toch
al verplicht waren te doen om hun beroep uit te kunnen oefenen zoals het hoort.
De wettelijke beperking is zodoende een adekwaat middel om mogelijke nadelen

en gevaren te voorkomen; een apotheker moet geen pillen kunnen draaien zonder
de juiste opleiding. De eisen zijn ook niet onredelijk omdat zij voor allen die
het beroep willen uitoefenen gelijk zijn en vantevoren bekend zijn. Hierbij geldt
het evenredigheidsprincipe in die zin dat de voorgeschreven subjectieve vereisten
niet buiten verhouding staan tot het nagestreefde doel en de behoorlijke
beroepsuitoefening.
Dat  ligt heel anders  bij de objectieve vereisten, zoals quotaregelingen  en
vestigingsbeperkingen.69 Het individu kan op de invulling daarvan geen invloed
uitoefenen. Zij zijn in principe in strijd met de grondwet omdat ook degene die
aan alle kwalificaties voldoet, desondanks van de toelating tot het beroep

uitgesloten kan worden. Aan het bewijs van de noodzaak van een dergelijke
vrijheidsbeperking moeten dan ook bijzonder hoge eisen gesteld worden; in het
algemeen zal slechts het afweren van voor een buitengewoon belangrijk
gemeenschapsgoed bewijsbare gevaren of gevaren die hoogstwaarschijnlijk
ernstig zijn een zodanige ingreep in de vrije beroepskeuze kunnen ligitimeren.
Hiervoor is bijvoorbeeld de zorg voor het sociale aanzien van een beroep door
een beperkt toelatingsstelsel niet voldoende, ook al zou een dergelijk doel
overigens wettelijke maatregelen rechtvaardigen.

7()

Volgens het BVerfG moet de wetgever zich beperken tot de stap, die de kleinste
ingreep in de vrijheid van beroepskeuze met zich meebrengt en mag hij pas dan
de volgende stap nemen, als met grote waarschijnlijkheid aangetoond kan
worden, dat de gevreesde gevaren met deze ingreep niet effectief bestreden
kunnen worden. Het BverfG past het Verhbiltnisma:Bigkeitsgebot dus ook op
(regelingen voor) de afzonderlijke stappen toe.
De in deze beslissing ontwikkelde rechtspraak kan als de basis beschouwd
worden die aangeeft aan welke eisen wettelijke beperkingen met betrekking
tot de beroepsvrijheid moeten voldoen om in overeenstemming met het
Verhaltnismb:Bigkeitsgebot te zijn.

68     Pieroth/Schlinck, a.w. § 6 IV Rndnr. 336.
69     Pieroth/Schlinck, a.w. Rndnr. 336.
70     K. Stern, a.w. Band III/II p. 801.
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Deze Stufentheorie kan zelfs als een specifieke toepassing van het algemene
Verhaltnismalligkeitsprincipe in het kader van het grondrecht van beroepsvrijheid

beschouwd worden.7' De door het BVerfG gevolgde overwegingen en de bijbeho-

rende gedachtegang geven een mooi beeld van de afweging van de waarde van

het grondrecht tegenover het gemeenschapsbelang.

2. De wisselwerkingsleer en de Inhalts- und Schrankenbestimmung.
Om de grenzen tussen de vrijheid van meningsuiting en de algemene wet die

een grondrecht beperkt vast te stellen, neemt het BVerfG aan dat tussen beide

een wisselwerking bestaat. Dat betekent dat deze algemene wet zelf op een
dusdanige manier uitgelegd moet worden dat rekening gehouden wordt met het

belang van de vrijheid van meningsuiting in een vrije democratische staat, zodat

de wet daardoor op haar beurt weer beperkt wordt.72 De wisselwerkingsleer van

artikel 5 lid 2 GG73 geldt zodoende als uitdrukking van een zekere rechts-

goederenafweging en daarmee als manifestatie van het Verhalmismblligkeitsprin-

cipe.
74

Afgaande op de woorden van artikel 14 lid 1 zin 2 GG75 heeft de wetgever een
schijnbaar onbegrensde regelingsbevoegdheid ten aanzien van de inhoud en

de beperking van het eigendom en het erfrecht. Toch is in de jurisprudentie en
de litteratuur eveneens erkend, dat de in artikel 14 lid 1 zin 1 neergelegde
grondwettelijke waarborgen grenzen stellen aan de mogelijkheid van de wetgever
om de inhoud vast te stellen en te beperken; dit is de zogenaamde Inhalts- und

Schrankenbestimmung. Op grond daarvan moet de wetgever op dezelfde wijze
rekening houden met aan de ene kant de door de grondwet gegarandeerde
individuele vrijheid en aan de andere kant met het gebod om tegelijkertijd een
sociaal gerechtvaardigde ordening van de eigendom te bewerkstelligen. Hij moet
de beschermenswaardige belangen van alle betrokkenen tot een rechtvaardig

compromis en een afgewogen balans brengen.
76

Deze eisen worden door het BVerG eveneens als uitdrukkingen van het
Verhaltnismi:Bigkeitsgebot beschouwd. 77

71     K. Stern, a.w. Band Ill/II p. 801.
72 BVerfG Luth-Urteil 7, 198(208-209), 71 ,206(214), 66, 116(150).
73      Betreft de vrijheid van meningsuiting.
74     Th. Maunz, Deutsches Staatsrecht, C. H Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen 1994,

p. 185.

75      Betreft de bescherming van erfrecht en eigendom.
76     Stern, a w. Band III/11 p. 798: K. Hesse, a.w. p. 27 Rndnr. 72.
77      K. Stern, a.w. Band III/II p. 801.
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13.3c Conclusie

Uit dit alles valt af te leiden dat het gebruik van het Verhaltnismatligkeitsgebot
sterk gericht is op het individuele geval en allereerst een vergelijking tussen het

nagestreefde gemeenschapsbelang en de inbreuk op de individuele vrijheid
vordert. Het gemeenschapsbelang moet de inbreuk op het individuele belang
rechtvaardigen. De individuele rechtssfeer van de burger mag niet onnodig
beYnvloed worden en niet meer dan vereist is. Hoe meer de wettelijke ingreep
elementaire uitingsvormen van de menselijke handelingsvrijheid beperkt, des
te zorgvuldiger moeten op grond van de wet van de communicerende vaten de
ter rechtvaardiging aangevoerde redenen tegen de grondwettelijke inbreuk
worden afgewogen. Dat betekent dat des te hogere eisen gesteld moeten worden
aan de legitimatie van de ingreep op grond van het gemeenschapsbelang. Uit
de specifieke inhoud van het grondrecht kunnen de concrete eisen over hoe een

grondrechtsbeperkende norm geregeld moet worden, mede worden afgeleid en
78bij afweging in het kader van de Verhaltnismb:Bigkeit worden meegenomen.

13.4 Botsende grondrechten en Giiterabwiigung

Wanneer er sprake is van botsende grondrechten, en dat zal vooral het Ss wai

zijn bij derdenwerking van grondrechten -waarover meer in het volgende
hoofdstuk- vindt bij de afweging aan het VerhailtnismaBigkeitsgebot een
zogenaamde Gilterabwagung in het concrete geval plaats.79 Daarbij worden
rechtsgoederen, zijnde grondrechten of daarmee gelijk te stellen rechten of
rechten die daar onmiddellijk uit voortvloeien, tegenover elkaar afgewogen.

Het uitgangspunt is niet de volledige verdringing van een van de grondrechten
door een ander, maar de poging een compromis te vinden. Aan beide waarden
moet bij een conflict zoveel mogelijk recht gedaan worden; als dat niet lukt,
dient, rekening houdend met de aard en de bijzondere omstandigheden van het
geval, beslist te worden welk recht terug moet treden.+0 Bij het zoeken naar een
compromis tussen de tegenstrijdige belangen geldt het principe van de meest
ontziende ingreep. Dit in samenhang met artikel 19 GG, op grond waarvan de
kern van het grondrecht bewaard moet worden. Het BVerfG past dan het principe
van de zogenaamde 'praktische Konkordanz' toe, tengevolge waarvan
grondwettelijk beschermde goederen op een zodanige wijze ten opzichte van
elkaar een plaats moeten krijgen, dat  'elk aan werkelijkheid wint'; het principe
van de eenheid van grondwet eist een optimalisering: 'Aan beide goederen

78     K. Stern, a.w. Band III/11 p. 790.
79     BVerfGE 30, 173(195).
80     BVerfGE 35, 202(225)(Mephisto).
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moeten grenzen gesteld worden, opdat beide tot een optimale werking kunnen
komen'.8' Als dat niet mogelijk is, moet met inachtneming van de aard van de
zaak en de bijzondere omstandigheden van het geval beslist worden, welk belang
terug moet treden (Zgn. falltypischer Gestaltung). 82

De 'praktische Konkordanz' overstijgt het principe van de evenredigheid omdat
deze leer niet alleen leidt tot evenredigheid, maar eveneens tot optimalisering.
Men zou in hedendaags populair jargon kunnen zeggen dat de praktische
Konkordanz meer te bieden heeft, namelijk een win-win situatie. De praktische
Konkordanz wordt ook wel als 'Optimierungspunkt' gekenschetst en de
VerhliltnismaBigkeit als  'Ertraglichkeitsgrenze'. De 'praktische Konkordanz'
wil optimale verhoudingen bewerkstelligen. Deze gedachte werkt ook door in
de rechtspraak zonder dat ze uitdrukkelijk wordt uitgesproken. Dat blijkt uit
de uitspraken en heel uitdrukkelijk uit die bij artikel  14 lid 1 tweede zin van

de grondwet.
83

13.5 Grondrechten in de arbeidsovereenkomst

In de discussie over de werking van grondrechten in het privaatrecht speelt de
arbeidsovereenkomst de hoofdrol. De oorzaak hiervan is de machtsongelijkheid
tussen de contracterende partijen.84 De grondrechten vormen een middel om

deze ongelijkheid te compenseren. De werkgever kan echter niet met de overheid

op een lijn gesteld worden. Dat is de reden waarom grondrechten middels
civielrechtelijke 'Generalklauseln,85 doorwerken. Men spreekt dan van
'Einstrahlung der Grundrechte'. Daarbij moet van de grondwettelijke gelijkwaar-
digheid van de private belangen uitgegaan worden, dit in tegenstelling tot de

verhouding van de burger tegenover de staat. Als een belangenafweging tot de
conclusie leidt dat het belang van de werknemer dat van de werkgever overtreft,
wordt daardoor de inhoud van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig
geconcretiseerd. Dit gebeurt via de 'Generalklauseln' vanartikel 242, de
Fursorgepflicht en de Treuepflicht. Om de belangen tegen elkaar af te wegen
kan daarbij op de betekenis van de beschermde belangen in de grondrechten-
catalogus worden teruggegrepen. Artike14 GG verlangt bijvoorbeeld dat de gewe-

81 Hesse, Verfassungsrecht Rndnr. 72; F. Gamillscheg, Die Grundrechte im Arbeitsrecht, Duncker
und Humblot, Berlin 1989, p. 15.

82     BVerfGe 35, 202(225); 59, 231(26te.v.),67, 213(228) Jarass/Pieroth, a.w. Vorbemerkungen
vor Art. 1, Rndnr. 41.

83      BVerfGE 74, 302(215 e.v.),75,78(98 e.v.),76, 220(238 e.v.); 79,29(40); 79, 174(198); 79,
292(303), 83,201(212).

84        Til.Thees,  Das Arbeitnehmer-pers8nlichkeitsrecht als  Leitidee  des  Arbeitsrechts;  Persiintich-
keitsschutz undpersijnlichkeitsenfaltung imArbeitsverhaltnis. Schriften zum Social-und Arbeits-
recht, Band 13, Dunckler & Humblet Berlin 1994, p. 194.

85     Bijvoorbeeld art. 242 BGB (redelijkheid en billijkheid).
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tensvrijheid absoluut beschermd wordt. Daarom moet de werkgever meer
rekening houden met de belangen van de werknemer die gebaseerd zijn op het
recht op gewetensvrijheid dan bijvoorbeeld met het belang, om onder werktijd
naar de radio te luisteren, gebaseerd op de bescherming van de algemene hande-
lingsvrijheid ex artikel 2 lid 1 GG.86
Als de verhoudingen te ongelijk zijn, kan een belangenafweging onvoldoende
zijn om recht te doen aan de belangen van de zwakkere partij en is een wettelijke
regeling vereist. Dit was o.a. het geval bij nachtarbeid vanwege de bewezen
schadelijkheid voor de gezondheid:7
De werknemer kan zijn grondrechten niet volledig doen gelden als het doel van
de arbeidsovereenkomst dit op redelijke gronden verhindert; het doel van de
arbeidsovereenkomst is de ordelijke reglementaire levering van de arbeidspresta-
tie en niet het algemeen welzijn.88 De vrijheid om af te zien van grondrechten
is echter begrensd vanwege de ongelijke zwakke positie van de werknemer, die
met zich meebrengt dat er bijna altijd twijfel mogelijk is of dat afzien op een

vrijwillige innerlijke overtuigingberust.89 Als ergeen afspraken gemaakt worden

bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, moet men er van uitgaan dat de
werknemer alleen instemt met beperkingen die voor het sluiten en uitvoeren
van de arbeidsovereenkomst duidelijk noodzakelijk zijn en niet overmatig
belastend.90
De grootste problemen leveren de gebieden op, waarop de belangen van de
werknemer ten aanzien van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer
met bedrijfsmatige belangen van de werkgever botsen, die evenzeer recht op
bescherming hebben. Volgens de heersende mening moet het daardoor ontstane

belangenconflict door een goederen- en belangenafweging opgelost worden.
De dogmatische grondslag hiervoor wordt gevormd door het Verhbiltnismb:Bigkeit-
gebot dat ook in het arbeidsrecht geldt:'
Vanwege de 'richting' van een instelling ofbedrijf kunnen sommige ondernemers
zich grotere inbreuken op de grondrechten van de werknemer permitteren dan
andere, omdat zij de zogenaamde 'Tendenzschutz' deelachtig zijn, zoals
ziekenhuizen met een godsdienstige signatuur, opiniebladen, die voor een be-
paalde politieke signatuur hebben gekozen, ofbijzondere scholen. Hierop wordt
in hoofdstuk 16 verder ingegaan.

86     T. Thees, a.w. p. 195.
87 BVerfG 28-1-1992, DB 1992, 377-379. Zie ook T. Thees,  a.w. p. 199.
88        U. Aussems, Die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte auf das Arbeitsrecht, KOln 1995,

p. 193.

89     U. Aussems, a.w. p. 192.
90     ErfK/Dieterich Art. 2 GG 10 Rndnr. 65.
91 Munchener Handbuch 1992, § 95, Rndnr. 4.
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Het BAG is op grond van artikel 1 lid 3 GG verplicht te onderzoeken of de

grondrechten in acht genomen zijn;92 het draagt de verantwoording voor een

uitspraak die recht doet aan de grondwet.93 Uit de jurisprudentie van het BAG

vallen algemene richtlijnen te distilleren, die grotendeels met de criteria van
94

het VerhaltnismaBigkeitsgebot overeenkomen. Daarbij wordt het
noodzaaksvereiste van het Verhbiltnismi:Bigkeitsgebot toegespitst op de
arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat grondrechten slechts beperkt mogen
worden voorzover dat noodzakelijk is voor de realisering van de arbeidsovereen-

komst. (Het principe van de 'Betriebsbezogenheit' van de ingreep.) Bovendien

moet het minst schadelijke c.q. mildste middel gebruikt worden. Zo is ontslag

ongeoorloofd als er voor de werknemer nog ander werk of een andere werkplek
voorhanden is -dit geldt ook bij een dringende reden- en moet de werkgever

bijvoorbeeld om rekenschap te geven aan de gewetensbezwaren van een werkne-

mer het werk reorganiseren. De geschiktheidstoets wordt, in tegenstelling tot

de noodzaakstoets, niet uitgevoerd: maatregelen van werkgevers worden niet

door de rechter gecorrigeerd omdat ze ongeschikt zouden zijn om het nagestreef-

de doel van het bedrij f of de onderneming te bereiken. Tenslotte treedt het belang

van de werkgever terug als het wezen/de kern van het grondrecht geschonden
wordt.95 Wat de kern van het grondrecht is, kan niet vastgesteld worden zonder

inachtneming van het duurkarakter van de arbeidsovereenkomst. Incidentele

inbreuken op bijvoorbeeld grondrechten die gewaarborgd worden door de

artikelen 4,5 of 12 GG zijn soms onvermijdelijk, wanneer daar het grondrecht
van de werkgever tegenover staat. Als de werknemer onmisbaar is, zal hij als

onenigheid dreigt een keer van een vrijaf op een belangrijke feestdag af moeten

zien. Hoe zwaarder de inbreuk op het grondrecht is, des te strenger zijn echter
96

de eisen die daaraan gesteld worden.

Bij het gelijkheidsbeginsel is er altijd sprake van aantasting van de kern van

het grondrecht. Er wordt of in strijd met of overeenkomstig het gelijkheidsbegin-
sel gehandeld. Een tussenweg is er niet.

Een aanwijzing van de werkgever in strijd met een grondrecht is nietig en hoeft

dus niet opgevolgd te worden. Voert bijvoorbeeld een werknemer de hem

opgedragen werkzaamheden wegens erkende gewetensbezwaren niet uit, dan
97

blijft de loonbetalingsverplichting bestaan.

92     P. Badura, a.w. C Rndnr. 31.
93      K. Stern, a.w. Band III/I p. 1582; Stern spreekt van een 'verfassungsgerechte' oplossing.
94     F. Gamillscheg, a.w. p. 37.
95     F. Gamillscheg, Die Grundrechte a.w. p. 37-41.

96       F. Gamillscheg, a.w. p. 42; Munchener Handbuch, a.w. § 5 L Rndnr. 23.
97     F. Gamillscheg, a.w. p. 44.
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GRONDRECHTEN IN NEDERLAND

14.1 De werking van grondrechten in Nederland

In het kopje van dit onderdeel wordt uitdrukkelijk gerefereerd aan grondwetteliike

grondrechten om onderscheid te maken met de algemene rechtsbeginselen en

grondrechten voorvloeiend uit internationale verdragen.
In Nederland is toetsing van de formele wet aan de grondwet op grond van artikel

120 Grondwet verboden. Wel mogen handelen van de overheid en materiele

wetgeving aan de grondwet getoetst worden. Indien regelingen of handelingen
van de overheid in strijd zijn met de grondwet levert dat een onrechtmatige daad

OP.

Veel grondwetsartikelen kennen de mogelijkheid van een beperking middels
de wet of een nadere wettelijke regeling.' Beperkingen van grondrechten zijn
noodzakelijk omdat, wanneer grondrechten met hun uitgestrekte toepassingsge-

bied ongelimiteerd en steeds met voorrang boven andere waarden en rechtsregels
zouden moeten worden toegepast, wetgeving en bestuur op een aantal terreinen

zouden worden ontwricht.2 Bij de grondwetswijziging van 1983 heeft de regering

na uitgebreide discussie de 'leer van de algemene beperkingen' verworpen. De
'leer van de algemene beperkingen' houdt in dat algemeen in de samenleving
geldende rechtsregels de uitoefening van grondrechten kunnen beperken, zonder

dat hiervoor een grondslag vereist is in de redactie van het grondrechtsartikel.
Deze beperkingen vloeien dus niet voort uit een beperkingsclausule van een
grondwetsartikel: Sinds 1983 geldt dat beperkingen slechts geoorloofd zijn als

1              Dit wordt geregeld middels de formulering  'bij of krachtens de  wet', zie bijvoorbeeld art.  10
lid  1,  art.  11  en art.  12 lid  1.

2          Aldus de MvT bijde grondwetswijziging van 1983, zie P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek,
De Grondwet, een artikelsgewus commentaar, studenteneditie, Erasmus universiteit Rotterdam
1996 onder 4.1.

3      Akkermans/Koekkoek, a.w. 4.2.
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dat grondwettelijk is toegestaan.4 Is nadere regelgeving in overeenstemming
met de beperkingen zoals ze in de afzonderlijke grondwetsartikelen geformuleerd
zijn, dan is deze rechtmatig. Het standpunt dat beperkingen enkel geoorloofd
zijn vanwege een grondwettelijke bepaling valt echter moeilijk te rijmen met
de mogelijkheid van horizontale werking, welke bij de grondwetswijziging van
1983 uitdrukkelijk door de grondwetgever is erkend. Daarbij werd aangegeven
dat er sprake van horizontale werking van grondrechten kan zijn, niet in alle
gevallen en op dezelfde manier, maar 'op uiteenlopende wijzen en in meer en
minder vergaande mate': Men is het er in ieder geval over eens dat de waarden
die aan de grondrechten ten grondslag liggen ook in horizontale verhoudingen
verwezenlijkt dienen te worden: De leer van de algemene beperkingen die de
regering in navolging van Burkeno verwierp, werd bovendien door de achterdeur
weer binnengehaald, doordat een glijdende schaal van uitzonderingen werd
gecreeerd, waardoor algemene beperkingen in bepaalde gevallen toch weer
mogelijk werden:  Op het standpunt van de regering is veel kritiek geweest.9

14.2 Horizontale werking van grondrechten

Het gaat er thans niet langer om of grondrechten kunnen doorwerken in
horizontale verhoudingen, maar hoe en in hoeverre. 10

Verheij heeft in zijn dissertatie: 'Horizontale werking van grondrechten in het
bijzonder het recht op privacy', onderzoek verricht  naar de wijze waarop
grondrechten doorwerken in de privaatrechtelijke rechtsverhouding en de criteria
waaraan door de rechter getoetst wordt. Verhey onderscheidt hierin verschillende
modaliteiten. Ten eerste: de directe horizontale werking waarbij rechtstreeks

4      Van der Pot, Donner, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, Tjeenk Willink, Zwolle,
1995 p. 224.; P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek, De grondwet: een artikelsgewijs
Commentaar, Tjeenk Willink Zwolle 1992, p. 32.

5      Wetsvoorstel 13 872, nr. 3 p. 15-16.
6      Akkermans/Koekkoek, a.w. p. 24.
1            M.C.Burkens, Algemene  leerstukken van  grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht,

Tj. Willink, Zwolle 1989.
8       Zie hiervoor verder Donner van der Pot, a.w. p. 224. Deze glijdende schaal is rechtstreeks

ontieend  aan J. Boesjes, De horizontale werking van grondrechten, NJB 8-9-1973,  p.  911.
Biesheuvel achtte deze derrnate ingewikkeld dat hij in zijn artikel in het NJCM-Bulletin stelde
dat het niet ondenkbeeldig was dat 'het mechaniek van de 'glijdende schaal' bij de rechter een
vermogen tot nuanceren veronderstelt dat aan het onmogelijke blijkt te grenzen', M. Biesheuvel,
Horizontale werking van grondrechten, NJCM-Bulletin 1981, p. 218, zie ook Akkermans/
Koekkoek a.w. p.33.

9      Akkermans/Koekkoek, 1996,4.3.
10 LF.M. Verhey, Horizontale werking van grondrechten,  in het blyzonder van het recht op privacy,

Tjeenk Willink Zwolle, 1992, p. 448. Zie ook Boesjes, die schrijft dat de vraag of grondrechten
horizontale werking hebben niet voor elk grondrecht gelijkluidend beantwoord kan worden,
J. Boesjes, a.w. p. 905 e.v. Het stellen van de vraag of grondrechten horizontale werking hebben
beschouwde Biesheuvel in 1981 al als een anachronisme. M. Biesheuvel, a.w. 1981, p. 217.
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aan de beperkingsclausules getoetst wordt. Deze zou in wezen niet mogelijk
zijn vanwege de verwerping van de leer van de algemene beperkingen waardoor

de grondwettelijke grondrechten slechts bij ofkrachtens een wet beperkt kunnen

worden."  Aan de hand van de analyse van de verschillende grondrechtenbepa-

lingen kan volgens Verhey worden verdedigd dat het privaatrecht zich in het
algemeen tegen directe werking van deze bepalingen verzet. 12 Bovendien zijn
partijen niet zoals de overheid verplicht maatschappelijke belangen te behartigen.

Ten tweede: indirecte toepassing van grondwettelijke bepalingen door de

rechter. 13 Voorbeelden daarvan voor het arbeidsrecht komen hiernain hoofdstuk
14 paragraaf 3 aan de orde. Ten derde doen zich nog gevallen voor waar privaat-

rechtelijke rechtsvinding tot bescherming leidt zonder dat grondrechten een

zichtbare rol hebben vervuld:4 Van doorwerking is dan geen sprake, maar uit

grondrechtelijk oogpunt zijn deze gevallen wel van belang. Het begrip grondrecht
komt weliswaar in die uitspraken vaak helemaal niet aan de orde, maar het

uiteindelijke resultaat kan wel zodanig zijn, dat een grondrecht beschermd wordt.

Dit leidt volgens mij tot onduidelijkheden. Als het recht inderdaad beschermd

wordt, is er niets aan de hand, maar als het niet bescherrnd wordt, weet men
nooit of dat zo is omdat het grondrecht in dit geval moest wijken voor een ander

recht of omdat het geacht werd niet aan de orde te zijn.15 De Inan-uitspraak is

hiervan een goed voorbeeld in het arbeidsrecht. 16

Verder is niet altijd duidelijk of de rechter in civiele zaken toepassing geeft aan

de grondrechtsnorm dan wel aan het achterliggende rechtsbeginsel.
17

Deze onduidelijkheid is de reden waarom Verhulp ervoor pleit grondrechten
direct in de privaatrechtelijke rechtsverhouding te laten doorwerken. Waar

vanwege de afweging van belangen beperkingen vereist zijn, kan de rechter die

via de open normen aanbrengen. Volgens hem levert dit een minder groot verschil

op dan men in eerste instantie wellicht zou denken, omdat zowel bij de directe

als de indirecte werking in de civielrechtelijke rechtsverhouding een belangenaf-

weging plaatsvindt.
18

11 L.F.M. Verhey, a.w. p. 155.
12 L.F.M. Verheij, a.w. p. 188. Anders E. Verhulp, die vindt dat de grondrechten direct horizontaal

kunnen doorwerken en dat met de open normen uit het privaatrecht een direct horizontaal
werkend grondrecht beperkt kan worden wanneer een belangenafweging daar aanleiding toe
geeft. E. Verhulp, Vrilheid van meningsuiting van werknemers en and,tenaren, SDU, Den Haag

1996, p. 32.

13       Bijvoorbeeld HR 31-10-1969, NJ 1970,57 m.n. GJS en het vervolg HR 18-6-1971, NJ 1971,
407 m.n. GJS (Mensendieck I en II over de vrijheid van onderwijs.)

14 L.F.M. Verheij, a.w. p. 185.
15      In dezelfde zin L.F.M. Verheij, a.w. p. 293.
16      Zie voor een uitgebreide beschrijving hoofdstuk 14.3.

17      Akkermans/Koekkoek, 1992, p. 25.
18     E. Verhulp, a.w. p. 31-23.
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Bij de rechterlijke oordeelsvorming kunnen de aard van het grondrecht, de aard
van de rechtsbetrekking en de evenredigheidstoets een rol spelen. De aard van
het grondrecht is van belang voor de doorwerking. Het ene grondrecht leent
zich nu eenmaal beter voor werking in een civielrechtelijke verhouding dan het
andere.19 De aard van de rechtsbetrekking is mede van belang om te bepalen
of de beperking van het grondrecht geoorloofd is. Zo zal een partij enkel door
het aangaan van een arbeidsovereenkomst een deel van zijn privacy prijsgeven
omdat hij verplicht is de werkgever binnen het kader van de arbeidsovereenkomst
de nodige priv6-gegevens te verschaffen.

Wil aan de evenredigheidstoets voldaan worden, dan moet er een redelijke
verhouding bestaan tussen de inbreuk op het grondrecht en het belang wat met
de aantasting wordt gediend. Aan Alkema worden de volgende voorbeelden
in het kader van de godsdienstvrijheid binnen de arbeidsovereenkomst ontleend:20
Wanneer er twijfel bestaat over doel en proportionaliteit en in het kader daarvan
doel en middelen beoordeeld moeten worden, dan dient dat volgens Alkema
primair vanuit het belang van het individu te gebeuren en niet vanuit zijn
wederpartij. Als een predikant overgaat tot een ander geloof zal dit doorgaans
tot beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst leiden. Deze conclusie is minder
vanzelfsprekend voor een priester-hoogleraar aan de theologische faculteit van
een Roomskatholieke universiteit, die gaat samenwonen. Een pachter tenslotte,
die een contract heeft waarin de bepaling is opgenomen dat de pacht wordt
opgezegd als hij van godsdienst verandert, kan zich met succes op de nietigheid
van de clausule beroepen.

Doorwerking van grondrechten vindt meestal plaats aan de hand van een
belangenafweging. 21 Daarbij wordt echter door de rechter geen expliciete
evenredigheidstoets gehanteerd zoals in Duitsland. In het bestuursrecht zijn
langzamerhand wel meer voorbeelden te vinden dat de rechter expliciet aan het

19 L.F.M. Verheij, a.w.  p. 174. Volgens Alkema dekt de term derdenwerking een uiterst diverse
lading, op de eerste plaats omdat de grondrechten zo heterogeen zijn. De oorzaak daarvan is
echter ook gelegen in de uiteenlopende relaties tussen derden en in de verschillende manieren
waarop de derdenwerking kan worden geconstrueerd. E.A. Alkema, Studies over Europese
grondrechten, Deventer  1978, p. 254.

20         Zie voor de evenredigheidstoets van E.A. Alkema, Studies over Europese grondrechten, Deventer
1978, p 256-257. Ook Nicolai, Duk en Wiarda geven een fomule voor het evenredigheidsbegin-
sel als onderdeel van een evenwichtige belangenafweging, waarvan de Algemene Wet
bestuursrecht een neerslag vormt, zie A. De Moor-van Vugt, Maten en gewichten, Het evenre-
digheidsbeginselitt Europees perspectiet, Schoordijk instituut, Centrum voor wetgevingsvraag-
stukken, Tilburg  1995,  p.  3.

21        Tj. Gerbranda en M. Kroes, Grondrechtenevaluatie-onderzoek, eindrapport, Stichting NJCM-
Boekerij nr. 22, Leiden 1993, p. 161.
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evenredigheidsbeginsel toetst.22 De rechter heeft bij de belangenafweging sterk

de neiging zijn oordeel af te laten hangen van de omstandigheden van het geval,
waaruit thans nog geen gangbare afwegingscriteria vallen te destilleren.23 Volgens

het Grondrechtenevaluatie-onderzoek bestaat de indruk dat, wanneer er tenminste

geen sprake is van conflicterende grondrechten, de rechter rekening houdt met

de bescherming die de grondrechten beogen aan de zwakkeren in de maatschappij
te bieden. De rechter laat dan de rechtsnorm meewegen als een rechtsbelang,

waarvan slechts op min of meer zwaarwegende gronden mag worden

afgeweken.
24

14.3 Arbeidsrechtelijke casus

Illustratief voor deze gang van zaken in het arbeidsrecht zijn een aantal gevallen
waarin een beroep op de horizontale werking van grondrechten indirect door
de rechter werd gehonoreerd middels toewijzing van de vordering op grond van
goed werkgeverschap.25 De grondrechten werken dan middels artikel 7:611 BW
door in het arbeidsrecht en krijgen zo civielrechtelijke werking. Indirect
honoreren kan hier twee dingen betekenen, namelijk dat door de rechter indirecte

horizontale werking werd aangenomen, of dat een dergelijkberoep gehonoreerd
werd, zonder dat er een of andere verwijzing naar de grondrechtsbepaling aan
te pas kwam. Een mooi voorbeeld van indirecte honorering is te vinden in de
de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Agfa BV.26 Het ging hier om een

oproepkracht die op uurloonbasis betaald werd en al jaren lang praktisch de
volledige werktijd voor Agfa gewerkt had.  Zij vond dan ook dat zij er recht

op had op dezelfde wijze behandeld te worden als het vaste personeel. In cassatie

werd door Agfa aangevoerd dat de Rechtbank had miskend dat het gelijkheidsbe-

ginsel, zoals neergelegd in artikel 1 van de Grondwet, niet van toepassing was

op particulieren. Volgens de Hoge Raad kon dit middel niet tot cassatie leiden
omdat de Rechtbank bij haar beoordeling het algemeen rechtsbeginsel dat gelijke
arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond........
'in aanmerking heeft genomen'.27 De Rechtbank heeft het beginsel dat in de
Grondwet is geformuleerd dus niet rechtstreeks toegepast, maar slechts als
inspiratiebron gebruikt.28 Volgens de Hoge Raad was de Rechtbank hier op grond

22     A. de Moor-van Vugt, a.w. p. 255.
23    F.L.M. Verheij, a.w. p. 188; Grondrechtenevaluatie-onderzoek p. 161 en 377.

14        Grondrechtenevaluatie-onderzoek p.  137.
25       M.A.C. de Wit, Discriminatie o.g.v. seksuele gerichtheid en burgerlijke staat, in: Arbeid en

discriminatie, red. A.T.J.M. Jacobs, Kluwer/Deventer 1992, p. 160; P.F. van der Heijden,
Grondrechten in de onderneming. (Oratie  Rijksuniversiteit Groningen),  Kluwer  1988,  p. 14

26     HR 8-4- 1994, Prg. 1994, 4081 m.nt W. Hesseling.
27     Rechtsoverweging 3.5.
28     Aldus ook de conclusie, onderdeel 13, van A-G Koopmans.
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van artikel 3:12 BW bij de toepassing van artikel 7A: 1638z (oud) BW ook toe
verplicht. Artikel 7A: 1638z (oud) BW brengt immers in arbeidszaken dezelfde
norm tot uitdrukking die in het algemeen met de eisen van redelijkheid en
billijkheid wordt aangegeven.

