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1         INLEIDING

1.1                   De opzet van het onderzoek

Regelmatig komt het voor dat binnen 66n (arbeids)organisatie verschillende
arbeidsvoorwaardenregimes van toepassing  zijn.' Dit kan bijvoorbeeld  het

gevolg zijn van het ontbreken van een arbeidsvoorwaardenbeleid of een over-
name c.q. fusie van een aantal bedrijven. Soms wordt dit verschil in arbeids-

voorwaardenregimes door de werkgever als wenselijk ervaren. Verschillen in
arbeidsvoorwaarden kunnen kostenreductie betekenen, waardoor de concur-
rentiepositie van het bedrijfverbetert. Een voorbeeld hiervan is het toepassen
van verschillende CAO's binnen 66n organisatie.

Veelal wordt het bestaan van verschillende arbeidsvoorwaardenregimes
binnen 66n organisatie niet als wenselijk gezien omdat het negatieve effecten
met zich meebrengt2, zoals:

-   verhoging van de kans op verwarring en fouten bij de uitvoering (te
denken valt aan verschillen in onkostenvergoeding);

-     bemoeilijking van de doorstroming van het personeel binnen de organi-
satie. Hierdoor is het personeel minder flexibel inzetbaar en worden

carriBreperspectieven belemmerd (het aanvaarden van een andere func-
tie leidt ertoe dat bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoor-
beeld een kinderopvangregeling, vervallen);

-    verhoging van de kans op arbeidsonrust doordat gelijke arbeid niet ge-
lijk wordt beloond (twee secretaresses doen hetzelfde werk, maar de 66n
verdient meer dan de ander);

-  overbelasting van de afdeling personeelszaken in verband met het
onderhouden van verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen, bijvoor-
beeld naar aanleiding van fiscale wijzigingen.

Werkgevers kunnen besluiten om de arbeidsvoorwaarden binnen hun
organisatie te integreren. Dit wordt ook wel een harmonisatie of synchro-
nisatie van arbeidsvoorwaarden genoemd. 3 Hiermee wordt bedoeld:  een

1             Met een organisatie kan zowel an bedrij f als een concern worden bedoeld.
2      Zie bijvoorbeeld wetsvoorstel 15.940, nr. 3 inzake de overgang van overneming, blz. 12:

'dat de doorwerking van de oude CAO is beperkt, ligt in de rede, omdat het niet wenselijk

is dat in den onderneming voor een langere periode verschillende samenstellen van
arbeidsvoorwaarden voor verschillende groepen werknemers naast elkaar bestaan'.

3 Kantonrechter Amsterdam 2 oktober   1997,  JAR   1997,   235:   het  is   begrijpelijk  dat  de
werkgever uit overwegingen van gelijkheid en efficiency en ter voorkoming van arbeids-



traject waarbij de werkgever de diverse binnen zijn bedrij f geldende arbeids-
voonvaarden structureert tot 66n algemene regeling die van toepassing is op
alle  werknemers  (of een groep daarvan).

Alhoewel officiale cijfers hierover ontbreken, wijst de praktijk uit dat
harmonisaties van arbeidsvoorwaarden veelvuldig plaatsvinden4 en dat nage-
noeg iedere overname of fusie (al dan niet op termijn) hiermee gepaard gaat.
De ingrijpendheid van het harmonisatieproces is afhankelijk van de verschil-
len die tussen de diverse arbeidsvoorwaardenregelingen bestaan.

Het is opvallend dat ondanks het feit dat harmonisaties van arbeids-
voorwaarden veelvuldig voorkomen, hieromtrent weinig wordt geproce-
deerd. Evenzo ontbreekt het aan literatuur die het harmonisatietraject vanuit
een juridische en/of praktische invalshoek beschrijft.5 Wijst dit erop dat een
duidelijke situatie bestaat? Het antwoord hierop luidt ontkennend. De juridi-
sche basis voor het doorvoeren van een harmonisatie van arbeidsvoorwaar-
den is voor discussie vatbaar. Op grond waarvan beschikt de werkgever bij-
voorbeeld over het recht om een (eenzijdige) aanpassing van de tussen werk-
nemer en werkgever afgesproken arbeidsvoorwaarden door te voeren? In het
Nederlandse (arbeids)recht geldt immers het adagium 'afspraak is afspraak'.
Daarbij staat het een contractpartij in beginsel niet vrij om de voorwaarden
van een overeenkomst eenzijdig te wijzigen.6

Een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden heeft uitsluitend effect wan-
neer de gewijzigde arbeidsvoorwaarden voor alle (of de beoogde groep van)
werknemers gelden. Daarbij zal de werkgever de voorkeur geven aan een
aanpassing van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden in onderling overleg. De
consensus tussen partilen staat dan centraal. Het valt echter niet uit te sluiten
dat enkele werknemers weigeren om aan de harmonisatie mee te werken. Op
dat moment speelt de vraag of de werkgever gerechtigd is om eenzijdig een
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden door te voeren.

Een en ander verklaart waarom het tot op heden niet tot veel
(gepubliceerde) uitspraken is gekomen. Het is algemeen bekend dat een
werknemer gedurende zijn dienstverband niet snel een geschil aan de rechter
voorlegt, uit angst voor repercussies of verstoring van de arbeidsrelatie. Daar-
naast worden geschillen veelal intern afgehandeld. Meestal wordt voor de
duur van een harmonisatieproces een begeleidingscommissie ingesteld die

onrust voor de werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden en omstandigheden na een
overname voor de 'nieuwe' medewerkers nastreeft als die gelden voor haar 'cigen'
medewerkers.

4      Aldus ook Roe 1999, biz. 42.
5          Van  Straalen 1999, Beltzer  2000 en Kemperink  2002  gaan  op dit aspect bijvoorbeeld

niet in. Een uitzondering hierop vormt Jellinghaus 2001 Anders· Gremmen/Duym
2002, biz. 3.

6      Dit geldt volgens de minister ook binnen het arbeidsrecht: Kamerstukken II 1995/1996,
24.615, nr. 3, Atri , biz. 22.
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probeert een regeling in der minne te treffen. Wanneer dit niet lukt, voorziet
het traject veelal in een interne geschillenprocedure. Deze uitspraken worden

niet gepubliceerd en een gang naar de rechter blijft uit.
Dit onderzoek beoogt deze blinde vlek in te vullen. Ik heb onderzocht wat

de juridische basis is voor een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Daarbij
heb ik speciale aandacht besteed aan de situatie na een fusie of overname,
aangezien deze veelal de reden zijn voor een harmonisatie. Voorts heb ik
(fundamenteel) onderzoek gedaan naar het eventuele bestaan en de omvang
van de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid van de werkgever. Ook heb ik
geinventariseerd welke praklische knelpunten zich bij een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden kunnen voordoen. Vanzelfsprekend heb ik daarbij niet
uit het oog verloren dat het Nederlandse arbeidsrecht sterk door het inter-
nationale recht, en dan met name de Europese richtlijnen, is beinvloed.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Europese richtlijn met betrekking
tot de overgang van onderneming.7 Daarenboven blijven bedrijfsactiviteiten
(en dus het werknemersbestand) veelal niet meer binnen de landsgrenzen.
Deze internationale ontwikkelingen maken het bovendien interessant om te
onderzoeken op welke wijze in de ons omringende landen wordt omgegaan
met de arbeidsrechtelijke aspecten die verbonden zijn aan het onderwerp van
dit onderzoek. Op diverse plaatsen maak ik dan ook een rechtsvergelijkend
uitstapje, waarbij aandacht wordt besteed aan de relevante Duitse, Belgische
en Engelse situatie.

De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke aspecten (inclusief de pensioen-
problematiek) zal ik alleen behandelen voorzover deze van belang zijn voor
de individuele rechtspositie van de werknemer, met ten uitzondering: in
paragraaf 4.1 belicht ik de juridische status van de persoonlijke toeslag mede

tegen de achtergrond van de socialezekerheidswetgeving. De reden hiervoor
is dat in de praktijk veelvuldig met persoonlijke toeslagen wordt gewerkt. Een
nadere bestudering van dit fenomeen kan dan ook voor de praktijk en de
rechtstheorie van belang zijn.

Voor een volledig beeld omtrent de onderhavige problematiek heb ik
studie verricht vanuit zowel het individuele als het collectieve arbeidsrecht.
Daarom besteed ik ook aandacht aan de positie die de vakorganisatie en de
ndernemingsraad bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (kunnen)
innemen. Zij behartigen immers de belangen van de werknemers/leden en
kunnen op grond van diverse wettelijke regelingen een positie in het geheel

7            EG-richtlijn  77 /187 inzake het behoud van rechten van werknemers bij overgang  van
ondernemingen, PB 1977. Vervolgens is er een nieuwe richtlijn gekomen, nr. L 61/26 PB
L 201,  17 juli  1998, biz. 88, welke heeft geleid tot wetivoorstel nr. 27.469, dat inmiddels
wet is geworden. Zie voor ten bespreking van deze richtlijn onder andere Inman 1999,
Holtzer 1999, Van Straalen 1999, Beltzer 2000 en Van Straalen 2000. Beide EG-

richtlijnen zijn uiteindelijk samengevoegd in de richilijn 2001/23/EG van 12 maart
2001, PB L 82,22 maart 2001
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opeisen. Voorts zal ik stilstaan bij de belangrijkste harmonisatiemodellen
zoals deze in de praktijk worden gehanteerd.

In het laatste hoofdstuk tracht ik de diverse puzzelstukjes in elkaar te
passen.

1.2              De positie van de vakorganisatie

1.2.1 Een inleiden(ie beschouwing

Vakorganisaties werden in het verleden opgericht vanuit de wens om de
(collectieve) belangen  van de werknemers/leden te behartigen. 8 Deze
belangenbehartiging heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een groot
aantal activiteiten, zoals het collectief onderhandelen over arbeidsvoor-
waarden (eventueel resulterend in een CAO), het afsluiten van sociale plannen
en het verlenen van individuele rechtshulp.

Naast deze individuele en collectieve belangenbehartiging beschikken
vakorganisaties ook over een belangrijke invloed op het maatschappelijke
leven. Een goed voorbeeld hiervan vormt de Sociaal-Economische Raad
(SER), waarin de belangrijkste vakorganisaties (tezamen met werkgevers-
vertegenwoordigers en onafhankelijke kroonleden) zijn vertegenwoordigd. De
door de SER uitgebrachte adviezen spelen een grote rol bij het ontwikkelen
van nieuwe regelgeving en nieuw beleid. De minister vraagt de SER in prin-
Cipe altijd om advies wanneer hij overweegt belangrijke maatregelen te
nemen op sociaal en/of economisch terrein. Het efrect van deze adviezen
bereikt dan ook niet enkel de leden van deze vakorganisaties. Dit geldt
evenzo voor de akkoorden die binnen de Stichting van de Arbeid (STAR)
worden bereikt. 9 Deze paritair samengestelde organisatie (bestaande  uit
vertegenwoordigers van de belangrijkste werkgevers- en werknemersorgani-
saties) vormt een overlegplatform voor overleg en advies aan de overheid
omtrent sociale aangelegenheden.

Een ander voorbeeld van een door vakorganisaties gemaakte afspraak
met gevolgen voor niet-leden vormt artikel 14 Wet CAO. Dit artikel verplicht
de werkgever om de bepalingen van een CAO waaraan hij is gebonden ook
toe te passen op niet-vakbondsleden. Ook wordt met grote regelmaat in
individuele arbeidsovereenkomsten een beding opgenomen waarin staat dat
een CAO rechtstreeks van toepassing is op de arbeidsrelatie. Hierdoor
ontstaat een situatie waarbij een CAO individuele werknemers, waaronder

8      Zie omtrent de historie van vakbonden bijvoorbeeld Molengraaf 1953, blz. 124-191,
Molengraaf 1957, biz. 708-751, De Jong 1956, Harmsen/Reinaida 1975, Van Peijpe
1985 en De Leede  1989, blz.  9 e.v.  Voor een juridische beschouwing, mede in het licht
van de historic en rechtsvergelijkend perspectiefzieJacobs 1986 en met name blz. 95 e.v.

9        Fen goed voorbeeld hiervan is de Wet Flexibiliteit en Zekerheid geweest.
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ook niet-vakbondsleden, rechtstreeks bindt (het zogenaamde incorporatie-
beding). m Sterker  nog,  veel CAO's verplichten het gebruik  van een model-
arbeidsovereenkomst waarin een bepaling is opgenomen dat de betreffende
CAO  rechtstreeks  op de arbeidsverhouding van toepassing  is. 11 Daarnaast
leidt de algemeenverbindendverklaring van bepalingen van een CAO ertoe

dat de vakorganisaties de individuele arbeidspositie van niet-leden beinvloe-
den. 12

Vakorganisaties zijn veelal als gesprekspartner betrokken bij een harmoni-
satie van arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf. Daarnaast kan uit de wet-
geving en de (CAO-)afspraken voortvloeien dat een vakorganisatie daadwer-

kelijk een juridische positie binnen het geheel kan opeisen. In het verlengde
hiervan wijs ik erop dat een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden veelal het

gevolg is van een fusie of overname en decl uitmaakt van de integratie van de
betrokken bedrijven. In het kader van deze fusie c.q. overname zijn veelal (in
een sociaal plan) ook afspraken gemaakt omtrent de positie van de vakorgani-
satie.

Hierna worden de belangrijkste regelingen besproken die ertoe kunnen
leiden dat een vakorganisatie een rol bij een harmonisatie van arbeidsvoor-
waarden kan opeisen. Daarbij wordt allereerst aandacht besteed aan het
recht op collectieve actie. Het recht van enqutte wordt niet besproken 13,

omdat deze procedure voor het onderhavige onderwerp niet direct van
belang is.

1.2.2 Het recht op collectieve actie14

In het voorgaande is reeds aangegeven dat de oorspronkelijke reden om een
vakbond op te richten was gelegen in de wens om te komen tot een
(collectieve)' behartiging van de belangen van de leden.  Op dat moment was

de positie van de vakbond niet in de wet geregeld.
De vakbond kan zijn macht uiten door het organiseren van een

collectieve actie: het in collectief verband neerleggen van het werk of het in
collectief verband niet op de normaal gebruikelijke wijze verrichten van de
normale arbeid, als uiting van protest of als middel om de werkgever of

10 Zie bijvoorbeeld rechtbank Utrecht 8 juni 1994, JAR 1996, 122 en rechtbank Amsterdam
5 juni 1996,JAR 1996,139.

11 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 8 december 2000, iw 2001, 56.
12      Artikel 2 Wet Avv.
13      Boek 2 titel 8 Bw. Evenzo laat ik zijdelings relevante artikelen als artikel 2:314 lid 4 BW

buiten beschouwing.
14     Zie voor een algemene bespreking Tilstra 1994, Schut 1996 en de aldaar genocmde Ute-

ratuur en jurisprudentie. Voor meer historisch perspectief zie Rood 1978 enJacobs 1986,
biz. 140 e.v.
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derden tot een bepaald handelen of nalaten te bewegen.15 Deze acties kun-
nen van uiteentopende aard zijn. Daarbij kan worden gedacht aan de
v6rgaande en meest bekende vorm: staking. 16 Andere bekende vormen van
collectieve actie zijn: de langzaamaanactie, de stiptheidsactie, de poortblok-
kade, de bedrijfsbezetting of de collectieve ziekmelding.

Voor deze studie is de vraag van belang binnen welke juridische kaders
het voor een vakorganisatie is toegestaan om een collectie actie te organi-
seren, meer in het bijzonder in het licht van een (voorgenomen) harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden. Om deze vraag te beantwoorden moet worden
teruggegaan naar de essentie van het recht op collectieve actie.

Het recht op collectieve actie wordt niet in de Nederlandse wetgeving
geregeld.17 Het vormt een onderdeel van het Nederlandse verenigingsrecht,
waaronder de verenigingsvrijheid, welke wordt beschermd door artikel 8 van
de Grondwet. Daarnaast wordt het recht op collectieve actie in diverse
verdragen (al dan niet expliciet) erkend.18 Het meest duidelijk hieromtrent is
artikel 6 lid 4 j° artikel 31  van het Europees Sociaal Handvest (ESH). In dit
artikel wordt erkend:

'het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in geval van
belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen
uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten'.

Nu wetgeving hieromtrent ontbreekt heeft de Hoge Raad deze blinde vlek in
het arbeidsrecht zelf ingevuld.  In het Nederlandse-Spoorwegenarrest heeft de
Hoge Raad onder verwijzing naar de (rechtstreeks werkende) bepalingen van
het ESH het recht van een vakorganisatie op het voeren van een collectieve
actie erkend wanneer zich een belangengeschil voordoet. 19 Het enkele feit dat

15    Aldus CJ. I onstra, 'Arbeidsconflictenrecht', Arbeidsovereenkonist (losbladig), biz. 1.
16     Zie voor een aantal definities hieromtrent Rood 1978, blz. 13-17.
17    In het verleden is hiertoe wet een poging ondernomen, zie bijvoorbeeld wetsvoorstellen

10.110 en 10.111. In BelgiE bestaat bijvoorbeeld een speciale wet die de vakbondsvrijheid
regelt, te weten de Wet van 24 mei 1921 op de Verenigingsvrijheid. Deze wet regelt
echter niet het stakingsrecht.

18 Zie bijvoorbeeld artikelen 21 en 22 Bupo, artikel 8 IVESCR, artikel 3 ILO-verdrag nr. 87
en artikel 13 EG-handvest. Evenzo is dit recht opgenomen in artikel 28 van het
EU-Grondrechtenhandvest van 7 december 2000.

19         Hoge    Raad   30   mei    1986,    41   1986,688   (Nederlands€   Spoorwegen);    Hoge    Raad    7
november   1986,   Ng  1987,  226  (Hoogovens);  Hoge  Raad   11   december   1992,  NJ  1996,
229; Hoge Raad  11 november 1994,JAR 1994, 268 en Hoge Raad 21 maart 1997„/AR
1997, 70. Het ESH heeft op grond van artikel 93 Grondwel een rechtstreekse werking.
Het belangengeschil kan in beginsel ook betrekking hebben op een politieke beslissing,
aldus Hoge Raad  11 november 1994,JAR 1994,268. Om gedekt te worden door het ESH
moet de collectieve actie wei te maken hebben met arbeidsvoorwaarden in de ruimste zin
van het woord, zie Hoge Raad 7 november 1986, NJ 1987, 226. Zo oordeelde de recht-
bank Utrecht dat een staking wegens de benoeming van een directeur onrechtmatig was
omdat geen sprake was van een arbeidsvoorwaardenconflict,  21 juni 1991,191992,371.
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het principe van collectieve actie in de rechtspraak is erkend laat onverlet dat
aan dit recht wel grenzen zijn gesteld. Op grond van het bepaalde in artikel
31 ESH is het mogelijk om het recht op collectieve actie te beperken. Dit is
mogelijk wanneer de actie door de wet is verboden en deze beperkingen

'in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van de
rechten en vrijheden voor anderen en voor de bescherming van de openbare orde,
de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden'.

Deze beperking van het collectieve-actierecht is in Nederland uitgewerkt in
de wettelijke bepalingen inzake de onrechtmatige daad.20 Het gebruik van
het aan een vakorganisatie toekomende recht op collectieve actie kan onder

omstandigheden onrechtmatig zijn jegens de werkgever. Uit de jurispruden-
tie, en het eerder genoemde Nederlandse-Spoonvegenarrest in het bijzonder,

kunnen de volgende twee regels worden opgemaakt21:

-    de vakorganisatie mag geen zwaarwegende procedureregels veronacht-
zamen, zoals het vooraf waarschuwen van de werkgever voor de acties
(spelregeltoets)22;

-    door middel van een afweging van alle omstandigheden van het geval
moet worden gekeken of de bonden in redelijkheid tot deze acties
kunnen komen (evenredigheidstoets) Hierbij valt te denken aan de
situatie waarbij de collectieve actie onevenredige schade toebrengt aan
de werkgever.23

Bij het toepassen van bovenstaande criteria moet in het achterhoofd
worden gehouden dat een staking een zwaar middel is dat pas rechtmatig als
allerlaatste middel mag worden gebruikt.24 Meer in het bijzonder moeten alle

20   Zie in het bijzonder Hoge Raad 21 maart 1997, JAR 1997, 70. Daarnaast mag een
vakorganisatie zich niet schuldig maken aan strafbare feiten.

21         Zie   Hoge   Raad   30   mei    1986,   19  1986, 688 (Nederlandse Spoorwegen). Opsomming
ontleend aanJacobs 20003, biz.  198 en Tilstra 1994, blz. 269.

22     In het Nederlandse-Spoorwegenarrest geeft de Hoge Raad aan dat zwaarwichtige proce-
durenormen in acht moeten worden genomen. Zie hieromtrent Schut 1996, biz. 190 en
Tilstra 1994, biz. 77-88. Zie biivoorbeeld rechtbank Breda 17 januari 1975, .9 1975.
350; gerechtshol' 's-Hertogenbc,sch 18 l'ebruari 1992, NJ 1992,551 en voorzieningen-
rechter rechtbank Amsterdam 27 juli 2002, JAR 2002, 185. Evenzo Hoge Raad 28
januari 2000, ly/2000,292 en Ondernemingsrecht 2000. blz. 159-160 (Douwe Egberts).

23 Zie bijvoorbeeld president rechtbank Utrecht 24 januari 1995,JAR 1995, 33 en in hoger
beroep gerechtshof Amsterdam 23 november 1995,JAR 1995,270. Dit leidde uiteindelijk
tot een arrest van de Hoge Raad d.d. 21 maart 1997, JAR 1997,70.

24 Zie bijvoorbeeld rechtbank Rotterdam 24 januari 1955, .9 1955, 100; president
rechtbank Amsterdam 20 oktober 1964, NJ 1964, 564; president rechtbank Breda 17
januari  1975, W 1975,350; gerechtshof Amsterdam 17 november 1977, m 1978, 551;
president rechtbank Utrecht 17 november 1985, KG 1986, 134; president rechtbank
Utrecht 24 april  1991, KG 1991, 196; gerechtshof Amsterdam 26 februari 1998, JAR
1998,69; Gemeenschappelijk Hof vanJustitie Nederlandse Antillen en Aruba  11 januari

2000,  2000,230 en Hoge Raad 28 januari 2000,  NJ 2000,292 pouwe Egberts) en in
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overleg- en andere actiemogelijkheden zijn uitgeput. 25 Bovendien mag de
actie niet onevenredig zijn. Daarnaast bestaat voor de werkgever ook de
mogelijkheid om maatregelen te nemen tegen de werknemers die een collec-
tieve actie uitvoeren, zoals het niet uitbetalen van loon.26 Of dit rechtmatig is
hangt afvan de omstandigheden van het geval.27

Voor de goede orde wijs ik erop dat een vakorganisatie haar recht op het
voeren van een collectieve actie kan opgeven. In CAO's worden regelmatig
zogenaamde vredesplichtclausules afgesproken, waarin een vakorganisatie
haar recht op bijvoorbeeld het voeren van een staking voor de duur van de
CAO opgeeft. Vanzelfsprekend kan de werkgever de vakorganisatie aan een
dergelijke afspraak houden. Het bestaan van een vredesplichtclausule kan bij
een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden een rol spelen. In hoeverre
ondanks het bestaan van een vredesplichtclausule het voeren van collectieve
actie mogelijk is, hangt uiteindelijk afvan de tekst van het beding.28 Wanneer
een absolute vredesplichtclausule is afgesproken, verspeelt de vakorganisatie
haar recht op collectieve actie. Veelal zal echter sprake zijn van een meer
geclausuleerd vredesplichtbeding.

Een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden betreft het aanpassen van de
toepasselijke arbeidsvoorwaarden, waaronder het soort voorwaarden en de
hoogte van de te betalen vergoedingen (kwaliteit en kwantiteit). Hierdoor is
het een vakorganisatie in principe toegestaan om gebruik te maken van het
recht op collectieve actie, met inbegrip van het stakingsrecht. Alsdan moet
vanzelfsprekend wel worden voldaan aan de eerder genoemde spelregel- en
evenredigheidstoets. Voorzover ik kan overzien bestaan hieromtrent geen
(gepubliceerde) uitspraken. Niet valt echter in te zien waarom deze situatie op
essentiele wijze verschilt van 'normale' arbeidsvoorwaardenonderhandelin-
gen, zoals CAO-onderhandelingen.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval is het mogelijk dat de
werkgever door het eenzijdig doorvoeren van een harmonisatie van arbeids-
voorwaarden de gemaakte (CAO-)afspraken schendt. Alsdan is het niet rede-
lijk om de vakorganisatie wel te houden aan de gemaakte afspraken, waar-

het bozonder F.BJ. Grapperhaus in zijn annotatie onder dit arrest in Sociaal Recht
2000, blz. 159-160.

25 Zie bijvoorbeeld rechtbank   Den   Haag 13 februari    1970,   NJ   1970, 183; gerechtshof
Amsterdam 13 april   1972,  N1  1972,   192 en rechtbank Rotterdam 4 februari 1971, Ny
1971,77.

26    Daarbij is door P.A Stein in zijn noot onder het Nederlandse-Spoorwegenarrest terecht
gewezen op het feit dat de werkgever hier verstandig gebruik van zal moeten maken. Een
voorbeeld hiervan vormt kantonrechter Rotterdam 28 augustus 1998,JAR 1998,192

27 Zie hieromtrent naderJacobs 20002, biz. 209-211.
28 Zie bijvoorbeeld president rechtbank Izeuwarden 22 november 1985, 15 1987, 71,

advocaat-generaal Mok in zijn conclusie onder Hoge Raad 7 november 1986, 19 1987,
226 en  in het bijzonder onderdeel  3.4 van  zon  conclusic;  Hoge  Raad 19 april 1996, NJ
1996,  500 en Olbers  1982.
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onder de vredesplichtclausule. In dit kader kan de vakorganisatie de
werkgever in gebreke stellen en nakoming vorderen van de overeenkomst of
deze buiten-gerechtelijk ontbinden. Ook kan zij een beroep doen op het
opschortings-recht.

Daarnaast kan wellicht ook sprake zijn van een onvoorziene omstandig-
heid, die ertoe leidt dat de vakorganisatie onder de gemaakte afspraken uit
kan komen. Vanzelfsprekend zal de vakbond vervolgens, wanneer hij een
staking wenst uit te roepen, nog wel moeten voldoen aan de eisen die hieraan
worden gesteld.

De mogelijkheden die de wet naast de hierboven genoemde collectieve

actiemogelijkheid biedt zullen in het hierna volgende verder worden bespro-
ken.

1.2.3 De Wet melding collectiefontslag29

De Wet melding collectief ontslag (wMCO) schrijft een speciale procedure
voor wanneer zich een 'massaontslag' in de zin van deze wet voordoet. Deze
procedure dient een werkgever te volgen wanneer hij:
-   binnen een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vastgesteld werkgebied
-     binnen een periode van drie maanden
-      met twintig ofmeer van zijn werknemers
de dienstbetrekking wenst te beeindigen. Bij de bepaling van dit aantal van
twintig worden ook die werknemers meegeteld tegen wie bij de kantonrechter
een ontbindingsverzoek is ingediend, mits dit er vijf of meer zijn. Wanneer
aan deze criteria wordt voldaan is de werkgever verplicht hiervan tijdig mel-
ding te doen aan de belanghebbende vakorganisaties.30 Deze melding maakt
het de vakorganisaties mogelijk om te worden geraadpleegd (en eventueel een
sociaal plan af te sluiten). Voorts moet de melding worden gedaan aan de
vestiging van de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) binnen
het werkgebied.

Deze melding moet zijn voorzien van een toelichting. Hierin moet onder
andere inzicht wordt verstrekt in de reden(en) voor het voorgenomen ontslag,

31het aantal betrokken werknemers en de toe te passen afvloeiingsregeling.
Om dit te bewerkstelligen neemt het CWI verzoeken tot het verlenen van de
benodigde ontslagvergunningen pas in behandeling nadat een maand na

29  Zie voor commentaar 'Preventieve toetsing van ontslagen (BBA)' in: Aakt#kboek
ontslagrecht (losbladig);   Heinsius   1997, biz. 349-358; C.E.M. Boom, commentaar op
deze wet in: Arbeidsovemenkomst (losbladig); Heinsius  2000 en Bakels 2000.

30    Artikel 3 WAfco.
31     Artikel 4 WMCO.
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ontvangst van de melding is verstreken.32 Dit is slechts anders wanneer de
vakorganisaties vooraf zijn geraadpleegd, sprake is van een faillissement,
gevaar bestaat voor de werkgelegenheid van de overige werknemers of de
minister dispensatie verleent.33 Op grond van de WMCO beschikt een belang-
hebbende vakorganisatie over een consultatierecht dat door de wet wordt be-
schermd. Wanneer de werkgever geen tijdige melding doet, ten*ijl dit wel op
grond van de wet noodzakelijk was, schort het CWI de behandeling van de
ontslagaanvragen  op  voor  de  duur  van ten minste  twee  maanden. 34 Dit
betekent dat de ontslagprocedure een langere tijd in beslag neemt en het loon
dus langduriger moet worden doorbetaald.

1.2.4 De SER-Fusiegedragsregels35

De SER heeft in 1970 gedragsregels vastgesteld die door de betrokken bedrij-
ven bij een fusie in acht moeten worden genomen.36 De SER vond dat de
belangen van aandeelhouders en werknemers bij een fusie beter moeten
worden beschermd. In 2000 heeft de SER deze regels ingrijpend herzien.37
Dit is mede het gevolg van de overheveling van de bescherming van de
belangen van de aandeelhouders naar het Burgerlijk Wetboek. Deze bescher-
ming is dan ook uit de gedragsregels venvijderd. Daarenboven zijn de regels
sedertdien van toepassing op bedrijven met vijftig werknemers in plaats van
het vroegere criterium van honderd werknemers. Hierdoor lopen de gedrags-
regels in de pas met de WOR.

De essentie van de regeling is dat bij een voorgenomen fusie in de zin van
deze gedragsregels de vakorganisaties tijdig over dit voornemen moeten
worden geinformeerd. Dit moet plaatsvinden voordat over de beoogde fusie
een openbare mededeling wordt gedaan alsmede voordat de ondernemings-
raad een adviesaanvraag heeft ontvangen.38 Bij de melding aan de vakorgani-
saties moet alle relevante informatie worden verstrekt. Deze informatie moet

32     Arlikel 6 WMCO.
33 Zie artikelen 6 en 6A \1'HCO.
34      Artikel 7 lid 3 W'MCO.
35    Zie C.A. Boukema en R.H. van het Kaar, 'SER-besluit Fusiegedragsregels', Rechtspeno-

nen aanverwante stukken (losbladig); J.B.A. Hoyink, 'Fusie en werknemersbelangen',
Arbeidsovereenkomst (losbladig): Hoyink 1998; Sanders/Westbroek 1998, biz. 533 e.v.;
Van Schilfgaarde 2001, biz. 343 e.v.; Kemperink 2002, biz. 37 c.v. en de in deze publica-
ties genoemde literatuur.

36     De regels zijn (kortweg) van toepassing wanneer sprake is van een fusie waarbij tenminste
En in Nederland gevestigde onderneming is betrokken waarin in de regel 50 of meer
werknemers werkzaam zijn of wanneer een  bij een fusie betrokken ondememing decl uit-
maakt van een samenstel van ondernemingen en in de daartoe behorende in Nederland
gevestigde onderneming tezamen in de regel 50 of meer werknemers werkzaam zijn (met
een minimum van 10 werknemers). Zie artikel 2 Fusicgedragsregels.

37         Vastgesteld op 17 maart 2000 en in werking getreden  op 4 september 2001.
38     Artikel 3 en artikel 4 lid 7 Fusiegedragsregels.
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onder andere inzicht geven in de motieven voor de fusie, de gevolgen die dit
besluit met zich mee zal brengen voor het ondernemingsbeleid, de te ver-
wachten sociale, economische en juridische gevolgen en de te treffen maatre-

gelen. Vervolgens moeten de vakorganisaties in de gelegenheid worden ge-
steld om hun standpunt in een overleg aan de beoogde fusiepartners kenbaar
te maken.

Deze gedragsregels ontberen een wettelijke status. Dit neemt echter niet

weg dat aan het overtreden van deze regels sancties zijn verbonden. Wan-
neer een fusiepartner of een vakorganisatie 66n (of meerdere) voorschrift(en)
overtreedt, kan 66n van de direct betrokken partijen een klacht indienen bij
de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.39 Deze commissie   kan   het   be-
zwaar gegrond verklaren alsmede vaststellen dat de niet (behoorlijke) nale-
ving een ernstig karakter draagt   en in ernstige mate verwijtbaar   is. 40  De
kracht van de uitspraak ligt in de openbaarheid ervan. De commissie is
bevoegd om de uitspraak de openbaarheid te geven die zij passend acht.
Volgens de officidle toelichting kan dit betekenen dat een persbericht wordt

uitgebracht.  Of deze consequentie ook effect heeft, moet nog uit de praktijk
blijken. In het verleden heeft de Vereniging voor de Effectenhandel een cir-
culaire laten uitgaan waarin zij haar leden opriep op geen medewerking te
verlenen aan het realiseren van een fusie die door de (toenmalige) commissie
in het openbaar was berispt. Hierdoor kon een dergelijke fusie niet op de
beurs plaatsvinden. Deze toezegging is niet meer van kracht. Het beursbedrijf

wordt op dit moment niet meer door de Vereniging gevoerd, maar door de
Amsterdam Exchange N.V. Het is echter niet uitgesloten dat wanneer een

openbaar bod wordt uitgebracht in strijd met de gedragsregels, de beurshan-
delaren hieraan niet zullen meewerken.

Regelmatig worden ook bij kleinere fusies de Fusiegedragsregels vrijwillig
nageleefd. Ook bestaat de mogelijkheid om deze Gedragsregels in een CAO
van toepassing te verklaren.41 Dit heeft tot gevolg dat deze rechtens afdwing-
baar worden; zij vormen immers een onderdeel van de CAO, waardoor in
ieder geval de vakorganisaties de naleving van de regels kunnen vorderen.
Eventueel kan ook de werknemer zelf een vordering aanhangig maken
wegens strijd met de toepasseluke CAo. Of dit ook daadwerkelijk wordt
gehonoreerd door de rechter hangt uiteindelijk afvan de tekst van de CAO.

De vakorganisaties beschikken op grond van de Fusiegedragsregels over
een rol bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden: die van gesprekspart-
ner. Een harmonisatie gaat immers veelal samen met een fusie of overname.
Het praktische gevolg van een melding van een fusie aan de vakorganisaties
is dat vervolgens wordt bekeken of de noodzaak bestaat om een regeling op

39    Artikel 18 Fusiegedragsregels.
40    Artikel 32 Fusiegedragsregels.
41 Zie artikel 2 lid 2 Fusiegedragsregels.
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te stellen waarin de personele gevolgen van de fusie worden geregeld
(bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een sociaal plan). Op dat
moment bestaat de mogelijkheid om ook het vraagstuk van een eventuele
toekomstige harmonisatie te bespreken.

1.2.5 De in een CAO aan een vakorganisatie toegekende positie

Regelmatig worden in een CAO al afspraken gemaakt omtrent de positie van
een vakorganisatie bij een eventuele fusie en/of reorganisatie. Vaak worden
dan afspraken gemaakt waardoor vakorganisaties in een vroegtijdig stadium
worden geinformeerd teneinde de personele gevolgen te bespreken. Daarbij
wordt vaak al afgesproken dat op de werkgever de plicht rust om alsdan met
de vakbonden een sociaal plan af te sluiten.42 Dit gaat dus verder dan het
recht van een vakbond om uitsluitend te worden geinformeerd en geconsul-
teerd. Behalve in een CAO kunnen ook bij de onderhandelingen omtrent een
sociaal plan afspraken worden gemaakt met betrekking tot een (toekomstige)
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Door het maken van dergelijke afspraken verkrijgt de vakorganisatie een
recht jegens de werkgever. Dit recht kan zij vervolgens, wanneer het niet
wordt nageleefd, bij de rechter afdwingen.43

1.2.6 De inhoudelijke afspraken die een vakorganisatie kan maken

Uit het voorgaande blijkt dat een vakorganisatie bij een harmonisatie een rol
kan spelen. In de inleiding is reeds aangegeven dat een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden veelal het gevolg is van een fusie of overname. Het be-
treft dan het sluitstuk van een integratietraject waarbij de betrokken organi-
saties geheel of gedeeltelijk bij elkaar worden gevoegd. Hierbij valt te denken
aan een samenvoeging van de stafafdelingen, filialen etc.

Wanneer een vakorganisatie op grond van bijvoorbeeld de SER-Fusie-
gedragsregels wordt geinforrneerd en geconsulteerd, dan komen hierbij vele
aspecten aan de orde, zoals de vraag of gedwongen ontslagen zullen plaats-
vinden. Een eventueel op te stellen sociale regeling, bijvoorbeeld een sociaal
plan, zal deze aspecten moeten regelen. Daarenboven blijkt dat de consul-
tatie veelal op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat omtrent de uitwerking van
het besluit nog geen concrete plannen bestaan. In de SER-Fusiegedragsregels
wordt immers gesproken over een tijdstip

42       In CAO's wordt overigens regelmatig al een standaard of minimum sociaal plan opgeno-
men, waarin bijvoorbeeld een wachtgeldregeling kan zon opgenomen.

43   Zie Hoge Raad 19 december 1997, .W 1998, 403 en Hoge Raad 5 februari 1999,./AR
1999,62.
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'voordat zij overeenstemming over een fusie bereiken'.

De vraag 6f een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden zal plaatsvinden en
hoe de geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden er in dat geval uit zullen zien,
is dan veelal nog niet (inhoudelijk) aan de orde geweest. Daarom wordt er
veelal voor gekozen om dit vraagstuk naar een later tijdstip te verschuiven,
waarbij op dat moment vaak wordt volstaan met het maken van enige alge-
mene afspraken. De inhoud van deze afspraken is veelal afhankelijk van de
omstandigheden van het geval. Gedacht kan worden aan de afspraak dat de
arbeidsvoorwaarden er (in totaliteit) niet op achteruit zullen gaan. Daarnaast
kunnen dan afspraken worden gemaakt over het verder te volgen traject
(procedureel). Hierbij kan worden gedacht aan het eventueel in de toekomst
afsluiten van een ondernemings-CAO of het aan de vakorganisatie toekennen
van het recht om in de toekomst over de inrichting van het nieuwe arbeids-
voorwaardengebouw, inclusief de te treffen overgangsregeling, te mogen
overleggen c.q. onderhandelen. Eventueel kunnen ook in de CAO speciale

afspraken worden gemaakt omtrent de harmonisatie van arbeidsvoorwaar-
den, waaronder een eventuele overgang naar een andere CAO. Zo kent de
CAO Jeugdhulpverlening 2000-2002 een speciaal hoofdstuk   12   dat  over-
gangsregelingen bevat om een aantal jongerenorganisaties onder deze  CAO te
brengen. Daarnaast wordt in hoofdstuk  13  en in bijlage  7  van  deze  CAo  in
een aantal fases de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bewerkstelligd.