29

Een volgende voorbeeld vormt het arrest van de Hoge Raad Inan-De Venhorst
betreffende het mogen opnemen van een islamitische feestdag. Het ging om
een islamitische werkneemster die een snipperdag aanvroeg om het religieuze
Suikerfeest te kunnen vieren.30 In de overwegingen van de Hoge Raad wordt
met geen woord over het grondrecht (in casu zou dat dan het grondrecht van
godsdienst moeten zijn) gerept. Het enige wat de Hoge Raad hier stelt is dat
in de regel in redelijkheid de aanwezigheid van een werknemer op het werk niet
kan worden verlangd als hij tijdig onder opgaaf van redenen een snipperdag
heeft aangevraagd voor de viering van een voor hem belangrijke godsdienstige
feestdag. Alleen wanneer te verwachten is dat de gang van zaken in het bedrijf
door de afwezigheid van de werknemer ernstig geschaad zou worden, zal dit
anders kunnen zijn. Of dit het geval is zal afhankelijk van de omstandigheden
van het geval moeten worden beoordeeld. Nu zou men wellicht kunnen
veronderstellen dat de beslissing van de Hoge Raad zo is uitgevallen omdat de
werknemer zijn grondrecht van godsdienst moet kunnen uitoefenen, maar dat
valt in ieder geval niet uit te tekst op te maken. Het is best mogelijk dat de Hoge
Raad het grondrecht heeft gebruikt als orientatie om tot oordeelsvorming te
komen, maar ook dat blijkt nergens uit.
De Rechtbank was van oordeel, dat Mohammedaanse werknemers op hun heilige
feestdagen in principe recht hebben op het opnemen van een vrije dag, omdat
de eerbied die in een verdraagzame maatschappij aan ieders godsdienstige
opvattingen moet worden betuigd, dat met zich meebrengt. Daar zou slechts
in bijzondere omstandigheden van mogen worden afgeweken. Ook de Rechtbank
heeft het dus niet over het grondrecht van godsdienstvrijheid. De advocaat-
generaal daarentegen gaat in zijn conclusie wel uitgebreid in op de godsdienstvrij-
heid en zegt met zoveel woorden dat deze de grondslag vormt van de door de
Rechtbank geformuleerde regel.

Een ander voorbeeld betreft de Komazaak.31 Het bedrijf Koma had camera's
laten monteren die praktisch het hele bedrijf konden gadeslaan. Een en ander
in eerste instantie om de werknemer directe ondersteuning te kunnen laten

29 Zie rechtsoverweging 3.5.
30     HR 30-3-1984, NJ 1985, 350, m.n. EAA, zie ook AB 1984,366 m.n. F.H. v.d. B.; NJCM-

Bulletin 1984, p. 253 e.v. m.n. M.B. Biesheuvel en AAe 1985, p. 273 e.v. m.n. P.W.C.
Akkermans.

31        Pres. Rb. Roermond, 12-9-1985, KG 1985, 299; NJCM-Bulletin 1986, p. 74, m.n. Tj. Gerbranda.
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verlenen door de staf bij technische vraagstukken en om de kwaliteit van de

eindprodukten te bewaken. Later in de procedure werd de directe ondersteuning
niet meer als reden voor de camerabewaking aangevoerd ging het er uiteindelijk
slechts om dat af en toe in verband met planning en wijzigingen een produktieo-
verzicht beschikbaar zou komen. Het lag dan ook voor de hand dat de rechter

bij de belangenafweging op grond van artikel 1638z (oud) BW een belang van
de werkgever dat duidelijk opwoog tegen dat van de werknemers bij bescherming
van hun persoonlijke levenssfeer niet aanwezig zou achten.
In hoger beroep kwam het Hof Den Bosch tot hetzelfde resultaat, echter op grond
van een andere toetsing, niet aan het recht op bescherming van de persoonlijke

levenssfeer, maar enkel aan artikel 1638z (oud) BW.32

Een laatste voorbeeld betreft de gebruikmaking van een priv6-detective. Het
ging hier om een geschiedenisleraar die ervan verdacht werd tijdens ziekteverlof
werkzaamheden voor anderen te verrichten. (De klachten waren van psychische
aard.) De rechtbank achtte het laten volgen van de werknemer door een priv6-
detective geoorloofd omdat het niet aannemelijk zou zijn dat de waamemingen
van de detective betrekking hadden op de persoonlijke levenssfeer. Er werd
immers slechts gecontroleerd of de werknemer tijdens zijn ziekte geen
werkzaamheden voor een ander verrichtte, nadat er op geen enkele wijze meer
contact te krijgen was met de werknemer en er sterke aanwijzingen waren dat
hij werkzaamheden voor derden verrichtte.33 Het Hof dacht daar echter anders
over en achtte het schaduwen door een detective slechts aanvaardbaar onder
zeer bijzondere omstandigheden, waarin tegen de werknemer ernstige verdenk-

ingen zijn gerezen ter zake van ernstige overtredingen die een onderzoek buiten
de werknemer om vereisen.34 Het Hof overwoog onder andere dat de controle
in beginsel door de werkgever zelf of door met toezicht belaste functionarissen
uit de eigen arbeidsorganisatie had moeten geschieden, waarvan aan de
werknemers bekend was dat ze die bevoegdheid hadden. Dit omdat partijen op
een zeker onderling vertrouwen moeten kunnen rekenen, voortvloeiend uit de
bijzondere en ten dele persoonlijke aard van de arbeidsverhouding. Binnen
normale verhoudingen zou een werkgever in de eerste plaats een gesprek met
de werknemer arrangeren. Het Hof was overigens van oordeel, dat de werkgever
weliswaar gehandeld had in strijd met artikel 1638z (oud) BW, maar dat er geen
inbreuk plaats had gevonden op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer,
met als argument dat iedereen die op straat kwam kon zien waarheen de
werknemer zich begaf.

32      Hof Den Bosch 2-7-1986, NJ 1987. 451.
33      Rb. Maastricht 30-9-1991, KG 1991,364.
34      Hof Den Bosch, 2-2-1992, JAR 1992, 147.
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In de besproken uitspraken werd nauwelijks aan grondrechten getoetst. Meestal
vond er enkel een belangenafweging middels artikel 1638z (oud) BW plaats.
Een en ander betekent, dat er vooralsnog geen eenduidige noch vaststaande

toetsingsnormen zijn voor de beperking van grondrechten in de privaatrechtelijke
rechtsverhouding. Indien al getoetst wordt aan grondrechten, is het niet zeker
dat de bovenomschreven toetsingscriteria, te weten de aard van de rechtsbetrek-

king, de aard van het grondrecht en het evenredigheidsbeginsel, gebruikt worden.
Vaak zal een belangenafweging wel tot het gewenste resultaat en voldoende

bescherming van grondrechten leiden - dit mag volgens het onderzoek van
Verheij ten aanzien van de privacy in principe zelfs aangenomen worden35_

desondanks is dit resultaat niet bevredigend. Er spelen immers meer grondrechten
een rol binnen de arbeidsverhouding en het is niet zeker of deze gevolgtrekking
ook voor die andere grondrechten opgaat. Bovendien zal bij onduidelijke of
onzekere afwegingscriteria toch altijd het nadeel blijven dat men niet weet waar
het schip strandt en dat men niet weet wat als rechtshulpverlener aan te moeten
voeren om de zaak in het voordeel van de client te beslechten. lien ander nadeel

is dat het in veel procedures niet duidelijk is wat de functie van het grondrecht
was en of het grondrecht iiberhaupt een rol gespeeld heeft omdat het geen
zichtbare rol heeft vervuld.

35 Volgens Verheij functioneert de privacy als een in het privaatrecht erkend algemeen
rechtsbeginsel waar slechts op zwaarwegende gronden van mag worden afgeweken, a.w. p.
301.
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15.1 Inleiding

Na de algemene verhandeling over grondrechten in het vorige hoofdstuk wordt
in dit onderdeel onderzocht tot welke resultaten de toetsing in de praktijk leidt.
Dit zal achtereenvolgens bekeken worden aan de hand van het recht op privacy
van de werknemer en de vrijheid van meningsuiting, voorafgegaan door een
korte weergave van de wettelijke regelingen van de privacy en de vrijheid van
meningsuiting.

15.2 Het recht op privacy in Duitsland en Nederland

Het recht op privacy staat momenteel volop in de belangstelling, maar dat is
nog niet erg lang het geval. In 1980 spande de politiek zich bijvoorbeeld nog
in om openbaarheid van inkomens te bevorderen, zonder dat de privacy ter
discussie stond:
Tegenwoordig zijn er vele technische controlemiddelen, waarbij een onderscheid

gemaakt kan worden in rechtstreekse controleapparatuur, zoals videocamera' s

en afluisterapparatuur en indirecte controlemechanismen die eigenlijk voor
machines bedoeld zijn, de zogenaamde produktinformatiesystemen2, zoals de

tachograaf en de boordcomputer (black box) in vrachtauto's. Deze controleren
niet alleen of de chauffeur zich aan de rijtijden houdt, maar signaleren ook de
nodige gegevens over zijn gedrag. Tevens valt te denken aan een computerpasje,
dat de werknemer voor allerlei zaken nodig heeft en dat de werkgever veel
informatie verstrekt over het doen en laten van de werknemer.

1 De aanbeveling van de STAR inzake informatieverschaffing over de beloningsverhoudingen
binnen de onderneming was daar in 1990 echter reeds behoorlijk gereserveerd in, M.A.C. de

Wit, Aanbevolen Arbeidsrecht, a.w. p. 51.
2           M. Pruis en P. Biemans,  De  electronische schaduw, een studie  naar personeelsvolgsystemen

en privacy, deel 1 (theorie) en deel 2 (praktijk). Rapport van het Ministerie van SoZaWe, Den
Haag  1989, deel  1, p. 30.
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Ook kan de werkgever voorschriften opleggen omtrent kleding en haardracht,
alcohol- en drugstests invoeren en de werknemer vragen een persoonsbewijs
op zijn werkkleding te dragen.

15.2.1 Het recht op privacy in Duits[and

In Duitsland kent men als wettelijke regelingen ter bescherming van persoonsge-
gevens de Bundesdatenschutzgesetz (BDGS), te vergelijken met onze Wet
persoonsregistraties (WPR), alleen veel gedetailleerder en uitgebreider. Daarnaast
wordt de privacy gewaarborgd door middel van de doorwerking van de
grondrechten neergelegd  in de artikelen   1,2  en   1 0  van de Duitse grondwet
(Grundgesetz; verder GG) en andere 'open' clausules middels de Forsorgepflicht.
De artikelen 1 en 2 GG behelzen achtereenvolgens de bescherming van de
menselijke waardigheid en het algemeen persoonlijkheidsrecht. Artikel 10
waarborgt het post-en telefoongeheim. Tenslotte speelt de Betriebsverfassungsge-
setz (te vergelijken met onze WOR, verder BetrVG) een belangrijke rol. Op grond
van artikel 87 van deze wet heeft de ondernemingsraad het recht van
medezeggenschap ten aanzien van de installatie van privacygevoelige apparatuur
en personeelsregistratiesystemen. Voor leidinggevend personeel geldt het
SprecherausschuBgesetz en het Bundespersonalvertretungsgesetz regelt de
medezeggenschap bij de federale Duitse overheid.
In Duitsland vormt het principe van persoonlijkheidsbescherming van de artikelen
1 en 2 GG de basis voor de toets van het recht op privacy. Wanneer de belangen
van werknemer en werkgever botsen, moet er op grond van het Duitse recht
een zogeheten goederen-en belangenafweging plaatsvinden aan de hand van
het evenredigheidsbeginsel, dat ook voor het arbeidsrecht geldt, de zogenaamde
VerhaltnismaBigkeitstoets: In paragraaf 15.3 worden daarvan voorbeelden
gegeven.

De BDGS kan, in tegenstelling tot onze WPR, aan de grondwet getoetst worden.4
Want als een informatiesysteem onder de BDGS valt, wil dit slechts zeggen dat
de registratie van gegevens over de werknemer met bepaalde waarborgen
omkleed is.

15.2.2 Het recht op privacy in Nederland

Ook in Nederland kennen we geen speciale wettelijke regeling in het arbeidsrecht
die het recht op privacy waarborgt. De privacybescherming in het recht is zeer
verbrokkeld. De belangrijkste wettelijke regelingen ter bescherming van de

3          Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 13 paragraaf 3 en 5.
4         Zie bijvoorbeeld LAG DOsseldorf 30-4-1984, DB Arbeids-/Sozialrecht Heft 50, p. 2624.
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privacy van werknemers zijn te vinden in de Wet Persoonsregistraties(WPR).5
De WPR regelt echter slechts een onderdeel van het privacy-aspect, de registratie
van persoonsgegevens.6 Bovendien is het voor de toepassing van de WPR niet
van belang op welke wijze de gegevens verzameld zijn.7 Daarom valt bijvoor-
beeld controle middels videocamera's of intercom, het afluisteren van
telefoongesprekken en het lezen van elektronische post op zich niet onder de

verwerking van de WPR zolang deze niet resulteert in een 'systematisch
toegankelijke verzameling van persoonsgegevens.'8 In de regel zal dat niet het

geval zijn; in het algemeen zal immers slechts gesignaleerd worden wat op de
werkvloer gebeurt. Bovendien is de WPR moeilijk op de arbeidsovereenkomst
toe te passen; hij vergt steeds een vertaalslag: Het is de bedoeling dat de WPR

dit jaar nog vervangen wordt door de Wet bescherming persoonsgegevens die
een aanmerkelijk betere bescherming biedt en meer op de arbeidsovereenkomst
is toegesneden."Het verzamelen van persoonsgegevens valt namelijk ook onder
deze wet. Dat betekent dat het opnemen en laten afspelen van een videoband
wal onder de werking van de toekomstige Wet bescherming persoonsgegevens
valt en zodoende met een aantal waarborgen omkleed wordt, waarvan nu tijdens
de werking van de Wet persoonsregistraties geen sprake is. Het enkele gadeslaan

met behulp van een camera of afluisteren van werknemers lijkt echter niet door
de Wet bescherming persoonsgegevens gedekt te worden.
Bovendien is de ondernemer sinds kort verplicht ondernemingsraadsleden tijdig
advies te vragen in aangelegenheden die belangrijke technologische vernieuwin-

gen impliceren. Tevens zal hij instemming aan de ondernemingsraad moeten

vragen bij regelingen omtrent persoonsgegevens en personeelsvolgsystemen."

5          G. Overkleeft-Verburg, De WPR, Norm, toepassing en evaluarie, Tjeenk Willink, Zwolle, 1995,
p. 92.

6 Volgens artikel  1  van de Wet persoonsregistraties (Wet van 18 december 1988 houdende regels
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer Stb. 1988, nr. 665, gewijzigd bij de Wet van
12 april 1995, Stb. 1995, nr. 227) is een persoonsregistratie een samenhangende verzameling
van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseer-
de weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systema-
tisch is aangelegd. Zie voor de behandeling van persoonsgegevens de artikelen 4,5,6,11 WPR
e.v.

7         Zie J.H.J. Terstegge en H.H. de Vries, Privacy in arbeidsverhoudingen, Onderzoek verricht
in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door het Hugo Sinzheimer
Instituut Amsterdam, VUGA Den Haag, 1994, p. 46 en F. Kuitenbrouwer, Het recht om met
rust gelaten le worden, Uitg. Balans, Amsterdam 1991, p. 161.

8        J.H.J. Terstegge. Privacy en werkplek, in: Privacyregulering  in theorie en praktijk. 1.M.A.
Berkvens en J.E.J. Prins (red.), Deventer 1994, p. 236.

9        M. Pruis en P. Biemans, a.w. 1989 (deel 1), p. 20 en idem (deel 2), p. 7.
10       Wetsvoorstel 25 892. Zie over deze wet o.a. J. Holvast, Wet bescherming persoonsgegevens:

overzicht en stappenplan, Privacy en informatie. april 1998, p. 4 e.v.; Wet bescherming
persoonsgegevens; tussenbalans van een gevecht, Privacy  en informatie, februari  1999  p.  4
e.v.;  R.  van  Steenbergen, Gevolgen  nieuwe wetgeving  voor privacy op  de werkplek, Privacy
en informatie, februari 1999, p. 21 e.v.

11       Artikel 25 lid 1 k en 27 lid 1 k en 1 WOR (Wet van 9-4-1998, Stb. 1998,241).
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Voor de overige privacybescherming zal men zich moeten baseren op artikel
10 van de Grondwet en artikel 7:611 BW. Daarnaast bieden artikel 8 EVRM
en andere bepalingen uit internationale verdragen bescherming. Verder zijn er
institutionele regelingen, cao-bepalingen en aanbevelingen van de Stichting van
de Arbeid ter bescherming van de privacy van de werknemer, die op de wettelijke
regelingen gebaseerd zijn.

12

Er wordt thans algemeen vanuitgegaan dat het grondrecht van privacy (indirecte)
horizontale werking heeft en dus ook geldt binnen de arbeidsverhouding.13 Dit
wil overigens niet zeggen dat het grondrecht in de arbeidsverhouding volledig
tot zijn recht kan komen.14 De aard van de arbeidsovereenkomst brengt nu
eenmaal een aantal beperkingen op grondrechten met zich mee. Zo zal de
werknemer ten behoeve van zijn werkgever soms privacy-gevoelige gegevens
dienen te overleggen en zal hij door de werkgever of door het hoger personeel
tot op zekere hoogte bij zijn werkzaamheden gecontroleerd mogen worden. De
vraag is in welke mate die controle mag plaatsvinden, al dan niet met technische
controlemiddelen. Het antwoord op deze vraag wordt in principe bepaald volgens
de beginselen van het goed werkgeverschap, waarbij sprake kan zijn van
doorwerking van het grondrecht.

Over de privacy in de arbeidsverhouding zijn in Nederland al meerdere
publicaties verschenen, waarin aandacht besteed wordt aan alle mogelijke
privacy-aspecten, zoals privacy bij werving en selectie, ongewenste intimiteiten,
voorschriften in verband met het uiterlijk, alcohol- en drugstests,
personeelsvolgsystemen, de informationele privacy15 etc.16 Deze publicaties

12 Zie bijvoorbeeld de Aanbevelingen inzake het wervings- en selectiebeleid van ondernemingen,
inzake het voorkomen en bestrijden van ongewenste intimiteiten op de werkplek en, specifiek
voor personeelsvolgsystemen: Kunt u mij volgen? Privacy op de werkplek, een leidraad voor
ondernemingen, in: M.A.C. de Wit, Aanbevoten arbeidsrecht.

13 Zie Edamse bijstandsvrouw HR 19-1-1987, NJ 1987, 928, m.n. E.A.A.; P.F. van der Heijden
(red.) Privacy  op  de werkplek,  Sdu, Den Haag en  Grondrechten  in  de onderneming, Kluwer
Deventer,  1988, p.  13 en  14; E. Kuitenbrouwer, Privacy op de werkplek in internationaal verband
in: Privacy op de werkplek, p. 46.

14         ZieookM.C.Burkens,Algemene leerstukkenvan grondrechten naar Nederlands constitutioneel
recht, Tjeenk Willink Zwolle 1991, p. 115.

15         Op grond van de definitie van A.F. Westin, die hiervoor meestal gebruikt wordt, wordt hieronder
verstaan: De aanspraak van een individu (of van een groep) om zelf te bepalen wanneer, op
welke wijze en in hoeverre het recht op informatie over hem, of haar, mag worden doorgegeven
aan anderen.  Zie H.] M.  Gardeniers,  Koppeling  van  persoonsgegevens  of persoonsbestanden.
Een aspect van automatisering en privacy, Stichting Waakzaamheid persoonsregistratie,
Amsterdam  1989, p   3. De definitie van Westin is te vinden in Privacy en Freedom,  New York
1967, p. 7.

16 Zie bijvoorbeeld M. Pruis en P. Biemans, De electronische schaduw, een studie naar
personeelsvolgsystemen en privacy, dea 1 (theorie) en deel 2 (praktijk), Rapport van het
Ministerie van SoZaWe,  Den Haag,  1989; F. Kuitenbrouwer, Wanneer computers koppelen...,
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geven met name de wijze weer waarop de bescherming van de privacy van
werknemers in diverse wettelijke regelingen of anderszins al dan niet geregeld
is. In dit onderzoek wordt een ander facet van het privacyprobleem nader belicht,

namelijk de rechterlijke toetsing, omdat de beperkingen van de toetsing volgens
mij 66n van de redenen is, waarom de privacy niet altijd even goed uit de verf
komt.

15.3 De toetsing in Duitsland en Nederland

a) camerabewaking.
1. Duitse uitspraken
Een mooi voorbeeld van een goederen- en belangenafweging aan de hand van
het evenredigheidsbeginsel is te vinden in het oordeel van het BAG van 7 oktober

1987, waarin is uitgemaakt dat een inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van
de werknemer alleen dan toelaatbaar geacht wordt wanneer er sprake is van een
zwaarwegend belang van de werkgever.17 De inbreuk op het persoonlijkheidsrecht
van de werknemer bestond hierin dat de werkgever de arbeidsplaats technisch
wilde bewaken door middel van constante heimelijke fotografische controle
met behulp van twee camera's. De werkgever was de eigenaar van een winkel
van de strijdkrachten van de VS die in het kader van de stationering van NATO-
troepen in Duitsland gelegerd waren. De vraag was of deze inbreuk op het
privacyrecht van de werknemer rechtmatig was. Het BAG vond dat een inbreuk

op het persoonlijkheidsrecht van de werknemer gerechtvaardigd kan worden
door zwaarwegende belangen van de werkgever. Daartoe is dan wel voor de

concretisering van het persoonlijkheidsrecht op grond van de algemene
rechtsopvattingen steeds een goederen- en belangenafweging vereist, omdat

het persoonlijkheidsrecht van de werknemer tegenover gelijkwaardige of andere

te beschermen belangen en plichten van de werkgever staat. Het Landesarbeitsge-

richt Munchen (verder LAG) had in haar uitspraak van 15 mei 198518 eveneens

Kluwer  Deventer  1990;  F.  Kuitenbrouwer, Het recht am met rust gelaten k worden, Ba-
lans/Amsterdam  1991; A.J.C.M Geers en J.K.M. Gevers, Het Alcohol- en drugsbeleid in onder-
nemingen, NJB 8-2-1992, p. 185 e.v.; P.F. van der Heijden (red.), Privacy op de werkpiek,
Sinzheimercahier 4, Sdu Juridische en Fiscale Uitgeverij Den Haag, 1992; J.H.J. Terstegge,
Privacy  en Werkplek in:  Privacyregulering  in  Theorie  en  praktijk,  J.M.A.  Berkvens  en J.E.J .
Prins (red.), 1994, Kluwer/Deventer, p. 227 e.v, A.F. Rommelse, Ziekteverzuim, controle en
privacy, Sociaal Recht 1994,  p.  287 e.v.;  B.  Hoogendijk,  De informatie- en medewerkingsver-

plichtingen van de werknemer bu ziekte en de sanctiemogelijkheden van de werkgever, Sociaal
Recht 1995, p. 108 e.v.; J.H.J. Terstegge en H.H. de Vries, Privacy in arbeidsverhoudingen,
VUGA Den Haag, 1994. Sjaak Nouwt en Wim Voermans (red.) Privacy in het informatietijd-
perk, SDU Den Haag  1996.

17 BAG 7-10-1987, DB Arbeits-Sozialrecht heft 7 vom 19-2-1988, p. 403; BAGE 7-10-1987 nr.
15 zu § 611 BGB

18 BAGE 7-10-1987 nr. 15 zu § 611 BGB.
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overwogen dat bewaking door verborgen camera's enkel toelaatbaar is wanneer

zwaarwichtige belangen van de werkgever dit vergen. De werkgever had echter

volgens het LAG onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er concrete dreigingen
van bedrijfsschade waren die een dergelijke zware ingreep van de werkgever
noodzakelijk maakten. Met enkel de algemene mededelingen van de werkgever
dat hij tengevolge van diefstal goederen in warenhuizen miste nam het LAG
geen genoegen; het BAG oordeelde vervolgens dat het LAG terecht van mening
was dat de feiten onvoldoende aanleiding gaven om de inbreuk op het
persoonlijkheidsrecht van de werknemer te rechtvaardigen. Inbreuk op het
persoonlijkheidsrecht van de werknemer vereiste een goederen- en belangenafwe-
ging. Daartoe had de werkgever echter moeten uitleggen dat een noemenswaardig
aantal goederen verloren waren gegaan en dat de inzet van verborgen camera' s
de enige mogelijkheid was om de dieven op te sporen. De werkgever had dus
onvoldoende aangevoerd om aan een belangenafweging toe te komen. Het BAG
merkte verder op dat het LAG terecht gesteld had dat de werkgever hetzelfde

gevolg ook met minder ingrijpende middelen had kunnen bereiken, bijvoorbeeld
door het opstellen van zichtbare camera's.

Werd nu in deze casus getoetst of aan de criteria van het VerhaltnismaBig-
keitspincipe voldaan was? Daarvoor dienen de volgende drie vragen beantwoord
te worden:
Ten eerste: Werd nagegaan of het middel geschikt was om het doel te bereiken?
Dat is niet gebleken, maar ook niet van essentieel belang, omdat de geschiktheids-
toets in het algemeen in de noodzaaktoets opgaat. Bovendien wordt in
arbeidszaken door de rechter in principe niet aan de geschiktheid van het middel
getoetst.

19

Ten tweede: Werd nagegaan of het middel noodzakelijk was? Ja, want zowel
het LAG al het BAG oordeelde dat het middel niet noodzakelijk was om het
doel te bereiken, aangezien het verlangde doel ook met minder ingrijpende
middelen bereikt kon worden.
Ten derde: Vond er een belangenafweging i.e.S. plaats?
Deze werd door beide gerechten aan de orde gesteld, maar men kwam daar niet
aan toe, omdat aan het vereiste van het ultimum remedium niet voldaan werd.
Als dat weI het geval geweest was, diende de rechter vervolgens te onderzoeken,
of het middel wel 'zumutbar', dat wil zeggen passend was. Getoetst moet worden

of de maatregel in verhouding staat tot de nadelen die eraan verbonden zijn.
20

19 Zie hoofdstuk 13 paragraaf 5.
20 Zie hoofdstuk 13 paragraaf 3a.
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Uit een dergelijke wijze van toetsen komt duidelijk naar voren, dat het principe:
'kan het niet een beetje minder?' een belangrijke rol speelt. Als werknemer kan
men altijd proberen aan te tonen, dat het middel te zwaar is.

Vervolgens blijkt dat de werkgever voldoende gronden aan moet voeren om
een belangenafweging mogelijk te maken, die bovendien afdoende onderbouwd
moeten zijn. Dan pas zal het mogelijk zijn om te bekijken of het middel in
passende verhouding staat tot het belang dat er mee gediend wordt en tot de

belangen van de werknemer, waarvan de zwaarte voortvloeit uit de betekenis
van het grondrecht.

2. Nederlandse uitspraken
In het reeds gememoreerde Koma-arrest21 werden de belangen van de werkne-

mers, namelijk het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer op
de werkplaats, afgezet tegen het uiteindelijk gering gebleken belang dat de

werkgever had bij het af en toe verkrijgen van een produktieoverzicht ten behoeve

van de planning.22 De rechter toetste hier dus aan het recht op bescherming van

de persoonlijke levenss feer, maar enkel binnen het kader van een belangenafwe-
ging.
Deze casus lijkt erg veel op de hierboven beschreven Duitse zaak over controle
van werknemers met behulp van een videocamera en de uitkomst is praktisch
gelijk. Toch vertonen beide zaken een belangrijk verschil: het doel van de Duitse

werkgever was namelijk preventie van diefstal of bedrijfsschade en het doel
van de Nederlandse een goede produktieplanning. Bij preventie van diefstal
valt eerder te verwachten dat (vergaande) controle noodzakelijk is dan ten
behoeve van een goede produktieplanning. Desondanks werd controle met

behulp van videocamera' s door de Duitse rechter niet noodzakelijk geacht. Het
is niet duidelijk of de werknemers in de Koma-zaak ook in het gelijk gesteld
zouden zijn wanneer het uiteindelijk niet slechts ging om het verkrijgen van een
produktieoverzicht, maar om veiligsheidsaspecten en kwaliteitsbewaking, temeer,
daar de ondernemingsraad van Koma haar fiat aan de installatie had gegeven.
Het zou best kunnen dat de rechter in dat geval zou hebben onderzocht of de

maatregel noodzakelijk was en of er misschien een minder belastende maareven

geschikte maatregel te bedenken viel, maar zeker is dat niet. Hetzelfde geldt
voor het Hof Den Bosch, dat in hoger beroep oordeelde dat het voortdurend
bloot stellen van werknemers aan een langdurige en gerichte observatie waarop
zij geen enkele invloed hadden bij lange na niet voldeed aan hetgeen uit een
oogpunt van normale menselijke bejegening aanvaardbaar is. Alleen als het echt

21     Pres. Rb. Roermond, 12-9-1985, KG 1985,299.
22       Aanvankelijk ging het de werkgever om kwaliteitsbewaking en veiligheidsaspecten. Dit kwam

later in de procedure niet meer aan de orde. Zie de overwegingen van het Hof onder 4a.
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nodig is kan hierop een uitzondering worden gemaakt, waarvan in casu geen
sprake was, aldus het Hof.23 Ook hier is het weer niet zeker of het Hof tot dezelf-
de conclusie zou zijn gekomen indien het doel van de werkgever een ander was

geweest, zoals preventie van diefstal. Wellicht had het Hof de maatregelen van
de werkgever dan echt nodig gevonden.
Gezien de Duitse grondrechtentraditie valt het moeilijk voor te stellen dat,
wanneer deze casus voor de Duitse rechter gespeeld had, er geen schending van
de persoonlijke levenssfeer zou zijn aangenomen.24 In dat geval zou de volledige
toetsing op de casus moeten worden losgelaten, die uiteindelijk voor partijen
tot hetzelfde resultaat geleid zou hebben, namelijk dat de werkgever onrechtmatig
gehandeld had, maar wel langs een heel andere route, namelijk via de
grondrechtentoetsing. En juist als men vage normen wil aanscherpen, is dat niet
zonder belang te achten.

Een ontslag op staande voet omdat door middel van een video-camera ontdekt
was dat een schoonmaakster vlees uit de koelkast van haar werkgever had
gestolen, werd rechtmatig geacht. Het privacy-aspect kwam in de hele uitspraak
niet aan de orde.25 Er werd door de raadsman van de werknemer geen beroep
op gedaan. Het zou interessant zijn te vernemen hoe de rechter geoordeeld zou
hebben als dat weI was gebeurd. De uitspraak van de Kantonrechter Hoofddorp
over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover vereist na een ontslag
op staande voet van een cassitre die middels een videocamera betrapt was op
een greep uit de kassa biedt echter weinig hoop op nadere motivering. Hier werd
namelijk aan het recht op privacy gerefereerd, maar de rechter ging daar volledig
aan voorbij:6 Waarschijnlijk vond de rechter de overtreding van de werknemer
dermate zwaar -deze rechtvaardigde immers een ontslag op staande voet- dat
de inbreuk op de privacy slechts van ondergeschikt belang werd bevonden.Van
een werkgever kan niet gevergd worden dat hij een werknemer die steelt, in dienst
houdt, ongeacht de inbreuk op de privacy, zo lijkt de kantonrechter gedacht te
hebben. Een vergelijkbare zaak speelde voor de Kantonrechter Schiedam, waarbij
het om diefstal van koffie en blikjes frisdrank ging en de werkgever ontbinding
vanwege een dringende reden verzocht.27 De kantonrechter was van mening
dat, indien en voorzover al aangenomen mocht worden dat door het maken van

23       Hof Den Bosch 2-7-1986, NJ 1987, 451.
24     Zie T. Thees, a.w. p. 281-282.
25      Rb. Amsterdam, 21-12-1994, JAR 1994, 31.
26 Ktr. Hoofddorp, 1-1 1-1990, ongepubliceerd, zie P.F. van der Heijden, Tussen paradox en

paranoia: over bedreiging van de privacy op de werkplek, in: Privacy op de werkplek, P.F. van

der Heijden (red.), Sinzheimer Cahiers 4, Sdu Juridische en Fiscale Uitgeverij, 's-Gravenhage
1992, p.  11-12 en dezelfde auteur in:  De verborgen videocamera en de verborgen rechter, NJB
5-3-1992, p. 329-330.

27 Ktr. Schiedam 8-7-1997, JAR 1997, 189.
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video-opnamen in casu de privacy van de werknemer geschonden zou worden,
daar het zwaarwegende belang van waarheidsvinding en gerechtvaardigde
aanspraak op bescherming van zijn eigendommen van de werkgever tegenover
stond en willigde het verzoek in.

Volgens de kantonrechter Utrecht kon de persoonlijke levenssfeer geen rol spelen
tijdens het verrichten van werkzaamheden in een magazijn, dat door videocame-
ra's bewaakt werd.28

Bewijs dat zoals in de hierboven beschreven oordelen door middel van schending
van de privacy geleverd is, moet als onrechtmatig verkregen bewijs beschouwd
worden, tenzij het om zwaarwegende belangen van de werkgever gaat en het

bewijs niet op een andere minder, ingrijpende manier te verkrijgen was.
Jurisprudentie van de Hoge Raad leert echter dat beperkingen wegens
onrechtmatig verkregen bewijs in Nederland vooralsnog in het civiele recht,
op een enkele uitzondering na, nauwelijks te verwachten zijn.29 Een dergelijke

gang van zaken lijkt mij met het oog op het daar aanwezige grondrechtenbewust-
zijn in Duitsland ondenkbaar. Daar zou zeker een schending van de privacy zijn
geconstateerd en het bewijs voor ontslag op staande voet zou in Duitsland als
onrechtmatig verkregen worden beschouwd. In een geschil over het gebruik
van op de band opgenomen telefoongesprekken als bewijsmiddel oordeelde het

Bundesgerichtshof (verder BGH) dit bewijs immers slechts bij hoge uitzondering
rechtmatig.  Alleen in dat geval kan het belang om opname van telefoongesprek-
ken als bewijs te gebruiken prevaleren boven het belang van degene wiens per-

soonlijkheidsrecht (Recht am eigenen Wort) geschonden wordt. Het algemeen
privaatrechtelijk belang om voor een eventuele rechtsstrijd over een bewijsmiddel
ten aanzien van de inhoud van een (telefoon)gesprek te kunnen beschikken en
deze dan in een eventuele procedure te kunnen gebruiken om civielrechtelijke
vorderingen te verwezenlijken, is daarvoor niet toereikend.31 Deze redenering

doet opgeld in alle gevallen waarin onrechtmatig bewijs verkregen wordt middels
inbreuk op een grondrecht.32 In een vergelijkbare zaak in Frankrijk, waarbij de
werknemers evenmin op de hoogte waren van de aanwezigheid van video-

28 Ktr. Utrecht 20-8-1997, JAR 1997, 204.
29 J.B.M. Vranken, Algemeen deel, 1995, p. 30 en HR 23-5-1986, NJ 1987,702. 16-10-1987,

NJ 1988, 850; HR 2-2- 1992, N./ 1993,78 ; H R  1 -7 - 1992,  NJ 1994,  621. Zie ook Ktr Eindhoven
18-6-1998, Prg.  1998,5033, die een beroep op onrechtmatige bewijsvergaring middels installatie
van een videocamera zonder enige referentie aan het privacy-aspect verwierp.

30      Zie over het afluisteren van telefoongesprekken verder onder b)
31    BGHE 13-10-1987, Wirtschafts recht. Heft 19,13-5-1988, p. 1011 e.v.
32           Zivi/prozessrecht:Rosenberg/Schwab/Gottwald,C.H.Beck'scheVerlagsbuchhandlungMunchen

1993, p. 642.

173



15     TOEPASSING VAN DE TOETSING

camera's werden video-beelden als onrechtmatig verkregen bewijs gekwalifi-
ceerd.33
Het lijdt zodoende geen twijfel dat de werkgever er in Duitsland niet zo makkelijk
van afgekomen was wanneer op de Nederlandse casus over diefstal de Verhbltnis-
mb:Bigkeitstoets was losgelaten. In ieder geval zou dan eerst getoetst moeten
worden of de plaatsing van een video-camera wel evenredig was - hetgeen slechts
in uitzonderlijke omstandigheden het geval is- en indien geoordeeld zou worden,
dat dat niet zo was, was er waarschijnlijk sprake van onrechtmatig verkregen

bewijs.

Ook het Kantongerecht Zwolle liet zich aan de privacy niets gelegen liggen:
Een werkgever verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat zijn
werknemer weigerde de boordcomputer in zijn dienstauto te gebruiken.34 De
werknemer vond dat dit een aantasting van zijn privacy veroorzaakte omdat hij
teveel registreerde.35 De kantonrechter oordeelde dat, nu de OR zich niet op
de nietigheid van het besluit tot invoering van de boordcomputer had beroepen,
er zodoende sprake was van een rechtsgeldig besluit. En ook overigens vond
de kantonrechter de instructies om het apparaat te gebruiken niet onredelijk.
Verder was de kantonrechter van mening dat het argument dat de werknemer
nu ook privE geobserveerd kon worden niet steekhoudend was omdat hij de auto
niet privt hoefde te gebruiken. Aangezien er geen privacy-toets plaatsvond, kan
men zich wellicht voorstellen, dat de kantonrechter waarde toekent aan de
passieve instemming van de OR met het besluit, hoewel het wat gekunsteld
aandoet. Bij toetsing van de privacy echter is instemming van de OR  met het
besluit om een boordcomputer te plaatsen niet van belang. Immers, instemming
van de OR kan geen afbreuk doen aan de individuele (grond)rechten van
werknemers. 36

b) Het afluisteren van telefoongesprekken.
1. Duitse jurisprudentie
Het afluisteren van telefoongesprekken wordt in Duitsland ontoelaatbaar geacht,
onafhankelijk of ze prive of zakelijk zijn: Telefoongesprekken van de werknemer
vallen onderde bescherming van het algemeen persoonlijkheidsrecht.17 Meeluis-

33     Zie P.F. van der Heijden, 'Tussen paradox en paranoia....', p. 10-12.
34 Ktr. Zwolle, 24-7-1996, JAR 1996, 178.
35     De werkgever was een cooperatie voor kunstmatige inseminatie bij varkens; De computer

registreerde tijd, rijduur, kilometer-gebruik en snelheid. Door gebruik van deze computer kon
op basis van de bestede tijd gefactureerd worden. na de inseminatie terstond de rekening
opgemaakt worden en was betere kostenbeheersing van het wagenpark mogelijk.

36 Aldus Pres. Rb. Roermond, 12-9-1985, KG 1985, 299.
37       Art. 2 lid 1 juncto art. I lid 1 GG. BVerfG 19-12-1991 (3. Kammer des Ersten Senats), Heft

7/1992-NZA = DB 92,786.
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teren of mee laten luisteren bij een telefoongesprek is in beginsel toelaatbaar,
wanneer de werknemer daarvan op de hoogte is. Dit gaat echter niet op, als het
gesprek uitdrukkelijk als vertrouwelijk is te beschouwen of wanneer dit zonder-
meer duidelijk is.38 De bescherming die de grondrechten bieden ten aanzien van
het gesproken woord kan niet enkel al door het feit dat de werknemer van
meeluisterapparatuur op de hoogte was, ter zijde gesteld worden. Het 'Recht

am eigenen Wort' beschermt volgens het BVerfG het recht van de spreker om
19 In eenzelf uit te maken voor welke toehoorders zijn uitingen bestemd zijn.

zaak die speelde voor het LAG Dusseldorf ging het om hetvolgende:
Op grond van de Betriebsvereinbarung41 waren privd-gesprekken uitdrukkelijk
verboden. Op verzoek van de werkgever werd door de Einigungsstelle42 bepaald

dat de beltijd en het nummer van beller en gebelde automatisch geregistreerd
wordt. De ondernemingsraad was het hier niet mee eens en wendde zich tot het
LAG. De redenering van het LAG was aldus: de eigenaar van de telefoonaanslui-

ting moet gerechtigd zijn het gebruik slechts beperkt en met een bepaald doel
toe te staan, nu hij ook mensen kan uitsluiten van het gebruik van de telefoon.

Door registratie van het nummer van degene die gebeld wordt, wordt het
telefoongeheim van artikel 10 FMAG niet geschonden.43 De bedrijfsregeling

had volgens het LAG enkel tot doel het speciale verbod om privt-gesprekken
op dienstaansluitingen te voeren, te waarborgen en te controleren. De gegevens

werden regelmatig vernietigd. Van de externe nummers werd alleen binnen het
kader van het door de arbeidsovereenkomst vastgelegde doel gebruik gemaakt.
Deze registratie bood niet meer informatie over externe telefoonnummers dan
de nummers in een (openbare) telefoongids. Wanneer derden zouden willen
dat hun nummer geheim bleef, bestond daarvoor een speciale regeling. De
regeling bleef binnen de grenzen van de te beschermen grondrechten. De concrete

registratie was noodzakelijk om het doel -vermijden van ongeoorloofde vermo-
gensschade- te bereiken. Er kon niet vastgesteld worden dat de bescher-

menswaardige belangen van de getroffenen, de bezitters van de externe
telefoonaansluitingen, op relevante wijze beinvioed werden. De werkgever zou

bijvoorbeeld ook van de werknemers een schriftelijke weergave van ieder gebeld
nummer kunnen verlangen. De registratie voldeed volgens het LAG aan de eisen

38 Miinchener Handbuch 1992, § 95 Rndnr. 9.
39 BVerfG 19-12-1991 (3. Kammer des Ersten Senats), Heft 7/1992-NZA, p. 307 e.v.
40 LAG Dusseldorf, 30-4-1984, DB Arbeits-/Sozialrecht 1984, p. 2624 e.v.
41 Creeert rechtens verbindende uitspraken voor alle werknemers van het bedrijf. Enigszins te

vergelijken met onze cao.
42 Beroepsinstantie, enigszins vergelijkbaar met onze bedrijfscommissie, die op grond van artikel

76 lid 5 derde zin moet beoordelen of de maatregel nach billigen Ermessen is.
43 Zowel werkgever als werknemer en derde zijn dragers van grondrechten. In hun onderlinge

verhouding kunnen zij zich echter niet op schending van grondrechten beroepen, omdat zij
bereid zijn tot opnemen en opbellen.
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van de Verhaltnismalligkeit. Zij was noodzakelijk om het nagestreefde doel van
de bewaking te verwezenlijken. Omdat de werkgever aangewezen was op een

objectieve controlemogelijkheid had de controlerende werkgever een immanent

gerechtvaardigd belang.

Hier werd wederom de noodzaakstoets gehanteerd. Opmerkelijk is dat deze in
het voordeel van de werkgever uitviel nu het ook met minder kon, namelijk met
een schriftelijke weergave van de gebelde nummers. De belangenafweging kwam
in dit geval niet echt uit de verf, omdat slechts aan het belang van de werkgever
werd gerefereerd. Wellicht achtte het LAG het gegeven, dat de nummers in de
telefoongids voor iedereen beschikbaar waren van doorslaggevend belang.
In een vergelijkbare zaak oordeelde het Arbeitsgericht (verder ArbG) Hamburg
daarentegen registratie van telefoonnummers in strijd met artikel 23 lid 2
Bundesdatenschutzgesetz omdat de gegevens van de telefonisch benaderde
personen rechtstreeks aan een algemeen toegankelijke bron te ontlenen waren.44

Het ArbG achtte de noodzaak van de maatregel dan ook niet aangetoond. Met
andere woorden, de werkgever moest maar gewoon het telefoonboek raadplegen.
In dit geval had de werkgever een systeem ingevoerd waarbij werknemers gratis
prive mochten telefoneren. Meerdere werknemers gebruikten samen een toestel.

Op grond van een uitspraak van de Einigungsstelle mochten bepaalde gegevens
door een computer geregistreerd worden, waarvan bij opvallende kostenafwij-
kingen bij een bepaalde afdeling een output mocht worden gemaakt die uitgebreid
met de filiaalhouder besproken mochten worden.

2. Nederlandse jurisprudentie.
Volgens de Centrale Raad van Beroep leidde ontslag op staande voet niet tot
verwijtbare werkloosheid bij een telefoniste /operatrice van een babbelbox. Zij
had zelf ontslag op staande voet genomen nadat haar was gebleken dat haar chef
zonder dat zij het wist een telefoongesprek afluisterde. Daardoor had hij ontdekt
dat zij buiten de werksfeer contact met een beller had gehad en dat was voor
hem de reden om haar onheus te bejegenen. De telefoniste ervoer dit als een

ernstige inbreuk op haar privacy. De Raad ging hier niet afzonderlijk op in, doch
was van oordeel dat het geheel van gebeurtenissen dat uit de onheuse bejegening
van de chef was voortgevloeid, tot een verstoorde arbeidsverhouding had geleid.45

44 ArbG Hamburg. 3-10-1984, DB Arbeits-Sozialrecht Heft 50 van 14-12-1984 p. 2625 e.v.
45      Centrale Raad van Beroep 9-2-1993, Prg. 1993,3871.
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c) Inzet priv6-detective
1. Duitse jurisprudentie.
In Duitsland zijn merkwaardigerwijs weinig uitspraken te vinden over de
rechtsgeldigheid van het laten volgen c.q. gadeslaan van werknemers door een

detective; er wordt wel nagegaan of dit overeenkomstig het VerhalmismaBig-
keitsgebot plaatsvindt, maar kennelijk worden detectives slechts ingezet als
daartoe een noodzaak bestaat. Een andere mogelijkheid die misschien meer voor
de hand ligt is dat een werknemer in een dergelijk geval niet makkelijk tegen

zijn werkgever procedeert. Wel zijn er verscheidene uitspraken over de
bekostiging van zo'n detective en dan met name over de vraag of de werkgever
als opdrachtgever of de geschaduwde werknemer deze dient te betalen.
Het probleem zoals dat in Duitsland wordt gesignaleerd is dat het door de
detective waargenomene vaak niet als bewijs kan dienen, omdat het niet onder

de delictsomschrijving valt of niet past op de juridische kwalificatie die een

ontslag rechtvaardigt. Wanneer het door de detective gesignaleerde gedrag niet
als bewijs kan dienen, komen de kosten in principe voor rekening van de
werkgever.46 Dit was bijvoorbeeld aan de orde in een zaak, waarin door een
detective was waargenomen dateen verkoopster een lippenstift had meegenomen.
Dat werd door het BAG als onvoldoende bewijs voor diefstal aangemerkt omdat
hiermee niet aangetoond kon worden dat zij het oogmerk bezat om zich de
betreffende lippenstift wederrechtelijk toe te eigenen.

2. Nederlandse uitspraken.
In de zaak van de geschiedenisleraar die door een privt-detective bespied werd,
is het vreemd dat zowel de rechtbank als het hof van mening waren dat er geen
schending van de privacy plaats vond.47 In de literatuur wordt verdedigd dat
de persoonlijke levenssfeer in het geding is als men iemand in het openbare leven

met technische hulpmiddelen gericht waarneemt of, met vooropgezet oogmerk,
laat waamemen door een daarin gespecialiseerd persoon.48 Ondanks de

opvattingen van de rechtbank en het hof stond de werknemer in casu toch niet
in de kou, omdat artikel 1638z BW (oud) hem nog een andere uitweg bood.
Artikel 1638z (oud) BW werd hier niet gebruikt als vervoermiddel van een
grondrecht, maar als toetsingsinstrument van de gevolgde procedure. Per saldo

werd geoordeeld dat de werkgever niet de juiste procedure had gevolgd, omdat

46       Zie over het inschakelen van een detective Stefan Lingemann en Burkard Gopfert. Der Einsatz
von Detektiven im Arbeitsrecht, Der Betrieb 1997, p. 374 e.v. en speciaal voor de kosten die
inschakeling van een detective met zich meebrengt onder V op p. 376-377.

47 Zie hoofdstuk 14.3.
48       Zie J.H.J. Terstegge en H.H de Wries. Privacy in arbeidsverhoudingen. Onderzoek verricht

in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door het Hugo Sinzheimer
Insituut Amsterdam, VUGA, Den Haag 1994.
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het laten volgen door een detective door het hof onzorgvuldig en zodoende in
strijd met artikel 11638z (oud) werd geacht.49
In een ontbindingszaak die diende voor de kantonrechter te Utrecht50 oordeelde
de kantonrechter dat het inschakelen van een detective om te controleren of de
werknemer tijdens zijn ziekte werkzaamheden verrichtte als hypnotherapeut

een ongepaste en onevenredige maatregel inhield. Dit met name omdat de

werkgever de werknemer niet eerst had aangesproken op zijn activiteiten als
hypnotherapeut alvorens zich tot het detectivebureau te wenden. Als gevolg
daarvan was het volgens de kantonrechter aannemelijk dat de goede naam van
de werknemer was aangetast. Naar het zich laat aanzien speelde deze gang van
zaken een rol bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding (2 maanden
salaris voor ieder gewerkt jaar bij een dienstverband van 6 jaar).51 Naar het

grondrecht van privacy werd op geen enkele wijze verwezen. De kantonrechter
zei ook niets over de noodzaak van de maatregel, maar vond wel dat de maatregel
in geen verhouding tot het doel stond.

d) Kledingvoorschriften.
1. Duitse jurisprudentie
Door een leerling en zijn werkgever was overeengekomen, dat deze geen lang
haar, althans geen Beatle-kapsel mocht dragen. Na uitgebreide beschouwingen
over ontwikkelingen in de mannelijke haardracht door de eeuwen heen en over
het directierecht van de werkgever in casu, kwam de Rechtbank Bayreuth tot
de conclusie, dat de betreffende overeenkomst nietig was, want in strijd met
artikel 2 en artikel 12 (vrije beroepskeuze). De rechtbank vond het kapsel keurig
en passend in het modebeeld en was van mening dat de lengte van het haar niet
onder het directierecht van de werkgever viel.52 Hier dus weliswaar geen directe
noodzaakstoets, hoewel de toetsing aan het directierecht daar wellicht wel
ondergebracht kan worden, maar wel een zeer uitgebreide afweging van de
wederzijdse belangen waarvoor het gerecht zelfs eeuwen terugging.

2. Nederlandse jurisprudentie.
Ten aanzien van Idedingvoorschriften door een bank oordeelde de kantonrechter,
dat het de werkgever in beginsel vrijstond aan zijn personeel redelijke eisen te
stellen ten aanzien van in het bedrij f te dragen kleding, niet alleen met het oog

49 Zie hoofdstuk 14 paragraaf 3.
50 Ktr. Utrecht 15-2-1993, JAR 1993,160.
51           Normaliter zou de vergoeding volgens de huidige kantonrechters formule  1 maand salaris  per

gewerkt jaar bedragen.
52 ArbG. Bayreuth, 7-12-1971, BB 1972, p. 175.
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op de hygiene, de veiligheid of de doelmatigheid, maar ook ten dienste van de
huisstijl.53 Aan de privacy werd geen syllabe gewijd. 54

Een vakkenvuller in een supermarkt werd op staande voet ontslagen omdat hij
tijdens het werk een oorbel droeg. Dit was mannelijke werknemers verboden.
De kantonrechter oordeelde dat voor het vaststellen van de grenzen van de
redelijkheid en billijkheid onder meer van belang zijn: de aard van het bedrijf,
de functie van de betrokken medewerker, de vraag of de gestelde eisen noodza-

kijk zijn voor een deugdelijke uitoefening van de functie, de plaats van de
vestiging van het bedrijfen de klantenkring waarop het bedrijf zich primair richt,
waarbij ook maatschappelijke opvattingen enig gewicht in de schaal kunnen

leggen. Bovendien rust op de werkgever een zware motiveringsplicht wanneer

hij kiest voor een dergelijk concreet verbod. Volgens de kantonrechter was het
verbod in casu niet in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid omdat
het in brede lagen van de bevolking aanvaard is dat mannen oorbellen dragen
en de werkgever niet aan heeft kunnen tonen dat dit onverenigbaar is met de
functie van vakkenvuller. Bovendien maakte het verbod zeer direct inbreuk op
de vrijheid van de werknemer zich naar eigen smaak te kleden. Dit woog des
te zwaarder omdat het verbod alleen mannen trof.
De kantonrechter verdient hier hulde voor zijn fraaie toetsing waarin alle
relevante criteria aan bod komen, ook al wordt niet echt naar de aantasting van
de privacy verwezen.

Bij verboden om hoofddoekjes en baarden of een bepaalde haardracht te dragen
is er overigens al gauw sprake van inbreuk op de vrijheid van godsdienst en kan
de AWGB uitkomst bieden, die een ontslagverbod om deze reden verbiedt. 55

15.4 Analyse van de toetsing

Zoals we hierboven en in hoofstuk 15.3 gezien hebben, vindt in Nederland, op
een enkele uitzondering na, hoogstens een indirecte toetsing aan de grondrechten
plaats, echter zonder dat daarvoor consequent bepaalde toetsingscriteria worden

gehanteerd. Vaak werd niet eens aan het grondrecht gerefereerd. In Duitsland
daarentegen, is steeds sprake van een toetsing aan het grondrecht. Uit de Duitse
jurisprudentie valt te concluderen dat iedere maatregel van de werkgever die
diep in de persoonlijke sfeer van de werknemer ingrijpt, slechts toelaatbaar is
als zij noodzakelijk en evenredig is ten aanzien van het te beschermen priva-

53 Ktr. Heerenveen 8-10-1985, NJ 1985,506. De huisstijl hield in dat het mannelijk personeel
een costuum of combinatie met stropdas droeg en het vrouwelijk personeel een jurk of rok met
blouse.

54      In dezelfde trant Ktr. Allanaar 12-2-1986, Prg. 1986,  2522. Zie voor het verplicht zichtbaar
dragen van een pasje met pasfoto Ktr. Middelburg, 23-4-1991, Prg 1991,3537.

55     Artikel 5 lid 1 sub b AWGB.
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cybelang van de werknemer. Dit betekent dat in ieder afzonderlijk geval een
zorgvuldige waardering van beide belangen en de overige omstandigheden (zoals
zwaarte, soort, duur, reden, middel en doel van de maatregel) moet plaatsvinden,
plus een goederen- en belangenafweging. De inbreuk op het persoonlijkheidsrecht
wordt bovendien slechts toelaatbaar beschouwd indien deze naar inhoud, vorm
en bijkomende omstandigheden het in verhouding minst belastende middel (=
evenredige middel) is om het doel van de werkgever te bereiken.56 De rechter
dient steeds (uitvoerig) te motiveren, waarom een maatregel noodzakelijk is
en waarom het ene belang zwaarder weegt dan het andere.

Anderzijds blijkt echter, zoals ook op te maken valt uit de hierboven beschreven

jurisprudentie, dat in het algemeen door de rechtspraak, en dan met name door
de lagere rechtspraak, de Arbeitsgerichte, lang niet altijd aan alle criteria van
het VerhalmismiiBigkeitsgebot wordt getoetst. Dat blijkt althans niet uit de
motivering van het gerecht, die desondanks heel uitgebreid en deugdelijk kan
zijn getuige de uitspraak van het Arbeitsgericht Bayreuth.57 Toch zijn er over
de hele linie duidelijke verschillen in de uitkomsten van procedures waar te
nemen, met name omdat in Nederland niet erg behoedzaam met het grondrecht
van privacy wordt omgegaan. En ook al passeren niet alle toetsingscriteria steeds

in de uitspraak de revue, er wordt in Duitsland wel steeds op de een of andere

wijze aan het grondrecht getoetst, men is zich meer bewust van de grondrechten
dan in Nederland en motiveert ook aan de hand van de grondrechten.
Als de Duitse normen in Nederland toegepast zouden worden, zou men als
advocaat van de werknemer het lijstje van criteria (zie hierboven) kunnen aflopen
en aan de hand daarvan de client kunnen berichten of zijn zaak kans van slagen
heeft. Hij zal dan in principe moeten stellen en bewijzen dat het middel niet
noodzakelijk was, waarbij tevens aangevoerd kan worden, dat een milder, even
goed middel, voorhanden is.5R Ik denk dan aan een systeem zoals we dat kennen
uit de jurisprudentie met betrekking tot artikel 7A:1638x (oud) BW-zaken59
en in discriminatiezaken waarin door de rechter een verzwaarde stel-en

motiveringsplicht aan de werkgever opgelegd kan worden, omdat deze beter
over de informatie kan beschikken die de werknemer nodig heeft en omdat de
stelplicht van de werknemer wegens de aard van de materie beperkt is.60 De
rechter kan in dat geval de werkgever verplichten nadere feitelijke gegevens
in het geding te brengen om de werknemer aanknopingspunten voor de

56 Munchener Handbuch 1992, § 95 Rndnr. 4.
57 ArbG. Bayreuth, 7-12-1971, BB 1972, p. 175.
58          Art.  177  Rv. Zie ook W.D.H. Asser, Bew</slasrverdeling:  Monografieen NBW, Kluwer  1992.
59      Betreft de aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen.
60     HR 6-4-1990, Nl 1990, 573 m. nt. PAS en HR 1-7-1993, RvdW 1993,153.
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bewijslevering te verschaffen.6' Ik zou er een voorstander van zijn deze redene-
ring analoog toe te passen bij een procedure naar aanleiding van een inbreuk
op de privacy, in die zin, dat de werknemer aannemelijk zal moeten maken, dat
een maatregel niet noodzakelijk was. Vervolgens zal de werkgever dit, desnoods
middels deskundigenberichten of -rapporten moeten weerleggen. De ratio voor
deze verzwaring van de stel- en motiveringsplicht is de ongelijkheids-
compensatie  en het zware belang van de geschonden norm. Degene die inbreuk

op een grondrecht maakt, moet ook maar aannemelijk maken dat dit nodig was.
Subsidiair kan vervolgens gesteld worden dat het belang van de werknemer

prevaleert boven dat van de werkgever. Voor de juridisch adviseur van de

werkgever geldt mutatis mutandis hetzelfde. Hij zal de werkgever adviseren
met een sluitend verhaal te komen over de noodzaak van het middel. Daarnaast

zal hij een adequaat betoog moeten voeren over de belangen van de werkgever.

15.5 Conclusie

Hoewel het geding in een aantal gevallen goed afloopt voor de werknemer, is
de Nederlandse wijze van toetsing, afgezien van een uitzonderlijk geval, niet
transparant en lijkt ze enigszins willekeurig. Dat kan ertoe leiden dat in gevallen
van evidente schending van het recht op privacy de rechter daar doodleuk aan

voorbijgaat of dat de schending helemaal niet aan de orde komt omdat de
rechtshulpverlener zich er niet op beroept. Het grondrecht lijkt in Nederland
vaak onzichtbaar, zowel voor de rechter als voor de rechtshulpverleners.
Dit kan veranderen als de rechter ambtshalve verplicht gesteld wordt aan de
grondrechten te toetsen, zoals in Duitsland het geval is. Een uitgebreide
motivering plus toets zoals in de op de voorgaande pagina's beschreven zaken
over de installatie van videocamera's en het afluisteren van de telefoon, leiden
tot evenwichtige oordelen waar men het wellicht mee oneens kan zijn, maar
die in ieder geval helder en inzichtelijk zijn. 63

Overigens komt ook de Duitse rechter die verplichting niet altijd na; hij doet
dat in arbeidszaken in het algemeen slechts impliciet64. Sommige van de door

mij beschreven uitspraken vormen daarop een instructieve uitzondering. Dat
doet echter volgens mij geen afbreuk af aan de mogelijke kwaliteiten van het
systeem. Bovendien gebeurt het wel vaker, dat een mooi systeem niet im Grunde

navolging vindt, getuige de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG,

61 Asser Vranken Rechtsvinding 1995, p. 16. Zie ook Hoge Raad 254-1986, NJ 1986, 624
(Miller/Oerlemans).

62      Vgl. M.A.J. kenders, Bewusrecht en discriminatie bij de arbeid, Tjeenk Willink, Deventer
1997, p. 23-24. In dit kader legt ILO-verdrag 185 in arbeidszaken de bewijslast bij de werkgever.

63      Hoofdstuk 15.3a en 15.3b.
64      Daar werd in hoofdstuk 15.3 onder d reeds aan gerefereerd.
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15     TOEPASSING VAN DE TOETSING

waarin een degelijke regeling voor het toetsen van indirecte discriminatie werd
gecreeerd. De nationale rechtspraak vormt hiervan slechts een slap aftreksel.
Wordt daardoor voorshands de kwaliteit van het systeem minder?

Vanzelfsprekend was het plezieriger geweest, wanneer een scala van Duitse
rechtspraak geciteerd kon worden, waarin successievelijk alle toetsingsnormen
'mit deutscher Grundlichkeit' waren afgewerkt. Nu dat niet zo heeft mogen zijn,
doet dat desondanks bij voorbaat niet af aan de verdienstelijkheid van het sys-
teem. Het is waarschijnlijk ook niet voor niets dat de toetsingscriteria die het

Europese Hof bij indirecte discriminatie hanteert direct afkomstig zijn uit het
Duitse systeem.
Hantering van de Duitse dogmatiek leidt er onder andere toe, dat het in principe
wegens de schending van de grondrechten van artikel 1 en 2 GG als onrechtmatig
beschouwd wordt om werknemers via technische apparatuur langdurig en
systematisch te observeren.65 Dit zou impliceren dat het Duitse systeem op dit

punt meer zekerheid biedt voor de justitiabelen, dan het Nederlandse, ook al
worden niet alle toetsingscriteria consequent toegepast.

65        Zie ook W. Ditubler, Das Arbeitsrecht 2, 1998, Rndnr.  470 e.v. en T. Thees, Das A rbeitnehmer-
Persiinlichkeitsrecht alr Leitidee des Arbeitsrechts. Dunckler & Humblot, Berlin, Schriften
zum Sozial- und Arbeitsrecht 1995, p. 278; Munchener Handbuch 1992, § 95 Rndnr. 6 en 7.
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16.1 Inleiding

De vrijheid van meningsuiting kan zich tijdens de arbeidsovereenkomst in allerlei
verschijningsvormen voordoen. Zo kan een werknemer zich tegenover klanten
kritisch uitlaten over het bedrijf of zijn werkgever, kan hij andere werknemers
uitschelden, bijzonderheden over het bedrijf in de openbaarheid brengen, zijn
werkgever beledigen, bedrijfsgeheimen prijsgeven, politiek bedrijven tijdens
het werk en misstanden in het bedrijf publiekelijk bekendmaken. Bij al deze
zaken zal de betrokkene zich mogelijk op de vrijheid van meningsuiting
beroepen.

Evenals met betrekking tot het recht op privacy wil ik ook ten aanzien van het

grondrecht van de vrijheid van meningsuiting nagaan of en in hoeverre dit in
de arbeidsovereenkomst tot zijn recht kan komen. Het onderzoek wordt

toegespitst op het belang van de wijze, waarop dit recht in de procedure wordt

gehanteerd en op de manier van toetsing.

16.2 De vrijheid van meningsuiting in Duitsland

De vrijheid van meningsuiting vindt haar grondslag in artikel 5 lid 1 zin 1 GG:
Dit recht kan ingevolge lid 2 van dat artikel beperkt worden door voorschriften
van algemene wettelijke bepalingen, de wettelijke regelingen ter bescherming
van de jeugd en ter bescherming van het recht van de persoonlijke eer: Deze
voorbehouden zijn dermate uitgebreid, dat ze bij ongebreideld gebruik makkelijk
afbreuk kunnen doen aan de essentie van het grondrecht. Immers, als het de
staat vrijstaat te bepalen welk gewicht hij geeft aan regelingen die met het

grondrecht botsen, zoals de bescherming van de eer, de jeugdbescherming en
de bedrijfsrust, zou het gevaar bestaan dat hij de vrijheid van meningsuiting met

1 Jeder hat das Recht, seine Meinung in Won, Schrift und Bild frei zu auBern und zu verbreiten
und sich aus allgemein zug:inglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.

2 Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der personlichen Ehre,
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een beroep op de beperkingsmogelijkheden van artikel 5 lid 2 GG dooddrukt.3
Om dit te voorkomen heeft het BVerfG in het al eerder gememoreerde I.uth-
Urtei14 de wisselwerkingsleer geYntroduceerd. Daaraan ligt de volgende
redenering ten grondslag: De vrijheid van meningsuiting wordt beschouwd als
de meest directe uiting van de menselijke persoonlijkheid en in alle opzichten
als tan van de voornaamste mensenrechten gewaardeerd. Daarom kan de
beoordeling van de reikwijdte van dit grondrecht niet zondermeer overgelaten
worden aan de wetgever middels een gewone wet of aan de rechter. Veeleer
moeten de algemene wetten die in staat zijn om de vrijheid van meningsuiting
te beperken, in hun beperkende werking op zodanige wijze gernterpreteerd
worden dat de bijzondere waarde van de vrijheid van meningsuiting, die in een
vrije democratie tot een principiEle aanname van vrijheid van meningsuiting

op alle gebieden moet leiden, in ieder geval bewaard blijft. De algemene wetten
moeten daartoe in hun beperkende werking zelf weer beperkt worden.5 (Vandaar
de naam: wisselwerkingsleer.)
Het BVerfG heeft daarmee de mogelijkheden om beperkingen te stellen

gerelativeerd. Volgens dit oordeel geldt de vrijheid van meningsuiting ook in
het civiele recht en dus tevens in het arbeidsrecht. De Weimarer Reichsverfassung
eiste reeds in artikel 118 dat de vrijheid van meningsuiting niet door de arbeids-
overeenkomst gehinderd mocht worden.6

De rechtspraak van het Bundesverfassungsgerecht en het BAG grijpen voor de
uitleg van de werking van de vrijheid van meningsuiting steeds terug op de in
het Luth-oordeel neergelegde beginselen met betrekking tot de reikwijdte van
het grondrecht en de mogelijkheid van haar beperking:

16.2.1 De vrijheid van meningsuiting in het arbeidsrecht

Evenmin als de privacy geldt de vrijheid van meningsuiting onbelemmerd in
het arbeidsrecht. Ook hier geldt weer de hoofdregel dat beperkingen slechts

rechtmatig zijn indien zij voldoen aan het VerhalmismaBigkeitsgebot, het
Wesenhaltgebot en het Zitiergebot.8 Ten aanzien van de vrijheid van meningsui-

ting zijn echter verdergaande beperkingen geoorloofd.  Het BAG oordeelde reeds

3 Etfurter Kommenmr zum Arbeitsrecht, Verlag C.H. Beck Munchen 1998, Dieterich art,  5  GG
10 Rn. 4.

4 BVerfG 15-1-1958, E 7,198 e.v.
5 BVerfG 15-1-1958, E 7, 198,208 e.v.
6        ErfK/Dieterich, Art. 5 GG 10 Rn. 4.
7             H.  Buchner,  Meinungsfreiheit im  Arbeitsrecht, *111982,  p.  55;  G. Kempff, Grundrechte im

Arbeitsverhalmis, Bund-Verlag  1988,  p. 45;  Ulrich  Preis,  Markus  Stoffels,  Kondigung wegen
politischer Betatigung, RdA 1996, p. 211

8          Zie hoofdstuk 13.3.
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in zijn eerste uitspraak over deze materie  van 3 december 19549 dat op grond
van artikel 5 lid 2 GG het recht op vrije meningsuiting in het arbeidsrecht tevens

beperkt kan worden door voorschriften in algemene wetten. Hiertoe behoren

volgens het BAG in civiele rechtsrelaties ook de basisregels voor de arbeidsver-

houding. Tot deze regels wordt het gebod gerekend om zich zo te gedragen dat
de bedrijfsrust niet ernstig in gevaar wordt gebracht en dat de samenwerking
in het bedrijf met de overige werknemers en de werkgever mogelijk blijft.'0 De
basis hiervoor is te vinden in de Rucksichtspflicht van de werknemer op grond
van de Treuepflicht zoals deze voortvloeit uit artikel 611 juncto 242 BGB. Later
heeft het BAG deze formule nog verscherpt door te oordelen dat beperkingen
van de vrijheid van meningsuiting in mogen houden dat de werknemer niet in
strijd met de belangen van de werkgever mag handelen:1 Voorbeelden: De
normale gang van zaken in het bedrijf mag niet verstoord worden. Vanzelfspre-
kend is het niet geoorloofd bewust onware beweringen over de werkgever te
doen:2 Bovendien moet rekening gehouden worden met de concurrentiepositie
van de werkgever. 13 Tevens mogen geen waardeoordelen gegeven worden die

de persoonlijke eer schenden, ook al berusten deze op de realiteit, zonder dat
ze door werkelijke voorvallen ondersteund worden; de vrijheid van meningsuimg
mag niet ten koste gaan van de goede naam van het bedrijf. Wanneer daarvan
gesproken kan worden is een kwestie van afweging in het incidentele geval.14

Verder moet op grond van de Rucksichtspflicht gerechtvaardigde kritiek bij de
daarvoor verantwoordelijke persoon geuit worden. Bij een verkeerde order of
onjuiste opdracht dus bij de meerdere of de werkgever, bij kritiek op de toestand
in het bedrijf bij de ondernemingsraad of de Betriebsversammlung, bij inbreuk

op de wettelijke plichten, bijvoorbeeld het achterwege laten van een arbeidsbe-
schermende maatregel, bij de hiervoor verantwoordelijke bedrijfsleider of
ondernemingsraad. Wanneer een werknemer misstanden in het bedrijf aan de
kaak wil stellen dient hij dus eerst te proberen intern tot een oplossing te komen.
Lukt dat niet, dan kan hij gegevens in de openbaarheid brengen. Bij de overheid
is dit beginsel uitdrukkelijk tot ambtsverplichting verheven en door het BVerfG
gehonoreerd.15 Daarnaast heeft de werknemer op grond van artikel 17 UWGE

9       BAG 3-12-1954, AP nr. 2 bij § 13 KschG.
10 BAG 3-12-1954, AP KSChG § 13 nr.2 Hieronder vallen vooral de gedoogplichten van de

werknemer. Aan de verplichting tot arbeid is gekoppeld dat de werknemer aanwijzigingen met
het oog op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet nakomen, G.Schaub, Arbeitsrechts-
handbuch, Munchen 1996 § 55 I 1.