1.3            De positie van de ondernemingsraad

1.3.1 De uitgangspositie van de ondernemingsraad

Dat de ondernemingsraad een belangrijke speler is bij de behartiging van de
belangen van het personeel staat niet ter discussie. Daarbij is de juridische
positie van de ondernemingsraad van een geheel andere aard dan die van de
vakorganisatie. Een ondernemingsraad is ingesteld op grond van de WOR.44
Een vakorganisatie beschikt niet over een algemene wettelijke basis. Zij wordt
in sommige wetten wel genoemd, maar haar basispositie vormt het 'normale'
verenigingsrecht zoals weergegeven in artikel 8 Grondwet, Boek 2 Burgerlijk
Wetboek (enquBterecht) en verschillende verdragen.45 Daarenboven staat bij
een vakorganisatie de (collectieve) belangenbehartiging van haar leden voor-
op, terwijl de ondernemingsraad de belangen behartigt van alle binnen de

44 Dit Vioeit tevens voort uit de artikelen  19 en 109 Grondwet.
45    Vgi. artikel 1 Wet CAO: bevocgd tot het afsluiten van een CAO is een 'vereniging met

volledige rechtsbevoegdheid'. Een ondernemingsraad zelf beschikt niet over rechtsper-
soonlijkheid, vgi. artikel 7 WoR en Haardt 1988.
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onderneming werkzame personen. In artikel 2 lid 1 WOR wordt immers
aangegeven dat een ondernemingsraad wordt ingesteld

'ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de
onderneming werkzame personen (...)'

Deze paragraaf besteedt aandacht aan de positie die de ondernemingsraad
op grond van de wet bij een harmonisatie kan innemen. Daarbij is het van
belang om inzicht te hebben in de basisrechten waarover een ondernemings-
raad beschikt.46 De WOR kent aan een ondernemingsraad een aantal belang-
rijke rechten toe. Daarbij bestaat de rnogelijkheid dat de aan de onderne-
mingsraad verstrekte rechten worden uitgebreid door middel van een CAo of
een schriftelijke overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemings-
raad.47

Een ondernemingsraad beschikt allereerst over het recht op overleg met
de bestuurder.48 Dit overleg vindt formeel plaats in een overlegvergadering
die zo vaak als noodzakelijk plaatsvindt. Daarnaast behoort ten minste twee
maal per jaar de algemene gang van zaken binnen de onderneming te wor-
den besproken, waarbij de ondernemingsraad kan verlangen dat bij deze ver-
gadering de in de wet genoemde bestuursleden of commissarissen aanwezig
zijn. 49 Gedurende deze vergadering dient de bestuurder  aan de onderne-
mingsraad inzicht te verschaffen in de te verwachten advies- en instemmings-
aanvragen, waarbij tevens afspraken kunnen worden gemaakt omtrent de
wijze waarop hiermee wordt omgegaan.50

Daarnaast bepaalt de wet dat alvorens een ondernemingsraad advies
uitbrengt of al dan niet instemming verleent, een overlegvergadering moet

46     Zie voor een algemene toelichting onder andere M.G. Rood, Wet op de Ondernemings-
raden, Amhem (losbladig); P.F. van der Heijden (red.), Ondernemingsraad, Deventer

(losbladig); Vink 2003 en HJ Bijll Nachenius, voortgezet door A.F.M. Dorresteijn en R.
van het Kaar, 'Wet op de Ondememingsraden' in: Rechtspersonen - Aanverwante stuk-
ken (losbladig)

47       Artikel 32 it'OR. In de praktijk wordt dit ook wel cen ondernemingsovereenkomst of een
convenant genoemd.

48    Artikel 23 WOR.
49   Artikel 24 WOR. Het is overigens opvallend dat deze regel niet geheel aansluit bii de

praktilik. Veel stichtingen kennen tegenwoordig een bestuursmodel waarbij boven het
stichtingsbestuur, gevormd door een directie, een Raad van Toezicht wordt ingesteld.
Deze Raad vervult een functie die vergelijkbaar is met een Raad van Commissarissen:

het controleren van de algemene gang van zaken en het geven van toestemming voor
belangriike besluiten. Een redelijke uitleg van de wet brengt met zich mee dat een onder-
nemingsraad die is int:esteld voor ecn organisatie waarbinnen een Raad van Toezicht
fungeert, op grond van een analoge interpretatie van artikel 24 lid 2 WoR kan verlangen
dat deze Raad bli deze speciale overlegvergaderingen aanwezig is.

50    Dat dit niet geheel zonder waarde is blijkt uit de uitspraak van de Ondernemingskamer
19 december 1996.JAR 1997,22.
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plaatsvinden.51 In het geval van een adviesaanvraag kan de ondernemings-
raad bovendien verlangen dat deze overlegvergadering wordt gehouden in de
aanwezigheid van de commissarissen of de bestuursleden. Alhoewel de wet
zich daar niet over uitlaat, ben ik van mening dat de wettelijke bepalingen
die het overleg met de bestuursleden en commissarissen regelen zodanig
moeten worden uitgelegd dat het een recht van de ondernemingsraad betreft
en niet een velplichting Een ondernemingsraad kan zelf beslissen of hij  van
dit recht gebruik maakt. Dit betekent dat een ondernemingsraad ook een
advies mag uitbrengen of een oordeel over een instemmingsaanvraag mag
geven zonder dat een overlegvergadering heeft plaatsgevonden.

Het recht op overleg kan niet los worden gezien van het recht van de
ondernemingsraad om van de ondernemer informatie te ontvangen.52 Om
zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren heeft de ondernemingsraad
recht op alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn om zijn taken
redelijkerwijs te kunnen vervullen. De wetgever heeft dit informatierecht
opgesplitst in een tweetal onderdelen. Allereerst heeft de ondernemingsraad
recht op een aantal essentiele basisgegevens, waaronder de rechtsvorm van
de ondernemer en de jaarrekening. Daarnaast heeft de ondernemingsraad
recht op alle andere (schriftelijke) informatie die hij verlangt voorzover hij
deze nodig heeft bij de uitoefening van zijn taak. Deze taak moet blijkens
artikel 2 en artikel 28 van de wOR ruim worden gezien.

Een vaak vergeten recht van de ondernemingsraad is het initiatiefrecht.53
Dit recht was van origine niet in de WOR opgenomen en is pas later aan de
wet toegevoegd.54 Een ondernemingsraad beschikt over het recht om bij de
ondernemer een initiatiefvoorstel in te dienen. Deze kan op allerlei onder-
werpen betrekking hebben; van een reorganisatie tot een pc-privtproject. De
ondernemer is verplicht om schriftelijk en gemotiveerd op dit initiatief te
reageren. Deze verplichting tot het geven van een inhoudelijke reactie geeft
aan de wettelijke regeling een meerwaarde. Daarbij mag echter niet uit het
oog worden verloren dat het voor een ondernemingsraad niet mogelijk is om
dit initiatief vervolgens bij de rechter inhoudelijk af te dwingen. Een
inhoudeluke toetsing van de motivering om een initiatiefvoorstel niet over te
nemen is niet mogelijk.55 Dit is dan ook meteen de zwakte van de regeling.

Ook bepaalt de WoR dat een ondernemer een aantal soorten besluiten in
principe niet mag nemen zonder dat de ondernemingsraad hieraan zijn
instemming heeft verleend. Het betreft hier aangelegenheden die in artikel 27
lid l WOR zijn opgenomen, voorzover deze niet reeds inhoudelijk (volledig) in

51      Artikelen 25 lid 4 en 27 lid 2 IVOR.
52    Artikel 31 e.v. WOR.
53    Artikel 23 lid 2 en 3 WOR.
54 Wetsvoorstel 24.615, wet van 14 februari 1998, Stb. 1998,107.
55        Eventueel kan een initiatief in een advies worden verwerkt.
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de CAO zijn uitgewerkt. Deze 'CAO-beperking' van het instemmingsrecht
moet restrictief worden geinterpreteerd.56 Voorts wijs ik erop  dat het instem-
mingsrecht zich niet alleen beperkt tot de regeling op zich, maar dat ook de
feitelijke invulling van de regeling bij de instemmingsverlening mag worden
betrokken.57 Voor de goede orde wil ik erop wijzen dat het instemmingsrecht
alleen bestaat in het geval van een regeling die c.q. systeem dat betrekking
heeft op alle of een groep van binnen de onderneming werkzame werkne-
mers.58 Dit is een beperking die met zich meebrengt dat zuiver individuele
kwesties niet hieronder vallen.

Wanneer de ondernemingsraad gemotiveerd geen instemming aan het
voorgenomen besluit verleent kan de ondernemer de rechter verzoeken om
vervangende instemming te verlenen. Daarbij moet hij eerst de bevoegde
bedrijfscommissie verzoeken om te berniddelen en te adviseren voordat de
weg naar de rechter open ligt.59 De rechter verleent de vervangende instem-
ming alleen wanneer de weigering van de ondernemingsraad om instemming
te verlenen onredelijk is of wanneer het voorgenomen besluit noodzakelijk is
vanwege zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of
bedrijfssociale redenen.60

Het belangrijkste recht   van de ondernemingsraad   is het adviesrecht. 61
Wanneer een voorgenomen besluit valt onder de in artikel 25 lid 1 WOR
weergegeven opsomming, is de ondernemer verplicht het voorgenomen
besluit ter advisering aan de ondernemingsraad voor te leggen. 62 Daarbij
noemt de wet in artikel 25 lid 1 en lid 3 wOR de vereisten waaraan deze
adviesaanvraag tenminste moet voldoen. Allereerst moet de adviesaanvraag
het concreet voorgenomen besluit aangeven. Het moet voor de onderne-
mingsraad duidelijk zijn omtrent welk voorgenomen besluit hij wordt ver-
zocht te adviseren. Daarnaast moet de adviesaanvraag aangeven wat de
beweegredenen van het voorgenomen besluit zijn. In dit kader mag van de
ondernemer worden verlangd dat hij aangeeft welke alternatieven zijn
onderzocht en waarom deze niet tot een ander voorgenomen besluit hebben

56 Zie bijvoorbeeld rechtbank Haarlem 7 april 1987, ROR 1987, 15; kantonrechter Delft 8
december 1988, ROR 1988, 37; kantonrechter Apeldoorn 6 februari 1990, ROR 1990, 13;
rechtbank Amsterdam 12 .januari  1993,  ROR  1993, 23 alsmede  Hoge Raad  11  februari
2000, N12000.274.

57 Zie president rechtbank Den Haag 22 februari 2000,JAR 2000,58.
58 Een regeling op basis van vrilwilligheid kan echter ook instemmingsplichlig zon: zie

rechtbank Arnhem 4 juli 1995,JAR 1995,173: kantonrechter Arnhem 5 maart 1996,JAR
1996, 101 en rechtbank Den Haag 22 februari 2000, ROR 2000,21.

59    Artikel 36 WOR.
60 Een voorbeeld van een dergelijke toets vormt kantonrechter Tilburg  11 maart 1999,JAR

1999, 70.
61    Artikel 25 WOR. Het adviesrecht inzake het benoemen en ontslaan van cen bestuurder

(artikel 30 zvoR) laat ik buiten beschouwing.
62     Artikel 27 lid 3 WOR.

16



geleid. Tot slot moet het voorgenomen besluit inzicht verschaffen in de te
verwachten personele gevolgen alsmede de wijze waarop deze worden

ondervangen.
Het uiteindelijk door de ondernemingsraad uit te brengen advies speelt bij

de definitieve besluitvorming een zwaarwegende rol. De ondernemer mag in
zijn besluit van het door de ondernemingsraad uitgebrachte advies afwijken,
mits dit deugdelijk gemotiveerd gebeurt. Vervolgens bestaat voor de onder-
nemingsraad de mogelijkheid om het besluit voor te leggen aan de Onderne-
mingskamer. 63 Deze toetst het besluit  aan   de   hand  van de vraag  of  de
ondernemer bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot
zijn besluit kan komen. Wanneer het besluit niet redelijk is kan de onderne-
mingskamer de ondernemer gelasten het besluit in te trekken en de gevolgen
hiervan ongedaan te maken. Het is juist dit beroepsrecht dat de kracht van
het adviesrecht van de ondernemingsraad vorrnt.

1.3.2 De juridische  positie  van  de  ondernemingsraad

Wanneer wordt gekeken naar artikel 27 lid 1 WOR, het artikel waarin de

instemmingsplichtige aangelegenheden staan vermeld, dan valt het op dat
een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden hierin niet staat opgenomen. Dit
brengt met zich mee dat een harmonisatie op grond van de WOR niet inte-
graal instemmingsplichtig is. De in artikel 27 lid 1 WOR gegeven opsomming
moet immers limitatief worden uitgelegd.64 Wel valt te verwachten dat een
harmonisatie van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden op onderdelen ter
instemming aan een ondernemingsraad moet worden voorgelegd. Een har-
monisatie van arbeidsvoorwaarden kan bijvoorbeeld een wijziging van het
aanstellingsbeleid of het beloningssysteem betekenen. Het voorstel is dan
uitsluitend op dit onderdeel instemmingsplichtig, vanzelfsprekend voorzover
de materie niet reeds uitputtend in een CAo is geregeld.65 Eventueel kan aan

de ondernemingsraad wel een extra recht worden verstrekt.
Wanneer een ondemerningsraad weigert om instemming te verlenen kan

de ondernemer de kantonrechter - na bemiddeling door de bedrijfscom-
missie - verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. In het kader
van dit onderzoek is het interessant dat de kantonrechter te Amsterdam oor-
deelde dat de wens van een ondernemer om tot 66n regime van arbeids-
voorwaarden te komen op zichzelf voldoende reden is om de vervangende

63    Artikel 26 WOR.
64   Hoge Raad 7 oktober 1988, ROR 1988, 34 (AKZO); Hoge Raad 7 oktober 1988, ROR

1988,   35   (IBAI);   Hoge   Raad   11   februan   2000,  JAR   2000,   86  (Belastingdienst)   en
kantonrechter Amsterdam 5 januari 1995,JAR 1995, 156. Zie ook Schutte 1998, blz. 16.

65  Artikel 27 lid 3 WoR. Zie ook rechtbank Haarlem 7 april 1987, ROR 1987, 15;
kantonrechter Delft 8 december 1988, ROR 1988, 37; rechtbank Amsterdam 5 april
1989, ROR 1989, 14 en rechtbank Amsterdam 12 januari 1993, ROR 1993, 23.
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toestemming te verlenen, mits voor het overige geen (zwaarwichtige) bezwa-
ren door de ondernemingsraad zijn geventileerd.66 Het ligt dus kennelijk op
de weg van de ondernemingsraad om deze inhoudelijke tegenargumenten
aan te geven. Ik deel deze mening van de kantonrechter niet. In paragraaf
3.3 - over het eenzijdigewijzigingsbeding (artikel 7:613 BW) - betwijfel ik of
een wens van de werkgever om tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaar-
den te komen kan worden aangemerkt als een zwaarwichtige reden. In mijn
visie ligt het op de weg van de werkgever om het instemmingsverzoek deug-
delijk te onderbouwen. Vervolgens is het aan de ondernemingsraad om hier-
op een inhoudelijke reactie te geven, waarbij ook de beweegredenen van de
werkgever om tot een harmonisatie te komen ter discussie kunnen worden
gesteld.

Hierboven is aangegeven dat een harmonisatie van arbeidsvoonvaarden
veelal voortvloeit uit een fusie of overname. Door een fusie (en de daarop
volgende integratie) komt een aantal arbeidsvoorwaardenregelingen samen,
hetgeen voor de werkgever/ondernemer aanleiding kan zijn om tot een
harmonisatie van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden over te gaan. Dat een
voorgenomen fusie of overname  in het algemeen een adviesplichtige aangele-
genheid is staat buiten kijf. Alhoewel een fusie of overname niet in artikel 25
lid  1 woR staat vermeld als een adviesplichtig besluit, kan een fusie of over-
name bijna altijd worden aangemerkt als een 'overdracht van de zeggen-
schap' (sub a) of een 'belangrijke wijziging in de organisatie van de onderne-
ming' (sub b).67 Dit doet vervolgens de vraag rijzen of de ondernemingsraad
bij het uitbrengen van zijn advies met betrekking tot een fusie of overname
een (eventuele) toekomstige harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden mag
betrekken.

Artikel 25 lid 3 WOR bepaalt dat een adviesaanvraag inzicht moet ver-
schaffen in de naar aanleiding van het besluit te verwachten personele
gevolgen alsmede de wijze waarop deze consequenties worden ondervangen.
Een eventuele harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is een personele aange-
legenheid. Dit betekent dat een ondernemingsraad bij zijn advies de gevolgen
van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden mag betrekken.(,8 Dit geldt
met name ook voor in de toekomst in dat kader te verwachten instemmings-
aanvragen. Door de Ondernemingskamer wordt immers niet uitgesloten dat
een samenloop tussen het advies- en instemmingsrecht bestaat.69 De vraag is
echter hoe ver deze bevoegdheid reikt.

66 Kantonrechter Amsterdam  l l  mei  1999, ROR  1999,29.
67 Zie hieromtrent nader Kemperink 2002, blz. 5 e.v.
68 Zie bijvoorbeeld Ondememingskamer 16 september 1999„/OR 2000,49.
69 Ondernemingskamer 3juni 1999,JAR 1999,147.
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De Ondernemingskamer toetst een besluit dat afwijkt van een uitgebracht
advies aan het criterium of sprake is van een (kennelijk) onredelijk besluit.70

Daarbij gaat de rechter ervan uit dat een ondernemer over beslissingsvrijheid
beschikt. Er is immers 'slechts' sprake van een advies van de ondernemings-
raad. De redelijkheidstoetsing door de Ondernemingskarner is dan ook mar-
ginaal. Dit is slechts anders wanneer de besluitvorming niet op een juiste
wijze tot stand is gekomen. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van een
overzicht van de te verwachten personele gevolgen en de te nemen maat-
regelen om deze consequenties te ondervangen. Daarbij moet de onderne-
mingsraad wel zijn belang aantonen.71

Uit de jurisprudentie blijkt dat de Ondernemingskamer grote waarde
hecht aan het aangeven en ondervangen van de personele consequenties in
de   adviesaanvraag. 72 De Ondernemingskamer toetst een regeling (bijvoor-
beeld een sociaal plan) echter niet (verregaand) inhoudelijk. Dit betekent dat
een ondernemingsraad, wanneer ten tijde van het uitbrengen van het advies
duidelijkheid bestaat dat een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden op ter-
mijn zal plaatsvinden, op dat moment mag verlangen dat het harmonisatie-
voorstel integraal aanwezig is, opdat hij dit bij zijn advisering kan betrekken.
Een enkele toezegging dat bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden in totaliteit
niet verslechteren of dat het loonniveau wordt gewaarborgd, verstrekt onvol-
doende inzicht in de daadwerkelijke personele gevolgen die het voorgenomen
besluit met zich meebrengt alsmede hoe deze worden ondervangen.73 Uit de

jurisprudentie kan echter ook worden opgemaakt dat de ondernemingsraad
beperkt is in zijn adviesrecht wanneer het gaat om arbeidsvoorwaarden voor
nieuwe werknemers (los van het instemmingsrecht), zeker wanneer de

70      Artikel 26 WOR. Zie Ondernemingskamer 13 november  1980,311981,588 en Onderne-
mingskamer 22 januari 1981, iy/ 1982,243.

71         Een   goed voorbeeld hiervan   is de verhuizing  van het hoofdkantoor  van de oliemaat-

schappij Total van Rotterdam naar Antwerpen. Deze besluitvorming werd door de
ondememingsraad twee maal aan de Ondernemingskamer voorgelegd. Omdat in het
eerste besluit nagenoeg geen aandacht was geschonken aan de te verwachten personele

gevolgen werd het besluit door de Ondernemingskamer aangemerkt als onredelijk. Het
hierop volgende besluit kon de redelijkheidstoets wel doorstaan, alhoewel de onderne-
mingskamer van mcning was dat het sociaal plan op een aantal punten onvoldocnde was.
Zie Ondernemingskamer  15  mei  1997, JAR  1997,  140  en  Ondernemingskamer  18 juni
1998, N/ 1999, 371,JAR 1998, 150 en,/OR 1998,108.

72 Zie hieromtrent bijvoorbeeld Duk 1998, biz. 3-4.
73     De Ondernemingskamer heeft hieromtrent (nog) niet beslist. Wei was hij hier dichtbij in

overweging 4.7 in zijn beschikking van 23 maart 2000, JAR 2000,81 (Verenigde Tankre-
derij Holding): de ondememingsraad had te weinig informatie ontvangen omtrent de
toekomstige arbeidsvoorwaarden.
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ondernemer aannemelijk maakt dat deze andere (lagere) arbeidsvoorwaar(len
van belang zijn voor de levensvatbaarheid van de onderneming. 74

Op grond van het advies- en/of instemmingsrecht is het voor de onderne-
mingsraad niet mogelijk om een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor
de rechter af te dwingen. Wanneer een ondernerningsraad in zijn advies aan-
dacht besteedt aan de gevolgen van de (te verwachten) harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden, kan een ondernemer van dit advies uitsluitend gemoti-
veerd afwijken. Eventueel kan de ondernemingsraad wel een initiatiefvoorstel
tot harmonisatie indienen, dat hij echter niet inhoudelijk kan afdwingen. Op
grond van de wet kan wel een reactie van de ondernemer op dit initiatief-
voorstel worden uitgelokt, aangezien het in het advies is opgenomen.

De praktijk leert dat op het moment dat een ondernemingsraad omtrent
een voorgenomen fusie ofovernarne moet adviseren veelal geen duidelijkheid
bestaat omtrent de wijze waarop een harmonisatie tot stand zal worden
gebracht. Meestal wordt dan tussen ondernemingsraad en ondernemer de
afspraak gemaakt dat de contouren van de harmonisatie op dat moment
worden aangegeven (inhoud). Vervolgens worden afspraken gemaakt om-
trent de wijze waarop een harmonisatie wordt gerealiseerd (procedureel).75
Daarbij wordt meestal ook geregeld op welke wijze de ondernemingsraad bij
dit harmonisatieproces betrokken wordt, bijvoorbeeld middels een aanvul-
lend advies- of instemmingsrecht. De gemaakte afspraken kunnen in een
ondernemingsovereenkomst worden vastgelegd.

1.3.3 De relatie tussen vakorganisatie en ondernemingsraad

1.3.3.1 Het onderhandelingsprimaat in de literatuur

Zowel de vakorganisatie als de ondernemingsraad kunnen bij een harmoni-
satie van arbeidsvoorwaarden mede op grond van de wet en/of de  CAO een
positie innemen. Dit brengt de vraag met zich mee hoe de onderlinge relatie
tussen deze twee moet worden gezien. Daarbij gaat het om de vraag bij wie
vanuit de juridica het 'primaat' van de onderhandelingen ligt.76 Door de SER
wordt aangenomen dat bij de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden

74 Zie Ondernemingskamer 5 december 1996,JAR 1997, 12 en Ondememingskarner  11 juli
2002, ARO 2002, 105 (Hydron Zuid-Holland), besproken door L Sprengers in SR 2002,
biz. 261-262.

75    Te denken valt aan de afspraak dat de werknemer er niet op achteruit gaat en dat (het
totale pakket van) de nieuwe arbeidsvoorwaarden tenminste gelijk zijn/is aan het huidige
pakket.

76      Zie voor een meer praktische benadering de notitie van de Vereniging voor Medezeggen-
schap omtrent de taakafbakening en samenwerking tussen vakvereniging en onderne-
mingsraden, gepubliceerd  in de nieuwsbrief van oktober  2000  en de notitie  van  de  FNV
d.d. oktober 2000 getiteld CAO en Medezegnsdiap
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een rol is weggelegd voor de vakorganisatie en de ondernemingsraad.77 Daar-
bij vindt de SER dat aan de ondernemingsraad geen bevoegdheden moeten
worden toegekend ten aanzien van de primaire arbeidsvoorwaarden.78 Als
reden hiervoor wordt aangegeven dat dit niet past binnen het Nederlandse
systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Deze opvatting heeft er
mede toe geleid dat in de WOR geen algemeen recht voor de ondernemings-
raad is opgenomen om te onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaar-
den.79

In de literatuur bestaat in principe overeenstemming dat het primaat van
de onderhandelingen omtrent arbeidsvoorwaarden (al dan niet genuanceerd
ten aanzien van bijvoorbeeld primaire en secundaire arbeidsvoorwaar(len)
ligt bij de vakorganisaties. Zo concludeert Heerma van Voss op basis van de
wetsgeschiedenis dat bij onderhandelingen omtrent primaire arbeidsvoor-
waarden het primaat toekomt aan de vakorganisaties. Daarbij sluit hij ove-
rigens niet uit dat ook aan de ondernemingsraad een rol toekomt.80 Van der
Heijden en Van der Hulst betogen vanuit het internationale recht dat het
primaat van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen toekomt aan de CAO-
partijen (en dus de vakorganisaties). Dit volgt volgens hen met name uit de
ILO-verdragen 87 en 98, waarin alleen aan de vakorganisaties een recht op
collectieve onderhandelingen wordt toegekend.81 De Leede komt ook tot de
conclusie dat het onderhandelingsprimaat bij de vakorganisaties ligt. Dit
baseert hij op de mogelijkheid voor individuele leden om het lidmaatschap
van de vakorganisatie op te zeggen. Bij een ondernemingsraad is het voor de
individuele werknemer niet mogelijk om de vertegenwoordiging te beEindi-
gen.82 Volgens Fase en Olbers bestaat tussen een CAO en een ondernemings-
overeenkomst een hiBrarchisch verband waaruit de complementaire taak van
de ondernemingsraad voortvloeit. Uit artikelen 27 en 32 WOR blijkt dat het
(extra advies- en/of) instemmingsrecht van een ondernemingsraad vervalt
zodra de betreffende kwestie inhoudelijk in een CAO is geregeld.83

Een andere kijk op het geheel heeft De Wolff. Zij wijst erop dat een
onder-nemingsraad weliswaar democratisch wordt gekozen, maar de
uiteindelijke besluitvorming bij meerderheid van sternmen plaatsvindt.
Daarenboven kiezen georganiseerde werknemers er doelbewust voor om de
arbeidsvoor-waardenonderhandelingen te laten voeren door de vakorganisa-

77 Zie bijvoorbeeld SER-advies 94/06, blz. 23.
78    SER-advies 17 oktober 1975 Inzake de Taak, Samenstelling en Bevocgdheden Onderne-

miligsmden (in het bijzonder biz. 19-25). Zie hieromtrent ook SER-advies 94/06 Het
arbeidsregiement; het instemmingsrecht van  de  OR, in het bijzonder blz. 21-22.

79    Zie Kamerstukken 13.954, nr. 3 Al\"r, blz. 23
80     Heerma van Voss 1999, biz. 65. Evenzo Van der Heijden 1998, blz  213.
81     Van der Heijden/Van der Hulst 1995, biz. 15
82    Zie De Izede 1988, biz. 134.
83     Fase 1997, biz. 17 en Olbers 1996, biz. 181 e.v. en in het bijzonder biz. 188.
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tie. Om deze redenen acht zij een uitbreiding van het instemmingsrecht van
de ondernemingsraad met besluiten ten aanzien van primaire arbeidsvoor-
waarden niet gewenst.84

Door Jacobs is in het verleden betoogd dat wanneer een drietal
voorzieningen wordt getroffen, de vakbonden het primaat van het arbeids-
voorwaardenoverleg kunnen overlaten aan de ondernemingsraad.85 Daarbij
sluit hij aan bij de later in dit onderzoek te bespreken Betriebsvereinbarung.
Dit betreft de Duitse variant van de ondernemingsovereenkomst, waarin de
ondernemingsraad afspraken kan maken omtrent arbeidsvoorwaarden, welke
afspraken rechtstreeks doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomsten
van de werknemers. Dat het primaat daadwerkelijk ligt bij de vakorganisaties
wordt doorJacobs kennelijk als vanzelfsprekend beschouwd. Voor de goede
orde wil ik erop wijzen dat ook in Duitsland wordt aangenomen dat het
primaat van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen ligt bij de vakorgani-
saties die  een CAo ( Tal,4 kunnen afsluiten ten nadele van de ondernemings-
raad  (Betdebsrat).86 Dit komt in het bijzonder tot uiting in § 77 en § 87
BetrVG.

Het is overigens niet zo dat de vakorganisatie altijd de ondernemingsraad
opzij zet. In het ING-arrest heeft de Ondernemingskamer aangegeven dat een
ondernemingsraad bij het uitoefenen van zijn adviesrecht niet gebonden is
aan een door de vakorganisaties afgesloten sociaal plan. Bij het uitbrengen
van zijn advies mag de ondernemingsraad het sociaal plan betrekken (vgl.
artikel 25 lid 3 WOR), maar is hieraan niet gebonden.87 Hieruit blijkt dat
beide instituten naast elkaar staan en niet boven elkaar.

1.3.3.2 Een herijking van het onderhandelingsprimaat

Op grond van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat het
arbeidsvoorwaardenoverleg niet door de vakorganisaties wordt gemonopoli-
seerd. Vakorganisaties en ondernemingsraden beschikken beide over het
recht om te onderhandelen omtrent collectieve arbeidsvoorwaarden. Wel kan
uit de wet en literatuur worden opgemaakt dat het primaat van de onderhan-
delingen bij de vakorganisaties ligt. Bij onderlinge strijdigheid van de
gemaakte afspraken gaat het akkoord met de vakorganisaties in de vorm van
een CAO boven de rechten en de onderhandelingsvrijheid van de onderne-

84     De WolfT 1994, biz. 212-213.
85        Jacobs   1996,  biz.  919.  Het gaat daarbij volgens  hem om gelijktijdige verkiezingen  van  de

ondernemingsraden, vrilgestelde leden voor de ondernemingsraden en vakbonden en de
Euro-ondernemingsraden.

86 Zie hieromtrent naderJacobs 1991, biz. 712-716.
87   Ondernemingskamer 31 maart 1994, JAR 1994, 89. Dit is slechts anders wanneer de

ondernemingsraad het afsluiten van het sociaal plan volledig heeft overgelaten aan de
vakorganisaties: Ondernemingskarner 13 juli 1999,JAR 1999,178
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mingsraad. Een goed voorbeeld hiervan vormt artikel 27 lid 3 WOR, waaruit
blijkt dat het instemmingsrecht van de ondernemingsraad terugtreedt zodra
de instemmingsplichtige aangelegenheid inhoudelijk (en blijkens de jurispru-
dentie uitputtend) in een CAO is geregeld. Deze visie is in 2000 nogmaals
door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid expliciet aange-
geven88:

'Voor het kabinet is een belangrijk uitgangspunt dat het primaat van arbeidsvoor-
waardenvorming bij werkgever en vakbeweging blijft, met benutting van de
potentie van de ondernemingsraad op dit terrein'.

Voor wat betreft de ILO-verdragen (conventies) kan men zich overigens
afvragen of deze verdragen, zoals Van der Heijden en Van der Hulst
betogen, ook het primaat neerleggen bij de vakorganisaties ten nadele van
ondernemingsraden. Daarbij moet tevens in het oog worden gehouden dat
deze verdragen overeengekomen zijn voor vele landen die geen systeem van
ondernemingsraden (en in het bijzonder zoals in Nederland of Duitsland)
kennen. Blijkens artikel 4 van conventie 98 ligt het op de weg van de lidstaat
om maatregelen te treffen

'om de volledige ontwikkeling en het volledig gebruik aan te moedigen en te
bevorderen van procedures voor het vrijwillig onderhandelen tussen werkgevers of
werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties, ten einde de arbeidsvoor-
waarden door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten te regelen'.

Uit deze formulering blijkt uitsluitend een aanmoedigende houding, welke
niet uitsluit dat ook andere onderhandelingen, bijvoorbeeld door een onder-
nemingsraad, plaatsvinden. De verdragen bieden alleen bescherming tegen
benadeling vanwege vakbondsactiviteiten. Het begrip 'volledig' geeft enkel
aan dat geen beperkingen op het recht zijn toegelaten. Dit sluit echter niet uit
dat ook anderen over een onderhandelingsrecht beschikken: er wordt immers
niet gesproken over een uitsluitend recht. Daarbij is conventie 87 gericht op
de bescherming van de vakverenigingsvrijheid tegenover de staat en
conventie 98 op de vakverenigingsvrijheid in relatie tot de werkgevers. Er is
dan ook sprake van een recht van de vakorganisaties, maar niet van een
monopolistische situatie (verbod voor anderen zoals een ondernemingsraad
of personeelsvergadering).89 Daarenboven volgt uit de freedom ofassociation
ook de vrijheid om g66n lid te worden.90 In het verlengde hiervan mag ik ook

88    Kanterstukken I 26.358, nr. 222 en 222a: 'Notitie (zelf)regulering: relatie wetgever,
sociale partners / medezeggenschapsorgaan in de arbeidsverhoudingen' Citaat alkom-
stig uit nr. 222a, biz. 6.

89      Committee ol' experts on the application of conventions and recommendations, General
Survey 1994, § 97 en § 106

90     Boonstra 1996, blz. 66.
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wel   wijzen op conventie 154, alwaar de lidstaten erkennen om collective
bargaining te bevorderen, maar waarin ook het recht om niet te onder-
handelen wordt erkend.91 Ook niet onbesproken mag het (minder bekende)
ILO-verdrag  135 zijn. Artikel 5 van dit verdrag luidt:

'Where there exist in the same undertaking both trade union representatives and
elected representatives, appropriate measures shall be taken, wherever necessary,
to ensure that the existence of elected representatives is not used to undermine the
position of the trade unions concerned or their representatives and to encourage
co-operation on all relevant matters between the elected representatives and the
trade unions concerned and their representatives'.

Volgens Boonstra valt hieruit op te maken dat het recht op onderhandelen is
voorbehouden  aan de vakorganisaties. 92 Deze mening wordt bijvoorbeeld
door Olbers niet gedeeld.93 Hij stelt dat het beide, vakorganisatie en onder-
nemingsraad, vrijstaat om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen; er is
alleen een keuze gemaakt aan wie het onderhandelingsprimaat toekomt. Zo
geeft de wet op een aantal punten expliciet aan dat afwijking alleen door
middel van driekwart dwingend recht tot stand kan komen. Evenzo wijst
Olbers op artikelen 27 lid 3 en artikel 32 lid 3 WOR. Een strijd met de ILO-
verdragen wordt door hem niet aangenomen. Een vergelijkbaar standpunt
heeft onlangs de minister ingenomen.94 In mijn ogen moet het primaat van
de vakorganisaties, zoals reeds eerder aangegeven, worden gezien als een nile
of conflict. Wat moet er gebeuren bij een tegenstrijdigheid? Van toekenning
van een monopoliepositie is geen sprake. Dit blijkt eens te meer nu de verdra-
gen ook aangeven dat een vrijheid bestaat om juist ni6t te onderhandelen.

Evenzo kan een monopolistisch recht van de vakorganisaties niet worden
opgemaakt uit de internationale regelgeving zoals artikel 23 Universele
Verklaring voor de Rechten van de Mens, artikel 11 EVRM, artikel 5 ESH of
het EU-Grondrechtenhandvest. Dit ligt ook in de lijn van de mededeling van
de minister gedurende de parlementaire behandeling van de laatste grote
wetswijziging van de WOR ten aanzien van artikel 28 en 32 WOR:

'men is in ondernemingen op dit punt nu eenmaal vrij om te doen wat men wil'.95

91 Vergelijk artikel 5 en 8 van deze conventie.
92    Boonstra 1996, biz. 270. Deze opvatting wordt overigens op biz. 269 in bedekte termen

genuanceerd.
93    Oil)ers 1996, blz. 188.
94 Eerste Kamer vergaderiaar, 2001-2002, 22a, nr. 9b, notitie 'De relatie CAO-onderne-

mingsraad en de doorwerking van afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst: cen

juridische notitie', biz. 12.
95    Zie nota naar aanleiding van het nader verslag door de regering, SER-advies 94/96, biz.

32 en 58.
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Op verzoek van de Eerste Karner hebben een aantal vooraanstaande

deskundigen op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen hun
persoonlijke mening gegeven op de relatie tussen wetgever, sociale partners
en medezeggenschapsorganen in de arbeidsverhoudingen.96 In zijn reactie
hierop geeft de minister aan dat de CAo het getigende instrument voor de
arbeidsvoorwaardenvorming is. Het primaat van de CAO boven andere
instrumenten van ordening van arbeidsvoorwaarden staat volgens hem niet
ter discussie.97

Op dit moment ligt het primaat in mijn ogen daadwerkelijk bij de
vakorganisaties. Dit laat echter onverlet de vraag of deze opvatting uit de
vorige eeuw thans nog stand kan houden. Artikel 2 WOR omschrijft de taak
van de ondernerningsraad ruim. Voorts geeft artikel 28 WOR aan dat een
ondernemingsraad ook de arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming,
hetzij primair, hetzij secundair, tot zijn aandachtsgebied mag rekenen. Dit
credert voor de ondernemingsraad onderhandelingsruimte, los nog van zijn
advies- en/of instemmingsrecht.

1.3.3.3 De maatschappelijke opvatting

In 1988 signaleerde De Leede  dat het opvallend was dat veel ondernemers in
artikel 27 lid 3 WOR geen beperking zien om met de ondernemingsraad over
andere dan de in artikel 27 WOR genoemde aangelegenheden te praten. Dit
ondanks het feit dat dit veelal CAo-aangelegenheden betroffen. 98 De
afgelopen jaren heeft een verschuiving van het onderhandelingszwaartepunt
plaatsgevonden  van de vakbond  naar de ondernemingsraad. 99 Het  komt
regelmatig voor dat ondernemingsraden rechtstreeks met de ondernemer/
werkgever onderhandelen over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (inclusief
de primaire).100 In de (lagere) rechtspraak wordt bovendien erkend dat het de
werkgever vrijstaat om met de vakbond of de individuele werknemers te

96     De bijdragen zijn als bijlage opgenomen in het voorlopig verslag van de vaste commissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  van de Eerste Kamer, vastgesteld  op 13 maart
2001, vergaderjaar 2000-2001, nr. 229. Het bevat opinies van mrs Bloemarts, Fase,

Geers, Heerma van Voss, Van den Heuvel, Rood en Van den Toren. In hun bijdragen
reageren deze deskundigen op de notitie van de minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid d.d. 4 mei 2000, getiteld 'Notitie (zell)regulering relatie wetgever, sociale part-
ners/ medezeggenschapsorgaan in de arbeidsverhouding', Eerste Kamer 1999-2000, nr.
222 en 222a.

97 Eerste Kamer vergade,jaar 2000-2001, nr. 9 MvA d.d. 24 september 2001, biz. 8. Deze
opvatting is door de minister in ziin hierop volgende notitie 'De relatie CAO-onderne-

mingsraad en de doorwerking van afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst: een

juridische notitie', Eerste Kamer 2001-2002,2223, nr. 9b, biz. 1, herhaald.
98     Zie De Leede 1988, biz. 132.
99 Zie bijvoorbeeld Bijlsma 1999, blz. 4, Van den Hurk 1999, blz. 16-19; Bus 2000, blz. 10-

12; Van Liempt/Van Uffelen 2000, blz. 244-252 en Van Gijzen 2001.
100   Bruin 1998 en Zondag 2002a.
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onderhandelen omtrent de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. 101 Evenzo er-
kent de rechter het recht van de ondernerningsraad om bij de rechter nale-
ving van de arbeidsvoorwaarden te vorderen. 102 Bovendien kijkt de rechter
bij de beoordeling van de vraag of een collectieve actie  door een vakorganisa-
tie rechtmatig is tevens naar de staat van het overleg tussen de onderne-
mingsraad en de ondememer. '03 In de literatuur wordt dan ook regelmatig
gepleit voor een uitbreiding van het onderhandelingsrecht van de onderne-
mingsraad, bijvoorbeeld door een uitbreiding van het instemmingsrecht.'04

In het verlengde hiervan is de rechter bereid om een rol aan de onderne-
mingsraad toe te kennen. Een voorbeeld hiervan is een kwestie die aan de
president van de rechtbank in Den Haag werd voorgelegd.105 Het ingenieurs-
bureau Grabowsky en Poort had aan zijn ondernemingsraad extra bevoegd-
heden toegekend op het terrein van de (primaire) arbeidsvoorwaarden-
vorming. Dit was voor de vakorganisaties reden om dit recht in kort geding
aan te vechten. De president kwarn tot het oordeel dat geen strijd bestond
met de internationale verdragen. Daarnaast maakte hij uit de wetsgeschiede-
nis van artikel 32 WOR op dat het de werkgever niet is verboden om met de
ondernemingsraad te onderhandelen omtrent de toepasselijke arbeidsvoor-
waarden. De vordering van de vakorganisaties werd dan ook afgewezen.

In Duitsland is ook gediscussieerd omtrent de verhouding tussen de
vakorganisaties en hun Tan)Conderhandelingsrecht en de ondernemingsraad
en zijn mogelijkheid om een Betziebsvereinbarung aS te sluiten. Aldaar wordt
aangenomen  dat  het   Tanf hiErarchisch  van een hogere  orde  is  dan  de
Betriebsvereinbarung. Voor een nadere bespreking wordt verwezen naar
subparagraaf3.6.12.

Het is jammer dat de Hoge Raad zich omtrent de verhouding tussen
ondernemingsraad en vakorganisatie tot op heden niet heeft uitgelaten. Dit
had bijvoorbeeld gekund in zijn arrest van 5 februari 1999.86 In deze kwestie
had de werkgever buiten de vakorganisatie om met de ondernemingsraad
een akkoord gesloten. Dit was volgens de vakorganisatie een ondermijning
van de CAO. De Hoge Raad oordeelde uitsluitend dat de vakorganisatie
beschikte over voldoende belang om in kort geding te worden ontvangen. Op
de onderlinge relatie werd (helaas) niet ingegaan. Wel heeft de Hoge Raad

101    President rechtbank Amsterdam 27 februari 1992, KG 1992, 106.
102 Zie bijvoorbeeld president rechtbank Haarlem 20 februari 1990, ROR 1990, 17 en

rechtbank Rolterdam 4 november 1994,JAR 1994, 248 en ROR 1995,11.
103 President rechtbank Amsterdam 16 februari   1990,  KG  1990,  99 en president rechtbank

Roermond 12 juli 1991, KG 1991, 264.
104 Zie bijvoorbeeld Mulder 1992, biz. 160-162; Koning 1994, blz. 249 en Zondag 2002a.
105 President rechtbank  Den  Haag   19 mei 1992, JAR   1992,22. Deze uitspraak  is  door  de

diverse spelers in het toenmalige veld besproken, waardoor interessante achtergrond-
informatie naar boven komt Zie hiervoor de bijdragen van L Sprengers, T. de Rijk, K.
Kaars en H de Haan, 'De affaire Grabowsky', in: De Bruijn 1993, blz. 100 e.v.

106  JAR 1999,62.
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een eerste afbakening gegeven. In een arrest van  11 februari 2000 overweegt
de Raad dat het blijkens de wetsgeschiedenis niet de bedoeling van de wetge-
ver is geweest om een ondernemingsraad een instemmingsrecht te verstrek-
ken ten aanzien van het vaststellen of wijzigen van primaire arbeidsvoor-
waarden.'07 Feit is echter dat dit niets zegt over de daadwerkelijke taakafba-
kening tussen vakorganisatie en ondernemingsraad. Het arrest ziet alleen op

de omvang van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.
Daarenboven blijkt dat de vakorganisaties zich de afgelopen eeuw hebben

ontwikkeld van belangenbehartigers van de leden tot een gesprekspartner op
macro-economisch niveau. De STAR en de SER zijn hier goede voorbeelden
van. Ook staat het vakbondslidmaatschap onder druk. De vakorganisaties
hebben te maken met dalende ledentallen. Deze laatste ontwikkeling brengt
met zich mee dat steeds vaker de minderheid (leden van een vakorganisatie)
de meerderheid (niet-leden) overstemt. De niet-leden worden immers ten
gevolge van incorporatiebedingen in de individuele arbeidsovereenkomsten
en/of de toepassing van artikel 14 Wet CAO ook 'gebonden' aan de CAO.
Wanneer hierbij tevens in ogenschouw wordt genomen dat ook een aantal
leden van de vakorganisatie tegen het akkoord kunnen hebben gestemd, is de
conclusie gerechtvaardigd dat in veel gevallen de minderheid regeert over de
meerderheid.

Een representativiteitstoets wordt door de wet en de rechtspraak niet
vereist. Van een democratisch principe, onder andere betoogd door De Wolff
en De Leede, is geen sprake. Het opzeggen van het lidmaatschap van de
vakorganisatie leidt er niet toe dat dfis geen binding met de CAO ontstaat. De

werking blijft het voormalige lid in ieder geval als gevolg van een incorpora-
tiebeding en/of artikel  14 Wet CAO volgen. Deze constatering geldt overigens
ook wanneer geen CAO in het spel is. Uit artikel 3.6 van de Kantonrechters-
richtlijn blijkt dat een kantonrechter in principe een sociaal plan volgt dat de
werkgever met een representatieve vakorganisatie heeft afgesloten. Ook dan
heeft het opzeggen van een vakbondslidmaatschap enkel een symbolische
waarde.108 Hier geldt echter nog wel de representativiteitseis.

Een andere trend is dat ondernemingsraden steeds vaker bij de vaststel-

ling van de arbeidsvoorwaarden worden betrokken, bijvoorbeeld als onder-
handelingspartner bij het vaststellen van een personeelshandboek met dezelf-
de inhoud als een CAO. Door middel van een incorporatiebeding in de indivi-
duele arbeidsovereenkomsten kan worden bewerkstelligd dat de voorwaarden
doorwerken in de individuele arbeidsrelaties. Ook komt het voor dat CAO's

107   JAR 2000,86.
108 Zie voor een voorbeeld van een gebondenheid van een niet-lid aan een met de

vakbonden afgesloten sociaal plan kantonrechter Utrecht 8 april 1999,JAR 2000, 35. Zie
voor een acceptatie van een sociaal plan afgesloten met de ondernemingsraad kanton-
rechter Lelystad 3 mei 2000,JAR 2000,28. Zie voor een nagenoeg gelijk criterium bij een
kennelijk onredelijke opzegging Hoge Raad 14juni 2002,JAR 2002, 165.
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het onderhandelingsrecht omtrent de uitwerking van de afspraken mandate-
ren aan de ondernemingsraad.'09 Dit hangt wellicht samen met de tendens
dat in CAO's steeds meer fiexibelere afspraken worden gemaakt, hetgeen
betekent dat de uitwerking decentraal plaatsvindt, waarbij vakorganisaties de
menskracht missen om per werkgever tot individuele afspraken te komen.

1.3.3.4 De moderne benadering

Bovenstaande ontwikkelingen rechtvaardigen een aanpassing van het tot op
heden gebezigde standpunt dat het onderhandelingsprimaat in principe ligt
bij de vakorganisaties. Het lijkt mij verstandig om de ondernemingsraad een
gelijkwaardige rol in het geheel toe te kennen. Dit hoeft in de praktijk tot niet
al te veel problemen te leiden, met name wanneer binnen een bedrijf de
organisatiegraad hoog is. Wanneer de organisatiegraad laag is, ligt het meer
voor de hand dat het medezeggenschapsorgaan het primaat van de arbeids-
voorwaardenonderhandeling verkrijgt. De werkgever beschikt dan over een
keuzevrijheid.

In een notitie van 4 mei 2000 signaleert de regering dat de ondernemings-
raden te maken hebben met een onderbezetting en een overbelasting. Het
verzwaren van hun taak met de arbeidsvoorwaardenvorming zou daarom
niet wenselijk zijn.110 Ik vind dit geen sterk argument. Het staat een onder-
nemingsraad vrij om al dan niet te onderhandelen omtrent de arbeidsvoor-
waarden. Wanneer de raad zich hiertoe niet, om wat voor reden dan ook, in
staat acht, hoeft hij niet te onderhandelen. Een ondernemingsraad die niet in
staat is om een arbeidsvoorwaardelijke taak te vervullen schuift deze
eventueel door naar de vakorganisatie  of vice versa.  Of er wordt in het geheel
niet onderhandeld. Er bestaat immers contractvrijheid.

Bij een conflict over een akkoord dat zowel met de vakorganisaties als de
ondernemingsraad tot stand komt zal overeenkomstig het Gunstigkeitsprinzip
moeten worden geoordeeld, in samenhang met de bepalingen van de Wet
CAO. Met andere woorden: de meest gunstige regeling gaat in mijn ogen
v66r. Dit volgt uit de wilsuiting door de werkgever. Dit laatste brengt met
zich mee dat nog steeds rekening moet worden gehouden met artikel 14 Wet
CAO.

Deze gelijkschakeling wordt in mijn ogen niet beperkt door een eventueel
kennisgebrek bij de ondernemingsraad. De ervaring leert dat ook vakbonden
bij het voeren van CAO-onderhandelingen een steek kunnen laten vallen of
minder geinteresseerd kunnen zijn wanneer de organisatiegraad laag is.
Daarenboven beschikt de ondernemingsraad over het recht om op kosten

109 Zie hieromtrent Fase 2000, in het bijzonder blz. 201-202 en Pepers 2002, met name blz.
31-32.

110 Kamentukken 26.538, nr. 2223, blz. 10.
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van de ondernemer een deskundige in de arm te nemen. Op deze wijze kan
een eventueel gebrek aan kennis worden gecompenseerd. Een bijkomend
voordeel is bovendien dat een ondernemingsraad democratisch door alle
werknemers wordt gekozen. Hiermee wordt met name recht gedaan aan
werknemers die niet lid zijn van een vakorganisatie en werkzaam zijn bij een
werkgever met een lage organisatiegraad.

Tegen de argumenten v66r gelijkschakeling kan worden ingebracht dat
een ondernemingsraad niet beschikt over het stakingsrecht. Bovendien
bevinden ondernemingsraadsleden zich in een ondergeschikte rol tegenover
de werkgever. Ook kan worden betoogd dat door het onderhandelingsrecht
toe te delen aan zowel de ondernemingsraad als de vakorganisatie, de werk-
gever beide tegen elkaar kan uitspelen. Ik acht deze kritiek niet overtuigend.
De ervaring leert dat veel ondernemingsraden zich professioneel opstellen en
beschikken over kennis van de eigen organisatie. Het ontbreken van een
stakingsrecht doet hier niets aan af. Bovendien kan een ondernemingsraad
nog altijd een achterbanbijeenkomst houden, hetgeen in de praktijk reeds een

beproefd middel is gebleken. Tevens kan een ondernemingsraad zijn
achterban oproepen tot andere vormen van collectieve actie, zoals stiptheids-
acties. Ook de ondergeschikte positie van de ondernemingsraadsonder-
handelaars acht ik niet onoverkomelijk. Bij CAO-onderhandelingen zitten
zonder enig probleem vaak werknemers/kaderleden in de onderhandelings-
delegatie van de vakorganisatie. Bovendien beschikken de ondememings-
raadsleden over een beschermde rechtspositie. Tot slot zie ik ook het tegen
elkaar uitspelen van beide partijen niet als een retel risico. Ik acht alle
betrokkenen voldoende professioneel om hiervoor te waken. Bovendien
bestaat dit gevaar ook wanneer meerdere vakbonden onderling concurreren
om de 'gunst' van het afsluiten van een CAO." 1 Interessant is dat in het kader
van deze discussie een onderscheid bestaat tussen het subsidiariteitsbeginsel
en het solidariteitsbeginsel. Het eerste beginsel ziet op de hi8rarchische
verhouding; het tweede op de onderlinge eensgezindheid tussen vakbond en
ondememingsraad. ' 12  Niet   valt   in   te zien waarom in Nederland  niet  het
solidariteitsbeginsel kan worden gevolgd.

Wanneer het onderhandelingsrecht wordt geaccepteerd, is het nog maar
een kleine stap naar het oprekken van artikel 27 lid l WOR naar een algeheel

instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij het wijzigen van (primaire)
arbeidsvoorwaarden, al dan niet terugtredend wanneer een aangelegenheid
uitputtend in een CAO is geregeld. In het verleden hebben diverse schrijvers
hiervoor al gepleit en niet valt in te zien waarom dit niet alsnog in de wet

111    Zie in het bijzonder Hablitzel 2001.
112 Zie Hablitzel 2001, blz. 471.
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wordt opgenomen. 113 Wellicht zullen   het de vakorganisaties   zijn   die   dit
binnen de SER zullen proberen tegen te houden.

Vooralsnog zal nog veel water door de Rijn moeten stromen om dit te
bewerkstelligen. De vakorganisaties beschikken over een sterke positie op
macro-economisch niveau. Om deze reden is het dan ook niet verwonderlijk
dat het in de aanhef van deze paragraaf genoemde SER-advies zo duidelijk
het onderhandelingsprimaat bij de vakbond legt. Evenzo zal verderop in dit
onderzoek blijken dat vakorganisaties er bijvoorbeeld gedurende de parle-
mentaire behandeling van het eenzijdigewijzigingsbeding voor hebben
gezorgd dat de aanvankelijk essentiele positie van de ondernemingsraad werd
beperkt.

1.3.3.5 De verdeling in de praktijkt 14

De hiervoor genoemde juridische situatie blijkt in de praktijk niet vaak tot
een probleem te leiden. Dat vakorganisaties zich bezighouden met het af-
sluiten van arbeidsvoorwaarden staat buiten kijf. Ook ondernemingsraden
houden zich op grote schaal met arbeidsvoorwaardelijke regelingen bezig. In
1998 heeft Bruin onderzoek verricht naar de rol van ondernemingsraden bij
de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden. Daarbij is gebleken dat arbeids-
voorwaarden een aanzienlijk deel van de agenda van de ondernemingsraden
in beslag nemen.115 Uit een enquBte blijkt dat 66n op de drie ondernemings-
raden over primaire arbeidsvoorwaarden en 82% over secundaire arbeids-
voorwaarden onderhandelt,  en  daar  ook de voordelen van inziet. 116 Boven-
dien verwachten de geEnqu6teerde ondernemingsraden dat deze bemoeienis
in de toekomst toeneemt. 1 1 7

Veelal trekken de vakorganisaties samen op met de ondernemingsraad.
Dit is vaak het gevolg van het feit dat de (kader)leden van de vakbond ook lid
zijn van de ondernemingsraad. Dit bevordert de mogelijkheid om gezamen-
lijke afspraken te maken, zoals over de onderlinge taakafbakening. Uit het
onderzoek is gebleken dat ondernemingsraden met name zelf onderhandelen
wanneer de organisatiegraad binnen de onderneming laag is, in het bijzonder
binnen de zakelijke dienstverlening. 1 18 Aangezien een vakorganisatie veelal
het sociaal plan afsluit omdat de CAO dit recht bijvoorbeeld aan haar toekent,

113  In het verleden hebben onder andere Geers 1994, biz. 167 en Koning 1996, blz. 145
hiervoor gepleit.

114      Zie  voor een beschrijving  van een aantal casestudies met betrekking  tot de verhouding
tussen de ondernemingsraad en de vakorganisaties inzake arbeidsvoorwaardenvorming
Smit/Miltenburg 1997 en de diverse bijdragen in De Bruijn 1993.

115   Bruin 1998, biz. 12.
116   Bruin 1998, biz. 13-14.
117   Bruin 1998, blz. 22.
118   Bruin 1998, blz. 17 en 19.

30



kan zij in dit sociaal plan vaak al een uitgangspositie met de werkgever af-
spreken. Hierbij valt te denken aan de wijze waarop de harmonisatie plaats-
vindt, de inhoud van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en de daarbij behoren-
de overgangsregeling.

Bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is een tweetal ontwikke-
lingen zichtbaar. Deze bewegingen staan los van elkaar en kunnen gelijktijdig
voorkomen. Allereerst kunnen tussen de ondememingsraad en de vakbond
omtrent de aandachtsgebieden afspraken worden gemaakt. Daarbij richt de
vakbond zich veelal op de primaire arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan worden
gedacht aan de toepasselijke CAO, de loonhoogte en de toepasselijke over-
gangsregeling bij een wijziging daarvan. De ondernemingsraad richt zich dan
op de (bedrijfsmatige) regelingen, zoals ziekmeldingsprocedures. Daarnaast
kan de ondernerningsraad een informerende rol innemen ten gunste van de
vakbond. Dit is het gevolg van de directe binding van de ondernemingsraad
met de organisatie. Voorts wordt door de vakorganisaties veelal geaccepteerd
dat de ondernemingsraad de materie inhoudelijk beter beheerst dan de vak-
bond. Deze laatste staat immers verder weg van de organisatie. Hierdoor zijn
de bedrijfseigen regelingen haar meestal vreemd. Evenzo is de vakorganisatie
vaak ook minder op de hoogte van de gevoelens die op de werkvloer spelen,
met name wanneer een lage organisatiegraad bestaat of een bedrijfsleden-
groep ontbreekt.

Tegenover deze inhoudelijke voordelen kan de vakbond wel zijn deskun-

digheid plaatsen - op het arbeidsvoorwaardelijke vlak, maar wellicht nog
meer op het terrein van de onderhandelingstactiek. Vakbondsbestuurders
zijn veelal professionele onderhandelaars. Om deze reden neemt de vakbond
bij de onderhandelingen veelal een leidende rol in. Bovendien beschikt een
ondernemingsraad niet over machtsmiddelen zoals het recht op collectieve
actie. De mogelijkheden van de ondernemingsraad zijn in principe beperkt
tot de rechten genoemd in de WOR. ' 19

Vanuit een strategische optiek kan de ondernemingsraad trachten om een
harmonisatievoorstel integraal ter instemming (en in ieder geval ter bespre-
king) voorgelegd te krijgen. Alsdan valt voor hem een pakketvergelijking te
maken. Daarnaast kan een onderhandelingspositie worden gecreEerd. Rege-

lingen kunnen dan worden uitgeruild, iets wat bij een opdeling van het har-
monisatievoorstel in etappes moeilijker zal kunnen.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de onderhandelingspositie van de
vakbond en de ondernemingsraad niet alleen wordt ingegeven door de
juridica. De collectieve belangenbehartigers kunnen bij de daadwerkelijke
invoering van de harmonisatie ook een belangrijke rol spelen bij de commu-
nicatie van de plannen met de werkvloer. Dit kan arbeidsonrust voorkomen

119 Dit wordt overigens in het reeds genoemde onderzoek door de ondernemingsraden als
een belemmering gezien, Bruin  1998, blz.  15.
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of verminderen en vormt een belang voor de werkgever om tot overeenstem-
ming te komen.

1.4 De in de praktijk gebruikte harmonisatiemodellen 120 121

1.4.1 Inleidende opmerkingen

Alhoewel dit onderzoek een juridische studie betreft, is ook het praktische
aspect van belang. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is reeds aange-
geven wat in de praktijk de redenen voor het uitvoeren van een harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden zijn. Nu een speciale wettelijke regeling hieromtrent
ontbreekt, moet de juridische wetenschap uitsluitsel bieden. Hierbij moet
aandacht worden besteed aan de oplossingen die in de praktijk voor het
uitvoeren van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden zijn ontwikkeld.
Aan het slot van dit onderzoek zal ik deze oplossingen aan de hand van de
conclusies van hetjuridische onderzoek tegen het licht houden.

Het doorvoeren van een harmonisatie is het eenvoudigst wanneer de
werkgever hiervoor ruimhartig financiifle middelen ter beschikking stelt. Op
dat moment bestaat de mogelijkheid om de voorkomende (individuele) pro-
blemen royaal te ondervangen. Wanneer weinig gelden aanwezig zijn, dan is
de kans groter dat werknemers ontevreden zullen zijn (en het aanbod eventu-
eel zelfs in rechte zullen aanvechten).

Bovendien wordt benadrukt dat het uitvoeren van een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden geen automatisme is. Regelmatig blijkt dat een werkge-
ver er juist voor kiest om niet tot een harmonisatie van de arbeidsvoor-
waarden over te gaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een
harmonisatie te duur uitvalt (denk aan de afkoop van verworven rechten of
het afstorten van pensioenrechten) of wanneer het om bedrij fsmatige redenen
te prefereren valt om verschillende arbeidsvoorwaarden toe te passen. De
CAO-contractcatering is bijvoorbeeld qua niveau beduidend minder van
niveau dan de CAO-ziekenhuizen. Met het oog op de marktsituatie kan het
wenselijk zijn om dan niet tot een harmonisatie over te gaan.

120  Zie voor een beschrijving van een aantal praktijkvoorbeelden van harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden AT.J.M. Jacobs, Rapport practique: Pays-Bas in: La mise en cause
des normes d'enterprise dans six pays de la communaut6 economique europdenne, 1992.
In dit onderzoek wordt onder andere aandacht besteed aan de situatie van de fusie tussen
DAF Bus en United Bus, ABN en AMRO, Willem II en Ebas en een overname tussen
AKZO en DSM.

121 Deze paragraaf alsmede paragraaf 4.3 zijn mede tot stand gekomen aan de hand van
meer dan 50 door mij verrichte casestudies.
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1.4.2 Het traject

1.4.2.1 Het begin

Bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden komen veel aspecten aan
de orde. Naast de juridische component zullen ook financiele, beleidsmatige
en communicatieve overwegingen een rol spelen. De werkgever zal, alvorens
een daadwerkelijke beslissing te nemen, inzicht wensen te hebben in de
kosten die het huidige en het beoogde arbeidsvoorwaardenmodel met zich
meebrengen. Daarenboven moet worden bekeken of het nieuwe arbeidsvoor-
waardenmodel past binnen de missie en visie die het bedrijf heeft. Hierbij
kan worden gedacht aan de bedrijfsvisie in het algemeen en het personeels-
beleid (HRM) in het bijzonder. Hoe wil men personeel inzetten en wat is
binnen dat kader de meest geschikte wijze van beloning? Moet bijvoorbeeld
worden gekozen voor prestatiebeloning, het A-la-cartemodel ofjuist voor een
vast (klassiek) arbeidsvoorwaardengebouw?

Een niet te onderschatten aspect is de wijze waarop het traject van de
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (en met name de inhoudelijke aspec-
ten daarvan) met de werknemers wordt gecommuniceerd. Een harmonisatie
brengt emoties bij het personeel teweeg. Het verschaffen van duidelijkheid en
een goede communicatie is dan ook van essentieel belang. De vakorganisatie
en het medezeggenschapsorgaan kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Deze beschikken veelal over het vertrouwen van de werknerners en kunnen
hen wellicht eenvoudiger bereiken.

Schematisch gaat het dan ook om de volgende aspecten:

inhoud HRM-beleid

communicatle

overgangsregeling/
implementatie

1.4.2.2 De inventarisatie

Voordat de werkgever daadwerkelijk tot een harmonisatie kan overgaan

moet hij een inventarisatie maken van alle binnen zijn bedrijf geldende
collectieve en individuele regelingen. Hierbij kan worden gedacht aan
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toepasselijke CAO's, personeelshandboeken, gebruiken en individueel met
werknemers gemaakte afspraken. Aan de hand hiervan kan een financiEle
berekening plaatsvinden van het arbeidsvoorwaardengebouw.

Daarnaast moet een nieuw arbeidsvoorwaardengebouw worden ontwik-
keld. Hierbij zal voor de werkgever een rol spelen of hij enkel een gelijk-
waardige harmonisatie van arbeidsvoorwaarden wenst te bereiken of dat hij
ook andere doelen heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan bezuinigingen etc.
Wanneer sprake is van een harmonisatie naar aanleiding van een fusie of een
reorganisatie zal het uitgangspunt meestal een budgetneutrale operatie zijn.
Dit betekent dat het nieuwe stelsel van arbeidsvoorwaarden evenveel mag (of
zelfs moet) kosten als het 'oude' stelsel.

Het ontwikkelen van een nieuw stelsel kan op velerlei manieren plaats-
vinden. Veelal zal een fusie of overnarne gepaard gaan met het ontwikkelen
van een nieuwe visie op personeelsbeleid. Wanneer dit bij een harmonisatie
het geval is, dan zal, alvorens een nieuw arbeidsvoorwaardengebouw kan
worden ontworpen, eerst duidelijkheid omtrent deze nieuwe visie moeten
ontstaan.

Bij het ontwerpen van een nieuw gebouw kan de werkgever beslissen
zelfstandig een voorstel te ontwikkelen en dit vervolgens aan het personeel
voor te leggen. Daarbij worden vakorganisaties en medezeggenschapsorgaan
pas ingeschakeld zodra dit volgens de wet moet. Een ander model is dat de
werkgever en de werknemersvertegenwoordigers gezamenlijk tot een akkoord
komen. Aan de hand van een visie op het personeelsbeleid - die eventueel
wel door de werkgever zelf is ontwikkeld - wordt gezamenlijk bekeken hoe
het nieuwe arbeidsvoorwaardengebouw eruit zal zien. Tot slot bestaat ook de
mogelijkheid dat de werkgever de werknemersvertegenwoordiging aan de
hand van een aantal richtlijnen/randvoorwaarden opdraagt een voorstel
voor een nieuw arbeidsvoorwaardengebouw te ontwikkelen. Een randvoor-
waarde hierbij  kan zijn  dat het voorstel kostenneutraal moet uitvallen  of een
gemaximeerd bedrag mag omvatten.

1.4.2.3 De implementatie

Wanneer vervolgens het nieuwe arbeidsvoorwaardenmodel is vastgesteld
moet clit ook daadwerkelijk binnen de organisatie worden geimplementeerd.
Over het algemeen betekent dit dat aan de individuele werknemers een over-
eenkomst (bijvoorbeeld een nieuwe arbeidsovereenkomst) ter ondertekening
wordt voorgelegd. Deze overeenkomst bepaalt onder andere (wellicht tegen
finale kwijting) dat - eventueel onder toepassing van een overgangsregeling -
met ingang van een bepaalde datum het nieuwe arbeidsvoorwaardenregime
geldt. Wanneer de werknemer zich met dit aanbod niet kan verenigen
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bestaat veelal voor hem de mogelijkheid om zijn bezwaren te uiten en ter be-
oordeling aan een commissie voor te leggen.122 Deze commissie zal over het
algemeen de door de werknemer voorgelegde kwestie toetsen aan de hand

van de vraag of de procedure op een juiste wijze is toegepast. Daarnaast

wordt meestal bekeken ofbij de betreffende werknemer sprake is van omstan-

digheden die ertoe leiden dat de harmonisatie tezamen met de overgangs-

regeling  voor deze werknemer als onredelijk kan worden beschouwd. 123

Wanneer dit het geval is, kan een (aanvullende) individuele regeling worden

getroffen (hardheidsclausule). De uitspraak van de commissie kan variEren

van een vrijblijvend advies tot een zwaarwegend of een bindend advies.

Daarnaast mag bij de implementatie ook de administratieve kant van de

zaak niet worden vergeten. Naast de papieren afwikkeling moet veelal ook

nog rekening worden gehouden met reeds afgesloten contracten met derden,
zoals collectieve verzekeringen en andere relaties (bijvoorbeeld het wijzigen

van uwv-administratiekantoor).

1.4.2.4 Overgangsregelingen

Een transfer naar nieuwe arbeidsvoorwaarden gaat over het algemeen

gepaard met een overgangsregeling. Deze regeling moet de negatieve gevol-

gen die de wijziging van arbeidsvoorwaarden met zich meebrengt ondervan-

gen. In de praktijk zijn hiervoor vele modellen ontwikkeld. Hieronder passe-

ren in het kort de meest voorkomende de revue. Daarbij wordt erop gewezen
dat in paragraaf 4.3 nader aandacht wordt besteed aan de vraag onder welke

omstandigheden het beste voor welk model kan worden gekozen.
Het kan voorkomen dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden beter dan of

gelijkwaardig aan de oude zijn, zowel op primair als op secundair of tertiair
terrein. Alsdan bestaat weinig behoefte aan het treffen van een overgangs-

regeling. Wel kan een probleem ontstaan wanneer de nieuwe regeling in
totaliteit gelijkwaardig of beter is, maar op onderdelen een achteruitgang

betekent. In dat geval zijn (individuele) overgangsregelingen, zoals hierna te

behandelen, op hun plaats.
Alhoewel dit wellicht op het eerste gezicht niet voor de hand ligt, komt

deze situatie in de praktijk veelvuldig voor. Daarbij kan worden gedacht aan
een fusie van een tweetal kleine bedrijven die onder dezelfde CAO vallen.

Binnen deze bedrijven zullen veelal nagenoeg geen eigen collectieve

122 Deze commissie wordt veelal bezwaren(advies)commissie of begeleidingscommissie
genoemd. De waarde van haar uitspraak kan velerlei zijn. Meestal wordt het uitgebrach-

te advies aangemerkt als bindend ofzwaarwegend. Daarnaast valt een trend te ontdekken

dat dergelijke commissies steeds vaker ook cen bemiddelende rol tussen werknemer en

werkgever krijgen toebedeeld.
123   Hierbij valt bijvoorbeeld le denken aan werknemers die langdurige linanciale verplichtin-

gen zijn aangegaan op een moment dat de harmonisatie nog niet voorzienbaar was.
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regelingen aanwezig zijn. Een harmonisatie kan dan betrekkelijk eenvoudig
plaatsvinden. Dit geldt ook wanneer sprake is van bijvoorbeeld een overname
waarbij een groot concern een (relatief) klein bedrijf overneemt. Veel grote
concerns beschikken over een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket dat
'boven de markt uitsteekt'. Dit betekent dat werknemers die werkzaam waren
bij het overgenomen bedrijfna harmonisatie verbeterde arbeidsvoorwaarden
zullen hebben. Dit kan onder andere tot uiting komen in primaire beloning,
maar ook in pensioen, kinderopvang en scholingsmogelijkheden. Het behoeft
geen toelichting dat het concern alsdan in principe niet haar arbeidsvoor-
waarden concernbreed zal aanpassen aan dat van het overgenomen bedrijf.

Een andere situatie ontstaat wanneer de verschillen tussen de betrokken
bedrijven groter zijn. Dit kan het gevolg zijn van de verschillen die bestaan
tussen beide CAo's, het feit dat 66n of beide bedrijven arbeidsvoorwaarden
hanteren die boven de CAO uitstijgen of dat via de harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden wordt getracht een bezuiniging door te voeren. In deze
situatie zullen zich grotere problemen voordoen.

1.4.2.5 Persoonlijke regelingen

Ook is het mogelijk dat bestaande rechten (gedeeltelijk en/of tijdelijk) worden
gerespecteerd door middel van een persoonlijke regeling. In deze constructie
wordt getracht de werknemers onder te brengen binnen het nieuwe, mindere
arbeidsvoorwaardensysteem of in een lagere regeling. Daarbij wordt (zoveel
mogelijk) getracht om het door de werknemer ondervonden (financiale)
nadeel binnen dit systeem te ondervangen. Deze ondervanging kan op een
tweetal manier plaatsvinden. Allereerst bestaat de mogelijkheid van een
afl)ouwregeling. Dit betekent dat een vergoeding op basis van de oude situa-
tie langzaam stapsgewijs wordt teruggebracht naar het niveau van de nieuwe
situatie. Het tempo van deze afbouw kan op velerlei wijzen plaatsvinden.
Meestal wordt gekozen  voor een afbouw in etappes van bijvoorbeeld   10%
waarbij de duur van de afbouw afhankelijk is van de duur van het dienst-
verband, de leeftijd van de betrokken werknemer en/of de duur van de
periode waarin de desbetreffende vergoeding is ontvangen. Eventueel kan
ook worden gedacht aan een bevriezing van de vergoeding, ook wel red
circling genoemd. Hierbij wordt de vergoeding niet meer meegenomen bij
loonsverhogingen/indexeringen, waardoor deze op termijn op een gelijk
niveau komt als de 'nieuwe' situatie.

Daarnaast kan er ook voor warden gekozen om de werknemer feitelijk op
hetzelfde financiele niveau van salaris of vergoeding te houden, terwijl op
hem wel het nieuwe arbeidsvoorwaardenregime van toepassing is. Het
financiele nadeel wordt ondervangen door de betreffende werknemer naast
hetgeen waarop hij ingevolge de nieuwe arbeidsvoonvaarden recht heeft een
extra vergoeding toe te kennen waarmee hij feitelijk op hetzelfde salaris- c.q.
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onkostenvergoedingsniveau blijft.124 Dit heeft als voordeel dat de betreffende
werknemer formeel hetzelfde salaris ontvangt als zijn collega's die dezelfde
werkzaamheden uitvoeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat deze werknemer
zijn normale carritreperspectief behoudt. De toeslag is immers, wanneer dit
ook als zodanig is afgesproken, aan de persoon zelf toegekend en is dan ook
niet functiegebonden. Dit wordt in de praktijk ook wel de 'persoonlijke
toeslag' genoemd. Deze kan als volgt worden gedefinieerd: het toekennen van
een individuele financitle component, welke regelmatig wordt uitgekeerd en
waarmee wordt beoogd de (financitle) gevolgen van een wijziging van een of
meerdere arbeidsvoorwaarden te ondervangen.

De persoonlijke toeslag kan schematisch als volgt worden weergegeven:

oude regeling nieuwe regeling
+ compensatic

persoonlijke
toeslag

salaris

.                 ,salaris salaris

In de praktijk wordt regelmatig gekozen voor het toekennen van een per-
soonlijke toeslag. Dit geeft dan ook voldoende aanleiding om dit fenomeen
nader te onderzoeken en meer in het bijzonder de juridische positie ervan.
Om deze reden is paragraaf 4.1  gewijd aan de persoonlijke toeslag.

1.4.2.6 De uitsterfvariant

Soms kan gedurende de inventarisatie of ontwikkeling van een harmonisatie-
voorstel blijken dat het om praktische redenen niet mogelijk is om een
harmonisatie geheel uit te voeren. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat de
leeftijds- en arbeidsvoorwaardenopbouw binnen de organisatie van zodanige
aard is dat een afkoop van de bestaande rechten financieel (op dat moment)
niet valt op te brengen of voor een aantal groepen onredelijke gevolgen met
zich zal nleebrengen. 125 In dat geval  kan in plaats van een harmonisatie  van
arbeidsvoorwaarden worden gekozen voor de 'uitsterfvariant'. Deze komt
erop neer dat het nieuwe arbeidsvoorwaardensysteem (of onderdelen

124    Eventueel kan hieraan cen afl)ouwregeling worden gekoppeld
125  Hierbij kan worden gedacht aan werknemers die de verwachting hebben om op korte

termijn de pensioengerechtigde leef«jd te bereiken, terwijl een harmonisatie met zich zal

meebrengen dat deze leeftijd in negatieve zin voor hen wijzigt.

37



daarvan, zoals pensioen) uitsluitend gelden voor werknemers die vanaf een
bepaalde daturn bij de werkgever in dienst treden c.q. zijn getreden. Voor de
v66r die datum reeds in dienst zijnde werknemers blijven de oude arbeids-
voorwaarden gelden. Door de jaren heen verlaten deze 'oude' werknemers
de organisatie, waardoor een natuurlijk verloop op (langere) termijn alsnog
een algehele harmonisatie bewerkstelligt. Het probleem dat gedurende deze
verloopperiode verschillende arbeidsvoorwaarden gelden kan juridisch wor-
den opgelost door groepen werknemers met dezelfde arbeidsvoorwaarden in
#En rechtspersoon onder te brengen of te houden. Deze worden dan vervol-
gens elders gedetacheerd. Juist deze detachering rechtvaardigt het verschil in
arbeidsvoorwaarden.

Deze constructie is eenvoudig. Het probleem van verschillende arbeids-
voorwaarden wordt hiermee echter alleen 'tussen de oren' opgelost. Harmo-
nisatie is veelal echter niet (uitsluitend) hierop gednt. Een reden voor harmo-
nisatie kan ook zijn de eenvoud van maar 6en regelgeving of de mogelijkheid
tot onderlinge uitwisseling van personeel. Deze hobbels worden door deta-
chering niet weggenomen. Het is een optische oplossing, die toch regelmatig
in de praktijk wordt toegepast. Eigenlijk is het een bijzondere vorm van de
uitsterfbariant.

Deze regeling sluit overigens niet uit dat op termijn, wanneer de
omstandigheid waarom nog niet wordt overgegaan tot een (volledige)
harmonisatie is verdwenen, alsnog een harmonisatie plaatsvindt. Daarnaast
kan de uitsterfvariant naast andere regelingen bestaan. Deze variant betekent
dat een groep van werknemers geheel ofgedeeltelijk wordt uitgesloten van de
harmonisatie. Het echte doel, eenheid van regelingen, wordt hiermee niet
bereikt.

1.4.2.7 De afkoopregeling

Een in de praktijk niet veel gehanteerde, maar wel effectieve methode om tot
een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te komen is de afkoopregeling. De
werkgever introduceert binnen zijn bedrijf een nieuwe regeling van arbeids-
voorwaarden die geldt voor alle medewerkers. Alle of een aantal 'oude
rechten' die de werknemer heeft onder de oude systematiek worden middels
het betalen van een eenmalig bedrag afgekocht. Vervolgens is de werknemer
geheel vrij bij de besteding van dit bedrag. Hij kan het bedrag ineens
spenderen of kiezen voor een fiscaalvriendelijke uitkering waarmee hij voor
zichzelfeen eigen afbouwregeling kan ontwikkelen.

Bij de berekening van de vergoeding kunnen diverse systematieken
w6rden gebruikt. Zo is het mogelijk dat de afkoopsom wordt berekend aan
de hand van een staffel waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van
de werknemer en de duur van het dienstverband. Ook kan de keuze worden
gemaakt om de hoogte van de vergoeding te berekenen door middel van de
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Kantonrechtersformule, waarbij op voorhand wordt aangegeven hoe de C-
factor in de berekening wordt meegenomen.