11 BAG 28-8-1972, AP BGB § 132 Nr.2.; ErfK/Dieterich artikel 5 GG 10 Rn. 32.
12 BAG 26-5- 1977, NJW 1978, p. 239 e.v.
13        0. Kissel, Arbeitsrecht und Meinungsfreiheit, NZA  1988, p.  151.
14     P. Badura, a.w. p. 115.
15      BVerfGE 28,191.
16 Gesetz uber den unlauteren Wettbewerb.
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een zwijgplicht ten aanzien van zakelijke en bedrijfsgeheimen. Dit is niet in strijd
met de vrijheid van meningsuiting omdat het enkele mededelen niet wordt gezien
als een uiting van de vrijheid van meningsuiting, maar puur als het melding
maken van een feit. 17 Betreft het echter een meningsuiting over zakelijke en/of
bedrijfsgeheimen, dan gaat het om de afweging van twee grondrechten en wel

de bescherming van de eigendom van de werkgever ex artikel 14 GG tegenover
de vrijheid van meningsuiting ex artikel 5 GG. De bescherming van de werkgever
gaat v66r wanneer de werknemer met zijn uitlatingen vernietiging of het
toebrengen van schade aan zijn werkgever beoogt. 18

De zwijgplicht betreft echter meer dan het op grond van dit artikel gestelde.
Wanneer de werknemer de werkgever in zijn maatschappelijke, zakelijke of
politieke aanzien probeert te schaden, is dat in het algemeen niet toelaatbaar.

Uitlatingen die afbreuk doen aan de produkten of prestaties van de werkgever
zijn niet toegestaan voor zover ze van invloed kunnen zijn op diens concurrentie-

positie.'9

De toetsing van de vrijheid van meningsuiting vindt plaats in twee stappen: Het

grondrecht is niet alleen aangetast, wanneer de meningsuiting beperkt of
verboden wordt, maar tevens wanneer vervolgens aan een overschrijding van
de beperking of overtreding van het verbod te nadelige gevolgen worden verbon-
den: Vaak zal immers, om de beperking effectief te maken, met een sanctie
gedreigd worden. Deze bestaat veelal uit een (schriftelijke) waarschuwing,
waarvan een aantekening in het personeelsdossier gemaakt wordt, schorsing,
een ontslag met in achtname van de opzegtermijn of een ontslag op staande
voet.2' De belangenafweging vindt in de regel dan ook plaats als voorvraag bij
het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het ontslag.22 Daarmee is de kous
echter niet af. Indien de rechter tot de bevinding is gekomen, dat de vrijheid
van meningsuiting beperkt kan worden, zal hij tevens moeten onderzoeken of
de sanctie rechtmatig, dat betekent in casu evenredig is, dat wil zeggen geschikt
en noodzakelijk om het doel te bereiken. De beperking van het grondrecht kan
op zich nog wel evenredig zijn, maar de sanctie moet dat eveneens zijn. Een
belangrijk criterium daarbij is, dat het mildste middel toegepast dient te worden.

17     Vgl. BHG 20-1-1981, NJW 1981, p 1094-1095 (Wallraff).
18     T. Thees, a.w. p. 298.
19     O. Kissel, a.w. p. 150.
20 BVerfG 19-5-1992, AP nr. 12 zu art. 5 lid 1 GG
21     Preis/Stoffels a.w. p. 211.
22     T. Thees. a.w. p. 296.
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16.2.2 Bijzondere categoriein

Werknemers in dienst van zogenaamde 'Tendenzbetrieben' hebben een beperkter
recht op vrije meningsuiting dan werknemers in gewone bedrijven. 'Tendenz-
betrieben' vormen een aparte categorie in Duitsland; het zijn bedrijven met een
ideologische of religieuze grondslag die van hun werknemers een bepaalde
instelling verlangen die zij geacht worden ook buiten werktijd uit te dragen. Als
een katholiek ziekenhuis in haar reglementen heeft opgenomen tegen zwanger-

schapsonderbreking te zijn, dan wordt van een arts die daar in dienst is verwacht,

dat hij dit beleid van het ziekenhuis onderschrijft en overeenkomstig dit reglement
handelt, ook na werktijd.23 Een secretaris van de vakbond mag niet buiten

werktijd tegen zijn werkgever polemiseren, hem politiek tegenwerken, of actief
zijn in organisaties die vijandig tegenover de vakbond staan. Dit is gebaseerd

op de inhoud van de arbeidsovereenkomst en niet in strijd met artikel 5 GG.
Uit de arbeidsovereenkomst kan zelfs de plicht voortvloeien dat men de mening
van een ander moet verkondigen. Deze plicht wordt echter begrensd door de
lijn, waarachter niet langer van de werknemer te vergen valt dat de inbreuk op
zijn vrijheid van meningsuiting door hem wordt geaccepteerd. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij 'Tendenz'-verandering van de werkgever of
wellicht bij een onvoorspelbare verandering van de eigen politieke overtuiging
van de werknemer. 24

Werknemers in dienst van Tendenzbetriebe zijn dus beperkter in hun me-
ningsuiting dan gewone werknemers, met name bij kritiek op de door het bedrijf
in het kader van de Tendenz gevoerde handelwijze of op het beleid.

Werknemers, die lid zijn van de ondernemingsraad, vormen eveneens een aparte

categorie: Vanwege § 74 lid 2 zin 3 BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz) is de
werknemer in zijn hoedanigheid van lid van de ondernemingsraad verplicht iedere

partijpolitieke activiteit in het bedrijf achterwege te laten. Volgens het BVerfG
is dit verbod geoorloofd omdat de regeling niet tegen de vrijheid van menings-
uiting op zich gericht is, maar voornamelijk de bedrijfsrust waarborgt. Daarbij
gaat het volgens het BVerfG niet om de bedrijfsrust in een concreet geval, maar

23      Zie BAG 12- 10- 1982, NJW 1984 p. 826 en BVerG 4-6-1985, E 70, 138(148).
24      H. Buchner, Meinungsfreiheit im Arbeitsrecht, ZfA 1982, p. 67.
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om de mogelijke gevaren die partijpolitieke activiteiten kunnen veroorzaken. 25

Hetzelfde geldt voor de Betriebsversammlung ex artikel 42 BetrVG. 26

16.2.3 De jurisprudentie

Uit de rechtspraak blijkt dat, in tegenstelling tot in Nederland, politieke
activiteiten in Duitsland de meeste problemen opleveren.27 De oorzaak hiervoor
is te vinden in het verleden, waardoor men zeer alert blijft op mogelijke schen-

dingen van de democratie, waarbij men gebonden is aan de zogenaamde 'frei-
heitliche demokratische Grundordnung'.28 In dit kader zijn meerdere uitspraken

gedaan over het verspreiden en/of uitdelen en ophangen van vlugschriften. Ook
het dragen van buttons wordt soms als het deelnemen aan politieke activiteiten
beschouwd. Op zich is dit niet verboden, wanneer voldaan wordt aan de
hierboven omschreven eisen.29 In de onderneming zal op normale wijze over
politiek van mening gewisseld moeten kunnen worden en mogen politieke
uitlatingen gedaan worden. Daardoor kan echter inbreuk gemaakt worden op
het recht van anderen om niet met deze zaken geconfronteerd te moeten worden
of om met rust gelaten te worden. Dergelijke meningsuitingen kunnen volgens
vaste rechtspraak van het BAG de toetsing aan artikel 5 GG niet doorstaan, omdat
daardoor de sfeer in het bedrijf teveel bepaald wordt, inbreuk gemaakt wordt
op het persoonlijkheidsrecht van andere werknemers en deze een gevaar voor
de bedrijfsrust betekenen.30 Volgens het BVerfG gaat het niet alleen om het
belang van een 'actieve' uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, maar
ook om een gelijkwaardige aanspraak op bescherming voor werknemers om
niet tegen hun zin met de gedachtenwereld van anderen belast te worden. 31

Ten aanzien van politieke activiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen

algemene politieke activiteiten, bijvoorbeeld de actie  'Red de zeehondjes', en
acties tegen de bouw van een kerncentrale of gebruik van kernenergie en

partijpolitieke activiteiten of politieke propaganda. Steeds is volgens het BAG

25 BVerfGE 28-4-1976, AP nr. 2 zu § 74 BetrVG. Zie ook H Buchner, a.w. p. 60. Zie tevens
BAG  13-9-1977,   AP nr. 1  zu  § 42 BetrVG  1972, voor concreet geval waarin BAG van oordeel
is dat er sprake is van een ontoelaatbare politieke bezigheid.

26 Deze bestaat uit de werknemers van het bedrijf; zij wordt geleid door de voorzitter van de OR
en is niet openbaar. Als door de aard van het bedrij f een vergadering van alle werknemers op
hetzelfde tijdstip niet kan plaatsvinden, moeten deelvergaderingen gehouden worden.

27     H. Buchner, a.w. 1982, p.71.
28 Th.L. Bellekom, 'Veditssungsfeinde' en openbare dienst, Stichting N.J.C.M. Boekerij  1987,

p. 82-82; E. Verhulp, Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren, NV Sdu
Den  Haag  1996,  p.  291.

29          Zie  §   16.2.1.
30     Zie bijv. BAGE AP nr. 1 zu § 42 BetrVG 1972.
31     BVerfGE 44, 197. In dezelfde richting gaat het besluit over de grondwettigheid van het

schoolgebed. BVerfG 16-10-1979, NJW 1980, p. 575.

188



DE VRIJHEID VANMENINGSUITING     16

van belang dat de bedrijfsrust niet verstoord wordt. Dat zal in het algemeen eerder

het geval zijn bij politieke activiteiten gericht op een bepaalde partij of persoon.
Een actie tot behoud van de Waddenzee kan echter net zo goed tot bedrijfsonrust
leiden als werknemers van de Gasunie daaraan deelnemen.

Een werknemer werd volgens het BAG terecht ontslagen omdat hij tijdens

werktijd een oproep om op de Kommunistische Partei te stemmen in alle

loonzakjes had gedaan. Dit gebeurde volgens het BAG niet vanwege diens

persoonlijke politieke opvattingen, maar vanwege de partijpolitieke propaganda
en het daardoor ontstane gevaar voor de bedrijfsrust. 32 Opmerkelijk is trouwens
in dit kader dat het in een discussie met collega's verdedigen van de Berlijnse
muur en het schietbevel, alsook het propaganderen van de opvattingen van de
DKP (de opvolger van de verboden KPD), geen reden vormde voor ontslag.

33

In het zogenaamde Maulkorb-Urtei134 had een bankemployd folders van de KPD

(communistische partij Duitsland) uitgedeeld, waarin enige 'kampferische'
aantijgingen jegens zijn werkgever stonden. Het BAG achtte hierdoor de arbeids-
overeenkomst zodanig verstoord (konkret bertihrt) dat een ontslag terecht geacht
werd. Het ging volgens het BAG niet om de politieke instelling van de werknemer

als zodanig, maar om het feit dat hij zijn werkgever direct gediscrimineerd en
in het openbaar gekleineerd had.

Een exemplarisch voorbeeld van partijpolitiek in het bedrijf vormden de
procedures inzake de anti-StrauB buttons. Het ging hier om opvallende buttons
van  12 tot 15 centimeter doorsnede, waarop 'StrauB-nein danke' stond. Volgens
het BAG is politieke discussie binnen het bedrijf met het oog op artikel 5 GG
niet zondermeer ontoelaatbaar. Het dragen van een dergelijke button werd door
het BAG echter beschouwd als een partijpolitieke activiteit, waardoor het overige
personeel zich belast voelde en waardoor de bedrijfsrust of de normale gang
van zaken concreet verstoord werden. 35

Soms wordt ook het doen van algemene politieke uitlatingen niet geoorloofd
geacht. Zo werd het leraren op grond van artikel 8 van het Bundesangestelltentarif
verboden om buttons met daarop de tekst 'Atomkraft?- Nein danke' te dragen.
Dit verbod werd door het BAG niet in strijd met artikel 5 lid 1 GG geacht gezien

32 BAG 3-12-1954, AP Nr, 2 zu § 13 KSchG.
33 BAG 18-11-1968, AP Nr. 28 zu § 66 BetrVG 52.
34     W. Daubler, a.w. 1998, Rndnr. 570; Der Betrieb 1972, p. 2356.

35 BAG 9-12-1982, AP nr.73 zu § 626 BGB.
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de opvoedkundige taak van de school. Onderwijs moet zoveel mogelijk
waardevrij gegeven worden en kinderen zijn zeer makkelijk te beYnvloeden. 36

De criteria van het BAG worden niet altijd door de lagere rechters gehanteerd.
Zo oordeelde het Arbeitsgericht Munchen in een zaak over het verspreiden en
ondertekenen van vlugschriften die tot vrede opriepen dat, als men de zoge-
naamde algemene arbeidsrechtelijke principes in dit geval in staat zou achten

de vrijheid van meningsuiting ex artikel 5 lid 2 GG te beperken, deze beginselen
zo geinterpreteerd zouden moeten worden, dat de bijzondere waarde van het
recht op vrije meningsuiting in de kern niet beperkt wordt. Het Arbeitsgericht
overwoog dat de werkgever pas een waarschuwing aan de werknemers mocht

geven als het recht op vrije meningsuiting dermate extensief uitgeoefend werd,
dat bij de belangenafweging het grondrecht van meningsuiting zou moeten

wijken. Dat kan het geval zijn bij een ernstige verstoring van de bedrijfsrust,
welke de werkgever niet heeft aangetoond. Het LAG Munchen37 vond in hoger

beroep het enkel in gevaar brengen van de bedrijfsrust door een politieke of
partijpolitieke activiteit in de regel onvoldoende om tot een schending van de
plichten van de werknemers te concluderen. Daarvoor moest volgens het LAG
een concrete verstoring van de arbeidsprestatie bestaan, welke hier niet aan de
orde was. 38

J 6.2.4 Kritiek op de jurisprudentie

Er bestaat er veel kritiek op de rechtspraak van het BAG omdat de beperkingen
niet op wettelijke regelingen berusten, terwijl dit toch op grond van de tekst van
artikel 5 GG weI zou moeten.39 De critici zijn van mening dat deze jurisprudentie
het grondrecht uitholt en dat er geen rekening wordt gehouden met de bijzondere
waarde van de vrijheid van meningsuiting. Beperkingen van het grondrecht
mogen niet betekenen dat de werknemer niet in strijd met de belangen van de
werkgever mag handelen of deze niet mag benadelen. Dit zou immers een
absolute voorrang van de werkgeversrechten betekenen en de vrijheid van
meningsuiting in het arbeidsrecht uitschakelen, zodra de werkgever zich in zijn
rechten aangetast voelt. Ondertussen is dan ook de algemene opvatting, dat de
maatgevende beperkingen uit artikel 242 BGB vallen af te leiden. Dit voorschrift
eist van partijen dat zij telkenmale rekening houden met elkaars belangen.40 Op
die manier is een oplossing conform de grondwet mogelijk. Men moet dan

36 BAG 2-3-1982, AP nr. 8 zu Art. 5 lid I GG.
37     19-7-1985, DB 1985, p. 1539.
38     Zie ook ArbG Hamburg 11-9-1995 en LAG Hamburg 4-11-1996, BB 1997, p. 206.
39     Zie o.a. G. Kempff, a.w. p. 44-70; R.K. Kissel, a.w. p. 145 e.v.; R. Buschmann, Plaketten als

MeinungsituBerung im Betrieb, AuR 1989, p. 65 e.v.; H. Buchner, a.w. p. 58.
40     ErfK/Dieterich Art. 5 GG 10 Rn. 32.
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principieel de tweezijdigheid van de Rucksichtspflichte in acht nemen: Aan de
ene kant moet de werknemer rekening houden met de bedrijfsbelangen van de
werkgever, aan de andere kant moet de werkgever de vrijheid van meningsuiting
van zijn werknemers eerbiedigen. Hij moet dit doen door de uitlatingen van zijn
werknemers zoveel mogelijk te negeren en ook kritiek op zijn bedrijfsvoering

en ondernemingspolitiek tolereren. Ten aanzien van politieke activiteiten geldt
in principe, dat daarbij dezelfde tolerantie betoond moet worden als ook buiten

het bedrijf in de maatschappij verwacht wordt. In het algemeen kan tegen het
dragen van een button of speldje, dat voor een toelaatbaar doel werft, geen

bezwaar gemaakt worden.41 Dat ligt enigszins anders bij werknemers die naar

buiten treden, bijvoorbeeld als vertegenwoordigers tegenover klanten, leveran-

ciers of bezoekers, aangezien deze uitingen onder omstandigheden aan de
werkgever toegerekend worden.42 De grens is pas bereikt wanneer concrete

gevaren voor de gang van zaken in het bedrijf of het imago van de onderneming

dreigen. En ook dan moet de beperking overeenkomstig het principe van de
Verhaltnismb:Bigkeit zijn. 43

We zien hier dus een mooi systeem, dat echter ten gevolge van de opstelling
van het BAG niet goed tot zijn recht kan komen. Het BAG knaagt aan de

fundamenten van het grondrecht door beperking daarvan door algemene

basisregels van het arbeidsrecht mogelijk te achten en door daarbij geen rekening
te houden met de wisselwerkingsleer, op grond waarvan deze algemene

basisregels weer beperkt moeten worden om het grondrecht in zijn waarde te

laten. Het begrip 'bedrijfsrust' is dermate oprekbaar en vaag, dat niet goed
voorspelbaar is of de rechter zal vinden dat er sprake is van verstoring van de
bedrijfsrust. Het BAG is bovendien bepaald niet terughoudend bij de constate-

ring dat de bedrijfsrust geschonden is. Dit kan ertoe leiden dat een werknemer
zich wel twee keer zal bedenken alvorens een (politiek getinte) uitlating te doen,

hetgeen in wezen al een beperking van de vrijheid van meningsuiting bij voorbaat

betekent.

16.3 Vrijheid van meningsuiting in Nederland

Voor Nederland is het recht op vrije meningsuiting geregeld in artikel 7 van
de Grondwet, in artikel 10 van het EVRM en artikel 19 van het IVBPR. Het
wordt door het Verdrag van Rome aangemerkt als een van de essentiele rechten

van de mens44 en heeft (indirect) gelding in horizontale verhoudingen, dus ook

41     ErfK/Dieterich Art. 5 GG 10 Rn. 34.
42     ErfK/Dieterich Art.5 GG 10 Rn 35
43      ErfK/Dieterich Art. 5 GG 10 Rn. 33; zie ook Preis/Stoffels, a.w. p. 212.
44     H. Drion, Het rechterlijke verbod en de vrijheid van meningsuiting in: Op de grenzen van

komend recht, Kluwer-Deventer, 1969, p. 94.
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binnen de arbeidsverhouding. Ook hier geldt, evenals bij de privacy, dat dit recht
niet op dezelfde wijze tegenover de werkgever als tegenover de overheid
uitgeoefend kan worden. Tegenover de staat kan dit recht volledig geldend
worden gemaakt, behoudens wettelijke beperkingen. In de verhouding
werkgever/werknemer speelt behalve wettelijke beperkingen artikel 7:611 BW,
dat naast de verplichting van de werkgever om de vrijheid van meningsuiting
te eerbiedigen, de verplichting van de werknemer kent om zich als een goed
werknemer te gedragen.
De Wet op de arbeidsovereenkomst kent twee wettelijke beperkingen:

geheimhouding en onthouding van belediging. Artikel 7:678 lid 2 sub i BW
bepaalt dat de werknemer geen bijzonderheden over de huishouding of het bedrij f
van de werkgever, die hij geheim behoort te houden, bekend mag maken. Op
grond van artikel artikel 7:678 lid 2 sub e BW mag de werknemer de werkgever
of zijn familieleden of huisgenoten niet grovelijk beledigen. Overtreding van
deze regels levert een dringende reden voor ontslag op staande voet op. Voorts
is de werknemer strafbaar op grond van de artikelen 272 en 273 van het Wetboek
van Strafrecht wanneer hij bedrijfsgeheimen schendt of bijzonderheden, waarvan

hem geheimhouding is opgelegd, bekend maakt. In het laatste geval is hij niet
strafbaar als hij te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang
de bekendmaking vereiste (artikel 273 lid 2). De werknemer is tevens strafbaar
in geval van smaad, laster en belediging alsmede belediging wegens ras,
godsdienst of levensovertuiging.45 Verder kennen tal van bijzondere wetten nog
specifieke geheimhoudingsbepalingen.

46

Voor werknemers, die lid zijn van de OR of van een commissie van de OR gelden
speciale regels: Op grond van artikel 20 van de WOR zijn zij verplicht tot
geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid
vernemen, alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de onderne-
mer, dan wel  de  OR of de betrokken commissie hun geheimhouding heeft
opgelegd of waarvan zij, in verband met de opgelegde geheimhouding, het
vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. Geheimhouding kan alleen opgelegd
worden ten aanzien van bepaalde zaken en informatie waarover de werknemer
als OR-lid of OR-commissielid beschikt.47

Op grond van artikel 7:611 BW, dat als spiegelbeeld van de verplichtingen van
de werkgever de verplichtingen van de werknemer kent, zijn meer beperkingen
van de vrijheid van meningsuiting van de werknemer mogelijk. Van de andere

45     Artt. 261,262,266 en 137c WvS.
46      Zie E. Verhulp, a.w. p. 169.
47      G. Heerma van Voss, Alles over geheimhouding, OR-informatie 1987, nr. 20, p. 10.
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kant zou men soms ook kunnen stellen, dat wanneer een werknemer misstanden

in zijn bedrijf publiekelijk aan de kaak stelt, die eigenlijk onder zijn geheimhou-

dingsplicht vallen, hij juist wel handelt overeenkomstig zijn verplichtingen ex
artikel 7:611 BW, namelijk wanneer hij dit in het belang van het bedrijf mocht

achten. Ingevolge het goed werkgeversbeginsel zou de werkgever dat moeten

accepteren. Op dit zogenaamde 'klokkenluiden' wordt in hoofdstuk  16.4 nog

teruggekomen.

16.3.1 De jurisprudentie

De Nederlandse uitspraken vallen niet makkelijk met de Duitse uitspraken te

vergelijken, omdat ze allerlei facetten van de vrijheid van meningsuiting
betreffen, terwijl de Duitse veelal over politieke activiteiten gaan. Een greep

uit de rechtspraak leverde de volgende voorbeelden op:

Een gewetensbezwaarde senior-croupier gaf in aanwezigheid van gasten blijk
van zijn opvatting, dat het deelnemen aan kansspelen tot emotionele en financiele

problemen leidt. Hij had hierover al diverse aanvaringen met zijn collega's gehad

en op verzoek van de werkgever werd de overeenkomst door de kantonrechter

ontbonden.48

Een werkneemster, in dienst van de Stichting de Regenboog als veldwerkster

onder verslaafde prostituds, legde tijdens een hoorzitting in het Europees

parlement ten bate van het debat betreffende de resolutie over geweld jegens

vrouwen een verklaring af. Daarbij deelde zij o.a. mee dat het zeer regelmatig
voorkwam dat drugshulpverleners gebruik maakten van verslaafde prostituts
voor hun eigen gerief. De prostituds zouden vervolgens onder druk gezet worden

om dit niet verder te vertellen op straffe van inhouding van methadon of het

geven van informatie aan justitie. De werkgever nam dit zeer hoog op en verbood

werkneemster uitlatingen voor de radio of in de pers hierover en gaf haar te
kennen geen enkel uitvoerend werk meer te mogen verrichten. De rechter achtte

de opgelegde beperkingen met betrekking tot het naar buiten treden, mede in
het licht van de arbeidsrechtelijke contractuele relatie van partijen, gerechtvaar-

49

digd. De partiele schorsing vond hij in strijd met de cao.

Een chef van een winkel had zich tegenover een klant in zeer denigrerende

bewoordingen discriminerend uitgelaten over zijn zwangere werkneemster. Hij
had opgemerkt dat er al genoeg van die zwartjoekels waren en dat er wddr een

48 Ktr. Roermond, 8-3-1994, JAR 1994, 138.
49     Pres. Rb. A'dam, 31-7-1986, KG 1986, 355.
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bastaard bijkwam. Dit leverde volgens de kantonrechter een dringende reden

voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op.
50

Zolang er geen sprake is van grove belediging wordt onparlementair taalgebruik
door de rechter getolereerd en als onvoldoende reden voor ontslag aangemerkt.

51

Het intern via ondertekening van een brief aan de directie aan de kaak stellen
van het management, werd door de kantonrechter niet als een bewijs van onvol-
doende loyaliteit, maar als een uitgangspunt om tot een vruchtbare dialoog te
komen aangemerkt.

52

De Kantonrechter Roermond oordeelde in een ontbindingsverzoek van een
stichting die de belangen van allochtonen in de samenleving behartigt tegen haar
werknemer, die lid was van het hoofdbestuur van de Centrum Partij en voorzitter
van het kiesdistrict Limburg van deze partij, dat er een vertrouwenscrisis was
ontstaan van blijvende aard, daar de Centrum partij zeer uitgesproken voor zijn
politiek mening uitkomt en dat dit nog versterkt werd door een betoog dat door
de werknemer in de zendtijd voor politieke partijen voor de radio werd gehou-
den.53

Twee dagen nadat een verkoopleider van een farmaceutisch bedrijf, die al elf
jaar in dienst was, aan zijn directeur kritische vragen had gesteld over de oir-
baarheid van de wijze van zakendoen met apothekers, kreeg hij te horen dat
hij onvoldoende functioneerde en werd hem het vertrouwen opgezegd. De
kantonrechter wees het ontbindingsverzoek af, waarbij hij o.a. opmerkte, dat
een interne discussie over de ethiek van het zakendoen wellicht geen overbodige
luxe was. 54

De arbeidsovereenkomst met een wetenschappelijk hoofdambtenaar werd wegens
een verstoorde vertrouwensrelatie ontbonden omdat hij een TV-interview over
een uitvinding had gegeven, waarin hij een onjuiste en onvolledige weergave

50 Ktr. Zwolle, 10-1-1996, JAR 1996,50.
51     Ktr. A'dam, 10-2-1977, Prg. 1977,1205 met nt. E.H. Hondius, Ktr. A'dam 5-4-1975, Prg.

1976,1071 en Rb. Zutphen 25-10-1928, Rechterlijke Bestissingen in Arbeidszaken XVI nrs.
11  en   12.

52 Ktr. Maastricht, 21-2-1991. Prg. 1991,3439.
53 Ktr. Roermond, 104-1984, NJ  1984,676; Zieook de Ktr. Den Haag 22-10-1984, TAR 1984,

230 voor een vergelijkbare zaak. in casu betrof het een leraar maatschappijleer die lid was van
de Centrumpartij (Drs. J. Janmaat.) Hier een uitgebreide motivering van de kantonrechter, maar,
het wordt eentonig, niets over de vrijheid van meningsuiting.

54     Ktr Zaandam, 13-12-1989, Prg. 1990,3204.
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van de feiten had verstrekt.55 Hetzelfde lot trof de arbeidsovereenkomst van de
oefenmeester van Sportclub Cambuur omdat hij tegenover de pers negatieve

uitlatingen over de prestaties van de club had gedaan.
56

Twee dingen vallen op aan deze uitspraken:
Ten eerste hebben al deze uitspraken gemeen, dat ze de indruk wekken over
de vrijheid van meningsuiting te gaan, doch deze blijft tijdens de procedure

geheel onvermeld en er wordt ook geen beroep op gedaan. De vrijheid van me-
ningsuiting speelt waarschijnlijk bij de beoordeling en de uitspraak een indirecte

rol, maar blijft onzichtbaar.
Met de uitkomst van de rechtszaken lijkt over het algemeen goed te leven, dus
ook zonder een uitgewerkte dogmatiek zijn deugdelijke uitspraken mogelijk.
Toch zegt dat niet alles over de waarborg van het grondrecht. Het is immers

wel degelijk mogelijk dat werknemers terughoudend zijn in hun meningsuitingen
omdat onduidelijk is wat hun (in een procedure) te wachten staat.

Ten tweede blijkt, in de inleiding is dat reeds aangegeven, dat de ene meningsui-
ting de andere niet is en dat er een heel scala aan meningsuitingen valt waar
te nemen, zoals interne en externe uitingen die kritiek op de werkgever bevatten,
het interne en extern aan de kaak stellen van misstanden in het bedrijf, het
uitschelden van werkgever en collega' s en het uitdragen van bepaalde voorkeuren

en politieke meningsuitingen, waarbij nog onderscheid valt te maken tussen

algemene en partijpolitieke uitingen. Vooral bij politieke uitlatingen ligt een
en ander vaak erg gevoelig. Men vindt het eigenlijk vanzelfsprekend dat iedereen

zijn eigen politieke overtuiging mag hebben en verwoorden, maar als deze erg
extreem is, kan het uitdragen van die overtuiging voor problemen op de werkplek
zorgen. En dat weegt nog zwaarder wanneer, zoals hierboven beschreven een
werknemer van een stichting die de belangen van allochtonen behartigt in de
zendtijd voor politieke partijen zijn mening als lid van de Centrumpartij
uitdraagt. Daarbij maakt het vervolgens verschil of de werknemer op grond van

zijn arbeidsovereenkomst de stichting naar buiten vertegenwoordigt of enkel
intern werkzaam is. In de hierboven beschreven zaak over de gewetensbezwaarde

croupier zou een en ander bijvoorbeeld anders gelegen hebben wanneer de inte-

rieurverzorgster van het casino gewetensbezwaren had geuit, omdat zij geen
direct contact met de bezoekers van het casino heeft.
En ook het niveau van de functie bepaalt mede of de uiting door de werkgever
al dan niet geaccepteerd zal moeten worden.

Het dragen van een Ajax-shirt op de bouwplek zal geen problemen opleveren,
maar wordt al moeilijker in een fabriek van Philips in Eindhoven, waar iedereen

55     Ktr. A'dam 1-6-1981, Prg. 1981,1647.
56 Ktr. Leeuwarden, 5-11-1971, NJ 1972, 73.
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PSV-aanhanger is. Als werknemer van een bank zal het dragen van een Ajax-shirt
niet geoorloofd zijn, zelfs niet als de bank hoofdsponsor is, omdat de bank
vanwege de door haar gewenste uitstraling bedrijfskleding voorschrijft. Er zijn
zoveel mogelijkheden dat er met betrekking tot de beperkingen geen kant en
klare oplossing te geven valt, ook niet als het Duitse systeem wordt toegepast;
het Duitse systeem levert wel voordelen op in vergelijking met het Nederlandse,
omdat er ten minste aan het grondrecht getoetst wordt,  maar is naar mijn mening
nog onaf. Het ene vage begrip, de Treuepflicht, wordt door de heersende mening
immers vervangen door een andere vage notie, de redelijkheid en billijkheid
op grond van artikel 242 BGB. Dus ook al worden de heersende opvattingen
in de wetenschap door het BAG nagevolgd, dan zijn we er nog niet met de Duitse
toetsing zoals die in dat geval in het algemeen ten aanzien van de vrijheid van
meningsuiting gehanteerd zou worden.
Om vast te kunnen stellen wanneer een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting
geoorloofd is, is het daarom, naast het invoeren van een grondrechtentoets, aan
te bevelen dat er voor de diverse soorten meningsuiting beperkingen bedacht
worden, subnormen A la Barendrecht.57 Daarbij zou gedacht kunnen worden
aan beperkingsmotieven voor de werkgever waarbij deze dient te bewijzen
waarom een dergelijk motief gerechtigd is.

Ten aanzien van 66n aspect van de vrijheid van meningsuiting, te weten het
openbaar maken van misstanden in het bedrijf, valt wel een duidelijke
vergelijking met Duitsland te maken.

16.4 Het naar buiten brengen van geheimen: het klokkenluiden

Het in het openbaar kritiek leveren op de werkgever en het aan de kaak stellen
van misstanden in het bedrijf liggen vaak in elkaars verlengde.
Bij bestudering van zowel de Nederlandse als de Duitse jurisprudentie valt op,
dat er slechts een gering aantal uitspraken te vinden zijn waar het gaat om het
openbaren van bijzonderheden over het bedrijfidit terwijl er toch weinig aanlei-
ding bestaat om te veronderstellen dat daartoe op de werkvloer geen enkele
behoefte wordt gevoeld. Vooral mogelijke kritiek op zijn beleid of handelwijze
wordt blijkbaar dermate bedreigend geacht, dat in sommige gevallen door de
werkgever uitdrukkelijk met ontslag wordt gedreigd. Kennelijk durven werkne-
mers hierin nauwelijks risico te nemen.59 Verhulp noemt in zijn proefschrift

57     J.M. Barendrecht, a. w. deel III.
58     E. Verhulp, a.w. p. 170.
59       Zie ook de bijdrage van Ron van Gelderen in het kader  van mens & management in het Katern

economie van de Volkskrant  van 13 maart  1999.
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enkele sprekende voorbeelden uit de pers, waaruit blijkt dat werknemers vrezen

voor hun baan als zij hun mond opendoen over de gang van zaken in hun
bedrijf.m Wanneer het hierbij gaat om openbaarmaking van misstanden in het

bedrijf, spreekt men wel van klokkenluiden. Volgens Bovens betekent dit dat

zaken aan de grote klok gehangen worden, waar geheimhouding en discretie

regel is. Dit gebeurt niet per ongeluk of enkel uit eigenbelang; 'het is geen

verspreking, spionage of ordinair lek. Men heeft uitdrukkelijk de bedoeling de
noodklok te luiden om de gemeenschap te waarschuwen voor specifieke, acute

of dreigende misstanden'. Daarbij moet sprake zijn van enig publiek belang.
Vaak worden klokkenluiders het slachtoffer van repressie en uitstoting vanuit

de organisatie waarin zij werken:' Hoewel tegen het klokkenluiden de nodige

bezwaren ingebracht kunnen worden, hebben de positieve effecten ervan

uiteindelijk toch de overhand. Het wordt maatschappeljk belangrijk gevonden
dat werknemers zich verantwoordelijk voelen. Klokkenluiden is een vorm van

meningsuiting die grondwettelijke bescherming toekomt.62 De werknemer kan

zich hierdoor profileren als een verantwoordelijk mens en zijn gevoelens over

maatschappelijke wenselijkheid en noodzaak te berde brengen. Door de mogelijk-
heid van klokkenluiden wordt de werknemer in staat gesteld zijn constitutioneel

burgerschap uit te oefenen.63 Omdat ongedaan maken van misstanden in het

belang van de werkgever is, kent het bedrijf hiervoor vaak een interne procedure

en belangenbehartiging voor de werknemer. In dat geval zal de kritiek eerst intern

geuit moeten worden alvorens men gerechtigd is ermee naar buiten te treden.