1.4.2.8 De wijze van introductie

De daadwerkelijke introductie van een nieuw systeem van arbeidsvoor-
waarden (de implementatiefase) kan (kortweg) op een tweetal manieren
plaatsvinden. Deze komen ook gedeeltelijk in het voorgaande tot Uiting. Het
betreft de toepassing van de 'shocktherapie' of de wijze van geleidelijkheid.

Met de term 'shocktherapie' wordt gedoeld op het met ingang van een

bepaalde datum volledig doorvoeren van de nieuwe arbeidsvoorwaarden-
situatie. Vanafdeze datum zijn de 'oude' regelingen vervallen.

Hiertegenover staat de wijze van geleidelijkheid. In de loop van een
periode worden de nieuwe arbeidsvoorwaarden - eventueel gefaseerd -
ingevoerd, bijvoorbeeld eerst de kinderopvangregeling, daarna pensioen, dan
inschaling etc. Ook kan ervoor worden gekozen bepaalde arbeidsvoorwaar-
den geleidelijk op een ander niveau te brengen, bijvoorbeeld door een bedrag
van € 200 in etappes van € 25 per kwartaal tot € 100 terug te brengen. Ook
kan worden gekozen voor een tijdelijke salarisbevriezing. Het loon blijft op
hetzelfde niveau, waardoor feitelijk de koopkracht daalt, tot het gewenste
niveau is bereikt en het bedrag door de indexering wordt ingehaald.
Eventueel kan een dergelijke bevriezing worden gecombineerd met een
persoonlijketoeslagregeling.

1.4.3 Een beoordeling van de meest gehanteerde praktijkmodellen

Feit is dat in de praktijk vele soorten aanpassingsmechanismen zijn ontwik-
keld. De keuze voor een bepaald model zal niet willekeurig worden gemaakt.
Ook is het niet uitgesloten dat binnen een proces van harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden wordt gekozen voor een combinatie van verschillende

overgangsmodellen. Het zal uiteindelijk altijd een kwestie van maatwerk zijn.
Een harmonisatieproces wordt veelal voorafgegaan door het opstellen van

een aantal randvoorwaarden. Daarbij zal het gaan om de gewenste snelheid,
het beschikbare budget en de vraag of het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket
gelijkwaardig aan het oude moet zijn Daarnaast speelt ook het praktische
aspect een rol: in hoeverre is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen deze ka-
ders de diverse arbeidsvoorwaardenregelingen op elkaar af te stemmen? De

uiteindelijke keuze hangt af van de omstandigheden van het geval.  Wel kan
een aantal algemene lijnen worden aangegeven.

Het persoonlijketoeslagsysteem wordt in de praktijk regelmatig toegepast.
Hiermee kunnen de gevolgen van de harmonisatie voor de werknemer
worden geminimaliseerd. Hij zal op zijn loonstrook uiteindelijk (netto) even
veel ontvangen; alleen de salarisspecificatie zal er anders uitzien. Een

39



gedeelte van het loon wordt omschreven als 'persoonlijke toeslag'. Deze
methode lijkt werknemervriendelijk, maar zal goed moeten worden uitge-
werkt. Zo moet worden voorkomen dat de werknemer pensioenschade
ondervindt of dat hij bij ontslag een lagere werkloosheidsuitkering ontvangt.
Naast deze administratieve problematiek heeft de persoontijke toeslag voor
de werkgever het nadeel dat deze in principe voor langere tijd wordt toege-
kend: in sommige situaties voor de duur van het dienstverband of voor de
duur van de functieuitoefening. Eventueel kan hier een afbouwregeling aan
worden gekoppeld, welke er op termijn voor zorgt dat de persoonlijke toeslag
wordt afgebouwd. Voor de werknemer heeft dit systeem het nadeel dat zowel
zijn interne als externe mobiliteit wordt beperkt. De werknemer zal er zich
bij een functiewijziging zeker van willen vergewissen dat hij bij acceptatie van
de andere functie zijn recht op persoonlijke toeslag niet verspeelt. In het erg-
ste geval zou dit immers kunnen betekenen dat hij minder gaat verdienen
ten*ijl de nieuwe functie hidrarchisch wellicht een promotie inhoudt. Dit kan
ook spelen wanneer de nieu\ve functie wordt gevonden bij een ander bedrijf
dan dat van de werkgever, met name wanneer het loon indusief toeslag
boven de markt ligt. De ratio hierachter is dan gelegen in de bescherming
van het carridreperspectief van de werknemer.

Het afkoopsysteem betekent dat door middel van een eenmalige uitkering
een recht van de werknemer wordt afgekocht. Op deze wijze wordt in ieder
geval bereikt dat de werknemer zijn mobiliteit behoudt. Daar staat echter
tegenover dat de afkoop ook daadwerkelijk definitief is. De werknemer zal
nadeel kunnen ondervinden ten aanzien van pensioen, bij werkloosheid en
bij arbeidsongeschiktheid. Hij zal er bovendien voor moeten waken dat hij
het bedrag niet in 66n keer uitgeeft aan dure consumptiegoederen, maar
langzaam op het bedrag inteert (eventueel in de vorm van een lijfrente). Voor
de werkgever heeft deze constructie het voordeel dat deze snel werkt en goed
is te begroten. Daar staat echter tegenover dat een redel gevaar bestaat dat de
werknemer te veel wordt betaald. Het aan de werknemer toekomende bedrag
(contante waarde) moet warden berekend aan de hand van alle variabelen.
Dit systeem kan voor de werkgever met zich meebrengen dat de werknemer
de afkoopsom accepteert en vervolgens een andere werkkring vindt. Eventu-
eel kan hij deze nieuwe werkkring al hebben gevonden voordat de afkoopsom
wordt uitgekeerd. Dit risico kan worden ondervangen door een terugbeta-
lingsregeling af te spreken.

Daarnaast zal de werkgever over voldoende liquiditeiten moeten beschik-
ken om een algehele afkoop ineens te financieren. Dit geldt eens te meer
wanneer de verschillen tussen het 'oude' en het 'nieuwe' arbeidsvoorwaar-
denpakket grote negatieve gevolgen voor de werknemer met zich meebren-
gen. Deze zullen immers ineens moeten worden afgefinancierd. Om deze
reden maakt deze optie veelal deel uit van een algehele regeling. Voorts komt
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het regelmatig voor dat als onderdeel van het harmonisatievoorstel een lump-
sum wordt uitgekeerd ter afkoop van alle 'vergeten' arbeidsvoonvaarden.

1.5 Internationale aspecten

1.5.1 Algerneen

Binnen de steeds internationater wordende economic stoppen fusies en

overnarnes niet bij de landsgrenzen. Deze internationalisatie brengt met zich
mee dat werknemers mobieler worden. Overplaatsingen naar het buitenland,
al dan niet op tijdelijke basis, zijn aan de orde van de dag. Dit gebeurt al dan

niet  in het kader  van een HRM-beleid. 126 Ook stappen internationale bedrij-

ven regelmatig over van een landenorganisatie naar een productgestuurde
organisatie die landsgrenzen overstijgt. Geen enkel land kent echter een rege-

ling die de mobiliteit binnen multinationals reguleert!27, los nog van de vraag

hoe dit binnen de internationale context moet worden gezien. Door de inter-
nationalisatie komt ook steeds meer de internationale harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden ter sprake. Daarbij kunnen dezelfde overwegingen een
rol spelen als binnen een nationale context. Kortweg doet zich een tweetal
mogelijkheden voor, te weten:

-      een beoogde harmonisatie voor de werknemers die - bijvoorbeeld in het
kader van detachering - in dienst van een nationaal bedrijf in andere

landen werken;
-     een beoogde harmonisatie voor alle medewerkers binnen een concern.

In het eerste geval gaat het veelal om een situatie die zich nagenoeg niet

onderscheidt van een nationale harmonisatie. De afspraken zullen tussen

partijen moeten worden gemaakt. Of eenzijdige wijziging van de arbeids-

voorwaarden mogelijk is, hangt onder meer af van het toepasselijke rechts-

stelsel en de bepalingen in de arbeidsovereenkomst.

1.5.2 Problemen bij internationale harmonisatie

Van een geheel andere orde is de vraag of het voor de werkgever mogelijk is
om eenzijdig internationaal een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te

bewerkstelligen. Het eerste grote struikelblok hierbij vormt het gegeven dat
de nationale wetgevingen inzake het arbeidsrecht op belangrijke onderdelen
van elkaar verschillen. Scholtens heeft in een bijdrage aan de discussie om-

trent het privaatrecht  in  de  21 e  eeuw een aantal verschillende Europese  ont-

slagstelsels tegenover elkaar gezet, waarbij is gebleken dat er grote onderlinge

126   Van Lent 2000, biz. 5.
127   Van knt 2000, blz. 20.
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verschillen bestaan. 128  In 2001 heeft Schiek een vergelijkbare studie uitge-
voerd naar de mogelijkheden om Europese Betbebsvereinbarungen, onder-
nemingsovereenkomsten op Europees niveau,  af te sluiten129,  in het bijzonder
in Duitsland en Oostenrijk. Hij signaleert net als Scholtens dat dit stuit op
nationale belemmeringen. De Europese richtlijnen sluiten een Europese
Betbebsvereinbaningniet uit. Zo zal rekening moeten worden gehouden met
de diverse systemen van collectieve-arbeidsvoorwaardenvorming en de ver-
schillende manieren waarop in de nationale culturen met de oplossing van
conflicten in bedrijven wordt omgegaan. vergelijkbare studie met130 Een
dezelfde resultaten heeft Deinert ook in 2001 uitgevoerd. 131

Het is nog maar de vraag of de onderlinge verschillen op korte termijn
zullen verdwijnen. In ieder geval bevindt de ontwikkeling van een Europees
arbeidsrecht zich nog in de kinderschoenen. Een eerste aanzet hiertoe vor-
men de Europese richtlijnen en verordeningen. Deze richtlijnen kunnen zien
op het geven van verwijzingsregels of het inhoudelijk (minimaal) regelen van
arbeidsrechtelijke kwesties. Dit blijkt ook  uit de  overweging van het Hof van
Justitie in het ISS-arresti 32, waarin het tot het oordeel komt dat de Europese
richtlijnen de werknemer weliswaar bescherming bieden, maar er niet toe
strekken om binnen de Europese Gemeenschap overal dezelfde arbeidsvoor-
waarden te scheppen. Ook moeten de richtlijnen nog door de individuele
lidstaten worden omgezet naar nationale regelgeving. In dit kader zijn ook
het huidige artikel 7:655 BW en de verscheidene arbeidsomstandigheden-
richtlijnen die vanuit Brussel zijn ontwikkeld van belang. Daarenboven mag
niet onvermeld blijven dat artikel 137 EG-verdrag tegenwoordig de grondslag
vormt voor het meeste Europese arbeidsrecht, waarbij moet worden aange-
tekend dat beloning en het stakingsrecht niet onder de werking van dit artikel
vallen. Bij een nationale implementatie kunnen ondanks de richtlijn tussen de
diverse lidstaten nog verschillen ontstaan, met name wanneer een richtlijn
een minimumnorm introduceert. Een goed voorbeeld hiervan vormt de
richtlijn met betrekking tot de overgang van onderneming. Alhoewel deze
richdijn in principe niet geldt bij faillissement, is in sommige lidstaten, zoals
bijvoorbeeld Duitsland, deze regeling ook in dat geval (gedeeltelijk) van
toepassing. 133

128   Scholtens 1999, biz. 11-40.
129   Schiek 2001.
130   Schiek 2001, biz. 222,227,231 en 236.
131   Deinert 2001, biz. 370-371.
132   HofvanJustitie 12 november 1992,JAR 1993, 15.
133   § 613a BGB. Zie voor nadere beschouwing hieromtrent Van Straalen 1999, blz. 112-121,

de diverse publicaties van Luttmer-Kat en Vriesendorp 2000, in het bijzonder biz. 48-49.
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Een voorbeeld van meer recente datum vormt de zogenaamde Detache-
ringsrichtlijn.134 Deze richtlijn legt de lidstaten de verplichting op om erop
toe te zien dat de ondernemingen zich houden aan de in deze richtlijn
opgenomen bescherming van gedetacheerde werknemers met betrekking tot
hun arbeidsvoorwaarden. Daarbij moeten onder andere bepaalde nationale
rechten ook worden gegarandeerd ten opzichte van tijdelijk in het land werk-
zame personen. De uiteindelijke inhoud van de richtlijn vormt echter niet
meer dan een verwijzingsregel naar het toepasselijke arbeidsrecht. Dit blijkt
ook uit de codificatie van deze richtlijn in de Nederlandse wetgeving door
middel van de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid.135

Ook het Europees overeenkomstenverdrag (Evo), dat in combinatie met
het vroegere Europees Executieverdrag moet worden gezien en thans is

vastgelegd in een verordening, geeft een aantal internationaal-privaatrechte-
lijke verwijzingsregels met betrekking tot onder andere het arbeidsrecht.
Daarbij geldt als uitgangspunt de vrijheid van partijen om voor de toepasse-
lijkheid  van een bepaald rechtsstelsel te kiezen. 136 Ten aanzien  van  het
arbeidsrecht wordt deze vrijheid echter beperkt voor wat betreft dwingende
bepalingen van het recht. 137

Op internationaal niveau zijn er tot slot ook nog de verdragen en
richtlijnen van de ILO. Deze regelgeving is echter van fundamentele aard en

gericht op een minimumniveau van arbeidsbescherming. Zij biedt geen
regeling die een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden mogelijk maakt.

Voorts wil ik er nog op wijzen dat de Europese richtlijnen uitsluitend
effect hebben op de betrokken lidstaten. Een harmonisatie buiten deze
landen is dan ook n6g moeilijker.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat een algehele internationale
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden vanuit een juridische optiek een moei-
lijke  zaak is. Ondanks het feit dat een internationaal bedrijf een bepaald  pak-
ket aan arbeidsvoorwaarden kan vaststellen, wordt het telkens bij de imple-
mentatie daarvan beperkt door de nationale wetgevingen. Dit wordt anders
op het moment dat een Europese CAO of een Europees arbeidsrechtwetboek
een feit is. Een Europese CAO in de klassieke zin van het woord valt echter
niet op korte termijn te verwachten. 138 Voorts mogen  ook de socialezeker-

heidsrechtelijke en fiscale problemen niet worden onderschat. Het Europese
recht volstaat  met een verwijzingsregels. Zo bepaalt verordening 1408/71
welk socialezekerheidsstelsel van toepassing is bij het binnen Europa ver-

134  Richdun nr. 96/71/EG PB EG 1997 L 18/1. Zie voor een bespreking van de richilijn o.a
Van Hoek 2000, biz. 5-14 en blz. 544-551 en Van Lent 2000, biz. 158-169.

135      Wet van 2 december  1999,  Stb.  1999,554.
136   Artikel 3 EVO.
137   Artikel 6 EVO. Zie hierover ook Van Hoek 2000, blz. 371413 en Van Lent 2000, biz.

97-169.

138 ZieJacobs 200Ob.
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richten van grensoverschrijdende arbeid. Daarnaast moet ook rekening
worden gehouden met de verschillen in belastingklimaat die tussen vele
landen bestaan (en de in dit kader afgesloten bilaterale verdragen).

1.5.3 Een oplossing mogelijkP!

Betekent dit dat een harmonisatie dus niet mogelijk is? Het is te eenvoudig
om deze vraag met een eenvoudig 'ja' of'nee' te beantwoorden. Binnen de
gegeven regels is het wel degelijk mogelijk om eenvormigheid te bereiken,
bijvoorbeeld door internationaal een HRM-beleid vast te stellen. Dit beleid is
immers niet gebonden aan de wetgeving; het betreft slechts de uitvoering.
Vervolgens wordt binnen dit geheel op nationaal niveau een arbeidsvoor-
waardenpakket samengesteld, dat er op hoofdlijnen in alle betrokken landen
eender uit ziet. Hierbij valt te denken aan het beloningsbeleid, de hoogte van
salarissen, het uitkeren van bonussen en employability. 139 Andere voorbeel-
den vormen het introduceren van algemene regelingen met betrekking tot
functiebeschrijvingen en de beoordeling van medewerkers.

139 Zie omtrent internationaal HRM-beleid Bennet 1997, blz. 196-200 en 'Going Global',
IDS Focus, summer 2000, nr. 95.
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2     DE UITGANGSPOSITIE

2.1               De inhoud van de arbeidsovereenkomst

2.1.1 Inleiding

Het Nederlandse arbeidsrecht is niet in 66n wet volledig gecodificeerd. Het
betreft een bonte verzameling van diverse wetten die als 66n functioneel
rechtsgebied kan worden gezien. Het belangrijkste gedeelte is te vinden in het
Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder in de tiende titel van het zevende boek

('Arbeidsovereenkomst'). De arbeidsovereenkomst vormt irnmers een onder-
deel van het Nederlandse verbintenissenrecht. 1

De in het Burgerlijk Wetboek gehanteerde gelaagde structuur betekent
dat het algemene gedeelte van het Burgerlijk Wetboek op het arbeidsover-
eenkomstenrecht van toepassing is.2 Hierdoor zijn de redelijkheid en billijk-
heid van toepassing op het civiele arbeidsrecht3, en moet rekening worden
gehouden met de rechtsovertuiging, het gebruik, de gewoonte en de maat-
schappelijke verkeersopvatting. 4 Behalve  in het Burgerlijk Wetboek  is  de
toepasselijke regelgeving op vele andere plaatsen te vinden, zoals in het
bestuursrecht, het strafrecht en het internationale recht.5 De basis van het
arbeidsrecht vormt echter het Burgerlijk Wetboek, waarbij de in artikel 7:610
BW opgenomen definitie van de arbeidsovereenkomst een cruciale rol speelt.

Het Burgerlijk Wetboek neemt als uitgangspunt de contractvrijheid.6 Dit
betekent dat de werkgever en de werknemer in principe vrij zijn om met

1     Zie artikel 7:610 BW. Zie voor een (historische) beschouwing Bakels 1983, blz. 136-144

en Konijn 1999, blz. 15-24.
2    In artikel 7:686 BW wordt bijvoorbeeld ten overvloede de ontbinding wegens tekort-

koming in de nakoming nogmaals van toepassing verklaard, waarbij tevens het recht op
buitengerechtelijke ontbinding wordt uitgesloten. Zie voor een (historische) beschouwing
Van   Slooten   1999,  blz.   12 e.v. Hieruit blijkt  dat het cnkele   feit dat sprake  is  van  een
gelaagdheid nog niets zegt over de reikwijdte hiervan, met name nu het arbeidsrecht
beschikt over een eigen aard welke zich tegen de toepassing van het vermogensrecht kan
verzetten. Hicrbij valt volgens hem te denken aan het gesloten ontslagstelsel.

3    Asser-Hartkamp II, nr. 304: de redelijkheid en billijkheid zijn van toepassing op alle
meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen.

4          Artikel 3: 12 BW.
5   Te denken valt aan de Arbeidsomstandighedenwet, het BBA, de Wet Economische

Delicten of de ILO-verdragen.
6   Zie omtrent de verhouding tussen het arbeidsovereenkomstenrecht en het algemene

vermogensrecht onder andere Ingelse   1991,  blz.   11 e.v.; Konijn 1999, Frenk  1996,  biz.
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elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan (ofjuist niet) alsmede afspraken
te maken over de inhoud van deze overeenkomst.7 Deze vrijheid wordt be-
perkt door eventuele strijdigheid van de gemaakte afspraken met de wet, de
openbare orde en/of de goede zeden alsmede de derogerende werking van
de redelijkheid en billijkheid. Voor het arbeidsrecht wordt deze algemene
opsomming nog uitgebreid met de werking van het goed werkgever- en werk-
nemerschap.8

De ondergeschikte positie van de werknemer als gevolg van zijn
afhankelijkheid voor zijn levensonderhoud (en dat van zijn gezin) heeft ertoe
geleid dat de wetgever, mede onder druk van internationale verdragen, de
positie van de werknemer op vele (essentitle) onderdelen heeft versterkt. Dit
is onder andere gebeurd door het vastleggen van regelgeving met betrekking
tot het arbeidscontract  in het Burgerlijk Wetboek in  1907, de erkenning van
de  CAO  in  1927  en de algemeenverbindendverklaring  van  de  CAO  in   1937.
Voorbeelden van beschermende bepalingen ten gunste van de werknemer
zijn: de beperking van de mogelijkheden van de werkgever om een proeftijd-
beding met de werknemer overeen te komen, de ontslagbescherming en de
minimumhoogte van het door de werkgever te betalen loon.9

De arbeidsovereenkomst maakt dus onderdeel uit van het algemene
verbintenissenrecht, waarbij de wetgever het - ter verdere bescherming van
de positie van de werknemer - noodzakelijk heeft geacht om de wet op vele
onderdelen uit te breiden.

2.1.2 De collectieve arbeidsovereenkomst

In het voorgaande is aangegeven dat de inhoud van een arbeidsovereen-
komst wordt bepaald door de wet, de tussen werkgever en werknemer afge-
sloten overeenkomst, de redelijkheid en billijkheid alsmede het goed werkge-
ver- en werknemerschap. Deze opsomming moet nog worden uitgebreid met
de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Blijkens artikel 1 Wet CAO moet
onder een CAO worden verstaan:

'(....)  de overeenkomst aangegaan door een  of meer werkgevers  of een  of meer
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer

227-229 en Jacobs, 1994, biz. 1035-1044. Deze laatste acht het wenselijk dat de
contractvrijheid in het arbeidsrecht in de wet wordt verankerd.

7      Artikel 6:248 lid 1 Bir. Vgl. artikel 1374 lid 1 oud BW: alle wettelijk gemaakte overeen-
komsten strekken degenen die dezelfde hebben aangegaan tot wet. Zie hieromtrent ten
aanzien van Iici art)eidsrecht cx,k Van Peijpe 1999, blz. 263 e.v.

8          Zie  voor  wat  betreft de werking  van  het gocd werkgeverschap  De Wii  1999,  met  name
biz. 41-45. Een verdere bespreking is te vinden in paragmal-3.4.

9      Zie bilvoc,rbeeld artikel 7:652 BM' cn artikelen 7 en 8 Wel Minimum Inon en Minimum
Vakantiebi islag. In BelgiE wordi ook weI gespri,ken over een toetredingsovereenkomst,
zie Rigaux/Humblet 1993. biz. 3.
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verenigingen met volledige recht:sbevoegdheid van werknemers, waarbij voorna-
melijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereen-
komsten in acht te nemen (...)'

In een CAO kunnen afspraken worden gemaakt die de relatie tussen de
contractpartners aangaan, maar ook de relatie tussen de individuele werkne-
mers en hun werkgever, meer in het bijzonder de arbeidsvoorwaarden die op
hun  arbeidsovereenkomsten van toepassing  zijn. It} Daarbij speelt artikel  9
Wet CAO een belangrijke rol. Op grond van dit artikel zijn de leden van de
contracterende partijen aan de CAO gebonden. Dit betekent dat een lid van
een vakbond die de CAO heeft afgesloten zijn werkgever, wanneer deze ook
aan de CAO is gebonden, kan aanspreken op de arbeidsvoorwaarden die in
de CAO zijn opgenomen. Een beding in de arbeidsovereenkomst dat afwijkt
van een CAO-bepaling is dan nietig.  1  Volledigheidshalve wijs ik erop  dat de
algemenevoorwaardenregeling uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepas-

sing is op collectieve arbeidsovereenkomsten.
Een CAO heeft in principe geen invloed op de werknemers die geen lid

zijn van de vakorganisatie die de CAO afsluit. Dit werd door wetgevers als een

onwenselijke situatie gezien. Hierdoor bestond namelijk het gevaar dat werk-
gevers uitsluitend nog werknemers in dienst zouden nemen die niet gebonden
waren aan de CAO,  of deze bij voorrang zouden ontslaan.  Om deze reden is
in de Wet CAO opgenomen dat de werkgever verplicht is om de bepalingen
van een CAO met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden ook toe te passen op
de  arbeidsovereenkomsten  van  niet  aan  de CAO gebonden werknemers. 12
Deze werknemers beschikken echter niet over de mogelijkheid om zelf de
nakoming van de bepalingen van de cAO te vorderen. Dit recht is
voorbehouden aan de partijen die de CAo heb-ben afgesloten en hun leden. 13

Op deze situatie bestaat 66n uitzondering. In een arbeidsovereenkomst kan
worden afgesproken dat de CAO (gedeeltelijk) onderdeel uitmaakt van de
arbeidsovereenkomst. Een dergelijk incorporatiebeding is door de Hoge
Raad in het verleden aanvaard en wordt in de praktijk regelmatig

10   Zie voor een algemene beschrijving van het CAO-recht Bakels 2000, blz. 174-205 en
M M.  Olbers in Arbeidsovereenkomst (losbladig). Voor een beschrijving, ook in
historische zin, wordt gewezen op Koning   1987. Een fundamentele beschrijving  is   te
vinden in De Leede 1989, met name blz. 16 e.v.

11  Artikel 12 Wet CAO. Dit is overigens niet vanzelfsprekend. Zo kent het Engelse

rechtssysteem deze wettelijke doorwerking niet en is aldaar een incorporatiebeding
noodzakelijk.

12      Artikel 14 Wet CAO.
13 Zie hieromtrent nader ook paragraaf 3.6.
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afgesproken. 14 Sterker nog, veel CAO's schrijven het gebruik van een
standaardarbeidsovereenkomst voor waarin dit beding is opgenomen.

Een CAo dient altijd schriftelijk te worden overeengekomen. 15 Daarnaast
worden aan de tekst van een CAO hoge eisen gesteld. Op grond van de
jurisprudentie moet in het geval van een conflict tussen de werkgever en de
werknemer de tekst van de toepasselijke CAO in beginsel grammaticaal
worden uitgelegd. 16 Daarbij mag ook worden gekeken naar de elders in de
CAO gebruikte formuleringen en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen
waartoe de onderscheidene, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden
leiden. Voorts mag niet onvermeld blijven dat een CAO pas in werking kan
treden nadat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de
hoogte is gesteld van het afsluiten van de CAO en aan partijen de ontvangst
van deze melding heeft bevestigd. 17 Ook bestaat de mogelijkheid  dat  de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepalingen van een CAO
voor heel ofeen gedeelte van Nederland algemeen verbindend verklaart.18

Naast de arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de arbeidsovereen-
komst en in de CAO gelden in de praktijk bij de werkgever ook interne regels
en/of richtlijnen, zoals onkostenregelingen, werktijden, ziekmeldingsproce-
dures, opleidingsfaciliteiten of pensioenrechten. Deze zaken worden binnen
een organisatie veelal gebundeld in een boekwerk, dat vervolgens wordt beti-
teld als personeelshandboek, personeelsgids of reglement. In paragraaf 4.2
wordt hieraan speciale aandacht besteed.

2.1.3 Het schriftelijk vastleggen van de arbeidsovereenkomst

Het arbeidsovereenkomstenrecht vormt een lex speahhs van het algemene
verbintenissenrecht. Hieruit vloeit voort dat aan het afsluiten en het bestaan

14         Hoge  Raad  4  mei   1956,  Ng  1956,  299.  In de praktijk blijkt  dat dit veelvuldig voorkomt,
vgl. brief ministerie SZW aan de SER-commissie Arbeidswetgeving d.d.  1  februari  1991,
bijlage  1 b bij SER-advies 94/06 en blz. 47 e.v. van het eerdergenoemd SER-advies.

15    Artikel 3 Wet CAO. Een voorbeeld van dit vereiste is te vinden in rechtbank Amsterdam
31 mei 1995,JAR 1995,162, Daarenboven zal uit de tekst moeten worden opgemaakt of
ook daadwerkelijk van een CAO sprake is. Zo bepaalde de rechtbank te Rotterdam dat
een reorganisatieovereenkomst tussen werkgever en vakorganisatie geen CAO was, aange-
zien dit niel de wil van partijen was. Daarbij werd tevens in aanmerking genomen dat
deze reorganisatieovereenkomst materieel wel de kenmerken van een CAO had
(rechtbank Rotterdam 8juni 1995,JAR 1995, 149).

16        Hoge  Raad 17 september   1993,  31  1994,  173  en  Hoge  Raad  24  september   1993,  NJ
1994,174  (in een recent arrest  van 14 februari 2003,JAR 2003,72, heeft de Hoge Raad
de grammaticale interpretatie genuanceerd). Deze visie is ook door de Hoge Raad
overgenomen ten aanzien van de interpretatie van sociale plannen afgesloten tussen de
werkgever en een vakorganisatie, zie Hoge Raad 26 mei 2000, NJ2000,473.

17       Artikel  4  Wet  op de Inonvorming,  Hoge  Raad  13 april 2001, JAR 2001, 82 en Hoge
Raad 30 november 2001,JAR 2002,16.

18     Artikel 2 Wet AV\'.
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van een arbeidsovereenkomst geen aanvullende vormeisen worden gesteld.
Dit blijkt eens te meer uit artikel 7:610 BW. Hier wordt niet de eis gesteld dat
een arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Zodra aan de
wettelijke vereisten is voldaan (loon, arbeid en gezag) bestaat een arbeids-
overeenkomst. 19 Een arbeidsovereenkomst  kan  dus ook mondeling worden

aangegaan.

Het schriftelijkheidsaspect is, mede naar aanleiding van een Europese
richtlijn20, met het oog op de bescherming van de werknemer in de wet uit-
gewerkt. Het huidige arlikel 7:655 Bw geeft aan dat de werkgever, voorzover
een schriftelijke arbeidsovereenkomst hierin niet reeds voorziet, verplicht is
om binnen 66n maand nadat de werknemer zijn werkzaamheden heeft aan-
gevangen, schriftelijk aan hem een opgave te verstrekken waarin de meest
essentiele arbeidsvoorwaarden staan aangegeven. Het gaat daarbij om de
volgende gegevens:

'a.   naam en woonplaats van partuen;
b.      de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht;
c.      de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
d.    het tijdstip van indiensttreding;
e.    indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de over-

eenkomst;
f.      de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
g.   de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze

van berekening van deze termijnen;
h.   het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is

van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te
bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met
de uitvoering is gemoeid;

i.         de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
j.      of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
k.    indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaarn zal

zijn buiten Nederland, mede de duur van die werkzaamheid, de huisvesting,
de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel
opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke orga-
nen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop
de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is;

1.    de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens
een bevoegd publiekrechtelijk orgaan.'

Wanneer de werkgever geen of een onjuiste opgave verstrekt, is hij jegens de
werknemer aansprakelijk voor de schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
Voorts blijkt uit de (Europese) jurisprudentie dat een door de werkgever

19 Daarbij speelt het rechlsvermoeden zoals genoemd in artikel 7:610a BW geen rot. Dit
geeft uitsluitend een omkering van de bewijslast ten aanzien van het bestaan van een
arbeidsovereenkomst.

20      EG-richtlijn van 18 oktober 1991, PB EG L 288/32.
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afgegeven verklaring tot gevolg heeft dat de bewijslast omtrent de positie van
de werknemer omdraait. Het staat de werkgever wel vrij om aan te tonen dat
de verklaring onjuist is.21

In het verlengde hien'an ben ik van mening dat het ook bij het ontbreken
van een verklaring van de werkgever (of een schriftelijke arbeidsovereen-
komst) op de weg van de werkgever ligt om het tegendeel van het te dier
aanzien door de werknemer gestelde aan te tonen. In zijn arrest van 4
december 1996 benadrukt  het  Hof van Justitie immers  dat de richtlijn  een
bescherming van de werknemer met zich meebrengt. Het kan derhalve niet
zo zijn dat bij een uitgebrachte verklaring wel sprake is van een bewijslast-
omkering, maar niet wanneer geen verklaring is afgegeven. De richtlijn zou
in dat geval geen enkele meerwaarde hebben. De wet geeft momenteel aan
dat de werkgever alleen de geleden schade moet vergoeden. Deze schade is
echter veelal niet bepaalbaar. Veelal zal het gaan om een nakomingsactie van
de werknemer. De daarnaast ontstane schade is veelal nihil.

Overigens wijs ik erop dat veel CAO's aangeven dat een arbeids-
overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Dit impliceert echter niet
dat wanneer dit niet gebeurt dils geen arbeidsovereenkomst bestaat. Er is ook
in dat geval immers voldaan aan de wettelijke eisen die de wet aan het
bestaan van een arbeidsovereenkomst stelt. Wel is dan sprake van strijdigheid
met de toepasselijke CAO. In een aantal gevallen is wel in de wet verplicht
gesteld dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Zo
wordt  in de artikelen  376  en  398  WvK op straffe van nietigheid bepaald  dat
een arbeidsovereenkomst tussen een kapitein en zijn schepelingen schriftelijk
moet worden aangegaan.

2.1.4 Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden kunnen in diverse categorieen worden onderverdeeld.
Allereerst bestaat een onderscheid tussen materidle en immateriele arbeids-
voorwaarden. Tot de eerste categorie behoren de op geld waardeerbare za-
ken, veelal verder onderverdeeld in primaire, secundaire en tertiaire arbeids-
voorwaarden. Tot de immateriele arbeidsvoorwaarden kunnen de functie
van de werknemer en zijn verantwoordelijkheden worden gerekend. Ook kan
onderscheid worden gemaakt tussen essenti6le en niet-essentille onderdelen
van de arbeidsovereenkomst.22 Meestal wordt alleen het onderscheid tussen
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (soms nog uitgebreid met tertiai-

21      Hof van Justitie 4 december 1997,JAR 1998, 113. Zie bijvoorbeeld ook kantonrechter
Gouda  25  juli   1996,  JAR   1996, 186. Tijdens de parlementaire behandeling  had  de
minister aangegeven dat er geen daadwerkelijke sancties zouden bestaan. Dit is door de
Europese rechter verworpen, zie nota naar aanleiding van het eindverslag wetsvoorstel
22.810, nr. 9 en in het bijzonder biz. 1-2.

22 Zie hieromtrent nader Van Gijzen 1996, biz. 77 e.v.
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re arbeidsvoorwaarden) gehanteerd. 23 Eenvormige definities  van   deze  be-

grippen bestaan echter niet. Vaak wordt volstaan met een beschrijving van
wat in ieder geval onder deze begrippen wordt gerekend. Deze methode han-
teert onder andere de SER24:

'Als 'primaire' arbeidsvoorwaarden worden in ieder geval beschouwd de arbeids-
duur en de loonhoogte, en meestal ook de vakantieduur en de pensioenvoor-
ziening; tot de secundaire arbeidsvoorwaarden worden in het algemeen gerekend
nadere uitwerkingen, preciseringen en detailleringen van de primaire arbeidsvoor-
waarden, zoals regelingen inzake overwerk, beloningstoeslagen, en de vakantie-
periode; tertiair zijn arbeidsvoorwaarden zoals onkosten- en vergoedings-

regelingen'.

De wet kent echter het verschil tussen primaire, secundaire en tertiaire
arbeidsvoorwaarden niet.25 Hoewel strikt formeel kan worden betoogd dat
het maken van dit onderscheid geen waarde heeft, kan het wellicht toch van
belang zijn. Hierbij valt te denken aan de uitleg van het aan een onderne-
mingsraad toekomende instemmingsrecht. De Hoge Raad overwoog bijvoor-
beeld26:

'Blukens de parlementaire geschiedenis van de woR en van een aantal wijzigingen
van die wet is een- en andermaal benadrukt dat het niet de bedoeling van de
wetgever is geweest aan de ondernemingsraad een instemmingsrecht te geven met
betrekking tot de vaststelling of wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden'.

Kennelijk zoekt ook de rechtspraak aansluiting bij het begrip 'primaire ar-
beidsvoorwaarden', zonder dit begrip nader te definieren. In genoemde uit-
spraak was de vraag aan de  orde  of een wijziging van een buitengewoonver-
lofregeling de instemming van de ondernemingsraad behoefde. Dit was vol-
gens de Hoge Raad niet het geval. In zijn motivatie gaf de Hoge Raad aan
dat de regelgeving van de arbeidsduur, het aantal uren op jaarbasis gedu-
rende welke de ambtenaren arbeid moeten verrichten, moet worden gere-

23 Tertiaire regelingen zijn regelingen en voorzieningen die de werkgever aan werknemers
al dan niet gratis ter beschikking stelt, zonder dat zij decl uitmaken van de individuele
arbeidsovereenkomst, aldus J.M. Hautvast en M.H. Reijnen, 'Tertiaire arbeidsvoorwaar-
den', onderded I 1000, in: J.A. van Gilzen en H.Th. Kuipers, Handboek arbcidsvoor-
waarden en medezeggenschap.

24 SER-advies 1994-06, biz. 37. Evenzo Van Gijzen 1996, biz. 78. Zie ook onderdeel 2.7
van de conclusie  van  AG  Mok  bil  Hoge  Raad  11  1-ebruari  2000, JAR  2000,  86  en
rechtbank Alkmaar 27 september 1988,19 1989, 796.

25 Zie hieromtrent ook Van Slooten 1999, blz. 108 e.v.; S.GJ· van den Brink en P.F.
Doornik, 'Primaire arbeidsvoorwaarden', onderdeel F 1005, in:J.A. van Gijzen en H.Th.
Kuipers, Handboek arbetosvoorwaarden en medezeg enschap; Zondag 2001, biz. 284
en Albers 2001, blz. 124-127.

26       Hoge Raad  11 februari 2000, JOL 2000,96 enjOL 2000,97 alsmede JAR 2000, 86.
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kend tot de primaire arbeidsvoorwaarden. Het begrip 'primair' werd echter
niet verder gedefinieerd.

Op grond van artikel 7:655 Bw is de werkgever verplicht om de
belangrijkste onderdelen van een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de
werknemer mede te delen. Deze opsomming betreft de toepasselijke belang-
rijke arbeidsvoorwaarden, zoals de hoogte van het loon, de aanwezigheid van
een eventuele pensioenregeling, de gelding van een CAO en de vakantieaan-
spraken. Deze opgave komt sterk overeen met hetgeen meestal wordt
aangemerkt als primaire arbeidsvoorwaarden ofessentialia.

Een andere optie is om uitsluitend het loon te beschouwen als primaire
arbeidsvoorwaarde. Alsdan wordt rechtstreeks aangesloten bij de definitie
van de arbeidsovereenkomst van artikel 7:610 BW. Alle overige arbeids-
voorwaarden, inclusief pensioen, kunnen dan worden aangemerkt als
secundaire arbeidsvoorwaarden.

2.1.5 De essentialia van de arbeidsovereenkomst

Nu de wet niet het onderscheid maakt tussen primaire, secundaire (en
eventueel ook tertiaire) arbeidsvoorwaarden, lijkt het mij niet verstandig om
deze terminologie in een juridische discussie te gebruiken. De indeling is zeer
moeilijk te maken. Het kan wellicht wel handig zijn om een onderscheid te
maken tussen de essentialia die deel van de arbeidsovereenkomst uitmaken
en de overige arbeidsvoorwaarden (niet-essentialia). Het is opvallend dat de
discussie omtrent de definiering van essentiele arbeidsvoorwaarden (nage-
noeg) niet in de Nederlandse rechtspraak en literatuur aan de orde is geweest.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze zuiderburen, waar in de jurispru-
dentie regelmatig de vraag aan de orde is geweest of een bepaalde arbeids-
voorwaarde al dan niet moet worden gezien als een essentieel bestanddeel
van de arbeidsovereenkomst.