Dat moet een noodoplossing blijven.
Er zijn niet veel uitspraken over dit verschijnsel, maar dat zegt waarschijnlijk
minder over de importantie ervan, als over de terughoudendheid van werknemers

in deze.64 Zij worden immers vaak met sancties bedreigd65 en verkeren in een

relatief onbeschermde positie, waardoor zij het gevaar lopen dat zij outcasts

worden binnen hun bedrijf of dat hun baan op de tocht komt te staan.66 Dit leidt
tot een zwijgcultuur die in het gunstigste geval tot een hoop ergernis kan leiden,

getuige de enquete naar aanleiding van de Bijlmerramp.
67

60     E. Verhulp, a.w. p. 171.
61         M.AP.Bovens, Verantwoordelijkheid en organisatie,  Beschouwingen over aansprakelijkheid,

insitutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid, Tjeenk Willink Zwolle,  1990 p.
264-265.

62     Lztterlijk: E. Verhulp, a.w. p. 186.
63     E. Verhulp, a.w. p. 186; M.A.P. Bovens, a.w. p. 261 e.v.
64          Zie over het openbaarmaken van onvrede omtrent de gang van zaken in het bedrijf en misstanden:

Ktr. A'dam, 4-5-1994, JAR 1994, 101 en Pres. Rb. A'dam, 31-7-1986, KG 1986, 355  ; G.
Schaub,  a.w. § 53 114, LAG Frankfurt am Main BB 1967, 1-6-1967, p. 1168; LAG Dusseldorf
23-10-1959, BB 1960, p. 523.

65      P H. Van der Heuden, a.w. p. 16.

66    E. Verhulp, a.w. p. 184.
67         Zie de uitgebreide berichtgeving in de media vanaf eind januari 1999 over de Bijlmer-enqudte.
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16.5 De jurisprudentie

Is het in Duitsland met de vrijheid van meningsuiting van de werknemer in het
algemeen niet zo best gesteld, ten aanzien van het klokkenluiden lijkt de Duitse
rechtspraak in de Wallraff-zaak een opening geboden te hebben om klokkenlui-
den onder omstandigheden als legitiem te beschouwen:
Gunther Wallraffhad zich onder valse voorwendselen en onder een gefingeerde
naam bij het blad 'Bild' te werk laten stellen om informatie te verkrijgen over
de journalistieke methode, de redactionele arbeid en de inhoud van  'Bild'.  De
aldus verkregen informatie verwerkte hij vervolgens in een boek. In de
uitgebreide overwegingen van het Bundeshandelsgericht (verder BHG) kan men
lezen dat bij de afweging of de Treuepflicht en de zwijgplicht geschonden zijn
ook de vrijheid van meningsuiting betrokken wordt. De werknemer moet rekening
houden met de behoefte aan een sfeer van vertrouwen, waarop de onderneming
bij het nemen en uitvoeren van zijn beslissingen aangewezen is. Van de andere
kant wordt de positie van de onderneming mede beYnvloed door het belang van
de werknemer bij vrije communicatie en kritiek en de grote betekenis die artikel
5 GG hieraan toekent. Zelfs bij een volledige erkenning van de belangen van

de werkgever kan de afweging met het belang van vrije kritiek tot het resultaat
leiden, dat de werknemer zich na zijn vertrek over dergelijke gebeurtenissen
in het bedrijf kritisch mag uiten. Het gaat dan om gebeurtenissen waarin de
gemeenschap geYnteresseerd is, omdat deze hem direct aangaan, dus niet enkel
uit nieuwsgierigheid. De plicht om te zwijgen weegt in ieder geval niet op tegen

de vrijheid van meningsuiting wanneer belangrijke interne bedrijfsmisstanden
afgedekt worden die iedereen raken en waartegen door interne bezwaren niet
succesvcol opgetreden kan worden. Verder merkt het BHG op dat de ver-
plichtingen van de werknemer ten aanzien van geheimhouding na diens vertrek
minder zwaar wegen dan tijdens de arbeidsovereenkomst. De uitgebreide
belangenafweging van het BHG leidt tot de conclusie dat klokkenluiden onder
omstandigheden geoorloofd kan zijn.

68

Het BVerfG oordeelde in beroep dat publicatie van onrechtmatig verkregen infor-
matie onder de bescherming van artikel 5 GG valt en dat ook hierbij geldt dat
in het concrete geval uitgemaakt moet worden in hoeverre dit grondrecht beperkt
kan worden.69 De vrijheid van meningsuiting komt volgens het BVerfG een des
te groter gewicht toe naarmate het gaat om een bijdrage tot een geestelijke
meningenstrijd over vragen die de gemeenschap wezenlijk bezighouden. Aan
de andere kant is ook het middel waarmee een dergelijk doel nagestreefd wordt
van groot belang. Het BverfG oordeelde dat publicatie die wederrechtelijk verkre-

68 NJW 1981, p. 1090.
69     BVerfGE 66, 116(140), NJW 1984, p. 1741.
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gen is middels bedrog en met de bedoeling deze tegen de bedrogene te gebruiken,
in principe achterwege dient te blijven. Een uitzondering geldt slechts als de

openbare meningsuiting ondubbelzinnig de nadelen overtreft, die de inbreuk

op het recht van de betrokkenen en de rechtsorde betekenen. Deze uitzondering
achtte het BVerfG in casu niet aanwezig. Kortom, Wallraff werd door het BverfG
in het ongelijk gesteld, maar klokkenluiden werd onder omstandigheden
geoorloofd geacht.

Het bekendste voorbeeld van klokkenluiden uit de Nederlandse rechtspraak vormt
de procedure van Meijer tegen de Schelde.70 Meijer, werknemer bij de Koninklij-
ke Maatschappij 'de Schelde' BV te Vlissingen (verder 'de Schelde'), achtte

het gezien de alarmerende bedrijfsresultaten niet meer dan zijn plicht hierover
de minister te benaderen met het verzoek om een regeringswaarnemer en de
pers in te lichten. Meijer was lid van de OR maar wist ook uit eigen ervaring -

hij was al meer dan 31 jaar bij 'de Schelde' in dienst - van de nijpende situatie
in het bedrijf. Na hem al herhaaldelijke malen gewaarschuwd te hebben terzake

van door hem gepubliceerde negatieve berichten, ontsloeg 'De Schelde' Meijer
op staande voet. In reconventie eiste 'De Schelde' in de door Meijer aangespan-

nen procedure bij de kantonrechter ontbinding wegens wanprestatie ex artikel

1639x(oud) BW71. De kantonrechter willigde dit verzoek in. In hoger beroep

werd het vonnis door de rechtbank bekrachtigd.
De vrijheid van meningsuiting kwam in de hele procedure slechts zeer summier
aan de orde.

De Hoge Raad oordeelde in cassatie dat de in het cassatiemiddel weergegeven
opvatting72 dat de vrijheid van meningsuiting, die de werknemer ook als OR-lid
heeft, en die o.a. is neergelegd in artikel 7 van de Grondwet, slechts zou kunnen
worden begrensd door zijn verplichtingen jegens de KMS tot geheimhouding
van vertrouwelijk informatie, in haar algemeenheid niet als juist kan worden
aanvaard. Verder overwoog de Hoge Raad dat de rechtbank geen blijk van een
onjuiste rechtsopvatting had gegeven door ervan uit te gaan, dat met het

prijsgeven van geheimen kan worden gelijkgesteld het openbaar maken van een

conclusie, die wordt getrokken uit geheime gegevens.
73

In de geruchtmakende 'De Dreef-affaire werden ontbindingsverzoeken tegen
werknemers ingesteld omdat zij in een TV-uitzending zware kritiek hadden

gespuid over dwangmiddelen die binnen de instelling waar zij werkzaam waren

70     HR 20-4-1990, NJ 1990,702.
71 Thans artikel 7:686 BW.
72 Zie cassatiemiddel onderdeel 3 onder b.
73          Daarbij werd door Meijer vermeld dat de conclusie opeen veelvoud van bewijzen was gebaseerd,

die niet aan het papier konden worden toevertrouwd om wille van het bedrijfsbelang.
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gebruikt werden jegens in de instelling opgenomen jongeren.74 In de uitzending
werd de aandacht gevestigd op het min of meer stelselmatig gebruik van fysiek
geweld tegen pupillen. Het bestuur noch de directie waren geYnformeerd over
medewerking aan het programma en konden pas kort voor de uitzending kennis
nemen van de reportage. De directie vorderde ontbinding van de arbeidsovereen-
komst, waarbij zij het de werknemers vooral kwalijk nam dat deze niet eerst
andere wegen bewandeld hadden. De werknemers voerden o.a. aan dat geen
andere weg meer openstond. Met name zou de weg naar de directie afgesloten
zijn omdat deze op de hoogte was van het geweld in de inrichting, dit als gedrags-
lijn accepteerde en hier nimmer tegen opgetreden was. De kantonrechter
oordeelde de weergave van hun bevindingen als zakelijk en niet nodeloos
grievend. Aan de andere kant overwoog de kantonrechter ook dat niet gebleken
was dat de directie niet voor bespreking van de onderhavige problematiek open
zou staan. Uiteindelijk kwam de kantonrechter na uitgebreide afweging van alle
argumenten voor en tegen tot de conclusie dat het handelen van de werknemers
geen dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleverde.
Met betrekking tot de verandering in omstandigheden was de kantonrechter de
mening toegedaan dat verweerders bepaald een verwijt gemaakt moest worden
van het buiten hangen van de vuile was. Ze hadden dit echter niet uit sensatie-
zucht gedaan, maar gewetensvol, aldus de kantonrechter, omdat ze in de
veronderstelling verkeerden via interne kanalen geen uitweg te kunnen vinden
om deze misstanden te doen eindigen. De oorzaak daarvan was dat nergens uit
bleek dat hun collega's ook maar enigszins begrip voor hun problemen hadden.
Onder deze omstandigheden achtte de kantonrechter ontbinding wegens
verandering in omstandigheden voorlopig niet geindiceerd.75

16.6 Analyse van de toetsing

Wanneer we de toetsing van het grondrecht in Duitsland en Nederland tegen
elkaar afzetten blijkt, dat Nederland geen dogmatische onderbouwing heeft voor
de werking van de vrijheid van meningsuiting in het arbeidsrecht. En alhoewel
de uitkomst van de procedures in Nederland vaak niet tot een onbevredigend
resultaat heeft geleid, is deze naar mijn smaak onvoldoende voorspelbaar en
oncontroleerbaar. In de kwestie Meijer bijvoorbeeld, de enige arbeidsrechtelijke
zaak over de vrijheid van meningsuiting die de Hoge Raad heeft gehaald, is door

74 Ktr. Zwolle 9-11-1991 en 4-2-1992, Prg. 1992,3634.
75        In het kort geding (Pres. Rb. Zwolle 14-10-1991, KG 1991, 365) dat de werknemers hadden

aangespannen ter opheffing van de schorsing had de Pres. Rb. een deskundige ingeschakeld
om te onderzoeken of er nog een verdere basis voor samenwerking bestond. Deze bleek niet
aanwezigen aldus werd de arbeidsovereenkomstbij beschikking van 4-2-1992 alsnog ontbonden.
Zie Prg. 1992,3634.
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hem geen enkele afweging gemaakt over de grenzen van de vrijheid van
meningsuiting. De Hoge Raad houdt zich volstrekt niet bezig met de vraag hoe
de belangenafweging dient uit te vallen en wanneer een inbreuk op het grondrecht

gerechtvaardigd is. Het enige wat de Hoge Raad hierover opmerkt, is dat de vrij-
heid van meningsuiting in zijn algemeenheid niet slechts kan worden begrensd
door de verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. 76

En het is maar de vraag of de afloop in de zaak Meijer/De Schelde wel zo

gewenst was. Men kan daar wellicht ook anders over denken dan de advocaat-

generaal, die van mening is dat, ook al werd geen geheime informatie prijsgege-
ven, 'het whistle-blowen van de werknemer een self-fullfilling prophecy effect
kan hebben' en zodoende op zichzelf al de continuiteit van de onderneming kan

bedreigen, hetgeen Wn van de redenen vormde om tot verwerping van het beroep
in cassatie te concluderen en het ontslag op staande voet gegrond te achten. 77

Verdient een goed bedoelende werknemer met hart voor de zaak het om na 31
jaar trouwe dienst op een dergelijke wijze aan de kant gezet te worden enkel

en alleen omdat hij uit pure bezorgdheid -hij voelde het als zijn plicht- ernstige
misstanden in het bedrijf publiekelijk aan de kaak stelde? lien belangrijk criterium

bij de beantwoording van deze vraag zou volgens mij moeten zijn: de mate waarin

de negatieve berichtgeving schade heeft berokkend. Dit werd echter door de
rechter in het geheel niet onderzocht. De werkgever had Meijer weliswaar

gewaarschuwd, maar vormde een waarschuwing waar geen gehoor aan gegeven
werd in dit geval voldoende reden voor ontslag op staande voet? Zou bij-
voorbeeld een ontbinding wegens het ontbreken van een wederzijds ver-
trouwensbasis met een passende vergoeding niet meer recht hebben gedaan aan

een werknemer met verantwoordelijkheidsgevoel? Dit geldt temeer daar de
informatie al uit andere hoofde bij het publiek bekend was. In hoeverre bestond

er voor Meijer een recht op vrije meningsuiting? Zowel volgens de Hoge Raad
als volgens de advocaat-generaal heeft dit recht horizontale werking met de
aantekening dat dit grondrecht wordt begrensd door verplichtingen tot
geheimhouding van vertrouwelijke informatie.78 Dat lijkt een redelijk standpunt.

Alleen, wanneer daar tevens informatie onder wordt begrepen die allang openbaar
is, verwordt dit grondrecht tot een wassen neus. Het recht op vrije meningsuiting
is hier ver te zoeken. Ik ben het dan ook volledig eens met Verhulp dat
klokkenluiders een betere rechtspositie moeten krijgen.79 Daar vloeit dan
onvermijdelijk uit voort dat het, wanneer het maatschappelijk belang daarmee
gediend is, in bepaalde uitzonderlijke gevallen toelaatbaar geacht moet worden

76 Zie hierover ook A. Dorresteijn, SR 1990, p. 191; zie HR r.0.3.3.
77       Adv. gen. r.0.2.1.2.; zie ook Ron van Gelderen a.w. die in zijn artikel uitgebreid de nadelen

van het zwijgen voor het management beschrijft.
78      Hoge Raad r.0. 3.3 en Adv. gen. r.0.2.1.3.
79    E. Verhulp, a.w. p. 186.
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dat werknemers bijzonderheden over het bedrijf die normaliter geheim gehouden
dienen te worden, openbaar maken. Men zou dan zelfs het standpunt kunnen
innemen dat een werknemer in een dergelijk geval als een goed werknemer in
de zin van artikel 7:611 BW handelt.
De rechter deed het beter in 'De Dreef-affaire waar, alhoewel de vrijheid van
meningsuiting in de overwegingen onzichtbaar bleef, alle argumenten voor en
tegen op een goudschaaltje werden afgewogen. De rechter ging na of de
werknemers zorgvuldig te werk waren gegaan. Een belangrijk criterium daarbij
was dat de weg naar hun werkgever en het bestuur was doodgelopen en dat zij
naar eer en geweten geen andere uitweg zagen dan het uiten van hun bezorgdheid
over de behandeling van de pupillen via een TV-reportage. Belangrijk was ook
dat de weergave van de bevindingen van de werknemers door de kantonrechter
als zakelijk en niet nodeloos grievend werd beschouwd. Van de andere kant
was de kantonrechter ook niet gebleken dat de directie niet voor bespreking van
de gesignaleerde problematiek open zou staan. Dit alles tegen elkaar afwegend
kwam de kantonrechter tot de conclusie, dat er geen dringende reden voor
ontbinding van de arbeidsovereenkomst bestond.

Duitsland heeft in tegenstelling tot Nederland wel een dogmatische onderbouwing
voor de werking van de vrijheid van meningsuiting, maar we hebben kunnen
constateren dat ook deze in veel gevallen geen garantie biedt voor de waarborg
van het betreffende grondrecht. Tengevolge van de opstelling van het BAG ten
aanzien van de toepasbaarheid van de basisregels van het arbeidsrecht staat de
Duitse vrijheid van meningsuiting er niet goed voor. Volgens de heersende
mening wordt het grondrecht hierdoor teveel uitgehold en in de wetenschappelij-
ke literatuur wordt al een beroep op het BAG gedaan om de moed te hebben
om deze breed bekritiseerde stellingname te verlaten.m In dat geval wordt de
vrijheid van meningsuiting beter beschermd en soms gebeurt dat nu at, getuige
verschillende uitspraken van de lagere rechter. 81

Toepassing van het Duitse systeem zoals de heersende leer in tegenstelling tot
de jurisprudentie van het BAG dat voorstaat leidt ertoe dat wanneer een Duitse
werkgever meent dat een werknemer ongerechtvaardigd zaken naar buiten brengt,
een bepaalde overtuiging uitdraagt of anderszins zijn mening uit, hij deze,
afhankelijk van de ernst van het geopenbaarde, een waarschuwing geeft - met
veelal een aantekening in zijn personeelsdossier - of een waarschuwing, gevolgd
door ontslag bij herhaling van de gewraakte meningsuiting, of onmiddellijk
ontslag. Wanneer de werknemer hier in rechte tegen opkomt, beoordeelt de

80     Preis/Stoffels, a.w. p. 212.
81     Zie § 16.2.3.
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rechter of een dergelijke handelwijze van de werkgever inbreuk maakt op de
vrije meningsuiting van de werknemer en of deze inbreuk gerechtvaardigd is.
Dit gebeurt aan de hand van een belangenafweging op grond van artikel 242

BGB, waarbij de bedrijfsbelangen van de werkgever afgewogen worden tegen

het belang dat de werknemer bij eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting
heeft. Daarbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat ontslag het uiterste middel
is. De inbreuk moet evenredig zijn met het doel wat ermee gediend wordt.
Klokkenluiden kan in Duitsland onder bepaalde voorwaarden toegestaan zijn
en dat kan zelfs het geval zijn als de informatie onrechtmatig is verkregen.

82

In die situatie wordt tevens nagegaan welk belang de maatschappij of het bedrijf
bij openbaarmaking van misstanden heeft. Wel zal men altijd eerst moeten
proberen intern een oplossing te vinden.

In Nederland zal een werkgever bij een hem onwelgevallige meningsuiting van
een werknemer eveneens zijn toevlucht nemen tot het geven van een waarschu-
wing, gevolgd door een eventueel ontslag op staande voet of een gewoon ontslag.

Wanneer de werknemer hier in rechte tegen op komt, doet deze echter praktisch
nooit een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Dit grondrecht blijft in het
algemeen gedurende de hele procedure zelfs onzichtbaar. Er wordt dus ook niet

aan getoetst en of de procedure in het voor- ofnadeel van de werknemer eindigt,
is daar niet afhankelijk van, althans dat blijkt nergens uit. Bovendien is er bij
mijn weten nog nooit tegen een gegeven waarschuwing geprocedeerd.

Zolang er geen beroep wordt gedaan op schending van een grondrecht, komt
dat recht onvoldoende van de grond. Het grondrecht moet zichtbaar gemaakt
worden wil de rechter er iets mee kunnen doen. Vervolgens zal onderzocht
moeten worden waaruit de inbreuk op het grondrecht bestaat en of deze evenredig
is, dat wil zeggen of het doel de middelen rechtvaardigt. Is het middel geschikt
om het doel te bereiken en daartoe ook noodzakelijk? Steeds moet daarbij

nagegaan worden of er geen milder middel mogelijk is. Als deze wijze van
toetsen in de zaak Meijer gevolgd was, is het niet zeker of het ontslag op staande

voet gehandhaafd zou zijn. Het zou best eens zo kunnen zijn dat, wanneer de
zaak Meijer voorgelegd zou worden aan de Duitse rechter, deze tot de bevinding
zou komen dat de openbaarmaking van een conclusie die gebaseerd is op geheime
gegevens83, niet tot ontslag (op staande voet) zou hoeven te leiden. De rechter
komt hierover uiteraard pas tot een oordeel nadat hij onderzocht heeft of de

82 Zie BVerfG 25-1-1984, NJW 1984, 1741 (WallrafO en hierboven onder 16.5.

83           Althans  de  Hoge Raad oordeelde  in  r.0.  3.3  dat de rechtbank geen blijk  van een onjuiste
rechtsopvatting had gegeven door ervan uit te gaan, dat het openbaar maken van een conclusie,
die wordt getrokken uit geheime gegevens, met het prijsgeven van geheimen gelijk gesteld
kon worden. Het ging hier echter om gegevens die al publiek geheim waren.
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werknemer op grond van de in het Wallraff-arrest ontwikkelde beoordelingsnor-
men de kwestie in de openbaarheid had mogen brengen en het antwoord op deze
vraag negatief is. In zowel de uitspraak van het BHG als van het BVerfG werden
een aantal richtlijnen gegeven waaraan de klokkenluider moet voldoen, wil de
openbaarmaking van gegevens onder de bescherming van artikel 5 GG vallen:
De plicht om te zwijgen weegt niet op tegen de vrijheid van meningsuiting
wanneerbelangrijke internebedrijfsmisstanden 'onderdepet' gehouden worden
die iedereen raken en waartegen door interne bezwaren niet succesvol opgetreden
kan worden. Bovendien valt zelfs de publicatie van onrechtmatig verkregen
informatie onder de bescherming van artikel 5 GG. Is de informatie echter verkre-
gen middels bedrog, zoals in de Wallraff-zaak,  en met de bedoeling deze tegen

de bedrogene te gebruiken, dan dient publicatie in principe achterwege te blijven.
Daarop is slechts een uitzondering mogelijk als de openbaarmaking ondub-
belzinnig de nadelen overtreft.
Eerst nadat de rechter op grond van deze criteria tot de conclusie zou zijn
gekomen dat het openbaren van misstanden ongeoorloofd was, komt hij toe aan
de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de sanctie. De rechter zou aan de
hand van een belangenafweging onderzoeken of de sanctie een evenredig middel
vormde oftewel noodzakelijk was. Het ontslag moet noodzakelijk zijn om het
door de werkgever nagestreefde doel te bereiken. Dat betekent dat, wanneer
met een waarschuwing volstaan kon worden, er geen ontslag gegeven mag
worden en dat er geen ontslag op staande voet gegeven mag worden, wanneer
er een minder ingrijpende vorm van ontslag mogelijk is, zoals schorsing met
de mogelijkheid van ontbinding of ontbinding sec.

84

Een nog verder gaande mogelijkheid om de vrijheid van meningsuiting van
werknemers te beschermen bieden de wetsvoorstellen van Verhulp: Hij creterde
een tweetal voorstellen van wettelijke regelingen waarin hij achtereenvolgens
zowel de vrijheid van meningsuiting van werknemers in het algemeen als van
klokkenluiders in het bijzonder beoogt te regelen. De wetsvoorstellen luiden
alsvolgt: 1. De werkgever is niet bevoegd uitingen van werknemers te beperken,
tenzij deze een duidelijk en direct gevaar voor de goede vervulling van de arbeid
van de werknemer, voor het goede functioneren van de onderneming, of voor

84    T. Thees, a.w. p. 110-111.
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het realiseren van het streven van de werkgever in relatie tot de arbeid85, tot

gevolg kunnen hebben. X6

2. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van bijzonderheden aangaande
de onderneming waarvan hij het vertrouwelijke karakter begrijpt of heeft moeten
begrijpen, tenzij hij bij de bekendmaking daarvan een zwaarwegender belang
heeft dan de werkgever bij geheimhouding of de werknemer in redelijkheid kon
menen dat het algemeen belang de bekendmaking noodzakelijk maakte.87 Verhulp

ging bij deze voorstellen uit van het evenredigheidsbeginsel van artikel 10 lid
2 EVRM. Op grond van deze regel moet een beperking van de vrijheid van
meningsuiting noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. De regel
van artikel 10 lid 2 EVRM wordt in de arbeidsrechtspraak nog niet toegepast. 88

Een reden hiervoor is waarschijnlijk het algemeen maatschappelijk belang dat
dit artikel beoogt te dienen, hetgeen in privaatrechtelijke rechtspraak niet zo
makkelijk te waarderen en te motiveren valt. 89

Het uitkristalliseren van de norm in een dergelijke wettelijke regeling is het
hoogst haalbare, maar voorlopig waarschijnlijk een brug te ver. In het eerste
onderdeel van deze wettelijke regeling zit een impliciete noodzaakstoets verwerkt.

Pas bij een duidelijk en direct gevaar (clear en present danger) mogen uitlatingen
van werknemers beperkt worden. Eerst dan wordt een beperking van de vrijheid
van meningsuiting toelaatbaar ('noodzakelijk' in de zin dat de werkgever een
noodzaak aanwezig mocht achten) bevonden. Ook zonder een dergelijke
wettelijke regeling kan al een noodzaakstoets geYntroduceerd worden. Analoog
met de regeling zoals Verhulp hem ontworpen heeft zou deze toets dan in kunnen
houden dat er eerst dan sprake is van een noodzaak tot inbreuk op de vrijheid
van meningsuiting als er een duidelijke en direct gevaar is voor de goede
vervulling van de arbeid van de werknemer en het goede functioneren van de
onderneming. Het voordeel van deze aanpak is dat de noodzaakstoets thans reeds

toegepast kan worden.
Het klokkenluiden is wettelijk verboden voorzover het gaat om het openbaren
van bijzonderheden over het bedrij f en bedrij fsgeheimen.*' Hier is sprake van

85 Deze zinsnede ziet volgens Verhulp op de gekleurde werkgever en Verhulp wil hiermee
voorkomen dat een gekleurde werkgever een te grote conformiteit van zijn werknemers eist.
en diens uitlatingen steeds in relatie tot de bijdrage van de werknemer aan zijn streven beoordeelt.
Verhulp haalt daarbij het voorbeeld aan van de schoonmaker die beter zijn werkgeverpubliekelijk
kan bekritiseren dan de persvoorlichter. E. Verhulp, a.w. p. 125-126.

86     E. Verhulp, a.w. p. 125 en 352.
87    E. Verhulp, a.w. p. 353.
88      De Hoge Raad heeft de evenredigheidstoets, zoals die door het EVRM is voorgeschreven in

de zaak Het Parool/van Gasteren over de persvrijheid en oorlogsverleden al wei een keer toege-
past. HR 6- 1 -1995, N./ 1995,422.

89    E. Verhulp, a.w. p. Ill.
90     Am. 272 en 273 WvSr. en art. 7:678 lid 2 BW.
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een wettelijke beperking van het grondrecht. Volgens de Hoge Raad kan de
vrijheid van meningsuiting echter verder worden begrensd . De werknemer kan
zodoende op grond van de arbeidsovereenkomst genoodzaakt zijn matr geheim
te houden dan waartoe hij op grond van de artikelen 272 en 273 WvSr verplicht
is. Deze verplichting wordt echter volgens mij doorbroken indien de werknemer

redelijkerwijs kon menen dat het belang van de onderneming de bekendmaking
noodzakelijk maakte. Dat mag vanzelfsprekend niet te snel gebeuren en de
werknemer zal eerst moeten trachten de door hem gesignaleerde wantoestanden
via de (geeigende) interne kanalen op te lossen. Pas als laatste mogelijkheid,
zoals het geval was in de 'De Dreef-affaire', dient de werknemer de wantoestan-
den publiekelijk bekend te kunnen maken, zonder het risico te lopen zijn baan
te verliezen. Daarbij dient hij uiteraard uiterst zorgvuldig te werk te gaan.
Negatieve publiciteit zal immers bijna altijd tot nadelige gevolgen voor bedrijf
of onderneming leiden.
De criteria zoals die in de Wallraff-procedures werden gehanteerd zouden bij
het klokkenluiden bruikbare handvatten kunnen bieden.
Een bijkomend voordeel van deze benadering is, dat het gedrag van de werkne-
mer positief benaderd wordt. Hij gedraagt zich immers als een goed werknemer

wanneer hij, als hij er regelijkerwijze van uit mocht gaan dat dit in het belang
van bedrijf is, zaken in de openbaarheid brengt.

16.7 Samenvatting en conclusie

In het Duitse recht wordt de vrijheid van meningsuiting als 66n van de
belangrijkste grondrechten beschouwd, dat ook in de arbeidsovereenkomst zijn
werking heeft. Grondrechten kunnen beperkt worden door wettelijke bepalingen
die op hun beurt weer zijn onderworpen aan de VerhalmismaBigkeitstoets. Het
BAG heeft uitgemaakt dat ook de basisregels voor de arbeidsverhouding, zoals
de Rucksichtspflichte, voortvloeiend uit de Treuepflicht ex artikel 611 BGB,
tot de voorschriften in algemene wetten behoren waardoor de vrijheid van
meningsuiting beperkt kan worden. ' Op grond daarvan mag onder anderen de

bedrijfsrust of de rust in de onderneming niet verstoord worden. Omdat de
bedrijfsrust of de rust in de onderneming rekbare begrippen zijn, leidt dit
criterium ertoe dat, ondanks het VerhbiltnismaBigkeitsgebot, de vrijheid van me-
ningsuiting in de arbeidsovereenkomst vaak niet goed uit de verf kan komen.
Het feit bijvoorbeeld dat daardoor politiek getinte meningsuitingen aan allerlei
beperkingen onderhevig zijn, maakt de vrijheid van meningsuiting tijdens het
werk vaak weer illusoir, getuige de eerder omschreven zaak over het dragen

9 1          BAG 3- 12-1954,  AP nr.  2 bij  § 1 3 KschG.
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van anti-kernenergiespeldjes. Deze interpretatie van het BAG heeft dan ook
tot veel kritiek geleid en thans is de heersende mening, dat de maatgevende

beperkingen niet uit de Treuepflicht, maar uit artikel 242 BGB vallen af te leiden,
dat aan partijen over en weer de verplichting oplegt om met elkaars belangen
rekening te houden: De werknemer moet rekening houden met de bedrijfsbelang-
en van de werkgever en de werkgever moet de vrijheid van meningsuiting van
zijn werknemers respecteren. Dat neemt niet weg dat Duitsland een redelijk
eenduidig systeem kent en dat er hanteerbare criteria bestaan waarmee men in

een rechtsstrijd uit de voeten kan. Met name is van belang dat steeds wordt
onderzocht of zowel de beperkende maatregel als de sanctie verhlilmismi:Big
is. Dit betekent dat de werkgever de vrijheid van meningsuiting slechts mag
beperken als daar een noodzaak voor bestaat. Daarna vindt dan pas een belangen-
afweging plaats. De eis van noodzakelijkheid als bestanddeel van het principe
van de VerhaltnismaBigkeit houdt gelijktijdig in, dat er geen milder middel ter

bereiking van het doel mag bestaan.

De uitkomsten van gerechtelijk procedures zijn in Nederland in het algemeen
niet onbevredigend. Desondanks verkeert de werknemer ten aanzien van zijn
recht op vrije meningsuiting in een onzekere positie. Het hele proefschrift van
Verhulp is gebaseerd op de gebrekkige werking van dit grondrecht in het
arbeidsrecht. Afgezien van een enkele bepaling in het burgerlijk wetboek en
de strafrechtelijke bepalingen over schending van bedrijfsgeheimen of bekendma-

king van bijzonderheden aangaande het bedrijf en smaad en laster, geldt voor
de werknemer de algemene bepaling van het goed werknemerschap.92 Op grond
daarvan kan zijn vrijheid van meningsuiting beperkt worden, maar het is niet
duidelijk hoever die beperkingen kunnen gaan. De rechtspraak laat zien dat het
grondrecht van meningsuiting voor werknemers kennelijk wel enige werking
heeft, doch het grondrecht blijft meestal geheel onvermeld: de rechter laat in

het algemeen de grondrechten buiten beschouwing in de belangenafweging die
aan de beslissing vooraf gaat en er wordt veelal ook geen beroep op gedaan.

93

Het ontbreken van een dogmatiek wreekt zich met name bij het klokkenluiden.
Om de vrijheid van meningsuiting werkelijk tot zijn recht te laten komen zou

de rechtshulpverlener een grondrechtenbewustzijn moeten ontwikkelen en zou
de rechter aan het grondrecht moeten toetsen. Dat zou kunnen gebeuren op de
wijze als die momenteel in Duitsland wordt voorgestaan, hetgeen al een hele
vooruitgang zou zijn.

92    Zo ook P.F. van der Heijden, Grondrechten in de ondememing (Oratie Rijksuniversiteit
Groningen), Kluwer-Deventer 1988, p. 16.

93      Zo ook E. Verhulp, a.w. p. 141 e.v. en p. 351.
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Toch geeft ook de Duitse dogmatiek nog geen definitieve oplossing voor de
toetsing van de vrijheid van meningsuiting, nu de eenzijdige Treuepflicht
vervangen wordt door het tweezijdige artikel 242 BGB. Dit is immers ook een
open norm, al creeert hij dan verplichtingen voor beide partijen, hetgeen betekent
dat voor ieder geval opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.
Het is daarom wenselijk dat er voor de diverse facetten van de vrijheid van
meningsuiting een beperkingensysteem wordt bedacht, zoals dat thans

bijvoorbeeld in Duitsland al voor het klokkenluiden bestaat. Men zou daarbij
kunnen denken aan beperkingsmotieven voor de werkgever.
Tenslotte zou het openbaren van misstanden in het bedrijf in Nederland onder
strikte waarborgen ook mogelijk moeten zijn, waarbij het Duitse systeem al
toegepast kan worden.
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17          INTRODUCTIE VAN EEN GRONDRECHTEN-

TOETS

17.1 Waarom geen grondrechtentoets?

Dat er in Nederland eigenlijk geen grondrechtentoetsing plaatsvindt en dat vaak
niet direct aan het grondrecht gerefereerd wordt, zou verklaard kunnen worden
uit de opvatting, dat er tussen burgers onderling nu eenmaal andere maatstaven

gelden dan in de verhouding overheid-burger. Aan de andere kant valt niet te
ontkennen, dat de verhouding werkgever-werknemer door de ongelijke machtpo-
sitie van partijen een andere is dan de doorsnee civielrechtelijke verhouding
en op veel punten te vergelijken valt met die van de overheid ten opzichte van

de burger. Dat zou er voor kunnen pleiten om de grondrechten in de arbeidsver-

houding wellicht eerder horizontale werking te laten hebben dan in andere

burgerrechtelijke verhoudingen.
Een meer voor de hand liggende reden van het niet toetsen aan grondrechten
lijkt het gegeven, dat er in Nederland geen grondrechtentraditie bestaat zoals

in Duitsland; de Nederlandse juridische cultuur is daar niet op gericht: Het
grondrecht lijkt zowel voor de rechterlijke macht als de rechtshulpverleners
onzichtbaar te zijn. Daarom bestaat er onvoldoende alertheid bij de advocatuur
en andere rechtshulpverleners om zich namens hun clienten op een grondrecht
te beroepen. Als dat in een enkel geval wel gebeurt, weet men niet altijd de juiste
gronden aan te voeren om te bewerkstellingen dat het grondrecht op zijn juiste
waarde wordt geschat; er bestaan onvoldoende bakens die houvast bieden.

Mijns inziens is er een aantal goede redenen aan te voeren voor een expliciete
grondrechtentoetsing in gevallen waarbij grondrechten via artikel 7:611 BW
in de arbeidsovereenkomst doorwerken. Op de eerste plaats is het waarborgen
van rechten, voortvloeiend uit grondrechten, van hogere orde dan van willekeurig
welk ander recht dat de werknemer op grond van artikel 7:611 BW zou kunnen

1       Zie in dezelfde trant M. Biesheuvel, a.w. p. 222.
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claimen. De verplichting van de werkgever om de privacy en de vrijheid van
meningsuiting van werknemers te eerbiedigen is toch veel fundamenteler dan
bijvoorbeeld de verplichting om de werknemer een eindejaarsuitkering te
betalen.2 Er dient derhalve een prioriteit te bestaan van grondrechten boven
andere rechten die uit artikel 7:611 BW voortvloeien. Het recht op privacy wordt
bijvoorbeeld dermate belangrijk geacht dat rechters het zullen willen waarborgen.
Het valt wellicht enigszins te vergelijken met het recht op arbeid. Beiden vormen
het zeer belangrijke waarden die niet wettelijk of privaatrechtelijk gewaarborgd
worden maar waarvan men algemeen meent dat ze in beginsel beschermd moeten
worden. Er moeten zwaarwegende gronden bestaan om daar afbreuk aan te doen.

De jurisprudentie over privacy geeft daar echter lang niet altijd blijk van. Met
de vrijheid van meningsuiting is het in de rechtspraak nog slechter gesteld.
Op de tweede plaats zou een 'bloot' beroep op artikel 6:711 BW wel eens minder
kansen kunnen bieden in procedures waar een grondrecht in het geding is dan
een beroep op dit artikel, ingekleurd door een grondrecht. Het is bij een 'bloot'
beroep op artikel 7:611 BW immers niet steeds bij voorbaat duidelijk, dat het
een grondrecht betreft. Pas bij onmiddellijke verwijzing naar een grondrecht
kan daar geen misverstand over bestaan.
Een heuse grondrechtentoetsing zou wellicht voor een deel bij kunnen dragen
aan het geven van nadere contouren aan vage normen; zij zou tot meer eenheid
in rechtspraak bijdragen en de rechtsvorming en rechtszekerheid bevorderen.
Als men precies weet hoe en waaraan getoetst gaat worden, geeft dat in ieder
geval bij een rechtsstrijd meer houvast. Men zal zich dan wel meer rekenschap
moeten geven van de waarde van de grondrechten ten opzichte van andere
waarden die door artikel 7:611 BW gewaarborgd kunnen worden.

17.2 Is het Duitse systeem overplaatsbaar?

In het voorafgaande is geconstateerd dat er in rechterlijke uitspraken over
derdenwerking van grondrechten in Nederland nog geen duidelijke lijn valt te
ontdekken. Het invoeren van eenduidige toetsingscriteria zoals deze in Duitsland
gehanteerd worden zou daarbij wellicht van nut kunnen zijn. Dus zal onderzocht
moeten worden of het Duitse systeem overgeplaatst kan worden en in hoeverre
dit mogelijk is. Daarbij dient ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting wel
in het oog gehouden te worden dat het Duitse systeem, zoals de heersende leer
dat verstaat, nog geen definitieve oplossing biedt.

2        Ktr. Utrecht, 21-4-1992, Prg. 1992,3736: Het staat de werkgever niet vrij de gebruikelijke
eindejaarsuitkering aan slechts 66n werknemer te onthouden omdat zij de laatste maanden van
het jaar ziek geweest is.
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Zoals we reeds gezien hebben toetst de rechter in Duitsland op grond van het
Verhaltnisma:Bigkeitsgebot of de maatregel waardoor het grondrecht beperkt
wordt geschikt en noodzakelijk is, waarna nog een belangenafweging plaatsvindt.3

Daarbij is de noodzaakstoets verreweg het belangrijkste. Eerst dient nagegaan
te worden of de maatregel geschikt is, omdat de noodzaakseis geschiktheid
veronderstelt. Als aan dit vereiste voldaan is wordt onderzocht of het doel met
een milder middel bereikt zou kunnen worden. Wanneer het doel met een minder
ingrijpend middel bereikt kan worden doorstaat het middel de toets niet. Dat
was het geval in de eerder weergegeven zaak over de bewaking van videocame-

ra's, omdat adequate bewaking ook op een voor de werknemers minder
belastende manier kon plaatsvinden:
Het mildere middel moet ter bereiking van het doel even geschikt zijn.5

In Nederland is veelal slechts sprake van een belangenafweging. In sommige

gevallen wordt echter wel degelijk nagegaan of een maatregel geschikt en/of
noodzakelijk is. Het HofDen Bosch oordeelde bijvoorbeeld in de al gememoreer-
de Koma-zaak dat voortdurende bewaking van werknemers niet als een noodza-

kelijke maatregel beschouwd kon worden om het doel te bereiken. Dat kon ook
wel met een minder zwaar middel.6 In een andere privacy-zaak was het HofDen
Bosch van mening, dat het laten volgen van een werknemer door een privt-
detective in strijd met artikel 1638*oud) BW was, aangezien er geen omstandig-
heden waren, die een onderzoek buiten de werknemer om noodzakelijk maakten.7

Bij rechtszaken over de vrijheid van meningsuiting speelde deze toets nimmer.

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van perspublikaties hanteert ook de

Hoge Raad bij de factoren die van belang worden geacht voor de afweging van
de wederzijdse belangen een soort noodzaakscriterium.8 Hier staan volgens de

Hoge Raad tegenover elkaar het belang van het individu niet in de pers te worden

blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen en het belang, dat geen
misstanden kunnen blijven voortbestaan vanwege gebrek aan bekendheid bij
het grote publiek. Als omstandigheid waarvan afhankelijk is welk belang de
doorslag geeft noemt de Hoge Raad o.a.: de mate van waarschijnlijkheid dat
het doel van de publikatie ook langs andere (voor de wederpartij minder schade-

lijke) weg bereikt had kunnen worden.

3      Hoofdstuk 13.3, met name 13.3a.
4        BAG 7-10-1987, DB, Arbeits-Sozialrecht heft 7 vom 19-2-1988, p. 403, BAGE 7-10-1987,

nr. 15 zu § 611 BGB.
5          Zie onder  1.2 van dit hoofdstuk.
6         Hof Den Bosch 2-7-1986, NJ 1987,451.
7         Hof Den Bosch 2-2-1992, JAR 1992,147.
8       HR 24-6-1983, NJ 1984, 801 m.nt. MS, HR 27-1-1984, NJ 1984, 802; HR 27-1-1984,803

m nt CJHB.
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In 1995 toetste de Hoge Raad voor de eerste keer expliciet aan artikel  10 EVRM,
waarbij hij ook de noodzaaktoets van artikel 10 lid 2 hanteerde.9
Het evenredigheidsbeginsel zoals dat in Duitsland in de Verhaltnism Bigkeitstoets
toegepast wordt, wordt in het bestuursrecht langzamerhand wat explicieter gehan-
teerd." De criteria die daaruit voortvloeien, de doel en middelentoets, komen
tot ons via de omweg van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG.
Het Hof heeft deze ontwikkeld bij haar rechtspraak over indirecte discriminatie
van vrouwen. Indirecte discriminatie is geoorloofd wanneer er objectieve recht-
vaardigingsgronden voor zijn. Of dat het geval is wordt beoordeeld aan de hand
van een aantal stappen. Op de eerste plaats moet de nationale rechter beoordelen
of het doel dat de wetgever of de werkgever nastreeft legitiem is. Vervolgens
wordt nagegaan of de middelen om dit doel te bereiken geschikt en noodzakelijk
zijn. 11

Met dit vergelijkingsmateriaal voor ogen zie ik daarom op voorhand niet in,
waarom het Duitse systeem niet overplaatsbaar zou zijn. Het zou zelfs niet eens

ondenkbaar zijn, dat zich op den lange duur vanzelf toetsingsnormen zouden
ontwikkelen die met de Duitse vergelijkbaar zijn. Gezien de ontwikkelingen
in de jurisprudentie kan het bijna niet anders dan dat men er behoefte aan heeft
om de grote rol die de redelijkheid en de billijkheid thans spelen, enigszins te
stroomlijnen.12 Daar valt volgens mij uiteindelijk niet aan te ontkomen. Het is
alleen niet zeker op welke wijze dat gebeurt en hoeveel tijd dat nog zal kosten.
Introductie van het Duitse systeem brengt geen schokkende veranderingen met
zich mee, maar de toets of een maatregel geschikt en noodzakelijk is, kan de
rechtspositie van de werknemer wel aanmerkelijk verbeteren, vooral als ook
door de werkgever aangetoond moet worden, dat een minder zware regeling
niet geschikt is om het beoogde doel te bereiken.
Een niet te verwaarlozen voordeel van de noodzaakseis is dat een maatregel
eerder geaccepteerd zal worden als hij door de rechter als noodzakelijk wordt
beschouwd. Bovendien kan het enkele feit alleen al, dat een maatregel
noodzakelijk moet zijn, wil hij rechtmatig zijn, preventief werken; er bestaat
immers een reele kans dat de werkgever zich deze vraag zal stellen, alvorens
tot het nemen van de beoogde maatregel over te gaan. De vraag die hierbij
vanzelfsprekend niet onbeantwoord kan blijven is, of deze toetsing op de eerste

plaats niet te eenzijdig voordelen voor de werknemer biedt en op de tweede plaats

9        HR 6-1-1995, NJ 1995. 422. Een uitgebreide bespreking hiervan is te vinden in E. Verhulp,
a.w. p. 93-94.

10     A.de Moor - van Vugt, a.w. p. 255.
11 Zie hierover uitgebreid S Prechal, Combatting Indirect Discrimination in Community Law

Context in: Legal Issues of European Integration 1992/1993 p. 84 e.v.
12     Zie J.M. Barendrecht, Recht als model van rechwaardigheid·, het Grondrechtenevaluatie-

onderzoek p. 377.
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de werkgever niet teveel beknot in zijn mogelijkheden c.q. bevoegdheden. Wat
het antwoord op de eerste vraag betreft: Het is volgens mij evengoed in het belang
van de werkgever als van de werknemer indien de werkgever zich tot maatregelen

beperkt die echt noodzakelijk zijn. Deze zullen door de werknemers eerder

geaccepteerd worden, waarmee onrust op de werkplek en eventuele procedures
voorkomen kunnen worden. En dat betekent weer dat er geen onnodige kosten

gemaakt hoeven te worden. Onrust op de werkvloer kan immers licht tot produk-

tieverlies leiden en in het uiterste geval zelfs tot staking van de werkzaamheden.

Ook procedures zijn niet goedkoop.

Het antwoord op de tweede vraag - wordt de werkgever niet teveel beknot in

zijn mogelijkheden c.q. bevoegdheden? - luidt, dat de hoofdregel is dat het
grondrecht voor zover dat mogelijk is, gewaarborgd moet worden. Het is echter

inherent aan de arbeidsovereenkomst dat, indien vereist, er inbreuk op
grondrechten wordt gemaakt. Als een grondrechtbeperkende maatregeldcht nodig
is, kan hij door de werkgever genomen kan worden. Daarbij dient zich dan

onmiddellijk een volgende vraag aan en wel wanneer een maatregel onontkoom-

baar is of, met andere woorden, waaraan de noodzaakstoets moet voldoen.
Voorop dient te staan dat het om een absolute pijler van het te leveren product
moet gaan. Andere opties zijn niet mogelijk omdat ze minder effectief zijn of
zoveel duurder dat de werkgever niet in staat is ze op verantwoorde wijze te

bekostigen. Betaling van gelijkwaardige maatregelen zou bijvoorbeeld niet ten
koste mogen gaan van de bestaande werkgelegenheid binnen een bedrijf maar
wellicht wel ten koste van de geplande uitbreiding.
Verder zal het mildste middel moeten worden gekozen waarmee de doelstelling
nog gehaald kan worden. Daarvan vormt een onderdeel dat nagegaan zal moeten

worden in hoeverre de mogelijkheden benut zijn om de inbreuk op het grondrecht
zoveel mogelijk te beperken. Deze toets zit impliciet in de absolute noodzaak-
stoets aangezien, als een minder belastende maatregel mogelijk is, er geen
noodzaak bestaat tot een zwaardere maatregel.
Een dergelijke handelwijze past uitstekend bij een modern management dat erop
gericht moet zijn flexibel te opereren en efficiante maatregelen te nemen. Een

verstandig opererend ondernemer zal afzien van onnodige maatregelen, ook
al kan een lichtere maatregel soms meer kosten met zich meebrengen. Op den
duur is hij daar toch beter mee uit, omdat het de onderlinge verhoudingen ten

goede komt en, zoals hierboven reeds aangegeven, onrust en daarmee mogelijke
verlies aan productiviteit voorkomt. Een toets als door mij gepropageerd, kan

daarbij zelfs een hulpmiddel zijn.
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Het invoeren van de noodzaakstoets kan zodoende volgens mij tot optimalisering
van de verhouding tussen werkgevers en werknemers leiden, waardoor beiden
er baat bij hebben.

De werknemer zal moeten stellen en aannemelijk maken dat de maatregel niet
noodzakelijk was en eventueel dat een minder zware maatregel even geschikt
is:3 De werkgever dient dan middels een verzwaarde motiveringsplicht de
noodzaak van de maatregel aan te tonen, wil hij door de rechter in het gelijk
gesteld worden.

Het invoeren van een eenduidige toets schept tenslotte klare verhoudingen.
Wanneer een maatregel een grondrecht van de werknemer slechts rechtmatig
kan beperken indien deze noodzakelijk is, is dat een zekerheid, waarop in een
procedure gebouwd kan worden. Rechtshulpverleners weten wat zij in een rechts-

strijd aan moeten voeren en vaak zullen procedures voorkomen kunnen worden,
omdat duidelijker is waar partijen zich aan te houden hebben.
Kortom, ik zie vooralsnog slechts voordelen bij invoering van de Duitse toets
in het kader van de werking van grondrechten via artikel 7:611 BW, ook al biedt
deze niet altijd een definitieve oplossing.

17.3 Conclusie

Het is niet wenselijk om zowel de grondrechten als alle andere rechten, die uit
artikel 7:611 BW voortvloeien over 66n kam te scheren. Dit kan voorkomen
worden door aan de grondrechten een bevoorrechte positie toe te kennen. Tot
op heden is hier nauwelijks sprake van. De reden daarvoor is onder anderen
gelegen in het gegeven, dat er in Nederland geen grondrechtentraditie bestaat
en er daardoor bijna geen oog lijkt te bestaan voor de werking van de grondrech-
ten in het arbeidsrecht. De grondrechten moeten zichtbaar worden, wil men recht
doen aan de belangrijke plaats die zij in onze rechtsorde (zouden moeten)
innemen. Daarvoor is op de eerste plaats vereist dat rechtshulpverleners en
rechters een grondrechtenbewustzijn ontwikkelen. Maar dat is niet voldoende
vanwege de vage toetsingscriteria. Thans wordt weliswaar af en toe getoetst
aan geschiktheid en noodzaak, maar deze begrippen lijken willekeurig en  door
elkaar gebruikt te worden. Er bestaat geen duidelijk onderscheid, noch een conse-

quente toepassing.
14

Een goede manier om aan deze onbevredigende situatie een einde te maken en
de bijzondere positie van de grondrechten in het arbeidsrecht te realiseren is

13 Zie hoofdstuk 15.4.
14    L. Verheij, a.w. p. 327.
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de introductie van een speciale grondrechtentoets, vergelijkbaar met de Duitse.
Daartoe is de invoering van een geschiktheids- en noodzaakstoets vereist, zoals

beschreven in deel 2 van dit hoofdstuk, waarna een goed gemotiveerde
belangenafweging in concreto dient plaats te vinden.

Een bevoorrechte positie van de grondrechten zou in theorie ook via wetgeving
verwezenlijkt kunnen worden. Gezien de toenemende decentralisatietendens

lijkt dit geen werkbaar alternatief; wetten, die al in de steigers stonden, vonden

uiteindelijk geen doorgang, bijvoorbeeld het met de vrijheid van meningsuiting
nauw verwante individuele klachtrecht voor werknemers.'5 Dit is alleen
uitgewerkt in de Aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid.16 Ook het in
1981 ingediende Wetsontwerp met betrekking tot de vakverenigingsvrijheid
heeft het niet gehaald.

17

15         De PvdA-fractie hield in  19754976 al een pleidooi voor een aparte wet die de grondrechten
van werknemers zou vastleggen. Daar is geen gevolg aan gegeven. Zie C.R. Niessen, 'besmat
ercianleiding de rechispositionele verschillentussenambtenarenencivietrechtelijkewerknemers
k  handhaven'.    Handelingender  Nederlandse  Juristen-Vereniging   1982,Preadviezen p. 205
en 209.

16     Wetsvoorstel 21 514. Dit werd in 1990 ingetrokken.
17     Wetsvoorstel 16 703. Dit werd in 1990 ingetrokken.
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18 THE PROOF OF THE PUDDING IS IN THE
EATING

18.1 Inleiding

Het wordt tijd om de werking van de methode te toetsen aan zowel waar gebeurde
als fictieve praktijkgevallen.

Het grootste probleem bij het vaststellen van wat redelijkheid en billijkheid
met zich brengen is dat niet duidelijk is wat redelijk en billijk is. Dat wat door
de een als billijk wordt aangemerkt, wordt door de ander als onredelijk
beschouwd. Alleen in gevallen van aperte onbillijkheid en onredelijkheid wijzen
alle neuzen dezelfde kant op. Dan is er ook voor de rechter geen probleem. Een
dergelijke kwestie zal echter niet gauw aan de rechter voorgelegd worden, omdat
dan immers voor beide partijen duidelijk is dat er sprake is van een onredelijke
of onbillijke situatie. Behalve dat het voor sommige mensen nu eenmaal
onmogelijk is toe te geven en hun ongelijk te erkennen.

De redelijkheid en billijkheid worden ex artikel 6:248 BW bepaald door de
maatschappelijke zorgvuldigheid, de verkeersopvattingen, opvattingen over
moraal en fatsoen en de redelijkheid en billijkheid zelf. Op grond van artikel

3: 12  BW  moet bij de vaststelling van de redelijkheid en billijkheid rekening
gehouden worden met de algemeen erkende rechtsbeginselen,' de in Nederland
levende rechtsovertuiging en de maatschappelijke en persoonlijke belangen die

bij het gegeven belang zijn betrokken. Ook de maatschappelijke opvattingen
geven volgens de jurisprudentie invulling aan de redelijkheid en billijkheid.
Verder spelen bij de vaststelling van wat redelijk en billijk is specifiek voor de
arbeidsovereenkomst de verantwoorde bedrijfsvoering, de ongelijkheidscom-
pensatie en het gegeven dat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst is
een rol.

1       Dit zijn o.a. de rechtszekerheid, de evenredigheid, bescherming van opgewela vertrouwen,
gelijkheid en doelmatigheid.
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Met het doel enig houvast te bieden bij het invullen van de vage norm van het
goed werkgeverschap heb ik in het voorgaande een aantal basisregels ontwikkeld
die van nut kunnen zijn.
Internationale normen hebben vaak geen directe, maar wel horizontale werking
of directe, doch slechts verticale werking. Om deze via artikel 7:611 BW in de
arbeidsovereenkomst te laten doorwerken heb ik de methode van de complex-
gewijze benadering ten tonele gevoerd. Deze benadering impliceert dat
doorwerking enkel mogelijk is wanneer naast de betreffende norm 66n of
meerdere bronnen van ongeschreven recht een aanwijzing vormen voor het
bestaan van de maatschappelijke opvatting of het maatschappelijk belang, dat
conform die internationale norm gehandeld dient te worden. Deze benadering

beperkt zich echter niet tot de doorwerking van internationale normen. Waar
het uiteindelijk om gaat is, dat een complex van rechtsbronnen die ieder voor
zich niet krachtig genoeg zouden zijn om een vordering ex artikel 7:611 BW
te schragen, in onderling samenspel wel de basis kunnen bieden voor een succes-
volle procedure in het kader van artikel 7:611 BW. En hoe meer bronnen er zijn
waar men zich op kan beroepen, des te meer redenen zijn er om een verplichting
op grond van het goed werkgeverschap aan te nemen.2 Daarbij geldt uiteraard
dat aan de ene bron meer gewicht toegekend zal moeten worden dan aan de
andere. Ten aanzien van grondrechten geldt dat deze sowieso indirect in de
individuele arbeidsovereenkomst doorwerken, maardat ze wel nader ingekleurd
kunnen worden door het ongeschreven recht en daardoor beter tot hun recht
kunnen komen. Zo wordt in de Aanbeveling van de STAR over privacy een
methode aan de hand gedaan om het grondrecht van privacy op de werkplek
nader vorm te geven.
Uiteraard, maar daarover gaat dit proefschrift niet, zullen zich altijd gevallen
blijven voordoen die volgens de techniek van de Einzelfallgerechtigkeit
beoordeeld moeten worden. Hieronder versta ik de vorm van rechtsvinding die
het concreet geval pas als uitgangspunt neemt, wanneer het resultaat conform
de norm onacceptabel zou zijn.3

2         Vgl. T. Koopmans, Rechtsvinding in arbeidszaken door de Hoge Raad, over het belang van
het verzamelen van zoveel mogelijk juridisch (en feitelijk) materiaal. Symposiumbundel JAR
1995, p.4.

3          Zie verder hoofdstuk 1.2 p. 6.
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18.2 Casus

18.2.1 Overwerk

Een werknemer heeft een baan van 36 uur per week en werkt herhaaldelijk
gedurende twee uur per week over. Vanwege gezinsuitbreiding, die voor hem
een toename van zorgtaken met zich brengt, heeft hij daar geen zin meer in. Is
hij verplicht die extra uren te werken en heeft de werkgever een rechtsgeldige
reden voor ontslag als hij dat niet doet?
Of van de werknemer redelijkerwijze verlangd kan worden dat hij overwerk
verricht, is afhankelijk van de afweging van de belangen van de werkgever en
die van de werknemer. Is overwerk noodzakelijk en niet van excessieve omvang,
waarvan hier geen sprake lijkt te zijn, dan zal de werknemer steekhoudende
argumenten moeten aanvoeren om dit te kunnen weigeren.4 Dat wordt natuurlijk
anders wanneer de werkgever simpelweg zijn organisatie te weinig heeft ingericht
op pieken, waardoor onnodig vaak overwerk ontstond. Hoe kan artikel 7:611
BW in dit specifieke geval ingevuld worden? De werknemer kan ILO-Verdrag
156 en ILO-Aanbeveling 165 in stelling brengen, op grond waarvan rekening
gehouden dient te worden met de specifieke problemen van werknemers met

gezinstaken. Verder zijn er de Notitie Zorgverlof, de Nota arbeid en zorg, de
emancipatieplannen van de regering, het Advies 'Arbeid en zorg', de Overwe-

gingen en aanbevelingen inzake de combinatie van arbeid en zorg en de -zij het

vage- normen van de Arbeidstijdenwet, op grond waarvan met zorgverplichtingen
rekening gehouden dient te worden: Op grond van het discriminatieverbod en
artikel 5 van het VN-vrouwenverdrag moet met zorgtaken rekening gehouden
worden.6 Ook is er het OESO rapport Shaping structural change, dat van nut
kan zijn: Tenslotte is er nog een uitspraak van het Hof van Justitie van de

Europese Gemeenschap die zegt dat het gemeenschapsbeleid is om te bevorderen

dat de arbeidsvoorwaarden zo mogelijk worden aangepast aan de zorg voor het
gezin: Onderbouwing van de vordering te over dus en een sprekend voorbeeld
van de complexgewijze benadering.
Het aardige hiervan is, dat alle verplichtingen van de werknemer die uit zorgtaken
voortvloeien op een soortgelijke wijze via artikel 7:611 BW voor de werkgever
een gehoudenheid in het leven kunnen roepen om daarmee rekening te houden.
Van de verplichting tot het niet-inschakelen van een werknemer met zorgtaken
bij overwerk tot het verschaffen van deeltijdwerk en van een andere indeling

4        De arbeidsovereenkomst, Kluwer aantekening 3 bij artikel 1639 BW.
5        Zie hoofdstuk 10.4a en 10.4b.
6      K. Wentholt, a.w. p 200-203.
7        Zie hoofdstuk 10.4b.
8 HvJEG 17-6-1998, nr. C-243/95, JAR 1998, 170 overweging 42.

219



18      THE PROOF OF THE PUDDING IS IN THE EATING

van de arbeidstijd tot het mogelijk maken van zorgverlof. Telkens als vanwege
zorgtaken een beroep op artikel 7:611 BW gedaan wordt, kan dit artikel met
behulp van de hier beschreven rechtsbronnen nader ingevuld worden. Het
verplicht rekening houden met zorgtaken zou zich op die manier op den duur
tot een rechtsbeginsel kunnen ontwikkelen.'

18.2.2 Uitzendwerk.

Een casus over flexibiliteit en zekerheid, direct ontleend aan de actualiteit. Een
werknemer is als uitzendkracht in de zogenaamde fase 3 werkzaam bij Randstad.

Tijdens deze fase 8 kan een werknemer op grond van artikel 10 lid 1 juncto lid
2 van de cao voor uitzendkrachten 1999-2003 maximaal gedurende 2 jaar op
contracten voor bepaalde tijd van minimaal 3 maanden in dienst zijn. Dit betekent
dat in 2 jaar maximaal 8 contracten voor bepaalde tijd mogelijk zijn. Een
werknemer heeft 5 contracten gehad en vervolgens wordt hem geen zesde
contract meer aangeboden. De vakbond waarvan hij lid is, vindt dat het
uitzendbureau vanwege het goed werkgeverschap verplicht is de werknemer
wederom een contract voor bepaalde tijd aan te bieden, zeker nu er volop werk
is in de branche waarin de werknemer uitgezonden werd. Om erachter te komen
of de vakbond gelijk heeft, zal wederom nagegaan moeten worden of er internati-
onale normen, doelstellingen van overheidsbeleid, aanbevelingen van de STAR,
rechtsbeginselen e.d. zijn, die rechtvaardigen dat er in casu een verplichting tot
tewerkstelling voor de werkgever wordt geschapen. Volgens mij zijn die er niet.
Het enkele feit dat er werk voorhanden is, is niet voldoende omdat een uitzend-
bureau tegenwoordig nu eenmaal altijd werk ter beschikking heeft en het juist
het kenmerken van uitzendwerk is dat er in eerste instantie (in de eerste 3 fasen)
geen recht bestaat op verlenging van het contract. Einde contract betekent in
het uitzendwezen in principe nog steeds dat er na afloop van de arbeidsovereenk-
omst geen recht op arbeid meer bestaat, tenzij er zeer uitzonderlijke omstandighe-

den zijn die tot afwijking van de hoofdregel nopen en tot afwijking van de norm
in het individuele geval (Einzelfallgerechtigkeit) leiden. Zo'n bijzondere situatie
zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de werknemer nog 66n dag zou moeten werken

9 Rikki Holtmaat is er een voorstander van om zorg als juridisch beginsel in het recht te erkennen.
Rikki Holtmaat, Zorg als subjectief recht of als rechtsbeginsel in Een stuk zeep in de badkuip.
Red.  Marjolein van den Brink e.a., Tjeenk Willink, Deventer  1997,  p. 77-78; Loenen pleit er
in haar inaugurale rede voor om een zorgbepaling als sociaal grondrecht op te nemen, zodat
deze o.a. een rol kan spelen bij de invulling van het goed werkgeversbeginsel. M.L.P, Loenen,
Zorg als bron van vernieuwing, (Oratie Universiteit Utrecht) Gouda Quint Deventer 1998,
p. 22-23.

10    Deze fase wordt voorafgegaan door 2 fases zoals neergelegd in artikel 8 van de cao voor
uitzendkrachten. Dit artikel kent een zddr ingewikkelde regeling voor de vaststelling van de
diverse fases waarin een uitzendkracht werkzaam kan zijn.
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om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen." Of wanneer hij nog korte
tijd zou moeten werken om zijn diploma te kunnen halen. Dat lijkt echter in
het onderhavige geval moeilijk voorstelbaar. Een beroep op het grondrecht op
arbeid kan hier evenmin baten, aangezien dat slechts een instructie-norm voor
de overheid in het kader van het werkgelegenheidsbeleid inhoudt en er enkel
recht op feitelijke tewerkstelling bestaat gedurende de looptijd van de
arbeidsovereenkomst. Geen van beide speelt hier. De methode kan dus niet tot

het recht op een opvolgende arbeidsovereenkomst leiden.

18.2.3 De gratificatie

Een werknemer ontvangt al jaren aan het einde van het jaar een kerstgratificatie.
Het vijfde jaar blijkt er echter niets extra's op zijn loonstrookje te staan en de
teleurgestelde werknemer wendt zich tot zijn werkgever met de mededeling dat
deze toch vanwege het goed werkgeverschap verplicht is om hem ook dit jaar
een kerstgratificatie te geven. Er zijn geen afspraken gemaakt, dus in principe
heeft de werkgever de discretionaire bevoegdheid om al dan niet een dergelijke
bonus uit te keren. Maar na een aantal jaren gaat een werknemer er natuurlijk
wel op rekenen. Bovendien floreert het bedrijf en zijn ergeen financiele redenen
om de gratificatie achterwege te laten.
Werknemers beroepen zich in soorgelijke gevallen nog al eens op een verworven

recht, maar dat is in Nederland, -in tegenstelling tot Belgie en Frankrijk,12_

eigenlijk geen juridische grondslag. Wellicht zouden de gewoonte en/of het
gebruik hier uitkomst kunnen bieden. Daarvoor geldt heel algemeen dat de duur
van belang is en de vraag of de werkgever al dan niet een toekenningsbeleid
hanteert. Wordt de gratificatie automatisch toegekend of is dit afhankelijk van

bepaalde resultaten, zoals het bedrijfsresultaat of de persoonlijke prestaties van
de werknemer713 In Nederland is nauwelijks iets over de gewoonte geschreven,

terwijl de 'gewoonte' toch eeuwenlang de belangrijkste rechtsbron is geweest. 14

In Duitsland kent men het begrip 'betriebliche Obung': 'Unter einer betrieblichen

Ubung versteht man die regelmallige Wiederholung bestimmter Verhaltungswei-
sen des Arbeitgebers, aus denen die Arbeitnehmer schlieBen kOnnen, ihnen solle
eine Leistung oder eine Vergunstigung auf Dauer eingeraumt werden:15   Op

11      Rb. Arnhem 22-5-1987, NJ 1987, 356.
12      Daar kent men het avantage acquis. Het verdient aanbeveling daar nader onderzoek naar te

doen.
13 M.J.F. Goethals, Verworven rechten, AR 1995, nr.4 p. 15; Ktr. Harderwijk 16-5-1984, Prg.

1984, 2144; Ktr. Haarlem 25-9-1981 en 19-3-1982, Prg. 1983, 1936; Ktr A'dam 3-3-1992,
Prg. 1992, 3797.

14     T. Veen, NJB 1992, p. 1573-1574.
15 BAG 24-3-1993, NJW 1993, 2333; Zie ook A.T.J.M, Jacobs, Betaald-vrijaf met carnaval in:

Het actuele recht 1993, p. 69 e.v.
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grond van de 'betriebliche Ubung' ontstaat een aanspraak op een gratificatie,
wanneer de werkgever deze herhaaldelijk betaalt en de werknemer er op mag
vertrouwen, dat de werkgever zich in de toekomst zal binden. De Duitse rechter
heeft al regelmatig geoordeeld dat dit vertrouwen al na drie betalingen
gerechtvaardigd is, indien er geen bijzondere omstandigheden zijn die dit
weerspreken of als de werkgever bij iedere betaling een gebondenheid voor de
toekomst niet heeft uitgesloten.16 Een dergelijke invulling van het begrip
'gewoonte' lijkt op voorhand ook in Nederland niet misplaatst.17 Pas als men
er met de gewoonte niet uitkomt, komen de redelijkheid en billijkheid aan bod.
Er zijn echter geen rechtsbronnen die wijzen op een verplichting van de
werkgever om een gratificatie uit te keren. Ingevolge de theorie bestaat er dus
in dit geval geen verplichting vanwege het goed werkgeverschap. Tenslotte kan
nog onderzocht worden of er sprake is van een geval van Einzelfallgerechtigkeit
of van aperte onredelijkheid als de werkgever de gratificatie niet langer uitkeert.
Wellicht is daarvoor het aantal jaren waarover de gratificatie is betaald echter
te gering. Dat ligt naar mijn smaak anders, wanneer het een echt lange periode
betreft van bijvoorbeeld mddr dan tien jaar. De grens blijft natuurlijk enigszins

willekeurig, maar hoe langer een dergelijke uitkering wordt gedaan, hoe eerder

men het naar alle waarschijnlijkheid apert onredelijk zal achten of een bijzonder
individueel geval (in de zin van Einzelfallgerechtigkeit) wanneer hij zonder
steekhoudende reden beeindigd wordt. 18

Artikel 7:611 BW kan wel een rol spelen, wanneer er verwachtingen zijn gewekt
ten aanzien van een gratificatie of wanneer de werkgever dan werknemer van
de bonus uitzondert.'9 Dat betekent in het eerste geval dat er een verplichting
bestaat om de bonus te betalen tenzij er zwaarwichtige bedrijfsbelangen zijn
om dit niet te doen. In het tweede is er strijd met het gelijkheidsbeginsel waarop
op grond van artikel 7:611 BW een beroep kan worden gedaan.