2.1.5.1 De essentialia in Belgie

In het Belgische recht speelt deze vraag in het bijzonder een rol omdat het
Hof van Cassatie heeft aangegeven  dat  uit een - al  dan niet tijdelijke - een-
zijdige wijziging van een essentieel onderdeel van een arbeidsovereenkomst
een wil tot beeindiging van de overeenkomst kan worden opgemaakt.27 Een
expliciete uiting van deze beeindigingswil is niet noodzakelijk. Deze beeindi-
ging is echter onrechtmatig28, op grond waarvan de werknemer recht heeft

27 Van Eeckhoutte 2001, in het bijzonder biz. 738-743.
28      Hot' van Cassatic 30 november  1998,  Soc.  Amn. 2000,8-9 en Hof van Cassatie 23 juni

1997, Soc. Kron. 1998, biz. 37-38. Zic hieromtrent ook Gillams 1993.
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op een forfaitaire schadevergoeding. 29 Daarbij   ligt   het   op   de   weg   van   de
werknemer om binnen een korte termijn de nietigheid van het ontslag in te
roepen, omdat hij anders wordt geacht de wilziging te hebben aanvaard. Als
termijn voor de werknemer geldt de termijn die hij nodig heeft om zich een
oordeel te vormen c.q. zich te beraden.30 Alsdan bestaat voor de werknemer
nog altijd de mogelijkheid om nakoming (artikel  1134 BW) of ontbinding van
de arbeidsovereenkomst (1184 BW) te vorderen.31 Bij de beoordeling van deze
kwestie moet wel goed het onderscheid in acht worden genomen tussen een

wijziging van een essentiEle arbeidsvoorwaarde en het niet nakomen ervan.32
Het niet nakomen van een essentiele voorwaarde kan echter wel een
belangrijke indicatie van een wijziging vormen.33 Bij dit alles mag echter niet
worden vergeten dat het ook niet is toegestaan om niet-essentitle arbeids-
voorwaarden niet na te komen.34 Dit leidt dan echter niet tot een beEindiging
van de arbeidsrelatie. Enkele voorbeelden uit de grote stroom van uitspraken
waarin een essentieel onderdeel werd erkend35:

-        de locatie waar een administratieve bediende al 22 jaren werkt36;
-     het schriftelijk afspreken van het betalen van voorschotten op te ontvan-

gen commissie37;
-     de overeengekomen arbeidstijd38;
-     de afgesproken functie39;
-     het betalen van een reiskostenvergoeding.40

In Belgia is diverse malen getracht een eenvormige definitie te geven van
het begrip 'essentiele arbeidsvoorwaarde' c.q. aan te geven welke arbeids-
voorwaarden als essentieel moeten worden aangemerkt. Uit de wetsgeschie-
denis blijkt dat de Nationale Arbeidsraad als essentieel aanmerkt:

29    Artikel 35 Aow
30 Hdvan Cassatie 7 januari  1980,  R w 1980-81,  1214;  Hof van Cassatie 28 juni  1982,  AC

1981-82, 1367, Hot' van Cassatie 4 mei 1987, 7SR 1987, 305 en Hofvan Cassatie 27 juni
2002„/77'2002, biz. 417-418. Zie ook Van Eeckhoutte 2001, blz. 753-756.

31     Lenaerts 1999, nr. 44. Zie biivoorbeeld arbeidshol Luik 16 februari 1988, Jr/.1988,432.
32     Gillams 1993, blz. 24 en 30.
33      Zie Hof van Cassatie 21 november  1983, Pas  1984,  155 en Hof van Cassatie 8 februari

1988, Pas 1988, 340.
34 Zie Hofvan Cassatie 13 oktober 1997,177 1997, blz. 481-483.
35     Zic ook De Geyter 1985, blz. 214-220 en Gillams 1993, blz. 25 e.v.
36 Arbeidshof Brussel 23 oktober 1996, JTT  1997, blz. 152-154. Anders: arbeidshof Brussel

8 januari 1993 , TSR 1993, biz. 193-196 en Hof van Cassatie 14 oktober 1991, /IT 1991,
464.  In  Hof van Cassatie 4 februari  2002, JTT 2002, blz. 121-125,  met noot Wantiez,
wordt geoordeeld  dat de wijziging van de arbeidsplaats  met 15 kilometers geen wijziging
van een essentieel bestanddeel betreft. Zie ook Van Eeckhoutte 2001, blz. 744.

37 Arbeidshof Antwerpen 20 maart  1998, RW 1989-90, blz. 542, arbeidsrechtbank Brussel

16 december  1991, Rw 1991-92, biz. 962-963
38 Hofvan Cassatie 17 mei 1993, Rn'1993-94, blz. 402-403.
39 Arbeidsrechtbank Brussel 7 april  1995,  7SR 1995, 403-412,  met noot P. Humblet.
40 Hofvan Cassatic 7 januari  1985, niet gepubliceerd.
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'het voorwerp van de overeenkomst, de beloning, de vakbekwaamheid, de functie
en het niveau van de verantwoordelijkheden, de plaats van te werkstelling en de
arbeidsduur'.41

Sommige schrijvers hebben betoogd dat als essentieel moet worden aange-
merkt dat element zonder welk de werknemer de arbeidsovereenkomst niet
zou hebben aanvaard. 42 Volgens Cuypers zijn essentiBle arbeidsvoorwaar-
den diegene die bepalend zijn voor het voortbestaan van de overeenkomst.43
Daarbij gaan zijn gedachten in de eerste plaats uit naar het verschaffen en
verrichten van arbeid, het ontvangen van loon, de arbeidstijd, de arbeids-
plaats en de functie. Vervolgens wijst hij erop dat deze kwalificatie in grote
mate afhangt van de tussen partijen gemaakte afspraken. Deze visie is ook
Smits toegedaan. Hij is van mening dat een wezenlijk onderdeel van een
overeenkomst een element is dat is gelegen is in de persoon van de partij die
het heeft gestipuleerd en dat voor hem bepalend is voor het voortbestaan van
de arbeidsovereenkomst, ongeacht of hij deze zonder die arbeidsvoorwaar-
den al dan niet zou hebben aanvaard.44 Daarbij gaan zijn gedachten uit naar
loon (in natura), overeengekomen tijd, overeengekomen arbeidsplaats en
overeengekomen functie. Hendrickx is te dezer zake genuanceerder. In zijn
ogen is geen sprake van vaste bestanddelen die per definitie als essentieel
kunnen worden aangemerkt. Deze zijn met name afhankelijk van de aard
van de overeenkomst, de aard van de dienstbetrekking en hetgeen partijen
hebben bedoeld. Dit wordt door hem de 'realiteitstoets' genoemd.45 Volgens
De Vos is de algemene mening in de literatuur dat loon en arbeidstijd in
ieder geval als essentidle arbeidsvoorwaarden moeten worden aangemerkt.46
Daarbij definieert hij het begrip 'essentieel' als volgt47:

'essentiEle bestanddelen van een overeenkomst zijn bestanddelen die, volgens de
aard van de overeenkomst, fundamenteel zijn opdat de overeenkomst met haar
karakteristieke kenmerken zou kunnen worden gesloten'.

Van Eeckhoutte oordeelt aan de  hand van de jurisprudentie dat het hier lijkt
te gaan om een marginale toets, waarbij  het de vraag is of de wijziging die de

41 Citaat alkomstig uit Van Eeckhoutte 1994, biz. 42.
42     Zie voor schrilvers Smits 1986, biz. 1046.
43    Cuypers 1990, biz. 102.
44    Smits 1986. biz. 1047. Evenzo Van Eeckhoutte 1996, biz. 26 en Van Eeckhoutte 1994,

biz. 42-44.
45    Hendrickx 1998, biz. 95 e.v.
46   De Vos 2001, biz. 172 en 173, met verwijzing naar zijn eigen noot onder Hof van

Cassatie 23 december 1996, Rn' 1997-98 (150), blz. 151.Terecht wijst hij er tevens op dat
loon ook een noodzakelijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst vormt, biz. 177.

47     De Vos 2001, blz. 177.
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werkgever de werknemer wil opdringen al dan niet is te beschouwen als
kennelijk onredelijk en als een uiting de arbeidsovereenkomst in haar geheel
niet meer na te leven. In de praktijk veroorzaakt de wijziging van een essen-
tiale arbeidsvoorwaarde een belangrijk materieel of moreel nadeel voor de
werknemer, waarbij de gehechtheid van een partij aan een bestanddeel een
rol kan spelen.48

Geconcludeerd kan worden dat het begrip 'essentitle arbeidsvoorwaarde'
in Belgie een grote rol speelt omdat hieraan een mogelijke bedindiging van de
arbeidsovereenkomst is gekoppeld. Wat essentieel is, is niet geheel duidelijk.
Loon en arbeidsduur vallen hier in ieder geval onder. Het overige is met na-
me afl: ankelijk van de inhoud en de uilleg van de arbeidsovereenkomst.
Daarbij gaat het veelal om de functie, arbeidsplaats en arbeidstijd van de
werknemer. Uiteindelijk toetst de rechter marginaal.49 Omdat deze onzeker-
heid omtrent het al dan niet beeindigen van de arbeidsovereenkomst een risi-
co voor de werknemer met zich meebrengt, heeft Humblet betoogd dat hier-
voor een coherente regeling moet worden opgesteld. Hierin heeft hij echter
tot op heden weinig bijval gekregen.50

2.1.5.2 De essentialia in het Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk is de vraag aan de orde geweest wat als
essentiEle arbeidsvoorwaarde moet worden aangemerkt. Op grond van de
common  la w is het niet mogelijk om eenzijdig (arbeids)voorwaarden te wijzi-
gen. Hiervoor is onderlinge consensus noodzakelijk.51 Wanneer dit toch ge-
beurt, is, net als in Belgie, sprake van een (fundamental)  breach  of contract.
Dit heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt.52 De
werknemer hoeft dan ook geen speciale actie te ondernemen om de be8in-
diging tot stand te laten komen. Vervolgens kan de werknemer een aan-
spraak maken op een schadevergoeding wegens constructive dismissal De
hoogte  van deze schadevergoeding wordt naar redelijkheid vastgesteld. 53
Indien hij akkoord gaat met de wijziging moet de werknemer wel actie
ondernemen. 54 Hierbij   valt te denken  aan het onverminderd doorwerken
onder de nieuwe condities.55

48 Van Eeckhoutte 2001, biz. 757.
49    Zie Van Eeckhoutte 1996, blz. 29; Dirix/Van Oevelen 1993, 1224 en Van Eeckhoutte

2001, blz. 757.
50      P. Humblet, noot onder arbeidsrechtbank Brussel 7 april 1995, 7SR 1997,412.
51    Pitt 1998, 125.
52    Jefferson 1997, blz. 182.
53     Selwyn 1998, blz. 65.
54     Bowers 1997, blz. 209.
55    Jones v. Associated Tunnelling Co. Ltd (1981), /RLR 477, EAT; Macari v. Celtic Football

and Athletic Co. Ltd (1999), IRLR 787 en SC 628; Aparau v. Iceland Frozen Foods
(1996), IRIR 119.
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Wat precies als fundamental moet worden aangemerkt, valt niet
alomvattend aan te geven. Judge Streatfield omschreefhet als volgt56:

'If there is an event or change of circumstances which is so fundamental as to be
regarded by the law as striking at the root of the contract as a whole, and going
beyond what was contemplated by the parties and such that to hold the parties to
the contract would be to bind them to terms which they would not have made,
had they contemplated that event or those circumstances, then the contract is
frustrated by that event immediately and irrespective of the violation or the
intention of the parties, or their knowledge as to that particular event, and this is
even though they have continued for a time to treat the contract as still subsisting'.

De jurisprudentie die het bovenstaande uitwerkt is casuistisch van aard.
Daarbij speelt de bedoeling van partijen om bepaalde voorwaarden als vitaal
aan te merken een rol.57 In de literatuur bestaat ook een stroming die stelt
dat bij het bepalen van wat een essentiBle voorwaarde is met name moet
worden gekeken naar de mening van de werkgever.58 Voorts kan de vraag
een rol spelen  of de breach grote gevolgen heeft voor de benadeelde partij59
of dat uit de breach kan worden opgemaakt dat een van de partijen zich niet
meer  aan het contract gebonden  acht. 60 Bovendien  mag niet onverrneld
blijven dat een opeenvolging van breaches met zich mee kan brengen dat een
fundamental breach ontstaat.61

2.1.5.3 De essentialia in Duitsland

De Duitse werkgever beschikt over meerdere mogelijkheden om eenzijdig
arbeidsvoorwaarden te veranderen, zoals de Anderunphindigung en het
Widerrufsvorbehalt (over beide later meer). In het algemeen wordt aangeno-
men dat deze wijzigingsmogelijkheden niet in staat zijn om in de ziel van de

62arbeidsovereenkomst (de essentialia) aanpassingen tot stand te brengen.

56      Morgan v. Manser (1947), 2 AV ER 666 en (1948), 1 KB 184.
57 The Mihalis Angelos (1971), 1 QB 164, CA. Volgens Desmond/Antill 1998, biz. 177,

behoort de afspraak 'werk tegen loon' lot de essentialia van de overeenkomst.
58 Zie 'Dismissals for some other substantial reason', IDS Bne/ supplement 32, september

1981, blz. 3, onder verwijzing naar Harper v. NCB (1980), IRLR 260, EAT; Saunders v.
Scottish National Camps Association   (1980),   /RLR   174,   EAT;   NC  Watling  &   Co   v.
Richardson (1978), ICR 1049, EAT.

59     Hong Kong Fir Shipping v. Kawasaki Kisen Kaisha (1962), 2 QB 26.
60 Western Excavating (EEC) Ltd v. Sharp (1978), IRLR 27, ICR 221 en QB 761, CA.
61      Pepper v. Webb (1969), 2 All ER 216 en Garner v. Grange Furnishing Ltd (1977), IRLR

206.

62 Zie bijvoorbeeld Editrter Kommentar 2003, § 2 KSchG, aantekening 54, Rost  1999, blz.
506-507 en Wank 1990, blz. 39. Kramer 1989 spreekt ook wei over de essentialia negotii
en over de Hauptleistungspilichten.
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Hierdoor ontstaat de vraag wat essentieel is. Volgens vaste rechtspraak
gaat het hierbij om de ornvang van de tweezijdige hoofdverplichting.63 Een
andere (genuanceerdere) opinie luidt dat hiervan sprake is wanneer wezenlij-
ke elementen van de arbeidsverhouding wijzigen en daarmee de balans tus-
sen verplichting en tegenverplichting fundamenteel wordt verstoord.64 Hier-
bij valt te denken aan de (feitelijke) totstandkoming van een nieuwe arbeids-

overeenkomst, zoals bij een wijziging van loon en arbeidsduur.65 Een duide-
lijke afbakening is echter moeilijk aan te brengen.66 Volgens sommige schrij-
vers behoort tot de essentialia ook het Weisungs-/Direktionsrecht. Daarbij
gaat het om de inrichting van de werkzaamheden, zoals tijd, aard en plaats.67

Daarnaast kan uit de rechtspraak een onderscheid worden opgemaakt
tussen t>pische en a-typische contractclausules. Atypische contractclausules
zijn (arbeids)voorwaarden die niet behoren tot het standaardcontract. De
voorwaarden uit het standaardcontract zijn bedoeld voor gebruik in meer-
dere situaties. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarbij moet
een   rechter een volle toetsing toepassen. 68 Een atypische clausule   valt   in
principe niet te veranderen. Dit is alleen mogelijk wanneer de bepaling

achterhaald is door de wettelijke uitlegregels, de algemene opinie (Denk-
gesetze) of de  algemene-ervaringsregels (Erfhh,ungssitze).69

2.1.5.4 De essentialia in Nederland

Zoals ik hierboven heb aangegeven is het opvallend dat in Nederland, in
tegenstelling tot de ons omringende landen, niet de fundamentele discussie is

, 70 Dit isgevoerd omtrent de inhoud van het criterium 'essentible voorwaarde .

op zichzelf ook niet zo verwonderlijk. In het buitenland betekent een een-

zijdige wijziging van een essentiEle voorwaarde dat de (arbeids)overeenkomst
automatisch eindigt. Dit is in Nederland niet het geval. Ons Burgerlijk Wet-
boek voorziet erin dat iedere niet-nakoming van een overeenkomst - onge-

63     Zie BAG 12.12.1984, EzA; § 315 BGB nr. 29, NZ4 1985,321.
64 Aldus Kraus  1997,  blz. 67 onder verwijzing naar  BAG  13.5.1987  APnr.  4 zu §  305  BGB

Billigkeitskontrolle; BAG 7.10.1982 APnr. 5 zu § 620 BGB Teilkiindigung.
65         Wank 1990. Daarbij verwijst  hij   naar  BAG   AP  nr.   11  zu  §   15  BAT.   Zie ook Backmeis-

ter/Trittin 2000, § 2 KSchG, nr. 18 (en voor vele voorbeelden nr. 21) en Rost 1999, biz.
508.

66 Aldus Kittner/Daubler/Zwanziger 1999. nr. 19-35 en S81lner 1989, blz. 22. Zie voor
voorbeelden Backmeister/Trittin 2000, § 2 KSchG nr. 21 en Rost 1999, blz. 508.

67 Zie Isenhardt 1999, biz  223.
68 Zie Erfurter Kommentar'1003, § 611  BGB, aantekening 273; BAG  11.10.1976, APTVG §

Rundfunk nr. 1; BAG 13.8.1986 APBGB§ 242 Gleichbehandlung nr. 77; BAG 3.12.1985

APBAT§ 74 nr 2.
69 BAG 17.2.1966 APBGB§ 133 nr. 30, blz. 106-108, BAG 28.1.1987 APR#T 1975 §§ 22, 23

nr. 130.

70 Uitsluitend Jacobs 200Oa, biz. 106, stipt dit even aan.

57



acht de aard ervan - moet worden aangemerkt als een tekortkoming in de
nakoming (wanprestatie). Alsdan moet de wederpartij in gebreke worden
gesteld en de gelegenheid worden geboden om zijn verplichting alsnog na te
komen. Pas daarna - of wanneer nakoming niet meer mogelijk is - kan de
overeenkomst (buitengerechtelijk) worden ontbonden. Eventueel kan het niet
betalen van loon een dringende reden voor de werknemer opleveren om de

71arbeidsrelatie met onmiddellijke ingang op te zeggen.
De vraag ontstaat of het wenselijk is dat Nederland in  de  pas gaat lopen

met de ons omringende landen en de beEindiging van een arbeidsrelatie bij
een eenzijdige wijziging van essentiEle arbeidsvoorwaarden erkent. Deze
vraag moet ontkennend worden beantwoord. Nu een duidelijke omschrijving
van wat daadwerkelijk essentieel is, ontbreekt, betekent dat de aanvaarding
van deze constructie voor alle partijen leidt tot een onduidelijke situatie,
waarbij echter wel alvast de arbeidsovereenkomst is beEindigd. Dit is voor
werkgever en werknemer een onwenselijke situatie. Wel kan er in dat geval
sprake zijn van een mogelijke ontbindingsgrond, waarbij een eenzijdige wijzi-

ging van individuele arbeidsvoorwaarden gevolgen heeft voor de hoogte van
de eventuele ontbindingsvergoeding (de C-factor). In die zin zie ik wel een
plaats voor het begrip 'essentiele arbeidsvoorwaarden' binnen het Nederland-
se rechtssysteem.

Welke arbeidsvoorwaarden essentieel zijn, hangt uiteindelijk af van de
omstandigheden van het geval, waaronder de tussen partijen gemaakte
afspraken. Daarbij gaat het in ieder geval om de elementen 'loon', 'arbeid' en
'gezag'. Dit volgt uit artikel 7:610 BW. De overige wezenlijke elementen
alsmede de invulling van de eerdergenoemde elementen moeten worden op-
gemaakt uit de inhoud van de arbeidsovereenkomst, waarbij het zogenaamde
Haviltex-criterium een belangrijke rol speelt.72 Uit de ons omringende lan-
den blijkt dat ook daar een belangrijke rol wordt toegekend aan de tussen
partijen gemaakte afspraken. Daarbij kan worden betoogd dat naarmate de
arbeidsovereenkomst vager is, er voor de werkgever meer mogelijkheden be-
staan om op basis van de gezagsverhouding de inhoud eenzijdig verder in te
vullen (concretisering). De vraag ontstaat wat in dit kader als essentieel moet
worden aangemerkt. Illustratief hierbij is een uitspraak van de Eindhovense
kantonrechter73 in een kwestie waarin de werknemer verzocht om de ont-
binding van de arbeidsovereenkomst wegens een inhoudelijke uitholling en
reductie van zijn functie. De rechter achtte het begrijpelijk dat de werknemer
niet meer gemotiveerd was, maar achtte dit niet voldoende om tot een
ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. Daarbij overwoog hij dat
de werknemer nog steeds zijn functie uitoefende. De ontbinding werd dan

71     Artike17:679 lid 2 subc BW.
72    Hoge Raad 13 maart 1981, iw 1981,635 (Haviltex).
73 Kantonrechter Eindhoven 13 november 2001, Prg. 2002, 5809.
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ook afgewezen, waarbij de kantonrechter aangaf dat het de werknemer altijd
vrijstaat om zelf ontslag te nemen. Indien in de arbeidsovereenkomst afspra-
ken waren vastgelegd omtrent de functie-inhoud, had dit wellicht anders

kunnen zijn en had w61 sprake kunnen zijn van een (essentitle) uitholling van
de funcue.

Het is opvallend dat in de onderzochte omringende landen w61 een
belangrijke rol wordt toegekend aan de essentialia van de arbeidsovereen-
komst, maar dat in die landen de literatuur en de rechtspraak kennelijk niet
kunnen komen tot een duidelijke en een eenduidige definiering van dit be-
grip. Juist vanwege mijn pleidooi om de essentialia ook in Nederland een
positie te geven is het bestaan van een beoordelingscriterium van belang. In
mijn ogen is het niet mogelijk om exact aan te geven welke bestanddelen van
een arbeidsovereenkomst in iedere situatie moeten worden aangemerkt als
essentieel. Dit zal per geval verschillen, met dien verstande dat het niet moge-
lijk moet zijn om de criteria voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst te
wijzigen; met andere woorden: de aanwezigheid in de arbeidsovereenkomst
van loon, arbeid en gezag staat buiten discussie. Het kan aan de andere kant
niet zo zijn dat een minieme aanpassing van het loon zou betekenen dat een
essentieel onderdeel wijzigt. Daarbij kan bovendien nog ter discussie staan
wat als loon moet worden aangemerkt: wordt gesproken over het maande-
lijkse salaris of moeten ook andere bestanddelen worden meegenomen, zoals
dertiende maand, vakantiegeld, leaseauto, werkgeversbijdrage voor pensioen
en onkostenvergoedingen?

2.1.5.5 Vereisten voor essentiele arbeidsvoorwaarden

In mijn ogen mogen aan de toetsing van essentiEle bestanddelen van een
arbeidsovereenkomst hoge eisen worden gesteld. Daarbij is de wil van par-
tijen ten tijde van het maken van de afspraak leidend. Dit betekent dat om
van een essentieel bestanddeel te kunnen spreken, aan de volgende eisen
moet worden voldaan:
1.    de arbeidsvoorwaarde is op schrift tussen partijen vastgelegd;

2.   degene die zich op de essentialiteit van de arbeidsvoorwaarde beroept
moet aantonen dat deze voor hem van substantieel belang is;

3.     de andere partij had redelijkerwijs dit belang behoren te begrijpen.
Ten aanzien van het eerste vereiste geldt dat van de partij die de arbeids-

voorwaarde van belang acht mag worden verwacht dat hij deze voorwaarde
op schrift vastlegt. Dit kan gebeuren in de arbeidsovereenkomst, maar ook
door middel van een verklaring in de zin van artikel 7:655 Bw of in een brief.
Daarbij geldt ook dat beide partijen deze voorwaarde moeten hebben geac-
cepteerd, hetgeen ook uit het schriftelijk stuk moet blijken. Deze eis is in mijn
ogen alleszins redelijk. Door de schriftelijkheid wordt immers het belang van
de afspraak benadrukt. Voorts worden hiermee bewijsproblemen ten aanzien
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van het bestaan van de arbeidsvoorwaarde vermeden. In het verlengde
hiervan merk ik op dat een (later nog te bespreken) verworven recht bij
gebrek aan schriftelijk bewijs geen essentieel bestanddeel vormt.

Ten tweede moet worden bekeken of een van de partijen een substantieel
belang heeft bij de arbeidsvoorwaarde. Hiermee wordt voorkomen dat iedere
arbeidsvoorwaarde als essentieel wordt aangemerkt. Degene die zich hierop
beroept, zal zijn substantiBle belang bij deze arbeidsvoorwaarde moeten aan-
tonen. Van substantieel c.q. essentieel belang is sprake wanneer de arbeids-
overeenkomst zonder deze arbeidsvoorwaarde hoogstwaarschijnlijk niet zou
zijn gesloten, althans niet onder de betreffende arbeidsvoorwaarden. Omdat
het aantonen van deze essentialiteit conform deze definitie moeilijk is, wordt
gesproken van 'substantieel'. Dit betekent dat de werknemer een meer dan
normaal belang moet hebben bij de handhaving van de arbeidsvoorwaarde.
Bij loon kan worden gedacht aan het aangaan van lopende hypothecaire ver-
plichtingen. Bij arbeidstijd valt te denken aan een vaste vrije woensdagmid-
dag in verband met kinderen. Een leaseauto hoeft hier niet per definitie
onder te vallen. Zo kan deze wellicht worden ondervangen door vervoer per
fiets of openbaar vervoer.

Tot slot moet worden voldaan aan het kenbaarheidsvereiste aan de
andere zijde. Beide partijen moeten weten wat het belang is van de betreffen-
de arbeidsvoorwaarde c.q. dit redelijkerwijs kunnen weten. Dit kan zijn door-
dat dit op schrift is vastgelegd, maar ook doordat het tijdens een sollicitatie-
gesprek is verteld. Door dit kenbaarheidsvereiste aan beide kanten wordt de
essentialiteit benadrukt. Bovendien acht ik het alleszins redelijk dat ook de
andere partij zich bewust moet zijn van het belang van de andere partij bij de
arbeidsvoorwaarde, opdat vervolgens ook van hem kan worden verlangd om
hiermee bij de uitvoering van de arbeidsrelatie rekening te houden.

Bovenstaande criteria brengen met zich mee dat het begrip 'essenticel
onderdeel' van de arbeidsovereenkomst restrictief wordt benaderd. Dit vormt
op zichzelf geen beletsel, nu de essentialia de kern van de overeenkomst vor-
men. In die zin wordt dan ook aangesloten bij hetgeen in de ons omringende
lande hieromtrent is gesteld: zonder deze bedingen zou de overeenkomst niet
zijn afgesloten.

2.2              De problematiek van verworven rechten

2.2.1 Inleiding

In de meest ideale situatie is tussen werknemer en werkgever een schriftelijke
arbeidsovereenkomst afgesloten waarin alle tussen partijen afgesproken ar-
beidsvoorwaarden staan verwoord, eventueel in samenhang met de toepas-
selijke CAO en een personeelshandboek. Aanvullingen hierop worden schrif-
telijk vastgelegd. Dit blijkt in de praktijk niet altijd zo te zijn. Een arbeids-
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overeenkomst wordt regelmatig mondeling aangegaan. Blijkens artikel 7:655
BW moet de werkgever vervolgens alleen de belangrijkste arbeidsvoorwaar-

den schriftelijk aan de werknemer melden.
Daarnaast geeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst veelal ook niet alle

arbeidsvoorwaarden weer. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit
dat een arbeidsovereenkomst een momentopname is die (gedeeltelijk) door de
tijd wordt achterhaald, ofwanneer de arbeidsovereenkomst onwaarheden be-
vat. Ook kunnen 'tradities' ontstaan, bestaande uit al dan niet op geld waar-
deerbare aangelegenheden.74 Voorbeelden hiervan zijn:
-      de werknemer heeft recht op een vaste roostervrije dag;
-    bij het bepalen van de vakantieperiode van de werknemer wordt reke-

ning gehouden met de voor hem belangrijke schoolvakanties;
-    de werknemer mag werkgeverseigendommen, zoals gereedschappen of

een auto, privE gebruiken;
- gedurende ziekte van de werknemer betaalt de werkgever hem het volle-

dige loon door;
-   de werkgever betaalt ten behoeve van de werknemer een pensioen-

premie;
- jaarlijks keert de werkgever aan de werknemer aan het einde van het

jaar een bonus uit;
- overwerk wordt niet uitbetaald.

Het is opvallend dat het begrip 'verworven recht' in de Nederlandse
rechtsliteratuur (relatief) weinig aandacht krijgt.75 Ook heeft de Hoge Raad
zich hieromtrent (nog) niet expliciet uitgelaten. Bij een harmonisatie van ar-
beidsvoorwaarden speelt het bestaan  van een of meerdere verworven rechten

een belangrijke rol. Het spreekt voor zich dat wanneer een recht daadwer-

kelijk bestaat, hier bij een harmonisatie rekening mee moet worden gehou-
den. Om deze reden is het dan ook noodzakelijk om dit onderwerp nader te
bestuderen.

Wanneer is sprake van een uitbreiding of beperking van rechten?
Hieronder wordt het juridisch kader uiteengezet aan  de  hand van de situatie
in het buitenland. Aan de hand hiervan zal ik een voorstel doen op welke

wijze met deze problematiek kan worden omgegaan.

74     Alhoewel ik in het hierna volgende verder zal ingaan op een voor de werknemer gunstige
regeling, wil ik crop wijzen dat ook de werknemer die niet protesteert tegen een wijziging
van zijn (secundaire) arbeidsvoorwaarden zijn recht wellicht kan verwerken. Zie voor een
voorbeeld kantonrechter Lelystad 16 november 1998,JAR 1999,4.

75 Zie Jacobs 1993; Goethals 1995; De Wit 1999, biz. 221-222 enJellinghaus 2000.
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2.2.2 Algemeen juridisch  kader

In de praktijk moet regelmatig worden beoordeeld ofeen (verworven) recht is
ontstaan. De beantwoording van die vraag kan verregaande consequenties
hebben. Wanneer sprake is van een recht, is de werkgever hieraan gebonden.
Dit betekent dat de werknemer dit recht kan afdwingen en bijvoorbeeld de
wettelijke verhoging kan vorderen wegens het te laat uitbetalen van salaris.
Als uitgangspunt geldt daarbij het in artikel 150 Rv weergeven adagium 'wie
stelt, bewijst'. Dit is slechts anders wanneer dit uit de wet blijkt of door de
redelijkheid en billijkheid wordt verlangd.76 Afhankelijk van de vraag of een
extra recht bestaat dan wel een recht is vervallen, moet dit wettelijke
uitgangspunt worden gehanteerd.

Bij het beoordelen of een recht is ontstaan moet voortdurend in het oog
worden gehouden dat er een verschil bestaat tussen de wens om een recht toe
te kennen en de mogelijkheid voor de werkgever om iets extra's voor zijn
wet'knemers te doen. In de laatste situatie valt te denken aan een kerstpakket,
een bonus, een verjaardagscadeau, een personeelsui je of een gratificatie.
Van Eeckhoutte noemt dit ook weI het verschil tussen de eenzijdige toeken-
ning en de eenzijdige verbintenis.77 In de laatste situatie wenst de werkgever
een recht aan de werknemer te geven met de mogelijkheid het recht bij de
rechter af te dwingen. In het eerste geval is sprake van een toekenning van
een recht zonder de mogelijkheid van afdwinging. Hiermee raakt Van
Eeckhoutte de kern van het probleem. Ook De Leede betoogt dat een 'goed-
heid' er niet toe mag leiden dat de werkgever onbedoeld wordt geconfron-
teerd met een uitbreiding van in rechte afdwingbare arbeidsvoonvaarden. 78
Tot slot heeftJacobs er ten aanzien van dit soort kwesties voor gepleit om het
opgewekte vertrouwen boven de wil van partijen te plaatsen. 79

2.2.3 Rechtsbronnen

Het oude Burgerlijk Wetboek erkende als rechtsbronnen het dwingende
recht, de partijafspraak, het bestendig-gebruiksbeding, het aanvullende recht,
het gebruik alsmede de aanvullende goede trouw. In het verlengde hie rvan
werd in het vroegere artikel 3 Wet Algemene Bepalingen aangegeven dat de
gewoonte geen rechten liet ontstaan, tenzij de wet hiernaar verwees.80 Dit

76 Zie hieromtrent Rood 2002, biz. 11-28.
77 Van Eeckhoutte 1996, blz. 48-49.
78 Vergelijk Asser-De Leede, blz. 233.
79      Jacobs  1999, biz.  71. Deze visie wordt door kantonrechter Den Helder  17 mei 2001, Pi

2001, 5699, gevolgd: het risico voor onvolkomenheden in de reiskostenvergoedings-
regeling ligt in beginsel bij de werkgever.

80 Zie artikelen   1375  en   1383   oud  BW.   Deze   bepalingen   zijn   bij de introductie  van   het
Nieuw Burgerlijk Wetboek uit de Wet Algemene Bepalingen geschrapt.
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laatste bracht met zich mee dat het enkel regelmatig toepassen (een gebruik)

onvoldoende was voor het ontstaan van een daadwerkelijk recht.81

In het huidige Burgerlijk Wetboek is met name artikel 6:248 lid 1 van
belang. Dit artikel bepaalt dat een overeenkomst niet alleen de tussen

partijen overeengekomen rechtsgevolgen met zich meebrengt, maar ook die
welke  naar de  aard van de overeenkomst,  uit de  wet, de gewoonte  of de eisen

van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Ook thans kan dus worden terug-

gevallen op de gewoonte, de aard van de overeenkomst en de redelijkheid en
billijkheid. In dit kader wijs ik op de uitspraak van de Hoge Raad van 21
september 1990, waarin hij aangeeft  dat  bij het vaststellen of sprake  is  van

een bestendig-gebruiksbeding ook moet worden gekeken naar de wil van de
betrokken partijen alsmede het hierbij behorende vertrouwensbeginsel.82 Dit

principe is door de Hoge Raad ook voor het arbeidsrecht geaccepteerd. Bij
het bepalen van de inhoud van een arbeidsovereenkomst is de schriftelijke
neerlegging niet doorslaggevend. Er mag ook betekenis worden toegekend

aan de wijze waarop partijen in de praktijk aan de arbeidsovereenkomst

uitvoering hebben gegeven. Hierdoor kan de inhoud van de arbeidsovereen-
komst zijn gewijzigd.83

Ook de verkeersopvatting vormt een rechtsbron. Deze bron verschilt van

de redelijkheid en billijkheid doordat deze ziet op een feitelijke norm. De
betekenis hiervan voor de rechtspraktijk moet dan ook niet worden over-
schat, aangezien deze veelal met de redelijkheid en billijkheid samenvalt.84

Evenzo kan de gewoonte als rechtsbron worden aangemerkt. Hiervan
wordt gesproken wanneer binnen een bepaalde kring met betrekking tot een

bepaald soort overeenkomsten een bepaalde gedragslijn algemeen en bij
herhaling wordt gevolgd. Daarenboven moet erop kunnen worden gerekend
dat overeenkomstig deze gedragslijn wordt gehandeld.85

2.2.4 Redelijkheid en billijkheid

Redelijkheid en billijkheid kunnen een uitbreidende werking hebben en spe-
len een rol bij de uitleg van de inhoud van een overeenkomst.86 Het uit-
gangspunt blijft echter hetgeen tussen partijen is afgesproken. Redelijkheid
en billijkheid kunnen worden gebruikt om eventuele lacunes in de afspraken
aan te vullen. Redelijkheid en billijkheid moeten dan ook worden gezien als
een hulpmiddel bij de uitleg van de overeenkomst en de opvulling van

81 Zie Drion 1985, nr. 339.
82         j'11991,   799.   Zie  ook  Hoge   Raad 8 november   1996,  9  1997,  84  en  Hoge  Raad   13

lebruari 1998, M 1998,460.
83     Hoge Raad 8 april 1994,JAR 1994,94 (AGFA)
84    Asser-Hartkamp II, nr 293 en nr 303.
85    Asser-Hartkamp II, nr. 292.
86     Asser-Hartkamp II, nr. 280.
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eventuele leemtes hierin.87 In dit kader wijs ik op een uitspraak van de Hoge
Raad van 4 februari 2000.88 In dit arrest kwam (onder andere) de vraag aan
de orde in hoeverre het een partij vrijstaat om eenzijdig de inhoud van een
overeenkomst te wijzigen. In deze kwestie had een partij niet gereageerd op
de  brief van de wederpartij.  Mag de inhoud  van deze brief,  bij het uitblijven
van een reactie, als geaccepteerd worden beschouwd? Ten aanzien hiervan
overwoog de Hoge Raad:

'Ofde inhoud van een tussen twee partijen bestaande overeenkomst gewijzigd kan
worden door een daartoe strekkende rnededeling van de ene partij aan de andere
in samenhang met het uitblijven van een reactie van de andere partij daarop,
hangt hiervan af, of de partij die de mededeling deed mocht vertrouwen dat hij
het uitblijven van een reactie kon opvatten als een blijk van instemming. Zulks
hangt af van de inhoud van de mededeling, de wijze waarop partijen verder aan
hun contractuele relatie vorm hebben gegeven en de overige omstandigheden van
het geval, zoals de verdere inhoud van de brief waarin de mededeling werd
gedaan en de aanleiding voor het doen van de mededeling'.

2.2.5 Een benadering vanuit de rechtsverwerking

Daarnaast kan ook worden aangesloten bij de jurisprudentie die is gewezen
met betrekking tot de rechtsverwerking. Rechtsverwerking doet zich voor
wanneer het indienen van een vordering dusdanig strijdig is met eerder
gedrag of nalaten van de betreffende partij dat het toekennen van de
vordering tot een onaanvaardbare uitkomst leidt.89

De Hoge Raad heeft zich een aantal keren moeten uitlaten over een
eventuele verwerking van een recht. Daarbij oordeelt hij dat een beroep op
rechtsverwerking vanwege enkel tijdsverloop niet snel mag worden aangeno-
men.90 Dit heeft geleid tot het volgende uitgangspunt91:

'dat van rechtsverwerking slechts sprake kan zijn indien de schuldeiser zich heeft
gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

87 Zie Asser-Hartkamp II, nr. 297 en nr. 307. Ten aanzien van het arbeidsrecht kan
eventueel ook sprake zijn van een rechtsvermoedcn zoals bijvoorbeeld opgenomen in
artikelen 7:61Oa en 7:61Ob BW.