18.2.4 Seizoenarbeid.

Casus 1
Een werkneemster was in de jaren  1994 tot en met 1997 telkens voor zes of zeven
maanden in dienst als hostess op Kreta. In juli 1997 kreeg zij op Kreta een auto-
ongeluk met een door haar werkgever ter beschikking gestelde auto, waardoor

16      Schaub, G, a.w. § 78 II 5; ErfK/Schaub § 611 BGB 320  Rn. 277; BAG 14-8-1996, AP BGB
§ 242 Betriebliche Obung Nr. 47; BAG 21-1-1997, AP BetrVG 1972 § 77, Nr. 64.

17      Ook hier geldt weer dat nader onderzoek aanbevolen wordt.
18           Ktr. A'dam 30-7-1998, JAR  1998,231. Goed werkgeverschap brengt volgens de kantonrechter

met zich dat, indien al jarenlang een bonus wordt uitgekeerd, de werkgever gehouden is eventuele
wijzigingen in die praktijk op goede gronden en in redelijkheid aan te brengen.

19 Ktr. Utrecht 21-4-1992, Prg 1992,3736; Ktr. A'dam 5-12-1995, Prg. 1996,4474.
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zij voor 50% arbeidsongeschikt werd. Voor 1998 kreeg zij van haar werkgever
geen nieuw contract aangeboden. Zij vorderde van haar werkgever tewerkstelling
voor 50% van de normale arbeidsduur. De kantonrechter te Amsterdam wees
de vordering toe met de overweging dat het ongeval onder werktijd had

plaatsgevonden en dat door de werkgever geen feiten of omstandigheden waren

gesteld waaruit volgt dat aan betrokkene onder normale omstandigheden niet
ook in 1998 een arbeidsovereenkomst zou zijn aangeboden. Zo was door de
werkgever niet weersproken dat betrokkene haar werk steeds tot tevredenheid
had verricht. Bovendien  was  het werk op Kreta in  1998 weer voorhanden  en

was het mogelijk dit voor 50% van de werktijd te verrichten. Onder deze
(specifieke)20 omstandigheden was het volgens de kantonrechter in strijd met
de post-contractuele goede trouw om betrokkene geen nieuwe arbeidsovereenk-
omst aan te bieden. 2I

Ook hier is de eerste stap, evenals in de vorige casus, het onderzoek naar een

mogelijke gewoonte. Als dit een doodlopende weg blijkt te zijn, komen de

redelijkheid en billlijkheid aan bod. Wanneer op deze casus de theorie wordt
toegepast, blijkt er geen rechtsgrond te zijn om artikel 7:611 BW nader in te
vullen. Met betrekking tot het recht op arbeid kan in feite hetzelfde opgemerkt
worden als in de casus over uitzendwerk. ReYntegratie van gehandicapten speelt
alleen tijdens de arbeidsovereenkomsten en niet meer na afloop. De theorie biedt

hier dus geen oplossing. De enige rechtvaardiging voor toekenning van de

vordering kunnen dan de uitzonderlijke omstandigheden van het individuele

geval zijn, gelegen in de Einzelfallgerechtigkeit.

Casus 2

Hier distantieren wij ons van de specifieke omstandigheden van de vorige casus

en gaan uit van een gezonde werknemer die drie seizoenen op een rij naar volle
tevredenheid voordezelfdereisorganisatie heeft gewerkt. Deze werknemer krijgt
geen vierde arbeidsovereenkomst aangeboden en vordert, nadat hem zijn primaire
vordering gebaseerd op een gewoonterecht is ontzegd, subsidiair tewerkstelling
op grond van de post-contractuele goede trouw. Toepassing van de theorie leidt
tot de conclusie dat de vordering in beginsel afgewezen zal worden, omdat er
geen rechtsgronden bestaan om de vage norm in te vullen. Maar neem nu het
geval, dat iemand al twintig jaar seizoenarbeid verricht voor 66n en dezelfde

werkgever, in casu de BV Thialf die het Thialfstadion exploiteert. Dan lijkt het
beroep op de gewoonte meer kans van slagen te hebben. Mocht dat desondanks

afgewezen worden, dan zou een subsidiair beroep op het goed werkgeverschap
hier volgens de theorie evenmin iets opleveren. Het enige wat de rechtshulp-

20          Toegevoegd door mij.
21 Ktr. A'darn 26-3-1998, JAR 1998,155.
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verlener in die omstandigheden nog rest is een beroep op de Einzelfallgerech-
tigkeit en wellicht kan men zelfs aannemelijk maken, dat ieder redelijk denkend
mens het er wel over eens moet zijn dat niet-aanstellen apert onredelijk is. De
Thialf-kwestie werd in 1996 voorgelegd aan de Kantonrechter Heerenveen die
tot de overweging kwam dat, hoewel er wettelijk geen verplichting bestaat tot
het opnieuw aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die
verplichting op grond van het goed werkgeverschap wel kan bestaan, maar dat
de rechterlijke toetsing wat dat betreft terughoudend zal moeten zijn. Nu de
werknemer al twintig jaar seizoensarbeid verricht, had de werkgever de vrijheid
verloren om naar believen te beslissen om betrokkene al dan niet opnieuw een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden. Deze vrijheid bestaat
slechts als de werkgever een redelijk argument heeft om af te zien van het
aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst, aldus de Kantonrechter. 22

Kortom, als de rechter van mening is dat er een gewoonte is ontstaan, bestaat
er na afloop van de arbeidsovereenkomst recht op een nieuw arbeidscontract.
De theorie biedt deze mogelijkheid niet. In uitzonderlijke gevallen zoals
hierboven omschreven ligt een nieuw contract vanwege de Einzelfallgerechtigkeit
of aperte onredelijkheid voor de hand.

18.2.5 De solticitatie

Een werknemer is opgezegd door zijn werkgever en solliciteert tijdens de
opzegtermijn. De werkgever wil de werknemer hiertoe alleen gelegenheid geven
zonder behoud van loon. De werknemer is het hier niet mee eens, maar kan zich
niet, zoals in Belgie het geval is, op een formele wettelijke regeling beroepen
die hem in het gelijk stelt.23 De toepasselijke cao biedt hem evenmin een
mogelijkheid. Op welke gronden kan hij mogelijk een loonvordering baseren?
Het is volgens de door mij ontwikkelde methode onvoldoende om enkel artikel
7:611 BW aan te voeren: dit artikel moet nader ingevuld worden. Welke
mogelijkheden biedt het recht om dit te doen? In theorie kan een dergelijke
vorderinggebaseerd worden op regels uit verdragen. Ingevolge ILO-aanbeveling
166, behorend bij ILO-verdrag 158,24 heeft een werknemer tijdens de opzegter-
mijn recht op een redelijke periode van verlof met behoud van loon om andere
werk te zoeken op een voor beide partijen aanvaardbaar tijdstip. Dit verdrag
is nog niet door Nederland geratificeerd, maar wel in 1982 unaniem aanvaard

22 Ktr Heerenveen 20-11-1996, JAR 1997, 17
23      Artikel 41 van de Belgische Wet op de arbeidsovereenkomst. De werknemer mag volgens dit

artikel tijdens de opzegtermijn een beperkte tijd per week afwezig zijn met behoud van loon.
Dit recht bestaat zowel bij opzegging door de werkgever als door de werknemer.

24          Verdrag  158 en Aanbeveling 166 betreffende de beeindiging van het dienstverband op initiatief
van de werkgever van 1982, Trb. 1984,17.
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door de Internationale Arbeidsconferentie en vormt daarmee een breed
geaccepteerde codificatie van de beginselen van ontslagrecht.25 Dit zegt echter

nog niets over de rechtskracht van de aanbeveling en wanneer deze de enige
rechtsgrond vormt waarop de vordering ex artikel 7:611 BW gebaseerd wordt,

lijkt me dat toch te weinig houvast te bieden om deze te kunnen verwezenlijken.
Het wat vergezochte feit dat Canes in 1908 reeds als zijn mening gaf dat een
'goed werkgever' over de ten behoeve van een sollicitatie verzuimde tijd het
loon van de werknemer niet zal inhouden, zal daar weinig aan toevoegen.26 Er

bestaat geen aanbeveling van de STAR of een andersoortige regeling die een
verplichting op de werkgever legt tot loondoorbetaling tijdens sollicitaties.

Toepassing van de methode levert in dit geval dus geen soelaas voor de

werknemer op. Dit resultaat lijkt ook praktisch gezien niet evident onredelijk
en komt overeen met de hoofdregel van artikel 7:627 BW, dat geen loon betaald

hoeft te worden wanneer er geen arbeid verricht wordt.

Laten we een stapje verder gaan. Dezelfde werknemer wordt in september door

zijn werkgever opgezegd en wil verlof, desnoods onbetaald, om te solliciteren.
De werkgever vindt dat hij dan maar een halve vrije dag op moet nemen. De
werknemer repliceert hierop dat na de grote vakantie al zijn vrije dagen

opgesoupeerd zijn en dat hij vantevoren niet kon weten dat hij verlof nodig zou
hebben om te solliciteren. Hij vindt dat zijn werkgever in strijd met artikel 7:611
BW handelt, omdat zijn recht op vrije arbeidskeuze gefrustreerd wordt. Kan
het goed werkgeverschap hier uitkomst brengen? Naar mijn mening is dat hier
wel het geval, omdat er een grondrecht in het geding is, namelijk het recht op
v«ie arbeidskeuze, dat als algemeen rechtsbeginsel via artikel 7:611 BW in de
individuele arbeidsovereenkomst kan doorwerken.27 Verder kan de hierboven
reeds genoemde ILO-aanbeveling 166 als ondersteuning dienst doen. Bovendien
heeft op grond van artikel 23 van de Universele Verklaring voor de rechten van

de mens een ieder recht op arbeid. De wetsgeschiedenis bij artikel 1638z (oud)
BW uit 1908, op grond waarvan afgeleid kan worden dat de werkgever de
werknemer in de gelegenheid moet stellen om zonodig gedurende werktijd te
solliciteren,28 kan hierbij ter ondersteuning dienen. Al in 1957 oordeelde de
kantonrechter in twee zaken over een ontslag op staande voet  dat de werkgever

onder omstandigheden verplicht was de werknemer vanwege sollicitatieverplich-
tingen zonder behoud van loon vrijaf te geven.29 Er zal zodoende een zwaarwe-

25        G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in  Nederland en Japan, Kluwer Deventer 1992, p. 217.

26    S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de Wet op het arbeidscontract, P.
Noordhoff, Groningen 1908, p.271

27 G.J.J. Heerma van Voss, a.w. p. 225-226.
28     S.G. Canes, a.w. p. 271.
29     Ktr, Den Haag 12-8-1957 en 14-8-1957, SMA 1957, p. 645-648.
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gende reden voor de werkgever moeten zijn, wil hij het verzoek om tijdens
werkuren te mogen solliciteren, gerechtvaardigd van de hand kunnen wijzen.
De casus wordt weer anders wanneer de werknemer zelf heeft opgezegd, intussen
al zijn vakantiedagen heeft verbruikt en toch sollicitatieverlof wil. Zijn
keuzevrijheid speelt een belangrijke rol. Hoe groter zijn (gebruikte) vrijheid,
hoe geringer de claim is die hij op de werkgever kan leggen.
Dit resultaat bevestigt mijn opvatting dat een grondrecht uiteindelijk boven
andere rechten moet prevaleren wanneer het in het gedrang komt.

18.2.6 Scholing

Casus 1
Een al wat oudere administratieve werknemer heeft na aanvankelijke koudwater-
vrees zijn angst voor de computer overwonnen en is nu enthousiast over de
tijdwinst die hij door de automatisering kan bereiken. Om zijn werk zo goed
mogelijk te kunnen verrichten, probeert hij volledig van de laatste ontwikkelingen
van de geautomatiseerde administratie op de hoogte te blijven. Daarvoor moet
hij af en toe tijdens werkuren een cursus volgen. Hij dient bij zijn werkgever
een verzoek hiertoe in en vraagt hem tevens om vergoeding van de kosten. Hij
beroept zich daarbij op de STAR-aanbeveling die gaat over scholing van
werknemers: 'Werken  aan je werkkring'. Deze aanbeveling stelt  vast  dat
werkgever Bn werknemer een 'eigen gezamenlijke' verantwoordelijkheid hebben

om de beroepskwalificatie van de werknemer het hele arbeidzame leven op peil
te houden en beveelt cao-partijen aan om een procedure af te spreken over de
wijze waarop op dergelijke intitiatieven kan worden ingespeeld.30 (Dit alles in
de veronderstelling, dat de cao-partijen geen procedure hebben afgesproken.
Hebben ze dat w81, dan kan de werknemer zich natuurlijk op de cao beroepen.)
De werkgever wijst het verzoek af en zegt dat de aanbeveling in de eerste plaats
slechts aan cao-partijen gericht is en verder alleen aanbeveelt om een procedure
af te spreken.
Hiermee komt de werkgever er niet: op grond van deze aanbeveling, die op de
door mij geintrocudeerde glijdende schaal onder de vierde categorie valt, moet
de werkgever een verzoek om scholing serieus bekijken en het gemotiveerd
verwerpen indien hij er niet aan tegemoet wenst te komen:' Doet de werkgever
dit, en heeft hij daartoe goede gronden, dan staan er voor de werknemer
waarschijnlijk geen mogelijkheden meer open. De aanbeveling creifert immers
geen directe verplichting voor de werkgever en beveelt bovendien slechts aan

30        'Werken aan je werkkring', 26 november 1996, Publikatienr. 9/96, p. 6-7.
31 Zie hoofdstuk 9.6.
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om een procedure af te spreken. Daarnaast is nog van belang dat hij tamelijk
pril is, namelijk van november  1996.

De aanbeveling zegt niets over de betaling, maar het ligt voor de hand dat de
gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarop doorde aanbeveling wordt gedoeld,
ook een financiele verantwoordelijkheid betreft.

Casus 2.
Een werknemer die vanwege vervanging tijdens zwangerschapsverlof een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij het Buro voor Rechtshulp had, wilde

graag een PAO-cursus Flexibiliteit en zekerheid volgen. Alle medewerkers van

het Buro werden in de gelegenheid gesteld deze cursus te volgen maar hij niet,
omdat zijn contract  op  1 december 199832 afliep  en  het  Burn er onder  deze

omstandigheden weinig voor voelde om voor de betreffende werknemer een

dure cursus te betalen, waar het Buro praktisch geen profijt van had. Kan een

beroep op het goed werkgeverschap er in dit geval toe leiden dat de werknemer
met een contract voor bepaalde tijd recht op scholing heeft? De vraag of gelijke
arbeid onder gelijke omstandigheden tot gelijk loon moet leiden, is door de
Rechtbank Arnhem in de Agfa-zaak positief beantwoord met een uitgebreide
verwijzing naar allerlei rechtsbronnen die daartoe aanleiding gaven.33 De Hoge

Raad erkende in cassatie het algemene rechtsbeginsel dat gelijke arbeid in gelijke
omstandigheden op gelijke wijze beloond moet worden, behalve wanneer er
een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat, die afwijking toelaat. Of deze

redenering ook opgeld doet voor scholing is echter de vraag. Op grond van het

gelijkheidsbeginsel, zoals dat ondermeer in artikel 1 van de Grondwet te vinden

is, moeten gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen
ongelijk in de mate waarin ze van elkaar verschillen. Er zal dus eerst aangetoond
moeten worden dat het hier om gelijke gevallen gaat, wil een vordering ex artikel

7:611 BW kans van slagen maken, wat nog niet zo eenvoudig is.34 De tegenwer-

ping van de werkgever ligt voor de hand. Een cursus moet nut hebben voor
werknemer 6n werkgever. Dat geldt zowel voor werknemers die voor onbepaalde
tijd in dienst zijn als voor werknemers met een kortstondig contract voor bepaalde

tijd. De relatie met het werk, dus ook het einde van het contrat op korte termijn,

kan hierbij niet losgelaten worden. Het Buro zou in dit geval kunnen aanvoeren

dat de betreffende medewerker een dergelijke cursus niet nodig heeft om zijn
werk naar behoren te kunnen verrichten.  Stel nu dat een rechter, net als minister

32         De Wet Flexibiliteit en Zekerheid trad op  1 januari  1999 in werking.
33      Rb. Arnhem 20-1-1992, Prg 1992,3763, door de Hoge Raad bevestigd in zijn uitspraak van

8-4-1994, NJ 1994,704 (Agfa/Schoolderman). Zie hierover uitgebreid hoofdstuk  10.6.
34     De arbeidsovereenkomst, aantekening 2.7 bij artikel 7:611 BW, Kluwer 1996.
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Melkert,35 toch van mening zou zijn dat er sprake zou zijn van gelijke gevallen
en zodoende strijd met het gelijkheidsbeginsel, dan zal de werkgever een objectie-
ve rechtvaardigingsgrond36 moeten aanvoeren om aan een veroordeling tot het
verschaffen van scholing te ontkomen.  In dat geval zou het Buro wellicht kunnen
aantonen dat het in financiele problemen zou komen als het dergelijke dure
cursussen aan een tijdelijke kracht zou moeten aanbieden, hetgeen in st«id met
de verantwoorde bedrijfsvoering is. Bovendien voldoet dit onderscheid aan de
behoefte37 van het Buro voor Rechtshulp om de scholing alleen te financieren
voor werknemers die deze nodig hebben om hun werk op het Buro goed te
kunnen verrichten. De werkgever is per slot van rekening geen charitatieve
instelling.

Casus 3
Een andere medewerkster van het betreffende Buro is sedert enige maanden
voor onbepaalde tijd als oproepkracht in dienst en wil graag dezelfde PAO-cursus
volgen. Omdat het met de gezondheid van de medewerkers van het Buro erg
goed gaat, werd de medewerkster in die tijd slechts 66nmaal opgeroepen en het
Buro voelt er weinig voor haar de cursus aan te bieden en vindt dat ze tijd genoeg
heeft om via allerlei vakliteratuur zelf de benodigde kennis te verwerven. De
medewerkster is het hier helemaal niet mee eens en beroept zich eveneens op
de Agfa-zaak. Ze vindt dat het hier om gelijke gevallen gaat omdat zij, als zij
opgeroepen wordt, over evenveel kennis dient te beschikken en de clitnten
evengoed moet kunnen adviseren als de medewerker in vaste dienst. In
vergelijking met de vorige casus lijkt zij gelijk te kunnen krijgen. Inderdaad moet
zij, evenals de 'gewone werknemers', haar vakkennis paraat hebben en mag
daarvoor van de werkgever een bijdrage verlangd worden als de andere
werknemers die bijdrage ook krijgen. De tegenwerping dat de oproepkracht
feitelijk niet werkzaam is levert geen, of onvoldoende, ongelijkheid op; de aard
van het oproepcontract -morgen kan het nodig zijn- en de duur daarvan -
onbepaalde tijd- brengen dat met zich mee.  Als de rechter het met de medewerk-
ster eens is, bestaat theoretisch nog de mogelijkheid dat de werkgever een
rechtvaardigingsgrond aanvoert. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat de rechter
die zal accepteren, omdat het juist in het belang van Buro voor Rechtshulp is

35 Minister Melkert vond dat het in strijd met het gelijkheidsbeginsel is om werknemers met een
contract voor onbepaalde tijd te bevoordelen op werknemers met een contract voor bepaalde
tijd. Zie Handelingen 1997-1998, nr. 26 EK p. 1508-1526 (mondelinge bespreking),
vergadering van 28 april 1998, p. 8.

36    Volgens de criteria zoals ontwikkeld door het HvJEG moet het onderscheid geschikt en
noodzakelijk zijn en moet de werkgever kunnen aantonen dat het onderscheid aan een echte
behoefte van de onderneming beantwoordt.

37 Zie voorgaande noot.
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datclienten adequatejuridische hulp verschaft wordt, hetgeen zonder voldoende
scholing gedoemd is te mislukken.

Casus 4
Een ander voorbeeld over wat aan de casus over scholing doet denken, ontleend

aan de Franse rechtspraak. Volgens een uitspraak van de Cour de Cassation uit

199238 heeft een werknemer die zich door scholing of anderszins in zijn functie
heeft ontwikkeld op grond van de redelijkheid en de billijkheid (la bonne foi)
recht op daarbij passend loon. Deze uitspraak bevestigt de plicht van de
werkgever om het salaris aan de ontwikkeling van zijn werknemers aan te
passen.39 Helaas geeft de Cour de Cassation geeft voor deze opvatting geen

nadere motivering, zodat we niet weten waarom de redelijkheid en billijkheid
ertoe moeten leiden dat de werkgever de werknemer vanwege diens nieuw
verworven vaardigheden beloont. Wij kennen in ieder geval een dergelijke plicht
niet; bij ons wordt dit soort zaken soms geregeld bij cao. Meestal doet echter

de markt zijn werk. Het is een interessante vraag of een Nederlandse werknemer

op grond van artikel 7:611 BW aanpassing van zijn loon aan zijn toegenomen

vaardigheden kan vorderen. In ons land zijn er geen rechtsopvattingen te vinden

die hiervoor een basis bieden. Er zijn geen aanbevelingen van de STAR die iets

dergelijks voorschrijven, noch is er een wetenschappelijk debat over deze
kwestie. Er bestaat dus geen algemeen gevoelen, geen rechtsovertuiging, dat

de werkgever dit verplicht zou zijn. Er zijn evenmin internationale normen die

tot die conclusie zouden kunnen leiden. De duur van de arbeidsovereenkomst

zou wellicht een argument kunnen vormen, maar dat is als enige reden toch

mager. In Frankrijk speelt deze wel een rol, omdat de werkgever er in principe
voor moet zorgen dat de werknemer aan het werk blijft, zelfs al mag hij het
contract beEindigen. De werkgever  moet deze verplichting te goeder trouw

uitvoeren en door de aanpassing van het salaris aan de ontwikkeling van de
werknemer de middelen verschaffen om de arbeidsovereenkomst te laten voortdu-

40ren.
Een soortgelijke vraag die men zich in dit kader zou kunnen stellen is of een

werknemer op grond van het goed werkgeverschap recht heeft op marktconform
loon. Dit zou kunnen spelen als een werknemer die al jaren bij dezelfde
werkgever in dienst is, alsmaar geen loonsverhoging krijgt. Hiervoor geldt mutatis

mutandis hetzelfde als in de vorige casus.

Nog een stapje verder gaat de volgende casus. Een chemicus met een doorontwik-

kelde specialisatie binnen een chemisch concern heeft zich in de loop der jaren

38       Cour de Cassation 25-2-1992, Receuil Dalloz Sirey 1992, p.390.
39 Noot Michel Dafossez onder Cour de Cassation 25-2-1992.
40 Michel Ddfossez, a.w. p.391
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voor het bedrijf onmisbaar gemaakt.   Bij een soortgelijk ander bedrij f zou hij
veel meer kunnen verdienen. Hij is vanwege zijn demente moeder evenwel
regionaal gebonden en er zijn geen andere bedrijven in de directe omgeving
zijn waar hij met zijn specifieke vaardigheden terecht kan. De werkgever weet
dit en maakt daar handig gebruik van door geen loonsverhoging toe te kennen.
Maakt een vordering tot loonsverhoging op grond van artikel 7:611 BW in dit
geval een kans? Hier doet in principe dezelfde redenering opgeld als in de casus
over de Franse rechtspraak. Maar of deze ook opgaat in het Nederlandse stelsel?
Ook het inroepen van het recht op vrije arbeidskeuze lijkt wat ver gezocht.

4t

Toch hoeft de werknemer wellicht  niet te wanhopen en kan hij aanvoeren dat
de werkgever zich in dit specifieke geval schuldig maakt aan misbruik van
bevoegdheid ex artikel 3:13 lid 2 door de lage beloning te handhaven. Tevens
zou hij zich misschien kunnen beroepen op misbruik van omstandigheden op
grond van artikel 3:44 BW en op wijziging van de overeenkomst wegens
onvoorziene omstandigheden op grond van artikel 6:258 BW. Omdat het nieuwe
artikelen betreft, zijn er nog weinig uitspraken over hun mogelijke toepassing
en is het niet duidelijk of ze direct op de arbeidsovereenkomsten van toepassing
zijn.42 Mocht dat niet het geval zijn dan kan artikel 7:611 BW als intermediair
dienen om deze artikelen in de arbeidsovereenkomst werking te laten hebben.

18.3 Conclusie

Hoewel er geen empirisch onderzoek gedaan is, lijkt het erop dat de toepassing
van de methode bij een vrij willekeurige keuze van onderwerpen hetzelfde
resultaat oplevert als het rechtsgevoel, althans als het rechtsgevoel van de rechters
in de hierboven beschreven praktijkgevallen, maar soms meer. Men zou dus
kunnen concluderen dat de theorie potentie heeft.
Om de vage norm van het goed werkgeverschap zo goed mogelijk tot haar recht
te laten komen is het van groot belang, dat uit alle hoeken en gaten argumenten
aangedragen worden om deze norm in te vullen. Deze moeten vervolgens op
een juridisch verantwoorde wijze worden gehanteerd. D.w.z. dat in ieder
individueel geval consequent onderzocht zal moeten worden welke mogelijkhe-
den de wet biedt, wat de toepassing van de methode oplevert en tenslotte - maar
alleen als wet en methode geen oplossing bieden -, of er wellicht nog sprake
moet zijn van Einzelfallgerechtigkeit.

41      Zie p. 119 en noot 20 aldaar.
42 Ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst tot opdracht voor onbepaalde tijd heeft

de HR geoordeeld dat artikel 6:258 BW van toepassing is. HR 8-9-1996, JAR 1996,249. De
lagere rechten past mtikel 6:258 BW al toe bij gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenk-
omst. Ktr. Eindhoven 20-4-1995 en  14 juni  1996, NJ 1996, 31 en 32.
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Het doel van dit onderzoek was om na te gaan in hoeverre de vage norm die

artikel 7:611 BW is, ingevuld zou kunnen worden. Dit is van belang om een

optimaal gebruik van dit artikel te kunnen bewerkstelligen. Ook is dit belangrijk
voor de rechtszekerheid, die bij toepassing van vage normen vaak een

ondergeschoven kindje is en zodoende voor menigeen een argument tegen het

gebruik van vage normen vormt.' Aangezien het goed werkgeversbeginsel speelt

van de sollicitatieprocedure tot en met het ontslag en vanwege de postcontractuele

goede trouw zelfs nog daarna, bleek het al snel onmogelijk te zijn om voor ieder

onderwerp dat zich op dit traject aandiende een scherpe(re) norm te formuleren.

Bovendien bleek de jurisprudentie hiervoor nauwelijks aanknopingspunten te

bieden. Daarom heb ik voor een andere aanpak gekozen en besloten om enige
belangrijke aspecten van het goed werkgeverschap aan verder onderzoek te

onderwerpen.

Om te beginnen heb ik een poging gedaan om de grenzen van de redelijkheid

en de billijkheid in het arbeidsrecht vast te stellen. De redelijkheid en billijkheid
hebben in het arbeidsrecht een iets andere uitwerking dan in het algemeen
verbintenissenrecht vanwege de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst,

waarmee bij de vaststelling van wat redelijk en billijk is rekening moet worden
gehouden. Daarbij kwam ik tot de constatering dat de bovengrens van het goed

werkgeversbeginsel bepaald wordt door een verantwoorde bedrijfsvoering.
Daaronder bevindt zich een bandbreedte waarin het met het oog op de
verantwoorde bedrijfsvoering mogelijk kan zijn om de werkgever, rekening
houdend met zijn beleidsvrijheid, een bepaalde verplichting op te leggen. Binnen

deze bandbreedte wordt ex artikel 6:248 en artikel 3:12 BW op grond van de
redelijkheid en billijkheid, de verkeersopvattingen, de algemeen erkende

1              M.  Barendrecht,   a.w.  p.   1 0 e.v.  Zie ook hoofdstuk  III;  L.D Pels Rijken, Rechtszekerheid,

Assepoester van rechtsvindingstheorieen, in: Abas (red.) c.s. Non sine causa, Tjeenk Willink
Zwolle 1979, p. 313. Zo houden volgens Schoordijk de redelijkheid en billijkheid een gevaar
in ' wanneer advocaten en rechters procedures 'vervuilen' door zonder de achter die woorden
schuilgaande denk- en gevoelswereld -dikwijls ook uit denkluiheid- naar dit instrument te

grijpen.' H.F.C. Schoordijk, Redelijkheid en billjkheid aan de vooravond van een nieuw
millenium, p.  1.
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rechtsbeginselen en de in Nederland levende rechtsovertuiging bepaald wat de
verplichtingen van de goede werkgever zijn. Ook de maatschappelijke
opvattingen spelen volgens de rechtspraak bij de vaststelling van de redelijkheid
en billijkheid een rol. Verder onderscheidt de arbeidsovereenkomst zich van
de overeenkomst in het algemeen, omdat de ongelijkheidscompensatie en de
duur van de overeenkomst een onmisbare rol spelen bij de beoordeling van
hetgeen in casu redelijk en billijk is.

Vervolgens heb ik een aantal gebieden uitgekozen waarop de werking van artikel
7:611  BW voor betwisting vatbaar is. Daarbij werd op de eerste plaats onderzocht
of door een werknemer op grond van het goed werkgeversbeginsel nakoming
gevorderd kan worden van informele afspraken tussen werkgevers- en
werknemersvertegenwoordigers zoals bij aanbevelingen van de STAR het geval
is. De aanbevelingen van de STAR vormden in deel II van dit onderzoek een
aparte categorie, met name, omdat bij mijn weten nog nimmer voor de rechter
een beroep op een aanbeveling is gedaan en de werking van aanbevelingen via
artikel 7:611 BW in de literatuur nog niet aan de orde is geweest.2 De redelijkheid
en billijkheid in het arbeidsrecht brengen met zich, dat aanbevelingen van de
STAR in principe als een verplichting van de werkgever aangemerkt kunnen
worden omdat men er vanuit mag gaan, dat dit overeenkomstig de rechtsovertui-
ging c.q. de verkeersopvattingen in het arbeidsrecht is. Immers, sociale partners
hebben op het hoogste niveau overeenstemming bereikt over de maatregelen
die cao-partijen en werkgevers op grond van de aanbevelingen dienen te nemen.
De aanbevelingen kunnen een vage norm via het goed werkgeversbeginsel verder
inkleuren en er kan, afhankelijk van de inhoud van de aanbeveling, door middel
van artikel 7:611 BW doorwerking van (een gedeelte van) de aanbeveling in
de individuele arbeidsovereenkomst plaatsvinden. Daarbij dient wel in het oog
gehouden te worden, dat aanbevelingen nogal eens onduidelijk zijn, wat het
lastig maakt om vast te stellen wat de verplichtingen van de werkgever in het
gegeven geval inhouden. Om enig houvast te bieden is een glijdende schaal
ingevoerd met 5 ijkpunten aan de hand waarvan uitgemaakt kan worden of de
betreffende aanbeveling een rechtens afdwingbare vordering tegenover de
werkgever oplevert.
Een bijkomend probleem is dat er zo weinig bekendheid aan de aanbevelingen
wordt gegeven, dat bijna niemand ervan op de hoogte is. Om afdwingbaarheid
te verwezenlijken, zullen de aanbevelingen beter in de publiciteit gebracht moeten
worden.

2         Afgezien van de voorzet die ik in Aanbevolen arbeidsrecht in deze richting heb gegeven.
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Op de tweede plaats werd onderzocht wat de status is van rechten die zich niet

op eigen kracht in der individuele arbeidsovereenkomst kunnen doen gelden,
maar slechts met artikel 7:611 BW als vervoermiddel. Ik kwam tot de conclusie

dat artikel 7:611 BW niet nodig is waar het om expliciete wettelijke normen

gaat, want daartoe bestaat artikel 6:248 BW. Maar wel bestaat er een nuttige
functie voor artikel 7:611  BW bij rechten die alleen indirect uit publiekrechtelijke

regelingen zoals de Arbowet, de Wet REA en de Arbeidstijdenwet voortvloeien.

Als een werknemer bijvoorbeeld 's ochtends door gezinsomstadigheden

gedwongen wordt iets later met zijn werk te beginnen omdat hij zijn kind naar
school moet brengen, bieden de regelingen in de Arbeidstijdenwet hem daartoe

geen directe mogelijkheid. Hij kan dan trachten via artikel 7:611 BW, onder

verwijzing naar de doelstelling van de Arbeidstijdenwet om de combinatie 'arbeid

en zorg' te bevorderen, zijn verzoek aan de werkgever om een kwartiertje later

te mogen beginnen, ingewilligd te krijgen.

Een aparte categorie binnen de gebieden waarop de werking van artikel 7:611

voor betwisting vatbaar is, vormen internationale normen die (nog) geen kracht

van wet hebben. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag of het wel gewenst

is dat deze rechten via artikel 7:611 BW in de individuele arbeidsovereenkomst

gelding krijgen en, zo ja, aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om ze in
de individuele arbeidsovereenkomst te laten doorwerken.
Thans wordt vaak in procedures voor de rechter getracht internationale normen

via het goed werkgeversbeginsel in de individuele arbeidsovereenkomst te laten

doorwerken, zonder dat daar een theoretische basis voor bestaat. En het oordeel

van de rechter is vaak mager gemotiveerd. Dat hoeft op zich niet zo bezwaarlijk
te zijn, wanneer de beoordeling althans tot een bevredigend of acceptabel

resultaat leidt. In veel gevallen is dat echter, juist tengevolge van het ontbreken

van een uitgebreide motivering, niet het geval. Dat was aanleiding om de
methode van de complexgewijze benadering te introduceren. Deze impliceert
dat er op grond van artikel 7:611 BW nooit verplichtingen voor de werkgever
vastgesteld kunnen worden die niet uit de wet of een rechtsbeginsel voortvloeien,
indien er niet ten minste meer dan 66n rechtsgrond is, die daartoe aanleiding

geeft. Zo kan een werknemer zich niet enkel beroepen op een bepaling uit een
internationaal verdrag dat nog niet geratificeerd is of niet direct dan wel
horizontaal werkt omdat naleving ervan tot de verplichtingen van de goede

werkgever zou behoren. Hij zal zijn vordering met meerdere argumenten,

gebaseerd op nationale en internationale bepalingen en/of rechtsbeginselen,
moeten staven. De rechter moet dan uitmaken of deze voldoende aanknopings-
punten bieden om de vordering van de werknemer toe te wijzen. Hij beschikt

daarbij dan over een aantal beoordelingsmaatstaven die weliswaar ieder
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afzonderlijk geen kracht van wet hebben, maar in gezamenlijkheid een basis
kunnen bieden om vorm te geven aan een beslissing naar aanleiding van een
beroep op artikel 7:611 BW. En hoe mdtr rechtsgronden aangevoerd worden,
des te meer reden bestaat er om de vordering toe te wijzen.
Het is van essentieel belang dat de rechter een verdrag of internationale regeling
in principe alleen dan via artikel 7:611 BW importeert wanneer dit in overeen-
stemming met de maatschappelijke ontwikkelingen en/of opvattingen is of
waardoor hij uitvoering geeft aan algemeen erkende rechtsbeginselen. Het enkel
verwijzen naar maatschappelijke opvattingen dan wel ontwikkelingen is niet
voldoende; hij zal tevens (beknopt) moeten aangeven wat deze inhouden. Slechts

in uitzonderingsgevallen mag hij hiervan afwijken. De rechter moet bovendien
omwille van de rechtszekerheid aangeven welke maatstaven hij voor zijn
beoordeling gehanteerd heeft en waarom deze in het betreffende geval een rol
spelen. De rechtshulpverlener zal zijn vordering moeten steunen op meerdere
grondslagen en de rechter is verplicht daar gemotiveerd op in te gaan. Op deze
manier wordt voorkomen dat door middel van het goed werkgeversbeginsel
lukraak normen in de individuele arbeidsovereenkomst geYntroduceerd worden,
zonder dat daar een theoretisch basis aan ten grondslag ligt en zonder dat daar
een afdoende juridische motivering voor bestaat, waardoor het zeer moeilijk
wordt de afloop van een eventuele procedure te voorspellen en de rechtszekerheid
ver te zoeken is.