88    Hoge Raad 4 februari 2000, 42000,258.
89        De  omschrijving van Schoordijk  1991,  blz. 332; Tjittes  1992;  Valk  1993  en Valk 1993a

van het begrip 'rechtsverwerking' luidt: 'het innemen van een bepaalde houding die ertoe
kidt dat anderen hun leven hierop inrichten. Dit kan ertoe leiden dat een persoon geenberoep meer kan doen op een aan hem toekomend recht'. Zie voor een algemene
beschrijving van de werking van rechtsverwerking bijvoorbeeld Rijken 1994, biz. 56;
Asser-Hartkamp II, nr. 320-323; Tiittes 1995, blz. 53-55; Hoogervorst 1998, blz. 1-3 en
Tjittes 1999, blz. 193-198.

90     Hoge Raad 19 januari 1991, ly/ 1991,272.
91         Hoge Raad 24 april  1998,  N1 1998,621, zie  voor  een algemene beschouwing ook Konijn

2001.
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onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht (HR 7
juni 1991, NJ 1991, 708, onder 3.3.1). Enkel tijdsverloop levert geen toereikende

grond op voor het aannemen van rechtsverwerking; daartoe is vereist de aanwe-

zigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schulde-

naar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak
niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou
worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog
geldend zou maken (HR 29 september  1995, NJ  1996, 89, onder 3.3)'.

In een aantal andere uitspraken heeft de Hoge Raad dit standpunt herhaald,

waarbij hij heeft aangegeven dat het 'enkel stilzitten' onvoldoende is om
rechtsverwerking aan te nemen.92 Bovenstaande gang van zaken neemt niet

weg dat de verwerende partij door het stilzitten wordt benadeeld. Dit is een

omstandigheid die eventueel wel bij de beoordeling kan worden meege-
nomen.93

Een voorbeeld van de wijze waarop door de Hoge Raad wordt afgeweken
van de aangegeven toets is te vinden in een arrest van 25 februari 1994.94

Binnen de organisatie  van een verpleeghuis  had  in   1986 een functiewaar-

deringsronde plaatsgevonden. Een aantal werknemers was het met de
uitkomst hiervan  niet  eens.  Om deze reden wendden  zij  zich  in   1988  (twee
jaren later) tot de kantonrechter. Het verpleeghuis deed in de procedure een

beroep op rechtsverwerking. Dit verweer werd door de kantonrechter gepas-

seerd, maar vond bij de rechtbank wel een gewillig oor. Vervolgens werd
cassatie ingesteld. De Hoge Raad neemt bij het formuleren van zijn oordeel
een tweetal aspecten in acht. Allereerst wijst hij er op dat de functiewaar-

deringsregeling een interne beroepstermijn van 30 dagen kent. Daarnaast

neemt de Hoge Raad in ogenschouw dat binnen de gezondheidszorg een
budgetteringssysteem wordt gehanteerd. Dit laatste brengt met zich mee dat

de werkgever er belang bij heeft dat werknemers hun bezwaren binnen korte
tijd kenbaar maken. Hierdoor heeft de werkgever de mogelijkheid om tijdig
maatregelen te treffen om de financiEle gevolgen te ondervangen. Binnen dit

geheel acht de Hoge Raad - in het verlengde van de rechtbank - het hante-
ren van een (korte) vedarings-of vervaltermijn redelijk. Om deze reden kan
de vordering met betrekking tot het loon over het verleden niet slagen. Het

budgetteringsbezwaar geldt echter niet vanaf het moment dat de werknemers
hun vordering kenbaar hebben gemaakt. Vanaf dat moment had de

92        Hoge  Raad 3 september  1999,  NJ 1999,  734;  Hoge  Raad 24 september  1999, Jy/ 1999,

755 en Hoge Raad 21 juni 2002,JAR 2002,  167.
93        Zie Hoge Raad  7 juni  1991, NJ 1991,  708.  Geen  rechtsverwerking na  19 jaar 'stilzitten':

Hoge Raad 26 september  1995, 19 1996, 702 en na 9 jaren: Hoge Raad 24 april  1998,
19  1998,621. WeI rechtsverwerking vanwege benadeeldc bewijspositie:   Hoge  Raad   30

mei 1997, 191997,554 en Hoge Raad 26 september 1997, Rvd11/1997, 182c.
94      .w 1994,450 (Verpleeghuis De Twaalf Hoven).
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werkgever budgetteringsmaatregelen kunnen treffen en is het recht van de
werknemers niet verwerkt.
Een beroep op rechtsverwerking wordt dus niet snel geaccepteerd. In zijn
conclusie onder een arrest van de Hoge Raad95 concludeert Huydecoper aan
de hand van dejurisprudentie en de literatuur dat:

'(...) een beroep op rechtsverwerking in het algemeen terughoudend wordt beoor-
deeld, en waarbij gerechtvaardigd vertrouwen dat rechten niet (meer) geldend
zullen worden gemaakt slechts in duidelijke - ondubbelzinnige - gevallen worden
aangenomen, alles: tenzij er sprake is van een verkeersbehoefte of een zorgvuldig-
heidsnorm - of een andere bijzondere omstandigheid - die de "gerechtvaardigd-
heid" van het aannemen van gerechtvaardigd vertrouwen (of van rechtsverwer-
king onder andere titel) inderdaad kan (c.q. kunnen) opleveren'.

Het enkel verlopen van tijd is daarbij onvoldoende. Dit is in lijn met de
uitspraak van de Hoge Raad van 4 februari 2000, waarin een uitbreiding van
rechten door niet reageren ook niet werd geaccepteerd. Daarenboven toont
genoemde uitspraak aan dat sprake kan zijn van een rechtsverwerking van
aanspraken in het verleden en niet in het heden. De functiewaarderingscasus
toont dit duidelijk aan. Volgens advocaat-generaal Spier geldt dit met
betrekking tot CAO-aanspraken ook96

'Bu uit een CAO voortvloeiende aanspraken moet m.i. hoge eisen worden gesteld
vooraleer rechtsverwerking wordt aangenomen'.

Deze laatste constatering is overigens ook niet zo gek. Rechtsverwerking
moet los worden gezien van de veijaring van een recht.97 De wet opent de
mogelijkheid dat het recht tot nakoming vervalt of dat een recht ontstaat
door enkel tijdsverloop (verjaring). Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van
een recht op erfdienstbaarheid. Daarbij geldt echter wel een veIjarings-
termijn van twintigjaren.98

VeIjaring vindt plaats na verloop van een ruime tijd. Veelal geldt als basis
een termijn van vijfjaren. Daarbij mag echter niet worden vergeten dat in
het arbeidsrecht veelal kortere termijnen worden gehanteerd. Zo is reeds

sprake van een verjaring van een recht op schadevergoeding wegens kenne-
lijk onredelijk ontslag of het recht om de nietigheid van een ontslag in te
roepen na een periode van zes maanden.99

95      Hoge Raad 21 juni 2002, JAR 2002, 167.
96   Zie ziln conclusie onder Hoge Raad 3 september 1999, NJ 1999, 734 en meer in het

bi'zonder onderdeel 3.29 van zon conclusie.
97 Zie hieromtrent ook Kontin 2001, blz. 199.
98    .Artikel 5:72 j° 3:306 BW
99     Artikel 7:681 j° 7:683 BW en artikel 6 j° 9 BBA. Zie omtrent deze problematiek ook Valk

1993, biz. 78.
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Uit het voorgaande blijkt dat de wet omtrent het ontstaan van een
verworven recht geen duidelijkheid verschaft. Weliswaar geeft de wettekst
enige houvast door hieromtrent in artikel 6:248 lid 1 BW een kader te schet-

sen, maar dit is niet voldoende concreet om hierrnee daadwerkelijk iets te
kunnen aanvangen. Ook kan ten aanzien van de rechtsverwerking en de uit-
breidende werking van de redelijkheid en billijkheid worden opgemerkt dat
hiervoor meer noodzakelijk is dan enkel tijdsverloop. Een uitbreiding of
beperking van rechten wordt niet snel geaccepteerd.

2.2.6 De benadering in de lagerejurisprudentie

Naar aanleiding van het voorgaande is het interessant om te bekijken op
welke wijze de rechtspraak in de arbeidspraktijk met de problematiek van
verworven rechten omspringt. Wordt eerder genoemde interpretatie ge-
volgd? Bestudering van de lagere jurisprudentie geeft aan dat de kanton-
rechters hier op verschillende manieren mee omgaan. Een eenduidige lijn
valt niet te ontdekken. Daarbij zal veelal meespelen dat de vraag of een recht
is ontstaan veelal op grond van alle feiten en omstandigheden wordt beoor-
deeld. Dit oordeel is vervolgens in cassatie niet toetsbaar. 100

In de jurisprudentie kan (grofweg) een drietal stromingen worden waar-
genomen. Deze stromingen kunnen als volgt worden weergegeven:

2.2.6.1 De snelle aanvaarding

Sommige kantonrechters aanvaarden het bestaan van een verworven recht
relatief snel. Een voorbeeld hiervan is een vonnis van de kantonrechter te
Helmond. mi  In deze kwestie  had de werkgever gedurende de ziekte  van  de
werknemer drie maanden lang het volledige loon doorbetaald, terwijl de wet
bepaalt dat de loonbetalingsverplichting bij ziekte geldt tot (grofweg) 70%
van het loon. Na deze drie maanden beEindigde de werkgever de loonbeta-
ling. De werknemer stelde met succes een loonvordering in, waarbij het
verweer van de werkgever dat deze loonvordering slechts toewijsbaar was tot
een bedrag van 70% van het loon - de werknemer was namelijk nog steeds
ziek - door de kantonrechter werd gepasseerd:

'(...) De stelling van (de werkgever), dat hij tijdens ziekte slechts 70% van het loon
verschuldigd is zal worden gepasseerd. De werkgever) heeft gedurende de eerste
drie maanden van arbeidsongeschiktheid van (de werknemer) 100% van het loon
betaald.  Dit pleit voor de juistheid van de stelling van (de werknemer),  dat dit het
gebruik is binnen het bedrijf van (de werkgever)  en  dat hij erop mocht vertrouwen

100 Zie bijvoorbeeld  Hoge Raad 3 december 1999,JOL  1999,  160.
101 Kantonrechter Helmond 27 april 1999, rolnummer 99/687, niet gepubliceerd. Een

ander voorbeeld vormt kantonrechter I lystad 20 december 2000, JAR 2001, 60
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dat deze wijze van betaling, zonder dat sprake is van relevante wijziging van
omstandigheden, wordt voortgezet. De niet onderbouwde stelling van (de
werkgever) dat sprake is van een administratieve vergissing, acht de kantonrechter
niet overtuigend (...)'.

Deze kantonrechter accepteerde in deze situatie snel dat sprake was van een
verworven recht, waarbij de bewijslast om aan te tonen dat dit niet zo was
werd omgedraaid.")2

2.2.6.2 De restrictieve aanvaarding

Een andere stroming in de rechtspraak, die overigens ook vaker voorkomt, is
de tegenpool hiervan. Hierbij wordt niet snel aangenomen dat een (verwor-
ven) recht is ontstaan. Zo kon de werknemer die het bestaan van een jaren-
lang gehanteerde bonusafspraak niet kon bewijzen, deze ook niet bij de rech-
ter afdwingen. Daarbij overwoog de kantonrechter dat het de werkgever vrij-
staat om jaarlijks te bepalen of, aan wie en welke bonussen worden uitge-
keerd.103 Ook de werknemer waarvan (het werknemersdeel van) de pensioen-
premie vele jaren door de werkgever werd betaald (het ging om de periode
1981-1993), kon deze niet bij de rechter afdwingen, aangezien hij niet kon
aantonen dat aan deze betalingen een afspraak ten grondslag lag. 104 Daarbij
overwoog de kantonrechter dat de werkgever de vrijheid moet hebben om
vrijgevig te zijn zonder dat dit een verplichting wordt:

'In dit verband overweegt de kantonrechter dat de werkgever een zekere vrijheid
niet moet worden ontzegd, om afhanketijk van de financiEle reilen en zeilen van
zijn bedrijf, naast hetgeen hij met de werknemers uitdrukkelijk is overeengeko-
men, telkens jaarlijks zekere tegemoetkomingen aan zijn werknemers te doen
zonder verplicht te zijn zulke tegemoetkomingen te blijven doen. De nu eenmaal
gegeven onzekerheid omtrent de toekomstige resultaten der bedrijfsvoering

102 Zie anders kantonrechter Lelystad 16 november 1998,JAR  1999, 4.
103 Kantonrechter Amsterdam  30 juli 1998,JAR 1998, 231 en kantonrechter Amsterdam 28

februari 2001,JAR 2001, 241.
104 Kantonrechter Breda 16 februari 1994, JAR 1995,3; kantonrechter Rotterdam   12  mei

1995  en 20 oktober 1995, JAR   1995,257:   nu de werkgever omtrent ziektewachtdagen
niets met de werknemer heeft afgesproken, staat het hem behoudens de redelijkheid en
billijkheid vrij om een wachtdag bij ziekte te introduceren. Dat hij dit sedert 1987 niet
heeft gedaan doet hier niets aan af Rechtbank Amsterdam 8 februari 1984, NJ 1985, 19:
het niet protesteren gedurende 8 jaren tegen een gewijzigde provisieregeling brengt nog
niet met zich mee dat de werknemer hieraan gebonden is. Kantonrechter Haarlem 8
december   1999,  PG  2000,   5485:   het  enkele  feit  dat een dertiende maand een aantal
jaren achter elkaar is uitgekeerd betekent nog niet dat de werkgever hieraan gebonden is.
Kantonrechter Utrecht 14 december 2001, JAR 2002, 8: ondanks een grote salaristerug-
val bij ziekte hoeft de werkgever alleen 70% van het loon tot het maximum dagloon uit te
betalen. Werknemer kan niet aannemelijk maken dat binnen het bedrijf een andere
regeling geldt.
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enerzijds en de wenselijkheid ten tijden van voorspoed daarin de werknemers te
laten delen zonder daartoe in tijden van tegenspoed te zijn gehouden brengen dit
met zich mee. Deze vrijheid van de werkgever zou op onaanvaardbare wijze
worden ingeperkt als zijn vrijgevigheid door nalaten telkenmale het onverplichte
karakter van de tegemoetkoming te benadrukken in een verplichting zou veran-
deren, omdat zulk nalaten als afstand van recht wordt uitgelegd'.

In het verlengde hiervan wordt in de rechtspraak soms wel geaccepteerd dat
na een lange periode een recht ontstaat. Zo moest de werkgever die twintig
jaren lang tijdens ziekte het volledige loon altijd had uitbetaald, accepteren
dat   door dit gebruik een recht was ontstaan.105  Ook  wil een rechter  uit   de

omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld 100% doorbetalen gedurende
ziekte bij collega's, nog wel eens een bed ijfsbeleid afleiden, waaraan de
werkgever dan gebonden is. 106

2.2.6.3 De gematigde aanvaarding

Tot slot kan in de jurisprudentie ook een tussenstroming worden ontdekt.

Deze gaat uit van een Salomonsoordeel. Een voorbeeld hiervan is een uit-
spraak van president van de rechtbank Groningen'07, waarin deze tot het
oordeel kwam dat de werkgever zonder een daartoe strekkende afspraak niet
was gehouden om bij ziekte van de werknemer het volledige loon aan hem
door te betalen. Dit bestendige gebruik bracht in zijn ogen w61 met zich mee
dat de werknemer erop mocht vertrouwen dat hij bij ziekte enige aanvulling
zou ontvangen. Om deze reden kwam de rechter tot de conclusie dat de
werknemer bij ziekte recht had op doorbetaling van het loon tot een bedrag
van 85%. Een vergelijkbaar oordeel is te vinden in een uitspraak van de
kantonrechter te Enschede. 108 De werkgever  had  aan de werknemer  een
personenauto ter beschikking gesteld die hij ook priva mocht gebruiken. Deze
auto werd door de werkgever vervangen door een busje dat minder geschikt
was voor priv6-gebruik. De vraag rees of een recht van de werknemer op
priv6-gebruik van de auto was ontstaan. De kantonrechter kwam tot de con-
clusie dat hier geen sprake was van een 'auto van de zaak'. Desalniettemin
oordeelde hij toch dat de werknemer recht had op een maandelijkse tege-
moetkoming vanf 200,00.

105 Kantonrechter Eindhoven 25 april 1995, JAR 1995, 106. Kantonrechter Sittard 5
september 2001, JAR 2001, 209: een werkgever die gedurende tien maanden bij ziekte
onverschuldigd het salaris volledig uitbetaalt, is verplicht dit ook te doen over de resteren-

de ziekteperiode.
106 Zie bijvoorbeeld president rechtbank Zwolle 29 oktober 2001, KG 2002, 36.
107 President rechtbank Groningen 8juni 1994,44R  1994,  147. Zie  ook ter illustratie kanton-

rechter Den Haag 11 juli 2002, AE: 2002, 5927.
108 Kantonrechter Enschede 4 december 1998, Ay. 1999,5099.
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2.2.7 Condusies uit de lagerejurisprudentie

In de rechtspraak valt dus geen eenduidige lijn te ontdekken. De door de
Hoge Raad ingezette lijn met betrekking tot rechtsverwerking en uitbreiding
van rechten wordt in de lagere rechtspraak niet altijd gevolgd. Een vergelij-
king van het arbeidsrecht met het 'gewone' civiele recht wordt bovendien
bemoeilijkt wanneer bij dit geheel de redelijkheid en billijkheid alsmede het
goed werkgeverschap worden betrokken. Uit de jurisprudentie blijkt boven-
dien dat de rechtspraak soms wel aanleiding ziet om een overgangsregeling te
hanteren. Zo vond de kantonrechter te Breda dat een werknemer waarbij de
werkgever gedurende twaalfjaren de pensioenpremie voor zijn rekening had
genomen, recht had op een overgangsregeling van zes maanden.109 Dit bete-
kent dat ook wanneer geen sprake is van een verkregen recht, de werknemer
wellicht op basis van de redelijkheid en billijkheid alsmede het goed werkge-
verschap aanspraak kan maken op een overgangsregeling. Daarnaast zal de
werkgever moeten voorkomen dat sprake is van willekeur. Gelijke werkne-
mers zullen gelijk moeten worden behandeld. 110 Op dit laatste kan overigens
wel kritiek worden geuit, aangezien het recht op gelijke behandeling in strijd
is met de contractvrijheid. Op dit onderwerp wordt in paragraaf 2.3 nader
ingegaan.

2.2.8 De benadering in het Verenigd Koninkrijk

Het arbeidsrecht in het Verenigd Koninkrijk is van origine door de principes
van common law gevormd. Hieruit vloeit voort dat ook binnen het arbeids-
recht het uitgangspunt geldt dat de werkgever zelf mag beslissen met wie hij
een arbeidsovereenkomst aangaat en onder welke voorwaarden. Dat vanuit
de common-la#principes een arbeidsovereenkomst daarbij niet anders wordt
gezien als andere contracten blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak Allen v.
Flood'll:

'an  employer  (...) may refuse to employ (a workman)  from  the most mistaken,
capricious, malicious or morally reprehensible motives that can be conceived, but
the workman has no right to action against him'.

109 Kantonrechter Breda, 16 februari 1994,JAR 1995,3.
110   Vgl. Hoge Raad 8 april 1994, JAR 1994,94, rechtbank Amsterdam 11 maart 1998,JAR

1998,81 en kantonrechter Amsterdam 30juli 1998,JAR 1998, 231.
111      (1898)  1  AC 172, HL. Dit principe is ook in de Verenigde Staten in het arbeidsrecht terug

te vinden. Aldaar wordt met name ook cen beroep op het constitutionele recht van
'freedom of contract' gedaan. In het verleden heeft dit ertoe geleid dat federaal recht ter
bescherming van werknemers buiten werking werd gesteld wegens strijd met de consti-
tutie.
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Alhoewel nog steeds geldig vanuit een common-lat,gedachte, is deze
contractvrijheid vandaag de dag sterk beperkt door (Europese) wetgeving.
Voorbeelden hiervan zijn de Equal Pay Act 1970, de Sex Discrimination Act
1975  en  de Race Relations Act van  1976.

Ook in het arbeidsrecht wordt sterk de hand gehouden aan hetgeen
tussen werkgever en werknemer schriftelijk en duidelijk is afgesproken.112 Het
enkel stilzitten van de werknemer hoeft dus niet te betekenen dat deze met
een wijziging van de arbeidsovereenkomst heeft ingestemd. 113 Sedert 1963 is
in de wetgeving vastgelegd dat het verplicht is om de belangrijkste bepalingen
van een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. 114  Alhoewel  deze
door de werkgever te verstrekken verklaring niet gelijk staat met een twee-
zijdige overeenkomst, moet hieraan wel degelijk effect worden toegeschreven.
De jurisprudentie heeft uitgewezen dat de wettelijke bepaling tot doel heeft:

'(to) ensure for the benefit of an employee that the terms of his (or her) contract of
employment are set out in writing so that the employee knows his legal rights in
terms of contract and can, if need be, insist upon them by legal action against the
employer'.1 15

Wanneer op het moment dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst wordt
afgesloten de inhoud niet volledig vaststaat, is het de werkgever toegestaan
om reasonable terms vast  te  stellen.116 Het  gaat  daarbij   echter  niet  om  een

herziening, maar om een nadere invulling van de arbeidsvoorwaarden. In het
Verenigd Koninkrijk is het contractenrecht door zijn sterke contractvrijheid
sterk ontwikkeld. Daarbij hebben ook de verworven rechten veel aandacht
gekregen. Deze kunnen worden onderverdeeld in grofweg twee categorieEn,
te weten:
- verworven rechten die zijn ontstaan door de uitleg van de overeen-

komst;
- verworven rechten die zijn ontstaan door middel van uitbreiding door

gewoonte.

112 Rank Zerox v. Churchill (1988), /RLR 280, EAT en Nelson v. BBC (1977), ICR 194 en
IRLR 148, CA.

113   Jones v. Associated Tunneling Co Ltd (1981), IRLR 477, EAT.
114   Contract of Employment Act 1963, thans opgenomen in section 1 en volgende van de

Employment Rights Act 1996. Dcze laatste wet is een samenvocging van een aantal
wetten waarbij tevens de implementatie van de Europese richtlijn van 18 oktober 1991,
PBEGL 288/32 is doorgevoerd. Deze richtlijn leidde in Nederland tot artikel 7:655 BW.

115      Owens v. Multilux  Ltd  (1974),  IRLR  113. Zie evenzo System Floors  Ltd v. Daniel  (1983),
IRLR 475; Robertson v. British Gas Corporation (1983), ICR 351, CA en /RLR 302;
Gascol Conversions  Ltd v Mercer  (1974),  ICR  420  en  IRLR   155, CA. Lewis/Sergeant
2000: Het is de visie van de werkgever omtrent hetgeen tussen partijen is afgesproken.

116   England v. British Telecommunications (1990), IRLR 330.
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2.2.8.1 Uitleg van de overeenkomst

Bij het ontstaan van verworven rechten door uitleg van de overeenkomst
staat het om het verschil tussen epressed tennsen implied tenns centraal.
Expressed tenns zijn afspraken die werkgever en werknemer schriftelijk of
mondeling expliciet zijn overeengekomen. Implied terms zijn de onderdelen
van het contract die niet expliciet zijn overeengekomen. Hierbij valt te den-
ken aan arbeidsvoorwaarden die onder bepaalde omstandigheden noodzake-
lijk zijn (implied  telms of fac4 en voorwaarden die inherent zijn aan alle
arbeidsovereenkomsten timplied terms by law of implied terms by conduc4,
zoals de loonbetalingsverplichting en het verschaffen van werk. Deze implied
terms binden partijen echter net zo goed als expressed tenns. 117 Onduidelijk
is of een implied tenn een expressed term opzij kan zetten. Hepple is van
mening dat dit niet het geval is. 118 Evenzo overweegtJustice Roskill in Nelson
v. BBC' 19:

'It is a basic principle of contract law that if a contract makes express provision in
almost unrestricted language, it is impossible in the same breath to imply into the
contract a restriction (.. .)'.

Uit andere rechtspraak kan wellicht worden opgemaakt dat zulks w61
mogelijk is'20, maar niet snel wordt aangenomen. 121

In het voorgaande is al aangegeven dat bij een overtreding van een
(essentitle) bepaling van de overeenkomst sprake kan zijn van een breach of
contnict. Dit betekent dat de overeenkomst eindigt. Een dergelijke breach

kan zich ook voordoen wanneer een implied term wordt overtreden. Een
reden te meer om te bekijken wat het begrip ' implied term' exact inhoudt.
Volgens de jurisprudentie moet een bilplied tenn worden gezien als een
bepaling:

'which parties would probably have agreed if they were being reasonable, not one
which parties, if asked, would have agreed to before entering the contract.'.122

117     JeITerson   1997,  biz.  84.  Zie  voor een algemene beschouwing omtrent imphed tenns ook
Lindsay 2001.

118 B.A. Hepple, edited by M. Houghton, 'Content and proof of terms of the contract of
employment' (1-5000), in: Encydopedibi  Of Employment Law (losbladig), Sweet  &
Maxwell,  biz.   1432.  Zie ook Hepple/Fredman/Truter,  nr.   147;  Hepple/Fredman   1993,
blz. 98; I.zwis/Sargeant  2000,   biz.  20 en Aikin   2001,  blz.  37: niet mogelijk. Jefferson
1997, blz. 96: onder omstandigheden wel mogelijk

119    (1977) ICR 469 blz. 656.
120 Zie bijvoorbeeld United Bank v. Akhtar (1989), IRLR 507, EAT.
121 Zie bijvoorbeeld Nelson v. BBC (1977), /CR 649 en mLR 148, AC.
122   Slade LJ in Courtaulds Northern Spinning Ltd v. Sibson (1988), /CR 451 en mLR 305,

CA. Een vergeljkbare overweging: MacKinnon LJ in Shirlaw v. Southern Foundries
(1926) Lid (1939), 2 KB 206, CA. Evenzo Pitt 1998, blz. 131.
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Dit wordt ook wel de officious bystander test genoemd. Het gaat daarbij niet
alleen om de wil van partijen, maar ook om de algemene normen en waar-
den. 123 Bovenstaande strikte opvatting leidt ertoe dat in het Verenigd Konin-
krijk als uitgangspunt geldt dat implied terms (waartoe verworven rechten
kunnen behoren) niet snel worden geacht onderdeel uit te maken van het
arbeidscontract. Blijkens de jurisprudentie is dit slechts anders wanneer de
overeenkomst zonder deze bepaling geen betekenis meer zou hebben dan wel
wanneer opname van deze bepaling in de arbeidsovereenkomst zeer voor de
hand ligt. 124 Volgens de literatuur gaat het om:

'judicial norm-making rather than  reflection of the intentions of the parties'.125

Het gaat dan ook niet om hetgeen de werkgever als inhoud van de arbeids-
overeenkomst wenst, maar om de nature of the obligations. 15 Daarbij kan
eventueel de gewoonte binnen de branche een rol spelen.127 Het moet dan

gaan om een regel die duidelijk, redelijk en algemeen bekend is. Het hoeft
daarbij niet zo te zijn dat de betreffende werknemer op de hoogte was van

het gebruik. Voorbeelden van implied terms zijn de verplichting van de
werknemer om bedrijfsgeheimen vertrouwelijk te behandelen en de verplich-
ting van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkplek. Zo wordt in
het algemeen aangenomen dat loondoorbetaling bij ziekte, alhoewel zeer

gebruikelijk, nog geen implied term is.128 Implied terms moeten de arbeids-
overeenkomst werkbaar maken. Voor de praktijk betekent dit dat vage
formuleringen in de arbeidsovereenkomst voor de werkgever enigszins een
flexibele situatie creeren.

In de rechtspraak komt het regelmatig voor dat hieromtrent wordt
geprocedeerd. Dit is wellicht het gevolg van het feit dat sprake kan zijn van
een eenzijdige verbreking van de arbeidsrelatie omdat een essentiEle arbeids-
voorwaarde eenzijdig wordt gewijzigd. Zo was de rechter in de zaak
Cresswell v. Board of Inland Revenue van mening dat van de werknemer
kon worden verwacht dat hij meewerkte aan het invoeren van een nieuwe

123 Vgl. Hepple/Fredman/Truter, nr. 146.
124     Deze lijn is ingezet in The Moorcock (1898), PD 64, CA en vervolgens uitgewerkt in onder

andere: Shirlaw v. Southern Foundries Ltd (1939), 2 KB 206, CA; Lister v. Romford Ice
and Cold Storage Co. Ltd (1957), AC 555, HL; Liverpool City Council v. Irwin (1977) AC
239, HL; Stubbes v. Trower, Still & Keeling (1987), IRLR 321, CA

125  Hepple/Fredman 1993, biz. 97. Zie ook B.A Hepple, edited by M. Houghton, 'Content

and proof of terms of the contract of employment' (1-5000), in: Encydopedb ofemploy-
ment law (losbladig), Sweet & Maxwell.

126  Jefrerson 1997, biz. 93.
127   Stevenson v Teesside Bridge and Engineering Ltd (1971), 1 Al/ER 296, enlO Km 53.
128   Zie Aikin 2001, blz 168 en Campbell v. Union Carbide Ltd, EAT/341/01, IDS Brie/120
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werkmethode, te weten een nieuw computerprogramma. 129 Inmiddels valt
binnen de rechtspraak wel een stroming te ontdekken waaruit kan worden
opgemaakt dat het eerdergenoemde strikte principe enigszins wordt
genuanceerd. Daarbij wordt een beroep gedaan op de plicht die op de werk-
gever rust om zorg te dragen voor de veiligheid van zijn werknemers en de
good faith op basis waarvan een contractuele bepaling in het licht van de
overige bepalingen in de overeenkomst mag worden gezien. 130 In het ver-
lengde hiervan valt uit de jurisprudentie een trend op te maken waarbij van
de werkgever jegens de werknemer enige vorm van zorgvuldigheid mag
worden venvacht. 131

Deze zorgvuldigheidsnorm mag niet worden verward met het
Nederlandse juridische begrip 'zorgvuldigheid'. Het arbeidsrecht binnen het
Verenigd Koninkrijk kent bijvoorbeeld niet het goed werkgever- en werkne-
merschap zoals dat in Nederland bekend is. Ook kent het algemeen verbinte-
nissenrecht aldaar  niet de beginselen   van de redelijkheid en billijkheid. 132
Evenzo bestaat geen algemeen verbod voor de werkgever om te handelen op
basis van unreasonable gi-ounds.133 Het begrip 'zorgvuldigheid' moet in het
Verenigd Koninkrijk dan ook restrictiever worden uitgelegd dan in
Nederland.

2.2.8.2 Uitbreiding door gewoonte

Gewoonte (custom and practice) vormt op zichzelf geen reden voor een uit-
breiding of wijziging van de arbeidsovereenkomst.  Zij  kan een rol spelen  bij
de invulling en uitleg van de overeenkomst, maar uiteindelijk is de vraag
doorslaggevend of partijen ter zake hebben gecontracteerd. 134 Dit principe
wordt door Bowers als volgt weergegeven:

'The EAT emphasizes that the real question is not the number of occasions on
which an employer has adopted a particular practice or calculation, but whether
an intention to be bound contractually could be discerned from the policy as
communicated by the employer'.

129  (1984),2.4//ER 713. IRLR 190 en /CR 508.
130   johnstone v.  Bloomsbury  Health Authority (1991j, /RLR  118, EA'l'; Imperial Group Pen-

sion Trust Lid v. Imperial Tobacco Ltd (1991), /RLR 66, /CR 524 en A# ER 597, HC,
McI.ory v. Post OIrce (1993), 1Rl.R 159, HC.

131 Zie bijvoorbeeld Scally v. Southern Health and Social Services Board (1991), IRIR 522,
HL; Western Excavating (EEC) Ltd v. Sharp (1978), IRLR 27, ICR 221 en QB 761, CA.

132      Rijken  1994,  blz.  9.
133 Zie Desmond/Antill 1998, blz. 55.
134      Lewis/Sargeant   2000,   blz.   30-31.   Een  andere   opvatting  is  weergegeven in Harvey on

Industrial Rdations and Employment Law(losbladig), A 259-260.
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Een  beroep op gewoonte wordt  dan  ook  niet snel geaccepteerd. 135  Het  is

overigens nog onduidelijk of een collectieve overeenkomst door gewoonte
geacht kan worden onderdeel uit te maken van individuele arbeidsovereen-
komsten, waaronder toekomstige. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit
niet het geval is.136 Onder omstandigheden blijken rechtbanken echter bereid
om  dit  w61 te accepteren. 137 In dergelijke gevallen  moet  dan  uit het optreden
van de werkgever kunnen worden afgeleid dat hij een dergelijke incorporatie
beoogt. 138 Het is echter niet zo  dat de inhoud van een collectief akkoord per
definitie als implied tenn in de individuele arbeidsovereenkomst wordt gein-
corporeerd. Hiertoe is een aanvullende afspraak noodzakelijk. 139

2.2.8.3 De benadering in het Verenigd Koninkrijk: conclusie

Wat betekent het bovenstaande voor de juridische erkenning van verworven
rechten? Het uitgangspunt is dat hiervan niet snel sprake zal zijn. In de
jurisprudentie is uitgemaakt dat een gebruik alleen een onderdeel kan vor-
men van de arbeidsovereenkomst wanneer het reeds lange tijd in zwang is,

waarbij in redelijkheid tussen partijen geen verschil van mening omtrent deze
voor-waarde mag bestaan. Hierbij moet worden gedacht aan periodes van
meer dan dertig jaren. In het verlengde hiervan kan het gebruik nooit de
schriftelijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst opzij zetten. 140 De recente
ontwikkelingen geven aan dat te verwachten valt dat in de toekomst een
minder strakke houding te verwachten is, maar de verandering zal waar-
schijnlijk niet schokkend zijn. De conclusie moet dan ook zijn dat in het
Verenigd Koninkrijk verworven rechten in principe niet worden geaccep-
teerd.'41

135  Pitt 1998, blz. 128-129. Zie ook Saxton v. National Coal Board (1970), /CR 1996;
Marriott v. Oxford & District Co-operative Society  Ltd  (No.  2) (1969),  3  A# ER  1126;
Armstrong Whitworth Rolls Ltd v. Mustard (1971), All ER 598, CA; Air Canada v. Ize
(1978), /CR 1202, EAT; Sheet Metal Components Ltd v. Plumridge (1974), IC'R 373, >;IRC
at 376; Shields Furniture Ltd v. Goff (1973), ICR 187, NIRC at 190, Horrigan v.
Lewisham Londen Borough Council (1978), /CR 15, EAT. Anders: Lee & Ors v. GEC
Plessey Telecommunications (1993), Queen's Bench  19.1.93, niet gepubliceerd / opgeno-
men in Contract of Employmen t 4.1.5.1.

136 Zie bijvoorbeeld Young v. Canadian Northern Railway Co. (1931), AC 83; Faithful v.
Admirally (1964), The Times 24January 1964.

137 Zie bijvoorbeeld .Arthur H. Wilton Ltd v. Peebles (1994), IRLR 510, EAT.
138 Zie Aikin 2001, biz. 41
139   Hepple/Fredman/Truter nr. 149.
140 Zie Sagar v. H. Ridehalgh & Son Lid (1931), 1  Ch 310, CA, Meek v. Port of Innden

Authority (1918),1 Ch 415, Ch. D.
141 Overigens wordt de starheid van het contractenrecht vaak opgelost door de opname van

eenziidigewijzigingsbedingen in de arbeidsovereenkomst. zoals mobility dauses.
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2.2.9 De benadering in Duitsland

Ook in Duitsland geldt als uitgangspunt dat afspraken moeten worden nage-
komen. 142 Het is dan  ook in principe niet mogelijk om van gemaakte afspra-
ken af te wijken. Hiervoor is het noodzakelijk dat tussen partijen nieuwe af-
spraken worden gemaakt. Eventueel kan de werkgever wijzigingen eenzijdig
doorvoeren wanneer tussen partijen een eenzijdigewijzigingsbeding (Ande-
rungs- of Widerrufsvorbeha14 is afgesproken of doordat hij gebruik maakt
van de zogenaamde Andeningskundi*ungsprocedure. 143 0ok de werknemer
kan de inhoud van de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig veranderen.

In Duitsland heeft het Bundesarbeitsgencht aangegeven dat in arbeidsver-
houdingen geen plaats is voor rechtsverwerking!44, gemotiveerd door een
verwijzing naar de korte verjaringstermijnen en de afhankelijke positie van de
werknemer. Dit is slechts anders wanneer de werkgever aan de hand van
concrete omstandigheden en feiten daadwerkelijk bij de werknemer een be-
paald vertrouwen heeft opgeroepen.

In tegenstelling tot de Nederlandse situatie is de positie van de verworven
rechten in Duitsland in de literatuur en de rechtspraak verder tot ontwikke-
ling gekomen. Nadat dit aanvankelijk omstreden was, wordt thans aangeno-
men dat naast de binding van het contract ook verplichtingen uit het vertrou-
wen (Vertrauenshaftun0 kunnen voortvloeien.145 Deze theorie betekent dat

een (arbeids)overeenkomst naar
' Treu und Glauben' moet worden uitge-

voerd. Dit principe is in § 242 BGB gecodificeerd.
De Vertrauensha/tungstheorie betekent dat de werkgever die door zijn

optreden het vertrouwen bij de werknemer opwekt dat aan hem een recht
toekomt, hieraan gebonden is.'46 Dit wordt de betriebliche Ubung genoemd.

Dit vertrouwen ontstaat door een regelmatig herhaald gedrag van de werkge-
ver waaruit de werknemer kan afleiden dat aan hem een prestatie of een
voordeel ook voor de toekomst wordt toegekend.147 De wil van de werkgever
is daarbij niet bepalend, maar wel het opgewerkte vertrouwen (Treu und
Glauben).148 Uiteindelijk gaat het om een feitelijke vaststelling, waarbij de

142  Dit wordt ook wei het ' Prinzip  der VertragsbindunR genoernd en is in § 305 BGB
gecodificeerd.

143      BAG   14.6.1995  AP,  BGB  § 611 Personalrabatt  nr.   1. Deze procedure wordt in subpara-
graaf 3.7.4 nog verder uitgewerkt.

144  BAG, 'WIV 1955,157 en Kettler 2001, biz. 931-932.
145   Erfurter Kommentar 2003, § 611 BGB, aantekening nr. 276 en 277 en Schaub 2000,

§31,nr. 29.
146  Speiger 1998, biz. 511 en Kettler 2001, biz. 929-931. Zie voor een theoretische onder-

bouwing van de betriebliche ObungSciter 1967.

147     Zie  bijvoorbecld BAG 24.3.1993,  NF 1993,  2333;  BAG,  AP nr.  6 zu §  242  BGB;  Ditubler
1998a, nr. 146; Brox/Riithers 1999, § 49d.