Ten slotte werd een apart deel gewijd aan de grondrechten, met name aan de
toetsing van grondrechten die via artikel 7:611 BW in de arbeidsovereenkomst
doorwerken. Niet alle rechten die door artikel 7:611 BW gewaarborgd worden
zijn even belangrijk. Grofweg valt een onderscheid te maken tussen gewone
rechten en grondrechten die via artikel 7:611 BW in de individuele
arbeidsovereenkomst doorwerken. Deze laatste verdienen vanwege hun
bijzondere status een zwaardere bescherming dan de gewone rechten, maar
daarvan is weinig te merken: grondrechten worden dikwijls nog op dezelfde
wijze behandeld als andere rechten. Een grondrecht dat via artikel 7:611 BW
doorwerkt, verliest bovendien vaak aan gewicht verandert en lijkt van vorm
te veranderen, waardoor inbreuken als minder ernstig beschouwd worden. In
veel gevallen wordt niet eens gesignaleerd dat er een grondrecht in het spel is,
hetgeen tevens ten koste gaat van de rechtszekerheid. Ik spreek daarom van het
'onzichtbare grondrecht'. De reden waarom er in arbeidsrechtelijke procedures
relatief weinig aandacht aan de positie van grondrechten wordt besteed, is niet
duidelijk. Een oorzaak kan zijn dat Nederland geen echte grondrechtentraditie
kent. In Duitsland daarentegen beschikt men over een uitgewerkt systeem om
grondrechten via open normen in de individuele arbeidsovereenkomst te laten
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doorwerken. Duitsland kent in de vorm van het VerhaltnismaBigkeitsgebot een
stringente grondrechtentoets die evenzeer in het privaatrecht toegepast dient
te worden. Deze toets houdt in dat beoordeeld moet worden of een maatregel

geschikt en noodzakelijk is. De noodzakelijkheidstoets houdt op haar beurt in
dat een maatregel pas echt nodig wordt geacht als hetzelfde resultaat niet

evengoed met een mildere maatregel bereikt kan worden. Grondrechten mogen

vanwege het Verhaltnism Bigkeitsgebot in het arbeidsrecht slechts beperkt
worden voorzover dat een voorwaarde is voor de realisering van de arbeidsover-
eenkomst.
Door deze toets te introduceren bij de beoordeling of een werkgever bij een

inbreuk op een grondrecht in de individuele arbeidsovereenkomst wel

overeenkomstig artikel 7:611 BW gehandeld heeft, kan bereikt worden dat het

grondrecht zichtbaar wordt en dat aan het belang van het grondrecht de juiste
waarde wordt toegekend. In geval van beroep tegen een grondrechtenschending
zal een rechtshulpverlener op de eerste plaats moeten aantonen dat er een

grondrecht in het geding is en vervolgens dat het door de werkgever gebruikte
middel niet geschikt en noodzakelijk was om het doel te bereiken. Dat kan hij
alleen door de ter zake doende feiten aan te voeren. De rechter zal zich op zijn

beurt moeten verdiepen in de feitelijke omstandigheden en mag aan hetgeen

de rechtshulpverlener te berde brengt slechts gemotiveerd voorbijgaan, hetgeen
tevens de rechtszekerheid ten goede komt. Een voorwaarde is wel dat
rechtshulpverleners alerter worden op de mogelijke schending van grondrechten,
want het is niet alleen de rechter die aan rechtsvinding doet, maar ook de
rechtshulpverlener.3

Langzaamaan lijkt men zich in het arbeidsrecht meer bewust van de grondrechten
te worden, in de gepubliceerde jurisprudentie zijn althans de laatste jaren enige

uitspraken te vinden waarin bijvoorbeeld een beroep op de privacy4 wordt gedaan

en waarin de rechter gemotiveerd op dit beroep ingaat, maar 66n zwaluw maakt

nog geen lente.

Omdat de historische context onontbeerlijk is voor een goed begrip van de
ontwikkeling van het goed werkgeverschap werd dit alles voorafgegaan door
een geschiedkundig overzicht van de ontwikkelingen van artikel 7:611 BW.
Bovendien werd beschreven in hoeverre dit artikel bestaansrecht heeft naast

de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen aangaande de redelijkheid en
de billijkheid. Tevens werd in dit deel de pendant van dit beginsel in Duitsland,
de Fursorgepflicht, beschreven. Evenals het goed werkgeversbeginsel in
Nederland ontwikkelde de Fursorgepflicht zich in Duitsland dynamisch met

3      W. van Gerven, Met recht en red€, Uitgeverij Lannoo Tielt, 1987, p. 237-238.

4       Zie hoofdstuk 15 en met name 15.3.
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de rechtsontwikkeling. Artikel 77 van het ontwerp voor een Duits arbeidswet-
boek, dat helaas al sedert geruime tijd stil ligt, vormt een concretere norm voor
de verplichtingen van de goede werkgever dan het Nederlandse 7:611 BW,
aangezien het aangeeft hoever deze verplichtingen reiken, namelijk zover 'als
dat met inachtname van de bedrijfsbelangen en de belangen van de andere
werknemers ex Treu und Glauben redelijkerwijze verlangd kan worden'.

Aangezien een nieuwe methode nu eenmaal aan de praktijk getoetst moet warden
werd als laatste hoofdstuk v66r deze slotopmerkingen een hoofdstuk praktijk-
gevallen (hoofdstuk 18) ingevoegd, waarvan sommige onder de categorie 'waar
gebeurd' vallen en andere zelf bedacht zijn. Hoewel er geen empirisch onderzoek
heeft plaatsgevonden, lijkt de methode bij een vrij willekeurige keuze van
onderwerpen mogelijkheden te bieden  om de vage norm van het goed
werkgeverschap nadere contouren te geven.

Tot slot

Als bij de introductie van normen via artikel 7:611 BW te werk wordt gegaan

volgens de complexgewijze benadering en als bij de werking van grondrechten
in de individuele arbeidsovereenkomst het door mij voorgestelde beperkingensys-
teem wordt gehanteerd, kan de weerbarstige materie van het goed werkgever-
schap enigszins gemodelleerd worden. In ieder geval leidt het op zijn minst tot
zorgvuldigere fact-finding door rechtshulpverleners en rechters, omdat artikel
7:611 BW niet langer als laatste redmiddel zomaar uit de lucht komt vallen, maar
zorgvuldig onderbouwd moet worden waarom het in het gegeven geval van
toepassing is. Dit is van groot belang omdat recht en feit ten nauwste met elkaar
samenhangen. 5
De rode draad die uiteindelijk door het onderzoek loopt, is dat de werking van
de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht in een aantal situaties van
onnodige (rechts)onzekerheid kan worden ontdaan, als deze maar voldoende
met relevante grondslagen onderbouwd is en als de grens van de redelijkheid
en billijkheid in het arbeidsrecht, te weten de verantwoorde bedrijfsvoering,
in acht genomen wordt. Men zou kunnen stellen: hoe vager de norm, des te
concreter dienen de feiten, de argumenten en de grondslagen te zijn waarop de
vordering gebaseerd wordt.
Om een uitspraak over vage normen voor beide partijen aanvaardbaar te laten
zijn, is het bovendien van wezenlijk belang dat de rechter inzicht verschaft in

5    H.C.F. Schoordijk, a.w. p. 68. Volgens Schoordijk worden onder het regime van het
billijkheidsdenken de feiten steeds belangrijker.
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zijn beoordelingsmaatstaven en aangeeft waarom een oordeel op een bepaalde
manier is uitgevallen.

Met de door mij gepropageerde methode lijkt deze doelstelling, het verkrijgen
van een uitspraak die voor beide partijen acceptabel is, althans in het arbeids-

recht, bereikbaar: de methode biedt een afgewogen en aanvaardbaar compromis
tussen aan de ene kant de redelijkheid en billijkheid en aan de andere kant de
rechtszekerheid. De redelijkheid en billijkheid en de rechtszekerheid staan op
deze manier niet langer diametraal tegenover elkaar; het is niet meer alleen 6f/6f,
maar benadert 8n/Bn . Deze inspanning ten spijt past echter het realiteitsbesef
dat deze begrippen nooit samen zullen vallen, omdat een formele wettelijke
regeling nu eenmaal altijd meer zekerheid geeft dan de redelijkheid en billijkheid
door middel van een ingevulde vage norm. En uiteindelijk  is dat maar goed
ook, omdat beide begrippen voor een rechtvaardig rechtssysteem onmisbaar

zijn.
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Die vorliegende Dissertation setzt sich mit einem allgemeinen Prinzip des
niederlandischen Arbeitsvertragsrechts auseinander, namlich dem Prinzip, daB
der Arbeitgeber sich als ein guter Arbeitgeber verhalten soll. Dieses Prinzip ist
festgehalten in § 7:611 des niederlb:ndischen Burgerlichen Gesetzbuches (BW).
In Deutschland wurde dieses Prinzip lange Zeit mit dem Terminus Fursorgepflicht
bezeichnet, aber wegen des negativen Beigeschmacks, den dieser Begriff durch
die Nazizeit bekommen hat, spricht die Wissenschaft jetzt lieber von Schutz-

und Nebenverpflichtungen des Arbeitgebers. Diese finden ihre Basis in § 611

in Verbindung mit § 242 BGB.
Treu und Glauben aufgrund von § 242 BGB hat sich in den Niederlanden erst
in diesem Jahrhundert entwickelt. Namentlich wird § 7:611 BW den letzten 15
Jahren nicht selten als Rechtsgrundlage herangezogen, um eine sich aus dem
Arbeitsvertrag ergebende Klage zugesprochen zu bekommen. Dabei erfullt dieser

Paragraph eine 'Bruckenfunktion', wenn im Zuge der guten Arbeitgeberschaft
Grundrechte und internationale Normen, deren horizontale Wirkung problema-
tisch ist, sich auf den individuellen Arbeitsvertrag auswirken. Auch wird vielfach

versucht, mit Hilfe dieses Paragraphs neues Recht zu schaffen, wie in bestimmten
Fiillen das Recht auf Beschaftigung, das Recht auf Teilzeitarbeit, die Verpflicht-
ung, Oberstunden abzuleisten, die Wiedereingliederung Behinderter, Schutz
vor sexueller Belastigung und das Recht auf Reduzierung der vereinbarten
Arbeitszeit wegen familiiirer Verpflichtungen.
Das Problem, das sich dabei ergibt, ist, daB eine Klage letztlich auf die gute
Arbeitgeberschaft gestutzt wird. Man meint dann oft, daB der Arbeitnehmer sich
im Recht befindet, aber es existiert keine gesetzliche Regelung, mit der dieses
Recht begrundet werden kann. In diesem Fall wird § 7:611 als ein 'Deus ex
Machina' hervorgeholt, im Allgemeinen ohne dall vorher deutlich ist, ob hiermit
das angestrebte Resultat erzielt werden wird. Die Ursache dafur liegt darin, daB
§ 7:611 BW eine Generalklausel ist, der alle denkbaren Verpflichtungen des
guten Arbeitgebers im Prinzip unterliegen konnen, ohne daB es bestimmte
Kriterien daffr gibt.
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Die Zielsetzung dieser Studie war, zu ermitteln, inwieweit diese Generalklausel
konkretisiert werden kOnnte. Dies ist relevant, um eine optimale Anwendung
dieses Paragraphs bewerkstelligen zu konnen. Relevant ist dies auch fiir die
Rechtssicherheit, die bei Anwendung von Generalklauseln in den Niederlanden
oft ein vernachlb:ssigtes Thema ist und somit fur manche als ein Argument gegen
die Anwendung von Generalklauseln dient. 1 Da das Prinzip des guten Arbeitge-
bers vom Bewerbungsverfahren bis hin zur Kundigung gilt, und wegen der
nachvertraglichenTreuepflicht sogar noch daruber hinaus, erwies es sich schon
bald als unmoglich, for jeden Gegenstand, der in dieser Hinsicht anstand, eine
scharfe oder gar scharfere Norm zu formulieren. AuBerdem stellte sich heraus,
daB die Rechtsprechung hierzu kaum Anhaltspunkte bot. Deshalb habe ich einen
anderen Ansatz gewahlt und mich entschieden, einige wichtige Aspekte der guten
Arbeitgeberschaft naher zu untersuchen. Ich bin dabei folgendermaBen
vorgegangen:
Zunkhst habe ich versucht, die Grenzen von Treu und Glauben im Arbeitsrecht
festzustellen. Treu und Glauben ist im Arbeitsrecht etwas anders als im all-
gemeinen Vertragsrecht formuliert worden, dies wegen der besonderen Art des
Arbeitsvertrages, der bei der Feststellung dessen, was recht und billig ist,
Rechnung getragen werden soll. Dabei gelangte ich zu der Erkenntnis, daB die
Obergrenze des Prinzips der guten Arbeitgeberschaft durch eine verantwortungs-
volle Unternehmensfuhrung bestimmt wird. Darunter befindet sich eine
Bandbreite, in der es im Hinblick auf die Unternehmensfiihrung moglich sein
kann, dem Arbeitgeber unter Berucksichtigung seines Geschtiftsfithrungs-
freiraums eine bestimmte Verpflichtung aufzuerlegen. Innerhalb dieser
Bandbreite wird aufgrund von § 6:248 (dem § 242 BGB vergleichbar) und §
3:12 BW aufgrund von Treu und Glauben, der Verkehrssitten, der allgemein
anerkannten Rechtsprinzipien und der in den Niederlanden vorherrschenden

Rechtsuberzeugung oder Rechtsauffassungbestimmt, welche die Verpflichtungen
des guten Arbeitgebers sind. Auch die gesellschaftlichen Ansichten spielen
aufgrund der Rechtsprechung bei der Bestimmung von Treu und Glauben eine
Rolle. Des weiteren unterscheidet sich der Arbeitsvertrag von den anderen

Vertragstypen, weil beim Arbeitsvertrag der Ungleichheitsausgleich und die
Vertragsdauer eine unentbehrliche Rolle spielen bei der Beurteilung dessen,
was im jeweiligen Fall recht und billig ist.

1 M. Barendrecht, o.c. S. 10ff. Siehe auch Kapitel III; L.D.Pels Ruken, Rechtszekerheid,
Assepoester van rechtsvindingstheorieen in: NonsinecausaP. Abas (Hrsg.) u.a., Tjeenk Willink
Zwolle 1979, S. 313. Nach Schoordijk werden im Rahmen des Denkens uber Treu und Glauben
die Fakten immer wichtiger. H.C.F. Schoordijk, o.c. S. 68.
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AnschlieBend habe ich einige Bereiche ausgewiihlt, in denen die Gultigkeit von
§ 7:611 BW diskutabel ist. Dabei wurde in erster Linie untersucht, ob von einem
Arbeitnehmer aufgrund des Prinzips des guten Arbeitgebers die Einhaltung von
informellen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern

verlangt werden kann, wie dies bei Empfehlungen der niederlandischen Stiftung
der Arbeit (STAR) der Fall ist. Die STAR ist im Rahmen des Wiederaufbaus
nach dem Zweiten Weltkrieg auf Betreiben der Wirtschaft entstanden und basiert

auf freiwilliger Zusammenarbeit. Sie ist das oberste Organ einer Zusammenarbeit

und permanenter informeller und vertraulicher Beratungen der Zentralverbande

von Arbeitgebern und Arbeimehmern, in dem sich die Spitzen regelmiiBig treffen.
Die wichtigsten Aufgaben der STAR sind die Beratung der Regierung und die
Formulierung von Empfehlungen. Innerhalb der STAR sind Empfehlungen auf
mancherlei Gebieten zustande gekommen, wie z.B. Datenschutz am Arbeitsplatz,
Transportmanagement, Differenzierung in bezug  au f die Arbeitsdauer  usw..

Empfehlungen der STAR sind keine wirklichen Vereinbarungen, sondern eine
Art Gentlemen's Agreements, auf Stiftungsebene getroffene Vereinbarungen
in die Tarifvertrlige aufzunehmen.

Die Empfehlungen der STAR bildeten in Teil II dieser Studie eine separate

Kategorie, insbesondere weil man sich meines Wissens in einem Gerichtsverfah-
ren noch nie auf eine Empfehlung berufen hat und die Gultigkeit von Empfeh-
lungen via § 7:611 BW in der Literatur noch nie zur Debatte gestanden hat.2

Treu und Glauben im Arbeitsrecht bringt es mit sich, daB Empfehlungen der
STAR im Prinzip als eine Verpflichtung des Arbeitgebers gesehen werden
kannen, weil man davon ausgehen darf, daB dies der herrschender Rechtsauf-

fassung bzw. den Verkehrssitten im Arbeitsrecht entspricht. Denn die Sozialpart-
ner haben auf hOchster Ebene Obereinstimmung uber die MaBnahmen erzielt,
welche die Tarifparteien und Arbeitgeber aufgrund der Empfehlungen treffen
sollen. Die Empfehlungen kOnnen eine Generalklausel uber das Prinzip des guten

Arbeitgebers weiter konkretisieren, und es kann sich, je nach Inhalt der
Empfehlung, mittels § 7:611 BW die Gultigkeit (eines Teils) der Empfehlung
im individuellen Arbeitsvertrag durchsetzen. Dabei soll aber schon berucksichtigt
werden, daB Empfehlungen auch schon mal undeutlich sind, was es erschwert,
zu ermitteln, welche die Verpflichtungen des Arbeitgebers im vorliegenden Fall
sind. Um etwas Halt zu bieten, wurde eine gestaffelte Skala mit funf Eckwerten

eingefithrt, anhand deren entschieden werden kann, ob und in welchem MaBe
die betreffende Empfehlung die Handhabe fur eine rechtlich einklagbare
Forderung an den Arbeitgeber bietet.

2          Abgesehen von der Anregung, die ich in Aanbevolen arbeidsrecht in dieser Richtung gegeben
habe.
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Ein zusatzliches Problem ist jedoch, daB die Empfehlungen kaum an die
Offentlichkeit gelangen, daB fast niemand uber sie Bescheid weiB. Um die
Einklagbarkeit zu gewahrleisten, werden die Empfehlungen besser an die
Offentlichkeit gebracht werden mussen.

Zweitens wurde untersucht, welcher der Status ist von Rechten, die nicht aus
eigener Kraft im individuellen Arbeitsverhaltnis gelten, sondern nur aufgrund
von § 7:611 BW. Ich gelangte zu dem SchluB, daB § 7:611 BW nicht erforderlich
ist, wo es sich um explizite gesetzliche Normen handelt, denn dazu existiert §
6:248 BW. Aber es existiert schon eine nutzliche Funktion fur § 7:611 BW bei
Rechten, die sich nur mittelbar aus Offentlich-rechtlichen Regelungen wie dem
Arbeitsomstandighedenwet (dem niederliindischen Arbeitsschutzgesetz) und
dem Arbeidstijdenwet (den niederliindischen Arbeitszeitengesetz) ergeben. Wenn
ein Arbeitnehmer zum Beispiel morgens durch Umstande innerhalb der Familie
gezwungen ist, etwas spater mit der Arbeit anzufangen, weil er sein Kind zur
Schule bringen muB, bieten die Regelungen des Arbeidstijdenwet ihm dazu keine
direkte MOglichkeit. Er kann dann versuchen, uber § 7:611 BW unter Berufung
auf die Zielsetzung des Arbeidstijdenwet das Kombinieren von Arbeit und
Fiirsorge zu fordern, seine Bitte an den Arbeitgeber, eine Viertelstunde spater
anfangen zu durfen, anerkennen zu lassen.3
Eine gesonderte Kategorie innerhalb der Bereiche, in denen die Gultigkeit des
§ 7:611 BW angefochten werden kann, bilden internationale Normen, die (noch)
keine Gesetzeskraft besitzen. Die Untersuchung spitzt sich auf die Frage zu,
ob es uberhaupt erstrebenswert sei, daB diese Rechte iiber § 7:611 BW im
individuellen Arbeitsvertrag Gultigkeit erlangen und, wenn ja, welchen
Bedingungen Genuge getan werden soll, um sie im individuellen Arbeitsvertrag
zur Geltung kommen zu lassen.
Zur zeit wird in gerichtlichen Verfahren oft versucht, internationale Normen
iiber das Prinzip des guten Arbeitgebers beim individuellen Arbeitsvertrag gelten
zu lassen, ohne daB dafur eine theoretische Grundlage existiert. Und das
richterliche Urteil ist dabei oft nur durftig begrundet. Das ist nicht unbedingt
bedenklich, wenn die Beurteilung wenigstens zu einem befriedigenden oder
akzeptablen Ergebnis fihrt. In vielen Fallen ist dies, unter anderem gerade wegen
des Fehlens einer ausfuhrlichen Begriindung, jedoch nicht der Fall. Dies war
der AnlaB, die Methode des ganzheitlichen Ansatzesein zu fuhren. Diese
impliziert, daB aufgrund des § 7:611 BW nie Verpflichtungen fiir den Arbeitgeber
aufgestellt werden kOnnen, die sich nicht aus dem Gesetz oder einem allgemeinen

3         In der Begriindung zum Arbeidstijdenwet steht, daB es bezweckt, die 'Verbindung von Arbeit
und familitiren Verpflichtungen, sowie von anderen verantwortlichen Aufgaben auBerhalb der
Arbeit' zu f8rdern.
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Rechtsprinzip ergeben, wenn es nicht mindestens mehr als einen Rechtsgrund
gibt, der AnlaB dazu bietet. So kann ein Arbeitnehmer sich nicht nur auf eine
Bestimmung aus einem internationalen Vertrag berufen, der noch nicht ratifiziert
worden ist oder keine direkte oder mittelbare Wirkung hat, weil deren Einhaltung
zu den Verpflichtungen des guten Arbeitgebers gehoren wurde. Er wird seine

Klage mit mehreren Argumenten, basierend auf nationalen und internationalen

Bestimmungen und/oder Rechtsprinzipien, untermauern mussen. Der Richter
wird dann entscheiden mussen, ob diese genOgend Anhaltspunkte bieten, der

Klage des Arbeimehmers stattzugeben. Er verfugt dabei iiber einige Bewertungs-
maBstabe, die zwar jeder fiir sich genommen keine Gesetzeskraft besitzen, die
aber zusammen genommen eine Grundlage bieten konnen, zu einer Entscheidung
aufgrund einer Berufung auf § 7:611 BW zu gelangen. Und je mehr Rechtsg*nde

angefuhrt werden kOnnen, desto mehr Grunde gibt es, der Klage stattzugeben.
Wesentlich ist es, daB der Richter einen Vertrag oder eine internationale Regelung

im Prinzip nur dann iiber § 7:611 BW anwendet dies den gesellschaftlichen
Entwicklungen und/oder Ansichten entspricht oder sie dadurch allgemein
anerkannte Rechtsprinzipien zur Geltung bringen. Der lautere Verweis auf

gesellschaftliche Ansichten oder Entwicklungen genugt nicht; er wird zusatzlich

(kurz) angeben mossen, was diese beinhalten. Nur in Ausnahmefallen darf er
hiervon abweichen. Der Richter soll auBerdem im Hinblick auf die Rechtssicher-

heit angeben, welche MaBstabe er fur seine Beurteilung angesetzt hat und
weshalb diese im vorliegenden Fall eine Rolle spielen. Der Rechtsanwalt wird
seine Forderung auf mehrere Grunde stittzen grUnden mussen und der Richter
ist verpflichtet, darauf mit einer Begandung einzugehen. Auf diese Weise wird

verhindert, daB mittels des Prinzips des guten Arbeitgebers aufs Geratewohl
Normen in den individuellen Arbeitsvertrag aufgenommen werden, ohne daB
diesen eine theoretische Grundlage zugrunde liegt und ohne daB dafiir eine triftige
juristische Begrundung existiert, wodurch es sehr schwer wird, den Verlauf eines

eventuellen Verfahrens vorherzusagen, und wodurch die Rechtssicherheit auf
der Strecke bleibt.

Drittens wurde ein gesonderter Teil den Grundrechten gewidmet, insbesondere

der Oberprofung von Grundrechten, die uber § 7:611 BW im Arbeitsvertrag
zur Geltung kommen. Nicht alle Rechte, die durch § 7:611 BW garantiert werden,
sind gleich wichtig. Es kann grob gesagt ein Unterschied gemacht werden
zwischen normalen Rechten und Grundrechten, die uber § 7:611 BW im
individuellen Arbeitsvertrag zur Geltung kommen. Letztere verdienen wegen
ihres besonderen Status einen sttirkeren Schutz als die normalen Rechte, aber
davon ist in den Niederlanden, im Gegensatz zu Deutschland, wenig zu spuren:
Grundrechte werden oft noch auf dieselbe Weise behandelt wie andere Rechte.
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Ein Grundrecht, das uber § 7:611 BW zur Geltung kommt, verliert auflerdem
oft an Gewicht oder Undert seine Form, wodurch VerstoBe als weniger gravierend
betrachtet werden. In vielen Fallen wird nicht einmal darauf hingewiesen, daB
ein Grundrecht im Spiel ist, was gleichzeitig auf Kosten der Rechtssicherheit
geht. Ich rede deswegen vom 'unsichtbaren Grundrecht'. Der Grund, weshalb
in arbeitsrechtlichen Verfahren der Position von Grundrechten relativ wenig
Beachtung geschenkt wird, ist nicht deutlich. Eine Ursache kann sein, daB die
Niederlande keine echte Grundrechtetradition kennen. In Deutschland hingegen
verftigt man uber ein ausgearbeitetes System, Grundrechte uber offene Normen
im individuellen Arbeitsvertrag zur Geltung kommen zu lassen. Deutschland
kennt in der Form des VerhaltnismaBigkeitsgebots eine stringente Grundrechte-
norm, die ebenso auf das Privatrecht angewendet werden soll. Diese Norm-
priifung beinhaltet, daB beurteilt werden soll, ob eine MaBnahme zwecks
Erreichung der grundrechtgemi:Ben Zielsetzung geeignet und notwendig ist. Die
Notwendigkeitsprufung beinhaltet ihrerseits, daB eine Grundrechte einschranken-
de MaBnahme erst dann wirklich als notwendig erachtet wird, wenn das gleiche
Ergebnis nicht ebensogut mit einer milderen MaBnahme erzielt werden kann.
Erst danach erfolgt eine Interessenabwagung. Grundrechte durfen wegen des
VerhaltnismaBigkeitsgebots im Arbeitsrechtnureingeschrankt werden, insoweit
dies eine Voraussetzung fur die Erfullung des Arbeitsvertrages ist. Durch die
Einfilhrung dieser Normprufung bei der Beurteilung, ob ein Arbeitgeber bei
einem VerstoB gegen ein Grundrecht im individuellen Arbeitsvertrag gemaB
§ 7:611 BW gehandelt hat, kann erreicht werden, daB das Grundrecht sichtbar
wird und daB der Bedeutung des Grundrechts der richtige Wert beigemessen
wird. Im Falle einer Klage gegen eine Grundrechtsverletzung wird ein
Rechtsanwalt zum nachst nachweisen mussen, daB es sich um ein Grundrecht
handelt, und anschlieBend, daB das vom Arbeitgeber verwendete Mittel nicht
geeignet und notwendig war, um das Ziel zu erreichen. Das kann er nur, indem
er die einschliigigen Fakten anfuhrt. Und der Richter wird sich seinerseits in
die faktischen Umstande vertiefen mussen und darf uber das vom Rechtsanwalt
Vorgebrachte nur mit einer expliziten Begrundung hinweggehen, was gleichzeitig
der Rechtssicherheit zugute kommt. Eine Voraussetzung ist wohl, daB der
Rechtsanwalt schiirfer auf mOgliche Grundrechtsverletzungen achtet, denn es
ist nicht nur der Richter, der Rechtsfindung betreibt, sondern auch der Rechts-
anwalt.4
Allmahlich scheint man sich im Arbeitsrecht der Grundrechte bewusster zu
werden, in der veroffentlichten Rechtsprechung finden sich in den letzten Jahren
zurnindest einige Urteile, in denen man sich zum Beispiel auf den Datenschutz

4 W.Van Gerven, Met recht en rede, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1987, S. 237f.
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beruft und in denen der Richter darauf auch mit einer expliziten Begrondung
eingeht, aber eine Schwalbe macht noch keinen Fruhling.

Weil der historische Kontext fur ein richtiges Versttindnis der Entwicklung der

guten Arbeitgeberschaft unerlb:Blich ist, habe ich meine Untersuchung eine
historische Obersicht Uber die Entwicklungen des § 7:611 BW vorangeschickt.
AuBerdem wurde beschrieben, inwieweit dieser Paragraph aus dem
Arbeitsvertragsrecht eine Daseinsberechtigung hat neben den allgemeinen

vertragsrechtlichen Bestimmungen in bezug auf Treu und Glauben, ntimlich

§§ 6:248 und 3:12 BW. AuBerdem wurde in diesem Teil das Gegenstuck zu
diesem Prinzip in Deutschland, die Forsorgepflicht, oder die Neben- und

Schutzverpflichtungen des Arbeitgebers, beschrieben. Genauso wie das Prinzip
des guten Arbeitgebers entwickelte sich die Forsorgepflicht in Deutschland

dynamisch parallel zur Rechtsentwicklung. Paragraph 77 des Entwurfs zu einem

deutschen Arbeitsgesetzbuch, der leider bereits seit geraumer Zeit auf Eis liegt,
stellt eine konkretere Norm fur die Verpflichtungen des guten Arbeitgebers dar
als der niederlandische § 7:661 BW, da er angibt, wie weit diese reichen, namlich

so weit, 'wie dies unter Berucksichtigung der Unternehmensinteressen und der

Interessen der anderen Arbeitnehmer aus Treu und Glauben billigerweise verlangt
werden kann'.

In Anbetracht der Tatsache, daB eine Methode auch anhand der Praxis uberpruft
werden soll, wurde als letztes Kapitel vor den SchluBbemerkungen ein Kapitel
mit Fallen aus der Praxis hinzugefugt (Kapitel 18), von denen manche in die

Kategorie 'wirklich geschehen' fallen und andere selbst ausgedacht sind. Obwohl
keine empirische Untersuchung stattgefunden hat, scheint die Methode bei einer
ziemlich willkurlichen Themenwahl die MOglichkeit zu bieten, die Generalklausel

der guten Arbeitgeberschaft naher zu prazisieren.

Zum SchluB

Wenn bei der Einfuhrung von Normen tiber § 7:611 BW gembiB dem ganzheit-
lichen Ansatz verfahren wird und wenn bei der Gultigkeit von Grundrechten
im individuellen Arbeitsvertrag das von mir vorgeschlagene Einschrankungssy-
stem angewandt wird, kann die widerspenstige Materie der guten Arbeit-

geberschaft einigermaBen modelliert werden. Aufjeden Fall fuhrt es zumindest
zu einer sorgfaltigeren Wahrheitsfindung durch Rechtsanwalt und Richter, weil
§ 7:611 BW nicht langer als letztes Rettungsmittel nur einfach so aus der Luft

gegriffen wird, sondern meiner Ansicht nach sorgfliltig untermauert werden soll,
weshalb es im vorliegenden Fall Anwendung finden soll. Der rote Faden, der

245



ZUSAMMENFASSUNG

schlieBlich diese Studie durchliiuft, besteht darin, daB die Giiltigkeit von Treu
und Glauben im Arbeitsrecht in einer Reihe von Situationen von unnotiger
(Rechts-)Unsicherheit befreit werden kann, wenn diese nur zur Genuge mit
relevanten Grundlagen untermauert ist und wenn die Grenze von Treu und
Glauben im Arbeitsrecht, d.h. die vertretbare Unternehmensfithrung, beachtet
wird. Man kOnnte es folgendermaBen hinstellen: je vager die Generalklausel,
desto konkreter sollen die Fakten, die Argumente und die Grundlagen sein, auf
die die Klage basiert wird. Um ein auf Generalklauseln gestittztes Urteil tiber
Generalklauseln fitr beide Parteien akzeptabel scheinen zu lassen, ist es auBerdem

wesentlich, daB der Richter seine BeurteilungsmaBstabe einsichtig macht und
angibt, aus welchen Grunden ein Urteil nun gerade so zustande gekommen ist.

Mit der von mir vertretenen Methode ist diese Zielsetzung, das Erreichen eines
Urteils, das fOr beide Parteien akzeptabel ist, zumindest im Arbeitsrecht vielleicht
etwas besser erreichbar: Die Methode bietet einen ausgewogenen und
akzeptabelen KompromiB zwischen Treu und Glauben und der Rechtssicherheit.
Treu und Glauben und Rechtssicherheit stehen einander auf diese Weise nicht
langer im diametralen Gegensatz gegenuber; es handelt sich nicht mehr nur um
'entweder/oder', sondern nahert sich dem 'sowohl als auch' an. Diese Begriffe
werden jedoch nie zusammenfallen, weil eine formelle gesetzliche Regelung
nun einmal immer mehr Sicherheit bietet als Treu und Glauben mittels einer
konkretisierten Generalklausel. Und letztlich ist das auch gut so, weil beide
Begriffe fur ein gerechtes Rechtssystem unerlailliche Komponenten sind.
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