148   Hennige 1999, blz. 287.
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inhoud van de overeenkomst en de herhalingsfrequentie een rol spelen.149 Zo
oordeelde het Bundesarbeisgentht dat een onjuiste toepassing door de werk-
gever van met de Betnebsrat gemaakte afspraken welke zijn vastgelegd in een
Betriebsvereinbaning, niet automatisch een aanspraak als gevolg van bet:rieb-
liche  Ubung met zich meebrengt.150 Een bebiebliche Ubung kan ook ont-
staan bij niet op geld waardeerbare zaken, zoals arbeidstijden'51 of arbeids-
vrijstellingen. 152

Een verworven recht ontstaat dan ook niet door het bestaan van een
betriebliche Obung (deze beschikt niet over een norrnatieve werking); de
aanwezigheid ervan leidt ertoe dat een verworven recht ontstaat. 153 De
Ubung wordt geincorporeerd in de individuele arbeidsovereenkomst, waar-
door een afdwingbaar recht ontstaat. Een wijziging hiervan kan in principe
alleen plaatsvinden na instemming door beide partijen. 154 Ook wordt een
betriebliche Ubungbescherrnd bij een overgang van onderneming. 155

Een voorbeeld van de wijze waarop de rechtspraak met een betriebliche
Ubungomgaat vormt een uitspraak van het Bundesarbeitsgerichtuit 1997.156
In deze kwestie ging het om de werknemer die tussen 1985 en 1991 iederjaar
een  kerstgratificatie  van  DM 100 ontving.  In 1992 ontving de werknemer  in
plaats  van  de  DM   100 een koffiezetapparaat.   In  de twee daarop volgende
jaren ontving de werknemer een vergelijkbaar artikel, maar geen geld. De
werknemer kon zich hiermee niet verenigen en vorderde bij de rechter
uitbetaling van de kerstgratificatie over de periode 1992-1994. De rechter in
eerste aanleg wees de vordering toe, maar in hoger beroep werd de vordering
afgewezen. Vervolgens moet het Bundesarbeitsgericht over deze kwestie
oordelen. Daarbij wordt overwogen:

'Unter einer betrieblichen Ubung ist die regelmassige Wiederholung bestimmter
Verhaltensweisen des Arbeitsgebers zu verstehen, aus denen die Arbeitnehmer
schliessen k6nnen, ihnen solle eine Leistung oder eine Vergiinstigung auf Dauer
eingeriiumt werden. 3157

149   Hennige 1999, blz. 287.
150 BAG 22.1.2002, BB 2002, biz. 2333-2335, NZA 2002, blz. 1224-1228.
151   Wank 1990, biz. 43.
152   Schaub 2000, § 111, nr. 21. Zie hiervoor ook hel voorbeeld dat als uitgangspunt dient in

Jacobs 1993.
153  Petereck 1987, blz. 185. De betriebliche Ubung vormt op zichzelf een schuldrechdicher

Verpilichtungstatbestand.
154   BAG 5.2.1971, APnr. 10 zu § 242 BGB (Betriebliche Ubun6 Overigens heeft dc rechter

erkend dat het mogelijk is dat de werknemer door stilzitten zijn recht opgeeft. Het gaat
dan om de vraag of de werkgever erop mocht vertrouwen dat de werknemer afstand van
zijn recht heeft gedaan. Zie BAG NZ4 1997, 1007 = BB 1997, 2054 = DB 1997, 1672.

155 Aldus EditnerKommentar2001,§ 613 BGB, aantekening nr. 46.
156 BAG 16.4.1997, AZ4 1998,423.
157   BAG 28.2.1956, AP nr.  1 zu § 242 BGB (Betriebliche Ubun6 Daarna diverse malen

herhaald, waaronder BAG, NZA 1994, 694 = Apv 1994, 3372 = AP nr. 43 zu § 242
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In dit geval concludeerde het Bundesarbeitsgericht op grond van alle feiten
en omstandigheden dat geen sprake was van een verworven recht als gevolg
van een betriebhche Ubung:

De werkgever kan voorkomen dat een recht ten gevolge van betn ebliche
Ubungontstaat door telkens bij de uitbetaling van het 'extraage' een voorbe-
houd te maken (FreiwiUigkeitsvorbeha14158, bijvoorbeeld door op het mo-
ment dat een gratificatie wordt uitgekeerd telkens aan te geven dat hiermee
geen recht wordt toegekend. De vorm van het voorbehoud is niet belangrijk,
mits de uiting ervan duidelijk is. 159 Voorts moet de aanspraak van de werkne-
mer niet reeds volgen uit een andere rechtsgrond. 160

Ten aanzien van gratificaties en dergelijke heeft de jurisprudentie nadere
criteria gegeven. Hierbij wordt aangenomen dat wanneer de werkgever de
Ubung tenminste drie maal heeft toegepast in principe een recht ontstaat,

tenzij de werkgever telkens een voorbehoud heeft gemaakt: 161

'Nach der standigen Rechtsprechung des BAG erwirbt der Arbeitnehmer bei
mindestens dreimaliger vorbehaltloser Gewahrung einer Weinachtsgratifikation
aus dem Gesichtspunkt der betrieblichen Ubung einen arbeitsvertraglichen
Anspruch auf die bislang gewihrte Leistung (BAGE 23, 213 (219)= NJW  1971,  1422

= AP nr. 10 zu § 242 BGB Betriebliche Ubung und BAGE 53, 42 (56) = NZA 1987,
168 = AP nr. 17 zu §77 BetrVG 1972)'.162

Als gevolg hiervan oordeelde de rechter een aantal malen dat de werknemer
recht heeft op een kerstgratificatie omdat deze reeds gedurende drie opeen-
volgende jaren aan hem was toegekend. 163

(Betnebliche Ubung)1; BAG, NZA 1995, 418 = AP nr. 45 zu § 242 BGB (Betriebliche
Ubung); BAG, NZA 1996,  758 = iWW 1996,  3166 = AP nr.  192 zu § 611 BGB (GratilL*a-

tion) en BAG 7.12.2000, NZA 2001, blz. 780-782. Ook: Freitag 2002, blz. 295-296.
158   BAG 6.3.1965, APnr. 3 zu BGB § 611 (Gmti£kat,bn) nr. 3. Zie ook BAG 8.11.1957, BAGE

5,44 = APnr. 2 zu § 242 BGB, BAG 6. 12.1995 APBGB § 611 (Gmti/ikation) nr. 177 1 RAGE
23, 213 = AP nr. 10 zu § 242 BGB; BAG 5.6.1996, NZA 1028-1029, DB 1996, 1242; BAG
4.5.1999, AP BGB § 242 (Betriebliche Obun ),BAG 16.4.1997 AP nr. 53 § 242 (Betrieb-
liche Ubung). Zie ook Freitag 2002.

159  BAG, NZA 1994, 694 = Aylv 1994, 3372  = AP nr. 43 zu § 242 BGB (Betriebliche Ubun ),
BAG 6.12.1995, APBGB § 611 (Gratilikation) nr. 86 en BAG 11.4.2000, NZA 2001, blz. 24-
26.

160 BAG 27.6.1985, APBetrVG 1972 § 77 nr. 14; BAG 22.1.2002, NZA 2002, blz. 1224-1228.
161 Zie onder andere BAG 2.9.1992, EzA BGB § 611 (Gratilikation, Praimie) nr. 95; BAG 6.12.

1995, AP BGB § 611 (Grati/*ation) nr. 187, BAG 5.6.1996, AP BGB § 611 (,Gratifikation)
nr. 187= NZA 1996,  1028 ; BAG, AP nr.  3, 4, 7 zu § 611 BGB (GratifRation) en BAG

16.4.1997, APnr. 53 zu § 242 BGB CBetn2bhche Ubung) = NZA 98,423.
162 BAG 4.5.1999, NZA 1999,1162.
163   BAG, NZA 1985, 532, BAc;, AP nr. 12 xii § 611 8(,B I Gratilikation). Zie v(*,r het rilet

toekennen  van een kerstgratilicatie·  BAC;.  AP nr.   12  en   13  Lu  §  4176.  Zic  vooreen
algemene bespreking ook D6rner 1993.
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Binnen de literatuur en de rechtspraak bestaat nog geen duidelijkheid wat
dit 'driemaalcriterium' exact inhoudt. Zo meent Daubler dat dit criterium
alleen geldt bij een geldelijk belang (kistunpzulage).164 Het Erfurter Kom-
mentar geeft aan dat in het algemeen voor alle arbeidsvoorwaarden een drie-
jarentermijn geldt. 1 *,5 Schaub beperkt de driejarentermijn tot gratificaties. 166

Wellicht valt dit verschil in opvattingen te verklaren doordat een beroep op
het bestaan van een betriebliche Obung veelal wordt gedaan bij de toeken-
ning van een bonus of gratificatie. Het is echter nog maar de vraag of de
rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht behalve voor gratificaties en
eindejaarsuitkeringen ook geldt voor bijvoorbeeld onkostenvergoedingen. 167

Een betriebliche Obung hoeft echter niet altijd in het voordeel van de
werknemer te zijn. Het is ook goed mogelijk dat de werknemer hierdoorjuist
wordt gebonden. In het algemeen wordt in de literatuur echter aangenomen
dat de betriebliche Obung geen negatieve aspecten voor de werknemer met
zich kan meebrengen. 168 Een uitzondering hierop vormt de wijziging van een
recht dat door beibliche Ubung is ontstaan. Het Bundesarbeitsgericht
neemt aan dat een betriebliche  Obung kan worden gewijzigd nadat de
werkgever drie jaren achtereen heeft aangegeven de Obung te willen wijzigen
zonder  dat de werknemer hiertegen protesteert. 169 In een dergelijk geval

wijzigt door de betriebliche Obunghet eerdere recht. Het uitgangspunt blijft
echter dat een arbeidsvoorwaarde alleen in onderling overleg kan worden
gewijzigd. 170

Voorts blijkt uit de praktijk dat ook de gelijke behandeling van werkne-
mers onderling bij het ontstaan van een recht een rol kan spelen. In para-
graaf 2.3 wordt aangegeven dat binnen het Duitse recht het uitgangspunt
geldt dat gelijke werknemers onderling gelijk moeten worden behandeld. Het
ontstaan van een betriebhche Ubung in een of meerdere gevallen kan rnet
zich meebrengen dat dit individuele recht vervolgens effect heeft op de
arbeidsverhouding met andere werknemers. 171

164 Daubler 1998a, nr. 144.
165     Erfurter Kommentar 2003 § 611, nr 276-277.
166   Schaub 2000, nr. 24.
167       Edi,rter Kommentar 2003,  § 611  nr.  534.
168 Diiubler 1998a, nr. 151; Brox/Ruthers 1999, § 49d; Schaub 2000, nr. 24. Anders:

Gamillscheg   1983, biz. 227-229.   Zie ook bijvoorbeeld   BAG   1.8.2001,   Rd,1   2002,  blz.
233-239, met noot M. Franzen.

169    BAG 263.1997, AP nr. 50 zu § 242 BGB (Betriebliche UbunA = NZA 1997, 1007 - Aylv
1998,475 = EzA § 242 BGB (Betnebliche Ubung) nr. 38. Verder ook onder andere: BAG
4.5.1999, NZA 1999, 1162 = AP nr. 55 § 242 BGB (Betriebliche Ubun0 - EzA §611
(Gratit'*ation) nr. 43; BAG 14.8.1996, APnr. 47 § 242 BGB (Betriebliche Ubun0

170  Zie BAG, NZA 1996, 1323 - NJW 1997, 212  = AP nr. 47 zu § 242 BGB (Betriebliche
Ubuno

171   Hennige 1999, blz. 289, Schaub 2000, nr. 26.
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2.2.10    De benadering in Belgit

Anders dan in de andere onderzochte landen is de meningsvorming met
betrekking tot de problematiek van verworven rechten, net als de rechtsver-
werkingsproblematiek, bij onze zuiderburen niet echt tot ontwikkeling geko-
men. Wel wordt gesteld dat de goede trouw hierbij een rol kan spelen. De
rechtspraak en de literatuur zijn hierover echter niet enthousiast.172 Een alge-
meen rechtsbeginsel betreffende rechtsverwerking bestaat volgens het Hof
van Cassatie niet.173 Dit is (kortweg) slechts anders wanneer degene die zich
op rechtsverwerking beroept er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat
wederpartij zijn recht niet meer zou uitoefenen en diens vroegere houding
onverenigbaar is met zijn huidig ingenomen standpunt. Het uitgangspunt is
volgens het  Hof de goede trouw,  die  bij de uitvoering van overeenkomsten  in
acht moet worden genomen.174

Voorts is in de literatuur en de lagere jurisprudentie betoogd dat wanneer
de werknemer gedurende een zekere periode (zelfs tegen zijn zin) zijn werk-
zaamheden conform de gewijzigde arbeidsvoorwaarden uitvoert, dit mag
worden geinterpreteerd  als een stilzwijgende acceptatie. 175 Deze mening
wordt echter niet breed gedragen. Zo oordeelde het Luikse arbeidshofdat het
uitblijven van protest van de werknemer na een eenzijdige wijziging van de
arbeidsvoorwaarden niet leidt tot rechtsverwerking, omdat het stilzwijgen
kan worden veroorzaakt door diverse omstandigheden, waaronder de vrees
om te worden ontslagen. 176 Onder omstandigheden is de rechtspraak echter
wel geneigd om een stilzwijgende aanvaarding te accepteren. Zo is het Hof
van Cassatie van mening dat bij een eenzijdige wijziging van een arbeids-
voorwaarde door de werkgever van de werknemer mag worden verwacht dat
hij te kennen geeft of hij de arbeidsovereenkomst om deze reden be2indigt.
Anders wordt de werknemer geacht stilzwijgend met de nieuwe arbeidsvoor-
waarde te hebben ingestemd. 177 Volgens Claes moet het bij het aanvaarden
van een gewoonterecht gaan om een gewoonte die beschikt over de volgende
kenmerkeni 78:
-     vastheid: het gaat om de toekenning van een vast of duidelijk bepaal-

baar voordeel;

172   Zie voor een nadere beschouwing Van Eeckhoutte  1990, biz. 233-236, Van den Bon
1995, biz 557 en Van Oevelen 2001.

173 Hofvan Cassatie 17 mei 1990, AC 1989-90,1188.
174   Zieook Storme 1990, blz. 1076.
175    Humblet  1994, biz.  139 en arbeidshof Brussel 29 september  1998, Soc. Kron.  1999, biz.

251-252.

176     ArbeidshofLuik 16 februari 1998,1771998, 432-433.
177 Hofvan Cassatie 17 juni 2002,1772002, blz. 417-419.
178   Claes 2001, blz. 123.
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-      algemeenheid: het voordeel wordt aan een of meerdere duidelijke cate-
gorie8n van werknemers toegekend;

-     bestendigheid: het voordeel wordt met regelmaat of permanent toege-
kend.

In 2001 heeft De Vos in zijn proefschrift een uitgebreid onderzoek

gedaan naar het loonbegrip. Daarbij constateert hij dat in Belgia weinig
jurisprudentie bestaat omtrent het begrip  'gift'.179 'Nel treft hij een trend aan
dat in een arrest uit  1997 is begonnen en later een aantal malen door het Hof
van  Cassatie is overgenomen. 180 Daarbij wordt als uitgangspunt genomen  dat
voor arbeid loon moet worden betaald. 181 Zodra hiermee een relatie bestaat
tussen werk en een financieel voordeel voor de werknemer, bijvoorbeeld een

eindejaarsuitkering, is volgens de jurisprudentie sprake van loon. De bena-
ming  'gift'  doet er  niet  toe. 182 Het begrip 'loon' wordt derhalve ruim geinter-

preteerd. Eventueel kunnen partijen afspreken dat het voordeel eenmalig is,
maar dit laat onverlet dat sprake is van een loonbestanddeel. Bovendien kan
een dergelijke afspraak niet met terugwerkende kracht worden gemaakt.
Hiermee wordt de wilsautonomie gedeeltelijk verlaten en grijpt volgens De
Vos de rechter terug op het wettelijke kader van de arbeidsovereenkomst. 183

In een arrest  van 18 september 2000 heeft  het   Hof van Cassatie   de

contractvrijheid laten prevaleren boven het aannemen van een verworven
recht. 184 In deze kwestie  was de vraag  aan  de  orde  of het afspreken van  een
variabele aanmoedigingspremie in een arbeidsovereenkomst een verplichting
voor de werkgever betekende. Het Hof van Cassatie oordeelde van niet. Er
was geen sprake van een recht van de werknemer voor de toekomst, ondanks
het feit dat in het verleden wel een aanmoedigingspremie was toegekend.

Daarbij overwoog het Hof dat uit artikelen  1135 en  1160 van het Belgische
Burgerlijk Wetboek blijkt dat

'(...)  het gebruik nooit een aanvullende bron van verbintenissen is, wanneer  de
overeenkomst, zij het ook impliciet zoals te dezen, het gebruik als zodanige bron
heeft geweerd'.

179   De Vos 2001, biz. 775.
180   Hof van Cassatie 20 april 1977, AC 1977, II, blz. 862-865; Hofvan Cassatie 3 aprp 1978,

177 1978,173; een tweetal andere arresten van dezelfde datum, Ac 1978, 876 en 879;
een tweetal arresten  van 26 februari   1979, AC 1978-79,  761,764;  Hof van Cassatie  29
okto-ber 1979, AC 1979-80, nr.  144, Hof van Cassatie 26 november 1979,1771980,8.

181    De Vos 2001, blz. 605, en biz. 778-780.
182   De Vos 2001, blz. 613.
183   De Vos 2001, blz. 655.
184 SocKron. 2001/3, biz. 132-133.
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Dit oordeel kwam tot stand onder verwijzing naar de hi8rarchische structuur
van de wet. Geconcludeerd kan worden dat binnen dit kader in Belgia weinig
ruimte overblijft om een verworven recht te aanvaarden.

2.2.11 Nederiand: een oplossing mogelijk?

In het Nederlandse recht bestaat momenteel geen duidelijkheid omtrent de
vraag wanneer sprake is van een verworven recht en of dit 'instituut' uber-
haupt moet worden geaccepteerd. Uit de bestudeerde buitenlandse rechts-
systemen blijkt dat in de ons omringende landen divers met deze proble-
matiek wordt omgegaan. Een eenduidige lijn valt niet te ontdekken. Wel is
het opvallend dat ook in de onderzochte landen rechtsverwerking niet snel
wordt aangenomen.

Ik acht het voor de rechtswetenschap en de rechtspraktijk van belang dat
er duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer een verworven recht ontstaat.
Dit geldt eens te meer voor het onderhavige onderzoek, omdat duidelijkheid
moet bestaan over de vraag of sprake is van een verworven recht, alvorens
daadwerkelijk tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden - inclusief even-
tueel verworven rechten - kan worden overgegaan.

In het verleden heeft De Wit betoogd dat wellicht aansluiting kan worden
gezocht bij de gewoonte en/of het gebruik. 185 Volgens haar kan pas na een
echt lange pebode sprake zijn van een venvorven recht. Daarbij gaan haar
gedachten uit naar een periode van meer dan tien jaren. Een andere
oplossing wordt door Van Slooten voorgestaan. Hij stelt ten aanzien van
gratificaties dat het redelijk is om na verloop van drie jaren aan te nemen dat
een  arbeidsvoorwaarde is ontstaan. 186 Deze ten faveure  van de werknemer
gekozen oplossing wordt echter niet verder onderbouwd, in het bijzonder
niet de termijn van drie jaren. Deze termijn kan echter wel vanuit de Duitse
situatie worden beredeneerd.

Ik acht deze oplossingen niet werkbaar. De praktijk leert dat zich met
betrekking tot verworven rechten veelvuldig problemen voordoen. Aan de
andere kant moet in het oog worden gehouden dat de contractvrijheid vereist
dat er geen te starre situatie ontstaat. Dit laatste kan het geval zon wanneer
de werkgever (en wellicht ook de werknemer) er voortdurend voor moet
waken dat door een al dan niet regelmatig handelen een afdwingbaar recht
ontstaat, zonder dat hiertoe de daadwerkelijke wil bestaat. Ik sta een prak-
tische en duidelijke oplossing voor die ik reeds eerder heb gelanceerd en
thans ook wens te nuanceren, met name in het licht van de door mij verrichte
rechtsvergelijkende studie.187

185   De Wit 1999, biz. 221-222.
186 Van Slooten 1999, biz. 396.
187   ZieJellinghaus 2000, biz. 162-163.
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2.2.12 De omkering van de bewijslast

Binnen het Nederlandse rechtsbestel geldt als uitgangspunt dat degene die
zich op een recht beroept het bestaan hiervan moet bewijzen. De rechts-
zekerheid vereist dat dit principe ook binnen het arbeidsrecht van toepassing

is. Ik voel er niets voor om in het kader van deze discussie dit uitgangspunt te
verlaten. Dit zou immers betekenen dat de fundamentele basis van het
verbintenissenrecht wordt losgelaten. Om deze reden vind ik de in Duitsland

gehanteerde betbebliche-Obungsbenadering niet in het systeem van de
Nederlandse wet passen.

De hele problematiek draait eigenlijk om de bewijslast: bestaat er al dan
niet een recht? Een algehele omkering van de bewijslast ten laste van de

werkgever brengt met zich mee dat deze in een onmogelijke positie wordt
geplaatst. 188  Hij   zou dan kunnen worden verplicht om steeds alles  aan  te

tonen wat tussen partijen zou zijn afgesproken. Een onwenselijke situatie,
mede in het licht van hetgeen in artikel 7:655 BW ten aanzien van de mede- -

delingsplicht van de werkgever wordt bepaald. Bovendien wordt de proble-
matiek dan verplaatst van de werknemer naar de werkgever, hetgeen niet
redelijk is.

Daarenboven mag niet snel van het ontstaan van een verworven recht
worden uitgegaan. Het kan niet zo zijn dat de werkgever enkel door zijn
goedgeefsheid een rechtens afdwingbaar recht voor de toekomst laat ont-
staan. Dit is vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijk. Bovendien wordt
hiermee de dogrnatiek met betrekking tot de rechtsverwerking doorbroken.
Daar staat echter tegenover dat de werknemer een probleem heeft wanneer

hij het bestaan van een (verworven) recht moet bewijzen. Veelal kan hij niet
terugvallen op een schriftelijk stuk omdat dit bij het aangaan van een
arbeidsovereenkomst niet vereist is en de arbeidsvoorwaarden bovendien in
de loop van de tijd kunnen zijn gewijzigd. Artikel 7:655 BW kan hierbij veelal

ook geen rol spelen, aangezien dit enkel ziet op een beperkt aantal arbeids-
voorwaarden.

Mede vanwege de afhankelijke positie waarin de werknemer verkeert,
acht ik het niet wenselijk om in deze situatie onverkort vast te houden aan het

uitgangsprincipe van artikel 150 Rv. Uit de jurisprudentie kan worden

opgemaakt dat de rechtspraak dit ook veelal erkent, maar dat de vervolgens
toegepaste oplossingsrichting verschilt. Dit valt ook binnen de formulering
van artikel 150 Rv, dat een uitzondering mogelijk maakt. De redelijkheid en
billijkheid kunnen ertoe leiden dat een andere bewijslastverdeling wordt
toegepast.

Bestudering van de buitenlandse rechtsstelsels leert dat de problematiek
rond verworven rechten zich ook daar voordoet, en dat ook daar wordt

188    Hoge Raad 10 juni 1930, NJ 1931, 55.
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geworsteld met de oplossingsrichting. Belgie en het Verenigd Koninkrijk
passen een restrictieve benadering toe. Daarbij is men aldaar nogal huiverig
om verworven rechten te accepteren alsmede daarvoor vastomlijnde rege-
lingen te ontwikkelen. In Duitsland wordt een ruimhartiger regeling voorge-
staan. Daarbij wordt een verworven recht (beniebliche Obung) erkend en
worden ook relatief duidelijke criteria gesteld (te denken valt aan het 'drie-
maalcriterium'), alhoewel deze nog wel ter discussie staan. In alle landen kan
worden geconstateerd dat dit rechtsprobleem in de jurisprudentie en
literatuur nog in beweging is.

De Duitse regeling gaat in mijn ogen te ver. Men heeft daar te weinig oog
voor de gulle werkgever die iets extra's wil doen voor zijn werknemers, maar
niet beoogt een extra recht aan hun toe te kennen. Aan de andere kant mag
het gerechtvaardigde belang van de individuele werknemer niet worden
vergeten. Voorkomen moet worden dat hij door het enkele feit dat de werk-
gever een arbeidsvoorwaarde niet schriftelijk wenst te erkennen uiteindelijk
het onderspit delft. Op grond van artikel 7:655 BW rust op de werkgever de

verplichting slechts een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden schriftelijk
vast te leggen. Bovendien is de sanctie (schatplichtigheid) niet efTectief. De
regelingen in BelgiE, het Verenigd Koninkrijk en - tot op heden - Nederland
acht ik in de praktijk te onduidelijk om ook daadwerkelijk werkbaar te
kunnen zijn. Getracht moet worden om zoveel mogelijk duidelijkheid te
verkrijgen.

In mijn ogen ligt de oplossing van het probleem in een omkering van de
bewijslast ten gunste van de werknemer, die echter niet direct, maar op
termijn plaatsvindt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat een enkele 'gift' van de
werkgever niet leidt tot een afdwingbaar recht van de werknemer. Dit kan
echter na verloop van een termijn anders zijn, omdat de werkgever dan de
schijn tegen zich heeft. Dit rechtvaardigt dat het bewijsrisico alsdan wordt
verlegd. 189

Op deze wijze wordt op een zo goed mogelijke wijze tegemoet gekomen
aan de gerechtvaardigde belangen van beide partijen. De werkgever heeft
immers na het verstrijken van de termijn nog de mogelijkheid om aan te
tonen dat een verworven recht niet bestaat. De wet behoeft hiertoe niet te
worden gewijzigd, nu de wet de mogelijkheid schept om op basis van de
redelijkheid en billijkheid een omkering van de bewijslast tot stand te bren-
gen. 190 Hierbij valt te denken aan een eenvoudige briefvan de werkgever aan
de werknemer dat een bonus onverplicht wordt verstrekt. Van een onmoge-
lijk bewijslastprobleem is dan geen sprake. Bovendien zijn rechtsverrnoedens
binnen het arbeidsrecht niet vreemd, zoals ook blijkt uit de artikelen 7:61Oa,
7:68Oa en 7:68Ob BW.

189    Zie voor de problematiek omtrent het bewi.isrisico in algemene zin Kremer 2000.
190   Artikel 150 Rv.
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2.2.13 De redehike termijn

Hoe lang moet deze termijn voor ornkering van de bewijslast zijn? Het hante-
ren van een korte termijn is niet verstandig. Hierdoor zou de werknemer in
een te voordelige positie geraken. Een lange termijn is ook niet verstandig.
Dit zou betekenen dat pas na vele jaren een omkering van een bewijslast
plaatsvindt. Hierdoor zou het voordeel ten opzichte van artikel 150 Rv te
zeer verdwijnen. Door diverse schrijvers is er bovendien op gewezen dat
rechtszekerheid boven de billijkheid gaat. '91 Om deze reden acht ik een
periode van vijf jaren redelijk. Deze periode is voor beide partijen te
overzien. Daarenboven wordt deze termijn ook door de wet gehanteerd ten
aanzien van de verjaring van vele vorderingen.'92 Het lijkt mij niet verstandig
om aan te sluiten bij de driejarentermijn die in Duitsland in de praktijk wordt
gehanteerd. Deze korte termijn brengt te snel het gevaar met zich mee dat de
werkgever door zijn enthousiasme onbedoeld een recht laat ontstaan voor
zijn werknemers c.q. bewijstechnische problemen ervaart.

Ik realiseer mij dat deze termijn arbitrair is vastgesteld. Dit is echter
noodzakelijk omdat de vraag of een verworven recht is ontstaan reeds een

vage' norm is. Het is dan ook niet raadzaam om voor wat betreft de
geldende termijn voor omkering van de bewijslast een 'vage' norm te
hanteren die is gebaseerd op de redelijkheid, de billijkheid en het goed werk-
geverschap.

Betoogd kan worden dat het arbitrair vaststellen van de termijn op vijf
jaren tekort doet aan de eventuele aard van het verworven recht. Het kan
immers gaan om een jaarlijks uit te keren bonus, maar ook om het priv6-
gebruik van een auto. Dit nadeel moet node worden geaccepteerd ten gunste
van een eenduidige regeling. Hierbij mag niet worden vergeten dat het de
werknemer vrijstaat om ook v66r het verstrijken van deze termijn aan te
tonen dat een arbeidsvoorwaarde is ontstaan. In deze zin voel ik dan ook
niets voor de introductie  van een glijdende schaal.'93 Hierdoor zou onduide-
lijkheid blijven bestaan.

Voor de goede orde wijs ik erop dat voornoemde benadering betekent dat
deze in het bijzonder afhankelijk is van de rechterlijke macht, in het bijzon-
der tot het moment dat de Hoge Raad dit criterium heeft overgenomen. Dit
betekent dat het zeker valt te prefereren om het criterium in de wet vast te
leggen, waardoor iedere discussie hieromtrent wordt betindigd. Daarbij kan
worden gedacht aan de volgende formulering:

191 Zie Bregstein 1960, biz. 14; Houwing 1972, blz. 208 en Pels Rijcken 1979, blz. 313.
192 Zie bijvoorbeeld de artikelen 3:307 tot en met 3:311 BW.
193 Onder andere betoogd doorJacobs 2000a, blz. 80-81
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'De werknemer heeft recht op niet overeengekomen voordelen verband houdende
met de arbeidsovereenkomst welke hem tenminste vijf achtereenvolgende jaren
zon verstrekt, tenzu de werkgever aantoont dat deze vet·strekking steeds onver-
plicht heeft plaatsgevonden en zulks heeft kenbaar gemaakt aan de werknemer bij
iedere verstrekking'.

Wanneer bovenstaande regeling wordt geaccepteerd, bestaat in principe geen
ruimte voor het treffen van een overgangsregeling wanneer de werkgever het
'recht' wijzigt. Het is 6f een recht van de werknemer 6f een gift van de
werkgever. Omtrent het recht van de werkgever om vervolgens toch (eenzij-
dig) arbeidsvoorwaarden aan te passen zal in het derde hoofdstuk nader
worden ingegaan. Alsdan speelt tevens de vraag of een overgangsregeling
moet worden getroffen. Het uitgangspunt is echter dat wanneer de werkne-
mer recht heeft op een arbeidsvoorwaarde, hij dit ook als zodanig bij een
rechter moet kunnen afdwingen.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat voor de werkgever ook de moge-
lijkheid bestaat om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat arbeidsvoor-
waarden niet kunnen ontstaan tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.
De vraag is echter of een dergelijke clausule houdbaar is,  met name wanneer
vervolgens blijkt dat hier in de loop van de tijd veelvuldig van wordt afgewe-
ken. Ook in een dergelijke situatie kan de betoogde vij jarenterrnijn als crite-
rium worden gebruikt.

2.3 Een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket

2.3.1 Inleiding

Op grond van de overgang-van-ondernemingsregeling, waarover later meer,
is de overnemende werkgever verplicht om bij een dergelijke overgang de
'oude' arbeidsvoorwaarden in principe geheel over te nemen. Daarbij is het
niet toegestaan om (significante) wijzigingen in de arbeidsovereenkomst (lees:
arbeidsvoorwaarden) aan te brengen. Vervolgens kan dan op grond van het
'normale' Nederlandse arbeidsrecht worden bekeken of eenzijdig wijzigingen
in een arbeidsovereenkomst mogen worden aangebracht.

Bij het toepassen van arbeidsvoorwaarden speelt een principitle vraag: in
hoeverre is het mogelijk om tussen werknemers voor wat betreft het niveau
van de arbeidsvoorwaarden een onderscheid aan te brengen? Dit aspect
speelt ook bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden een rol. Door de
overgang bestaan tussen de diverse werknemers verschillen in beloning,
waaronder het salaris. Een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tracht dit
verschil te reduceren. Het treffen van (overgangs)regelingen sluit niet uit dat
uiteindelijk verschillen in beloning blijven bestaan. Veelal vindt bij een
harmonisatie geen volledige gelijkschakeling plaats en blijven er verschillen
bestaan, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van de uitsterfvariant.
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Betoogd kan worden dat hierdoor de verschillen zelfs groter kunnen worden,
in het bijzonder wanneer vele individuele overgangsregelingen worden
getroffen.

Vanuit de juridische invalshoek kan bovendien de (principiEle) vraag
worden gesteld of bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden het totale
nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket gelijkwaardig client te zijn. Mag dit pakket
(ten nadele) worden gewijzigd? In het hierna volgende zal ik deze vraag
trachten te beantwoorden. Daarbij zal ik eerst aandacht besteden aan het
bestaan van een eventueel algemeen recht op gelijke beloning en vervolgens
aan het recht op een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket.

Het behoeft geen toelichting dat het maken van een onderscheid tussen
mannen en vrouwen (ook qua beloning) niet is toegestaan. De werkgever
dient beide geslachten gelijk te behandelen. Dit recht is in diverse mensen-

rechtenverdragen en wetten gecodificeerd. Voorbeelden hiervan zijn artikel
7:646 BW, de Wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen, artikel 14
EVRM, artikel 4 ESH en artikel 26 BUPO. De waarde van deze verdragen is
voor wat betreft het onderhavige onderwerp (een algeheel recht op gelijke
beloning) minimaal. 194 Veelal verplichten de verdragen de betrokken landen
om maatregelen in het nationale recht te treffen. Een speciale vermelding
verdienen hierbij het EG-verdrag en de Europese richtlijnen.'95 Op grond
hiervan kunnen vrouwelijke werknemers rechtstreeks aanspraak maken op
bijvoorbeeld een hoger loon of een pensioenrecht wanneer sprake is van een
(indirect) onderscheid en de werkgever niet het bestaan van een objectieve
rechtvaardigingsgrond kan aantonen.  11,6 Deze bescherming geldt echter
alleen bij een discriminatoir onderscheid en heeft geen algemene gelding. 197

Een verschil in beloning tussen mannelijke werknemers onderling of
vrouwelijke werknemers onderling is op basis van deze regelingen in principe
wel toegestaan.

Naast deze verboden op discriminatie kan ook worden gedacht aan
andere vormen van bescherming. Zo biedt het EG-verdrag bescherming
tegen discriminatie op grond van nationaliteit. 198 Veelal is hierbij in principe
wel een internationale context noodzakelijk. Ook artikel 7:648 BW, dat onge-
lijke behandeling tussen werknemers met verschillende arbeidsduur in princi-
pe verbiedt, is in dit kader vermeldenswaard. Ook zijn thans wetsvoorstellen

194 Zie bijvoorbeeld omtrent artikel 14 EVRMJacobs 2000, blz. 422.
195 Zie bijvoorbeeld richlijn 75/117 van 10 februari 1975, PbEG 1975, L 45 en richtlijn

76/207 van 9 februari 1976, PbEG 1976, L 39. Dit verdragsartikel sluit bovendien aan
bij  ILO-verdrag  100 en ILO-aanbeveling 90.

196   Zie bijvoorbeeld Hof van Justitie 8 april 1976, SEW 1977, blz. 90 (Defrenne); Hoge Raad
13 november 1987, 31 1989, 698 (Sint Bavo) en Hoge Raad 24 april 1992, 331992,689
(Bouma-KLM).

197      Zie ook Hof vanJusititie 17 september 2002,JAR 2002,262.
198  Artikel 12 EG-verdrag.
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aanhangig die leeftijdsdiscriminatie en discriminatie van gehandicapten ver-
bieden. 199

2.3.2 Een algemeen grondrecht op gelijke beloning

Een algemeen recht op gelijke beloning wordt in het internationale recht al-
leen onder omstandigheden aanvaard.20  Een voorbeeld hiervan is het Inter-
nationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)
van 19 december 1966.201 Artikel  7  van dit verdrag verplicht de betrokken
staten om te garanderen:

'Een billijk loon en gelijke beloning voor werk van gelijke waarde zonder
onderscheid van welke aard ook; in het bijzonder dienen aan vrouwen arbeids-
voorwaarden te worden gewaarborgd die niet onderdoen voor die welke op
mannen van toepassing zijn, met gelijke beloning voor gelijk werk;
(...)

Gelijke kansen voor een ieder op bevordering in zijn werk naar passende hogere
positie, waarbij geen overwegingen mogen gelden dan die van ancienniteit en
bekwaamheid'.

Hoewel deze bepaling zich primair tot de verdragstaten richt, wijst de rechts-
praktijk uit dat deze verdragsbepalingen een directe of indirecte horizontale
werking kunnen hebben. 202 Omdat de verdragtekst is geformuleerd  als
inspanningsverplichting (en wellicht ook door onbekendheid) wordt op dit
verdrag  niet  vaak een beroep gedaan. 203 Een uitzondering hierop vormt
wellicht het ambtenarenrecht. Reeds enkele malen hebben ambtenaren een
beroep gedaan op het recht van gelijke beloning.204 Hierbij is ook diverse
malen een beroep gedaan op artikel 7 IVESCR. 205 De Centrale   Raad   van
Beroep oven*eegt hierbij:

'De Raad onderschrijft het uitgangspunt, hetwelk ook bij de totstandkoming van
de goedkeuringswet bij dit verdrag van de zijde van de regering naar voren
gebracht is, dat de in dit verdrag neergelegde materiele rechten in het algemeen
geen rechtstreekse werking hebben. Het gaat de Raad evenwel te ver aan te ne-

199      Wetsvoorstel  28.170 en wetsvoorstel 28.169.
200   Volledigheidshalve wijs ik crop dat ook artikel 23 lid 2 van de Universele verklaring van

de rechten van de mens en artikel 1 Grondwet het recht op gelijke beloning voor gelijke
arbeid erkennen

201 Trb. 1969,100.
202 Zie hieromtrent Verhulp  1999,  in het bijzonder blz.   15-29.
203 Zie hierover ook Coomans  1999.
204 Zie bijvoorbeeld rechtbank Den Haag 25 februari 2002, TAR 2002,65.
205 Zie Centrale Raad van Beroep 3 juli 1986, TAR 1986,215; ambtenarengerecht

Roermond 25 november 1987, TAR 1988,41 en rechtbank Zwolle 9 maart 2000, TAR
2000,70.
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men, dat aan een bepaling als artikel 7, onder a (i), ten principale nimmer enige

rechtstreekse werking zou toekomen; naar 's Raads oordeel behoeft het niet bij
voorbaat uitgesloten te worden geacht dat zich situaties voordoen waarin
genoemde verdragsbepaling zich naar haar aard voor rechtstreekse toepassing en
dus voor rechtstreekse rechterlijke toetsing leent. De vraag wanneer dit het geval

is, valt in het huidige stadium van de rechtsontwikkeling evenwel niet in algemene
zin te beantwoorden; de aard van zowel het verdragsartikel als van de inbreuk

daarop alsmede de ambiance van een en ander kunnen een rol spelen. Naar 's
Raads oordeel kan daarbij van belang zijn in hoeverre sprake is van een
wezenlijke dan wel slechts van een perfecte aantasting van het verdragsartikel.

Voorts kan bij de afweging een rol spelen of het gaat om het handhaven van een

nog steeds bestaande ongelijkheid dan wel of het pat om het ongedaan maken
van een reeds bestaande gelijkheid; het scheppen van een verdragsstrijdige situatie
zal in het algemeen eerder binnen de reikwijdte van een rechtstreeks werkend
artikel 7, onder a (i), en dus binnen rechterlijke toetsing vallen dan het nog niet
(volledig) opheffen daarvan. Vervolgens kan ook niet buiten beschouwing blijven
hoe de maatschappelijke en juridische context, waarbinnen het verdragsartikel
moet functioneren, gestructureerd is; zo kan rechtstreekse werking in artikel 7,
onder a (i), voor de overheid als geheel niet worden aanvaard, doch is dit niet bij
voorbaat uitgesloten ten aanzien van functies welke onder eenzelfde overheids-
instantie ressorteren en onder eenzelfde rechtspositie- of salarisregeling vallen; zo
zal het ook te ver gaan rechtstreekse werking aanwezig te achten wanneer
uitsluitend van arbeid van gelijke waarde kan worden gesproken zoals dit zich kan
voordoen ten aanzien van niet-identieke functies welke - eventueel op basis van

enig functiewaarderingssysteem - in eenzelfde salarisschaal zijn ingedeeld'.

2.3.3 De Nederlandse opvatting

In een aantal situaties erkent het nationale recht een recht op gelijke
arbeidsvoorwaarden. Zo verbiedt artikel 8 WAADI in principe verschillen in
beloning tussen 'vaste' arbeidskrachten en ter beschikking gestelde werkne-
mers. Ook vermeldenswaardig is artikel 8 lid 5 en lid 6 PSW, waarin de gelijke
behandeling van pensioengerechtigden is verankerd.

Ook sociale partners kunnen afspraken maken over het recht op gelijke
beloning. Zo bepaalt de CAO voor de uitzendbranche (ABU) dat een uitzend-
kracht (onder voorwaarden) recht heeft op dezelfde CAo-beloning als een
vaste arbeidskracht ontvangt bij de inlenende onderneming.206 Een algemeen
principe van gelijke beloning kent de wet echter niet.207

De Hoge Raad erkent in het AGFA-arrest een algemeen recht op gelijke
beloning.208 In het verlengde van het oordeel van de rechtbank erkent de
Hoge Raad het

206 Zie artikel 32 Collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten 1999-2003 (ABU).
207  Het is opvallend dat De Lange 2001, blz. 73 ongemotiveerd stelt dat het gelijkheids-

beginsel samen met artikel  7:611 Bw hiertoe leidt.
208    Hoge Raad 8 april 1994, NJ 1994,704.
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'in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel dat werknemers recht hebben
op een billijke beloning, hetgeen onder meer meebrengt dat gelijke arbeid in
gelijke omstandigheden op een gelijke wijze gehonoreerd moet worden, behou-
dens een objectieve rechtvaardigingsgrond'.

Dit volgt volgens de Hoge Raad onder andere uit het goed werkgeverschap
en artikel 3: 12  BW. Dit laatste artikel bepaalt immers:

'Bij de vaststelling van de redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden
gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende
rechtsovertuigingen en met maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het
geval betrokken zijn'.

Dit oordeel is een aantal malen in de jurisprudentie overgenomen.209 Ook
maatschappelijk komt deze zienswijze tot uiting. Zo heeft de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SER om een advies gevraagd
waarin hij aangeeft:210

'als een bedrijf of organisatie een pensioenregeling heeft, dan moeten in beginsel
alle werknemers met een arbeidsovereenkomst daaronder vallen. Zo wordt
voorkomen dat bepaalde groepen werknemers geen aanvullend pensioen kunnen
opbouwen door bijvoorbeeld het soort contract of de hoogte van het loon. Het
kabinet wil hierop slechts twee uitzonderingen toestaan, een minimumleeftijd en
een drempelperiode van een jaar, die weI meetelt voor de pensioenopbouw als
men na datjaar nog in dienst is'.

2.3.4 De Duitse opvatting

In Duitsland is de vraag of een algemeen recht op gelijke beloning bestaat
verder tot ontwikkeling gekomen. Daarbij wordt aangehaakt bij artikel 3 van
de Grondwet, waarin een algemeen recht op gelijke behandeling wordt ver-
ankerd.21' In het verlengde hiervan bepaalt artikel 75 BetrVG dat alle werk-
nemers binnen een bedrijf overeenkomstig de grondbeginselen van het recht

209     Zie  voor de invulling hiervan bijvoorbeeld rechtbank Amsterdam   11 maart 1998, JAR
1998, 81; rechtbank Amsterdam 22 maart 2000,JAR 2000,75; Gemeenschappelijk Hof
van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba  16 mei 2000, JAR 2000,124; kantonrechter
Utrecht  3 juli   2002,  AE.   2002,  5902 en rechtbank Zutphen 12 september 2002, JAR
2003,  14. Zie zijdelings ook kantonrechter Amsterdam 30 juli 1998, JAR 1998,231;
kantonrechter Amsterdam  11  mei  1999, ROR 1999, 29 en de voorbeelden genoemd in
Verhulp 1999, blz. 75-76. Zie ook Vas Nunes 2000.

210 Zie persbericht Szw 3 mei 2000, nr. 2000/080. In wetsvoonstel 27.469 ten aanzien van
dc wijziging van de overgang van ondememingsbepalingen wor(it ten aanzien van pen-
sioenen ook een minimumwaarborg gegeven, die dicht bij een algemeen recht op gelijke
behandeling ten aanzien van pensioenrechten komt, zie in het bijzonder nr. 5, blz. 4.

211      'Alle  Menschen  sind  vordem   Gesetz  gleich'.Zie ook artikel 2 en artikel 9 van de Duitse
Grondwet. BAG, AP§ 242 BGB (Gleichbehand/ung) nr. 162.
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en   de billijkheid moeten worden behandeld. Deze bepaling · heeft recht-
streekse werking.212 Zij richt zich immers tot de werkgever en de Betriebsrat.

Deze billijkheidstoets volgt ook uit de artikelen 242 en 315 BGB (Treu und
Giauben).213

Uit de Duitse rechtspraak en literatuur komt een ontwikkeling naar voren
die een algemeen recht op gelijke behandeling voor alle werknemers aan-

neemt. Dit wordt gezien als een van de
' Ordnungsprinzipien' van het

arbeidsrecht.214 Het recht op gelijke behandeling brengt een ordening   met
zich mee die de individuele contractvrijheid overstijgt. Opvallend is dat de
rechtspraak dit recht veelal niet (direct) baseert op de Grondwet en/of het
Betriebsverfassungsgesetz. Het recht volgt meestal uit § 612 Absatz 2 BGB.215

Daarbij wordt ook gewezen op het door de werkgever opgeroepen vertrou-
wen en het gewoonterecht.216 Uit de jurisprudentie blijkt dat een werknemer
een beroep kan doen op het recht op gelijke beloning ten opzichte van zijn
collega's in een vergelijkbare positie.217 Of sprake is van een vergelijkbare
positie moet aan de hand van de feiten en omstandigheden worden opge-
maakt. Zo bestaat een onderscheid tussen werknemers die al dan niet
beschikken over leidinggevende taken218 of tussen leraren die al dan niet
beschikken over een speciale kunde. 219 Het ligt telkens op de weg van de

werkgever om de zakelijke reden voor het aanbrengen van een onderscheid
aan te tonen.220 Voorts kan de werknemer een beroep doen op het recht op
gelijke behandeling bij de toepassing van een bebiebliche Obung:221

Deze ontwikkeling leidt ertoe dat het thans voor de werkgever verboden is
om binnen zijn bedrijf (groepen van) werknemers zonder een zakelijke grond
in het algemeen van binnen het bedrijf toegepaste arbeidsvoorwaarden uit te
sluiten of slechter te behandelen.222 Er moet dan wel sprake zijn van:
1.    een algemene abstracte regel, en

212      E,furter Kommentar 2003  § 2 KSchG en § 75 (1) BetrVG.
213      Zie  voor een algemene beschouwing omtrent deze paragrafen  van  het  BGB de toelichtin-

gen hierop in Palandt 2001.
214    Zie voor een dogmatische bespreking Schaub 2000 § 112 nr. 6 en nr. 22.
215    BAG 21 juni 2000, Ez/1 § 242 (G/eichbehand/ung) nr. 83.
216   Kettler 2001, blz. 933.
217   Zie BAG 4.5.1962, APBGB§242 (Gkichbehandlun6 nr. 32.

218    BAGE 53,  309 =  NZA  1987, 449 = AP nr. 4 zu §  1  BetrVG (Gleichberechli*ung ; BAG
17.2.1998, AZ4 1998, 750.

219 BAG 30.9.1998, NZA 1999,490.
220 BAG 20.11.1996 NZA 1997,724.
221 BAG 19.8.1992, APBGB § 242 (Gleichbehand/ung) nr. 102.
222   Zie bijvoorbeeld BAG, Apnr. 39,44,89 zu § 242 BGB (GkichbehandlunA·, BAG, NZA 91,

763; BAG 27.7.1988,19.8.1992,12.1.1994,23.8.1995, AP BGB § 242 (Gleichbehandlun0
nr. 83, 102, 112, 134; NAG 20.12.1995, ZTR 1996,226, BAG 12.6.1996, APBGB § 611
C Werkstudent)  nr.  4,  st.  Rspr.;  BAG  23.8.1995,  AP BGB § 242 (Gleichbehandlungl nr. 134
= NZA 1995, 829; BAG 23.4.1997, NzA 1997,1177; NZA 1997,312 en Hartmann 1993,
blz. 261.
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2.   het ontbreken van een zakelijke grond die het onderscheid rechtvaar-
digt.

Een algemene regeling doet zich voor wanneer deze geldt voor 50% of
meer van een vergelijkbare groep werknemers.223 Dit brengt met zich mee
dat ongelijke groepen ook ongelijk mogen worden behandeld. Daarenboven
moet het gaan om een algemene arbeidsvoonvaarden.regell)i& Het enkele feit
dat een enkele werknemer beter wordt behandeld dan de anderen is
onvoldoende.224 Zo acht de rechtspraak het gerechtvaardigd dat binnen 66n
concern verschillende groepen werknemers op verschillende manieren wor-
den behandeld, bijvoorbeeld per werkmaatschappij.225 Dit is op zichzelf ook
niet vreemd, nu dit te maken kan hebben met de concurrentiepositie van de
diverse bedrijfsonderdelen op de markt. In het verlengde hiervan staat de
rechtspraak  toe dat bepaalde werknemers boven TanT worden beloond
omdat anders hun functie niet kan worden bezet. In een dergelijk geval is
sprake van een zakelijke grond.226 Evenzo doet zich een zakelijke grond voor
wanneer partijen de arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk hebben uitonderhan-
deld.227 Wel bestaat er nog discussie  over de vraag of een onderscheid tussen
wel en niet CAO-gebonden werknemers is toegestaan.228 Dit komt doordat
een bepaling zoals het Nederlandse artikel 14 Wet CAO in het Duitse recht
onbekend is. Wat hiervan ook zij, dit laat onverlet dat tussen beide groepen
geen onderscheid mag worden gemaakt voor wat betreft arbeidsvoorwaarden
die niet op een CAO zijn gebaseerd.229 Bovendien moet het recht op gelijke
behandeling worden gezien als een recht ten gunste van de werknemer.
Hierdoor is dat het niet mogelijk is om onder verwijzing naar het recht op
gelijke behandeling de werknemer slechter te behandelen, bijvoorbeeld door
het niet nakomen van tussen partijen gemaakte afspraken.230

In de literatuur vraagt men zich af of deze regels met betrekking tot
gelijke behandeling een meerwaarde hebben. De werkgever mag een onder-
scheid maken wanneer hiervoor een zakelijke grond bestaat. Een ongelijke
behandeling mag echter volgens sommige schrijvers niet snel worden

223   Schaub 2000 §112 nr. 22.
224 BAG 23.8.1995 AP BGB § 612 nr. 48 en BAG 21.3.2001, NZA 2001, blz. 782-785, in het

bijzonder blz. 784.
225    Zie BAG AP 115 zu §§ 22, 23 BAT 1975, AP 105 zu § 242 BGB Gleichbehandlung, BAG AP

13 zu § 242 BGB Gleichbehandlung en BAG  11.8.1998 NZA 1999, 474.
226 BAG 23.8.1995, NZA 1996,829 en BAG 21.3.2001, NZA 2001, biz. 782-785.
227   BAG, AP 2 zu § 21 M-11 II = NZA 85, 126; v. 19.8.1992 - AP 102 zu § 242 BGB (Gleich-

behand/ung) = 8892,2431 - NJW93,679 = NZA 93,171 en Schaub 2000 §112 nr.42.
228   Schaub 2000 §112 nr. 33.
229 BAG 23.4.1997, NZA 1997 1177.
230   Schaub 2000 §112 nr. 5.
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aangenomen.231 Daarenboven wijzen Brox en Ruthers erop dat het moeilijk
is om contractvrijheid en gelijke behandeling met elkaar te verenigen.232

2.3.5 De noodzaak van een recht op gelijke beloning

Terug naar de Nederlandse situatie, alwaar het AGFA-arrest leidend is. In zijn
annotatie van dit arrest betwijfelt Rood (zonder verdere motivering) of een
recht op gelijke beloning bestaat.233 Ook Uhlenbroek geeft (zonder nadere
motivering) aan dat dit recht alleen 'onder omstandigheden' geldt.234 Ik deel
de mening van Rood en zal dit nader toelichten.

Binnen het Nederlandse contractenrecht geldt als uitgangspunt de con-
tractvrijheid tussen partijen. Het staat partijen vrij om al dan niet afspraken
te maken, onder andere over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Door het
creeren van een vast recht op gelijke beloning wordt deze contractvrijheid
doorbroken, hetgeen niet past binnen het systeem van de Nederlandse wet.
Het daarbij introduceren van een objectieve uitweg: 'gelijke beloning, tenzij'
doet hieraan niets af. Eventueel kan door middel van functiewaarderings-
technieken wel een gelijke beloning worden bereikt, maar dit volgt dan uit
het personeelsbeleid van de werkgever. Het toekennen van een algemeen
recht gaat mij echter te ver. In dit kader mag niet onvermeld blijven dat
artikel 2 lid 2 Psw bij een overgang van onderneming aangeeft dat pen-
sioentoezeggingen bij een van de oude werkgevers na een overgang van
onderneming voor alle werknemers bij de nieuwe werkgever kunnen gelden.
Dit is in mijn ogen dan ook een vergaande doorbreking van de contractvrij-
heid.235

Bovendien brengt een algemene acceptatie van een recht op gelijke
beloning een tweedeling tussen werkgevers tot stand. Het betekent immers
dat een grotere werkgever minder contractvrijheid kent dan een kleinere.
Binnen een kleine arbeidsorganisatie valt immers veel eerder een functie-
differentiEring te constateren en/of is nagenoeg geen sprake van gelijke
gevallen (en dus ook niet van gelijke beloning).

Ik vraag mij dan ook af of het door de Hoge Raad in het AGFA-arrest
aangegeven rechtsbeginsel wel daadwerkelijk als een rechtsbeginsel mag
worden gezien. Daarbij wijs ik erop dat het 'rechtsbeginsel' in het vonnis van
de rechtbank is vermeld en de Hoge Raad hierdoor wellicht genoodzaakt was
op grond van de procedurele aspecten de formulering zoals eerder geciteerd
te geven. Evenzo vraag ik mij af of het IVESCR beoogt om een algemeen

231    Edurter Kommentar2003 § 611 aantekening 794.
232   Brox/Ruthers 1999 § 136.
233    Zie ook M.G. Rood, annotatie onder Hoge Raad 8 april 1994, rvvs 1994, blz. 219-220.
234   Uhlenbroek 1995, blz. 4.
235   Zie ook van Heest 2002.
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recht op gelijke beloning te verankeren. De verdragstekst is weliswaar alge-
meen van karakter, maar uit de context blijkt dat deze met name ziet op de
gelijke behandeling van bepaalde groepen van werknemers. Binnen dit kader
vraag ik mij  dan ook af of de invulling die de Centrale Raad van Beroep aan
artikel 7 van het IVESCR heeft gegeven juist is, in het bijzonder in een civiele
situatie. Immers, moet elke gelijke werknemer per se hetzelfde verdienen?

In mijn ogen kan het IVESCR (zonder de directe werking) dan ook met
name meer inkleuring geven aan het goed werkgeverschap. Van een goed
werkgever mag worden verwacht dat hij zijn werknemers in het algemeen op
een gelijke wijze behandelt. Dit is echter wel begrensd. Zo is de werkgever
vrij om een sollicitant al dan niet een dienstverband aan te bieden. Dit geldt
ook voor promoties. Het the best (wo)man for the jobprincipe geldt dan,
waarbij de werkgever moet aangeven wat hiervoor de criteria zijn. Niet valt
in  te zien waarom deze individuele invulling niet door de werkgever zelf zou
mogen worden bepaald. Van een goed werkgever mag wel worden verwacht
dat hij deugdelijke en eerlijke procedures volgt. De uitkomst kan echter per
situatie verschillen. Dit goed werkgeverschap geldt wat mij betreft ook al in
de precontractuele fase.

In Duitsland wordt het recht op gelijke beloning op grond van de billijk-
heid ( Treu und Glauben) geformuleerd. Alhoewel dit recht min of meer in de
rechtspraak wordt geaccepteerd, blijkt dat hierop in de literatuur wel degelijk
kritiek wordt geuit. Ik voel er dan ook niet veel voor om de Duitse ont-
wikkeling te volgen. Het uitgangspunt van de contractvrijheid moet in stand
blijven. Dit vormt immers de essentie van ons verbintenissenrecht, waartoe
de arbeidsovereenkomst behoort. Bovendien is een acceptatie van een alge-
meen recht op gelijke behandeling ook onwerkbaar. Betekent dit recht dat de
werkgever verplicht is om aan zijn werknemers inzage te verstrekken in
hetgeen iedereen verdient? Anders valt een vergelijking niet op te maken en
kan de werkgever zich tegen een vordering niet verweren. Er dreigt dan strijd
met de privacywetgeving te ontstaan. Ook kan men zich indenken dat er
objectieve rechtvaardigingsgronden kunnen zijn voor het toepassen van een
onderscheid in beloning. Te denken valt aan verschillen in leeftijd, werkerva-
ring of krapte  op de arbeidsmarkt. Waarom  zou  in het kader van de contract-
vrijheid een familierelatie geen rol mogen spelen? Dit laat vanzelfsprekend
onverlet dat sociale partners in CAO's wel tot een gelijkebeloningsregeling
kunnen komen. Bovendien mag niet in strijd met de wettelijke en verdrags-
rechtelijke antidiscriminatiebepalingen worden gehandeld.

Het is dan ook voor de werknemer heel moeilijk om aan te tonen dat
sprake is van gelijk werk dat volgens huidige jurisprudentie gelijk moet
worden bezoldigd. Op grond van het bewijsrecht zal hij zijn standpunt
moeten aantonen, tenzij de rechter de bewijslast omkeert. 236 Dit blijkt

236   Artikel 150 Rv,
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bijvoorbeeld uit een uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam.237 In de-
ze kwestie vorderde een aantal piloten in dienst van een dochtermaatschappij
van de KLM, de KLM Cityhopper, een gelijke bezoldigingspositie als de KLM-

piloten. Deze vordering werd uiteindelijk afgewezen omdat volgens de
rechter geen sprake was van gelijke arbeid. Daarbij speelden onder andere de

samenstelling van de luchtvloot en de bestemmingen van de vluchten een rol.
Alhoewel een algemeen beginsel van gelijke beloning in mijn ogen niet

wenselijk is, laat dit onverlet dat hierdoor wel een discrepantie ontstaat met
het verbod om onderscheid te maken in de beloning tussen mannen en
vrouwen. Dit is blijkens onder andere artikel 7:646 BW verboden. In artikel 7
WGB wordt dit principe nader uitgewerkt:

'Bij de toepassing van artikel 646 van Boek 7 (...) wordt voor de vergelijking van
de in dat artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het loon
uitgegaan van het loon dat in de onderneming waar de werknemer in wiens

belang de loonvergelijking wordt gemaakt werkzaam is, door de werknemer van
de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde dan wel, bij gebreke daarvan,
voor arbeid van nagenoeg gelijke waarde pleegt te worden ontvangen'.

Blijkens artikel 8 WGB kan hierbij gebruik worden gemaakt van een
deugdelijk functiewaarderingsstelsel. Wanneer dit ontbreekt, moet het loon
naar billijkheid worden gewaardeerd. Vervolgens bepaalt artikel 9 WGB:

'Voor de toepassing van artikel 7 wordt het loon van de belanghebbende werk-
nemer geacht gelijk te zijn aan het loon dat de werknemer van de andere kunne
voor arbeid van gelijke waarde pleegt te ontvangen, indien het is berekend op

grondslag van gelijkwaardige maatstaven'.

Hierdoor ontstaat een discrepantie, nu een principe van gelijke beloning
expliciet wel bestaat tussen mannen en vrouwen, maar niet tussen mannen of
vrouwen onderling. Dit leidt tot een rare situatie, omdat hiermee de eerder

genoemde contractvrijheid wordt doorbroken.  Of dit gewenst is, is nog maar
de vraag.

Deze juridische benadering laat echter onverlet dat vanuit het perspectief
van personeelsbeleid wellicht een gelijke beloning mag worden verwacht.
Hiermee wordt een goede en open werksfeer bereikt. In individuele gevallen
kan vervolgens - door middel van bijvoorbeeld prestatiebeloning - maatwerk
worden bereikt. Eenvormigheid kan worden bereikt door middel van een
vaste beloningsstructuur (salarisschalen) met hieraan gekoppeld een functie-
waarderingssysteem. Een belangrijk principe van functiewaardering is
immers: gelijk loon voor werk van gelijke waarde.238

237 Kantonrechter Amsterdam 28 september 2000, JAR 2000,241.
238   Vanlaere 1999, blz. 358.
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2.3.6 Gehjke  beloning en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Het bovenstaande is van belang bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaar-
den: het staat de werkgever in beginsel vrij om verschillende arbeid verschil-
lend te belonen. Dit geldt ook wanneer mijn ruime visie van de contract-

vrijheid onverhoopt niet door de Hoge Raad wordt gevolgd. Het verleden
(verschillende werkgevers) vormt in mijn ogen een voldoende rechtvaardi-
gingsgrond om verschillen in bezoldiging te laten bestaan. Dit kan van belang
zijn wanneer een werknemer er op grond van de nieuwe arbeidsvoorwaarden
op achteruit zou gaan. Alsdan is een overgangsregeling mogelijk, bijvoor-
beeld door het toekennen van een zogenaamde persoonlijke toeslag, waar-
door een verschil in beloning tussen gelijke werknemers ontstaat. Ik acht dit
verschil echter vanuit een objectieve benadering toelaatbaar.

Deze mening wordt echter niet door iedereen gedeeld. Luttmer-Kat heeft
in het verleden aangegeven dat het onverminderd vasthouden aan het
beginsel van behoud van verkregen rechten bij een overgang van onderne-
ming tot ongerechtvaardigde verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen het
overgenomen en zittend personeel leidt.239 Ik zie hiervan de onrechtvaardig-
heid niet in. Beide groepen beschikken immers over een ander arbeidsver-
leden. Dit laat onverlet dat de werkgever kan trachten deze verschillen vanuit
het oogpunt van personeelsbeleid weg te werken, bijvoorbeeld door deze
verschillen af te kopen,  af te bouwen of door het meerdere aan te merken als
een persoonlijke toeslag.

Over de vraag of het recht op gelijke behandeling ook bestaat in het kader
van een fusie of overname heeft zich ook in Duitsland de rechter gebogen.
Hierbij heeft deze bepaald dat de overgenomen werknemers geen aanspraak
kunnen maken op een recht op gelijke behandeling ten opzichte van de reeds

bij de overnemende partij in dienst zijnde werknemers.240 Evenzo oordeelde
de rechter dat het niet in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling
wanneer de werknemer vanuit een reorganisatiesituatie een motiverings-
vergoeding ontvangt en daardoor een hogere vergoeding ontvangt dan verge-
lijkbare collega's. In dit geval ontving de betreffende werknemer 4% meer
loon dan zijn collega's. Het Bundesarbeitsgericht overweegt»1.

'Nach stiindiger Rechtsprechung gebietet der arbeitsrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz dem Arbeitgeber, seine Arbeitnehmer oder Gruppen von
Arbeitnehmern gleich zu behandeln, soweit sie sich in gleicher oder vergleichbarer
Lage befinden. Verboten ist nicht nur die willkurliche Schlechterstellung einzelner
Arbeitnehmer innerhalb einer Gruppe, sondern vor allem eine sachfremde

239   Luttmer-Kat 2000, blz. 197.
240  BAG 25.8.1976, AP BGB § 242 (Gleichbehandlung') nr. 41 = DB 1977, 358; Erfurter

Kommentar 2003, § 47 op 613a BGB en Schaub 2000 §112 nr. 15.
241 BAG 10.3.1998, NZA 1998,1297.
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Gruppenbildung. Trotz des Vorrangs des Grundsatzes der Vertragsfreiheit ist der
Gleichbehandlungsgrundsatz auch im Bereich der Vergutung anwendbar, wenn
der Arbeitgeber die Leistungen nach einem bestimmten erkennbaren und

generalisierenden Prinzip gewahrt, in dem er bestimmte Voraussetzungen oder
bestimmte Zwecke festlegt. Sachfremd ist eine Differenziening dann, wenn es fur
die unterschiedliche Behandlung keine billigenswerten Griinde gibt. Liegt ein
solcher Grund nicht vor, kann der ubergangene Arbeitnehmer verlangen, nach
Massgabe der allgemeinen Regelung behandelt zu werden'.242

Deze opvatting houdt het Bundesarbeitsgencht ook aan bij een verschil in
toepasselijk  TanT Ook in het geval van een bedrijfsovergang mag het verschil
in toepasselijke CAO (en dus beloning) in stand blijven ondanks dat dit
resulteert in een verschil in behandeling van groepen van werknemers. Ter

aanvulling op de reeds genoemde argumenten is het Bundesarbeits-gericht
hierbij ook van mening dat de contractvrijheid van de sociale partners moet
worden gerespecteerd.243 De reden voor deze ongelijke behandeling wordt
gerechtvaardigd door een zakelijke differentitring lussen groepen van
werknemers. Dit laat onverlet dat de werkgever op termijn kan wensen deze
arbeidsvoorwaarden te vervangen. Alsdan ligt het volgens de Duitse rechter

op de weg van de werkgever om een gelijkschakeling van arbeidsvoorwaar-
den te bewerkstelligen door het maken van individuele afspraken met de
werknemers of door bijvoorbeeld een Andeningsktinchgzing.244

Mijn opvatting ligt in de lijn van de Duitse situatie. Wanneer al een recht

op gelijke beloning voor gelijke arbeid wordt geaccepteerd, mag het verleden
van de werknemers een rol spelen. Wanneer de werknemers beschikken over
een verschillende historie, is het toegestaan om een verschil in beloning te
hanteren. Deze opvatting wordt (kennelijk) ook gedeeld door de wetgever. Zo
stelt de wetgever voor het geval van een overgang van een onderneming:

'De werkgever is niet verplicht om de eigen werknemers en de overgenomen werk-
nemers in alle situaties gelijk te behandelen'.245

Volledigheidshalve wijs ik erop dat het uiteindelijk voor de werknemer nog
altijd moeilijk zal zijn om daadwerkelijk aan te tonen dat sprake is van gelijk
werk. Zo zal de werkgever veelal kunnen stellen dat sprake is van ander werk

(taakaccent), in het bijzonder wanneer verschillende groepen aanspraak ma-

242 Daarbij verwijst het BAG naar BAGE 78,272 = NZ4 1995, 939 = jwW 1995, 1309 = AP

nr. 121 zu § 242 BGB (Gleichbehandlung); BAGEBO, 354 - iy/W 1996, 1914 = APnr. 134
zu § 242 BGB (Glcichbehand/ung>.

243 BAG 29.8.2001, BB 2002, blz. 1598-1600.
244 Zie Edbrter Kommentar 2003, aantekening 47 op § 613a BGB en BAG 6.12.1978, AP

Angestelltenkundigungsgesetz § 2 nr. 7 = Ww 1980, 1304. De Andemigskundighig
wordt later nog besproken.

245 Wetsvoorstel 27.469, nr. 5, blz. 2.
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ken op een gelijke beloning. Een goed voorbeeld hiervan vormen piloten, die
verschillend worden beloond naargelang het type vliegtuig dat zij besturen.246

2.3.7 Het recht op een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket

Een andere principiBle vraag die zich bij een harmonisatie van arbeidsvoor-
waarden voordoet,  is de vraag of de werknemer na aanpassing recht heeft op
een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket, met andere woorden: staat het
de werkgever vrij om het niveau van arbeidsvoorwaarden te wijzigen? Het
behoeft geen toelichting dat deze vraag met name ziet op een verslechtering
van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemer. Bij een verbetering valt in
het algemeen niet te verwachten dat zich hier problemen zullen voordoen.

Met betrekking tot deze problematiek valt een tweetal opvattingen te
onderscheiden. Allereerst kan worden betoogd dat de werknemer bij het
doorvoeren van nieuwe arbeidsvoorwaarden geen nadelige gevolgen behoeft
te accepteren. Deze opvatting wordt door Rood aangehangen. In zijn
annotatie onder het later nog te bespreken Taxi-Hofmanarrest schnjft hij dat
uit dit arrest niet blijkt dat de werknemer verplicht is om aan een verslech-
tering van zijn arbeidsvoorwaarden mee te werken.247 In de rechtseconomie
wordt daarentegen bijvoorbeeld betoogd dat het mogelijk moet zijn dat wan-
neer de werkzaamheden van de werknemer ten nadele wijzigen, bijvoorbeeld
door het aanvaarden van een andere functie, het salaris wordt aangepast.
Het salaris van de werknemer komt dan tussen het oude salaris en dat van de
nieuwe functie in te liggen.248 Deze (rechtseconomische) opvatting wordt ge-
volgd door advocaat-generaal Spier. In een conclusie oordeelt hij249:

'Het ligt uit het oogpunt van gelijke behandeling van werknemers met
vergelijkbare functies niet voor de hand dat de werknemer zonder goede grond
ten eeuwigen dage een beduidend hoger salaris ontvangt dan zijn naaste collega's.
Het behoeft eveneens toelichting waarom de werkgever langdurig een wezenlijk
hoger salaris aan de werknemer zou betalen dan zijn functie rechtvaardigt'.

In zijn ogen moet het dus mogelijk zijn om een wijziging in de arbeids-
voorwaarden tot stand te brengen, mits dit deugdelijk wordt gemotiveerd.

Te dezer zake deel ik de mening van Rood niet. Niet valt in te zien dat de
arbeidsvoorwaarden onder omstandigheden niet op een negatieve wijze mo-
gen veranderen. Een bekend voorbeeld hiervan is het Fokkerpersoneel dat
loon inleverde in de veronderstelling dat hiermee de werkgelegenheid werd

246 Zie bijvoorbeeld rechtbank Amsterdam 13 februari 2002, JAR 2002,94
247   Annotatie onder Hoge Raad 16 september 1998, Ondememingsrecht 1999, biz. 457
248   Zie Theeuws in: Verslag van het seminar ontslagrecht, Commissie Herziening Ontslag-

recht november 1999, blz. 14.
249    Conclusie bii Hoge Raad 4 december 1998,19 1999, 547.
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gewaarborgd. Uit het Taxi-Hofmanarrest valt niet op te maken dat ook een

negatieve aanpassing niet is toegestaan. In dit arrest wordt het criterium voor

het aanpassen van arbeidsvoorwaarden ruim geformuleerd. In een later

arrest, Midnet Taxi, heeft de Hoge Raad ook een salarisvermindering bij een
negatieve functieaanpassing geaccepteerd.250 Ik acht een aanpassing dan ook

terdege mogelijk. Dit laat onverlet de vraag of de aanpassing redelijk is. In
paragraaf 3.4 zal ik hierop nader terugkomen, waarbij ik erop wil wijzen dat

het daarbij in het bijzonder gaat om een individuele afweging. In dit kader

zal de werkgever de reden voor de negatieve aanpassing hard dienen te
maken. Bovendien is het zeker niet mogelijk om de essentialia van de arbeids-

overeenkomst eenzijdig te veranderen.
Wat is het effect van het bovenstaande op een harmonisatie van arbeids-

voorwaarden? De reden voor de harmonisatie is in het algemeen met name
niet gelegen in de wens om een bezuiniging door te voeren op de toepasse-

lijke arbeidsvoorwaarden. Het betreft veelal de wens om de (praklische) uit-
voerbaarheid van de arbeidsvoorwaardenregelingen te vergroten of een
eenvormig personeels- en bezoldigingsbeleid binnen een arbeidsorganisatie te

bewerkstelligen. Binnen deze context bestaat geen valide reden om het pak-
ket arbeidsvoorwaarden in totaliteit op negatieve wijze te veranderen. Dit is
immers niet het doel. Deze algemene opvatting laat onverlet dat in indivi-
duele situaties een algemene aanpassingsregeling een negatieve uitwerking
kan hebben. Op dat moment moet een passende overgangsregeling deze
achteruitgang opvangen.251 Naast een volledige tegemoetkoming kan deze
ook een afbouwregeling omvatten.

Daarbij mag bovendien niet worden vergeten dat een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden de onderlinge verschillen veelal niet (geheel) opheft. Zij
beoogt meestal een basis voor de toekomst te vormen. Verschillen blijven

veelal, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijke toeslag, bestaan.

Te dier aanzien wil ik er nog op wijzen dat het vergelijken van arbeids-

voorwaardenregelingen een moeilijke zaak is. Arbeidsvoorwaarden zijn veelal

herleidbaar tot geld (denk aan gratificaties of onkostenvergoedingen). Dit
geldt echter niet voor alle arbeidsvoorwaarden. Een kinderopvangregeling of
het priv6-gebruik van een laptop van de zaak is moeilijker op geld te
waarderen. De waarde van deze emolumenten wordt door iedere werknemer
en werkgever anders ervaren. Veelal is ook sprake van een emotionele

component.
Een vergelijking van arbeidsvoorwaardenpakketten is dan ook moeilijk,

met name wanneer ook een wijziging in het HRM-beleid wordt doorgevoerd,

250   Hoge Raad 28 april 2000,JAR 2000,120.
251 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Utrecht 30 juni 1995,JAR 1995, 203: van de werknemer

kan worden verlangd dat hij akkoord gaat met een lager salaris wanneer de wcrkgever
een redeliike afbouwregeling heeft voorgesteld
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zoals de introductie van een vorm van flexibele beloning of arbeidsvoor-
waarden A-la-carte. In principe heeft de werknemer recht op een gelijkwaar-
dig arbeidsvoorwaardenpakket ten opzichte van zijn collega met een verge-
lijkbare functie. Daarbij ligt het mijns inziens op de weg van de werkgever
om de gelijkwaardigheid van de arbeidsvoorwaarden c.q. het bestaan van
goede gronden om niet over te gaan tot een gelijke beloning aan te tonen,
bijvoorbeeld in de vorm van een positieve reactie van de onderne-mingsraad
en/of de vakorganisatie. Het bedrag dat met personeelsbeleid is gemoeid,
kan hierbij een rol spelen. Gesteld zou bijvoorbeeld kunnen worden dat dit in
de nieuwe situatie gelijk moet blijven. Ook kunnen bij de aanpassing gevoels-
matige aspecten een rol spelen, welke niet op geld waardeerbaar zijn. Emo-
ties zijn echter moeilijk te peilen. Goede communicatie is hierbij van cruciaal
belang.

2.4 De overgang van onderneming

2.4.1 Verschillende soorten fisies en overnames

2.4.1.1 Inleiding

Een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is meestal het gevolg van een fu-
sie of overname. Door de integratie van diverse organisaties tot 66n organi-
satorisch geheel ontstaan verschillen in de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.
Dit wordt veelal als onwenselijk gezien. In dit hoofdstuk wordt speciale
aandacht besteed aan de positie van de arbeidsovereenkomst bij een fusie of
overname.

De begrippen 'fusie' en 'overname' worden niet door de wet gedefinieerd.
Volgens de literatuur gaat het om een samenvoeging van twee of meerdere
bedrijven.252 Bij een overname is sprake van een partij die een leidende rol
inneemt (al dan niet met medewerking van de over te nemen onderneming);
bij een fusie gaat het om een gelijke positie van de betrokken ondernemingen.
Daarbij wijs ik erop dat een gelijke positie niet ook een gellkwaard*e positie
betekent. Het kan best zijn dat een bedrijf op grond van de feiten een
sterkere positie heeft, waardoor het uiteindelijk beschikt over meer besluit-
vormingskracht dan de andere partner(s). De samenvoeging van de bedrijven
kan op een aantal manieren plaatsvinden.

252   Zie voor een algemene beschouwing omtrent fusies en overnames bijvoorbeeld Van het
Kaar  1993, biz.  89 e.v.; Slagter  1994, in het bijzonder de hoofdstukken  13 en  13;
Sanders/Westbroek 1998, met name hoofdstuk 16; Pasman 1999 en Van Schilfgaarde
2001, in het bijzonder hoof(istuk 16.
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2.4.1.2 De aandelenoverdracht

Allereerst bestaat de mogelijkheid van een aandelenoverdracht. Dit betekent
dat de aandelen van de betrokken bedrijven in 66n hand komen, te weten die
van een holding. Deze holding stuurt (eventueel door zitting te nemen in de
raad van commissarissen) vervolgens haar werkmaatschappijen aan en
benoemt en ontslaat de statutair bestuurders. Eventueel treedt de holding zelf
als statutair bestuurder op. Deze optie is vanzelfsprekend alleen mogelijk in
het geval dat de betrokken ondernemingen aandelen hebben uitgegeven.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

v66r na

aandeel aandelen a··4 aandeel

houder                              '               '  ' houder

A B

bedrijf/ bedrijf/ bedrijf/
werkgever werkgever werkgever

2.4.1.3 De juridische fusie

De wet kent ook de mogelijkheid dat twee of meer rechtspersonen (die
beschikken over dezelfde rechtsvorm) juridisch met elkaar fuseren. 253  Dit

betekent dat een van deze rechtspersonen het vermogen van de andere(n)
onder algemene titel verkrijgt c.q. dat een nieuwe rechtspersoon wordt opge-
richt die de vermogens van de betrokken rechtspersonen onder algemene titel

verkrijgt. Met uitzondering van de verkrijger houden de overige rechtsperso-
nen vervolgens op te best:,An.

253  Dit is geregeld in titel 7 boek 2 Bw, zie hieromtrent ook Russo/Korst 1996 en RJ. de
Vries  1998.
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Dit kan als volgt worden weergegeven:

v66r na

bedrijfA
bedrijfA

            bedrij f c
bedrij f B

bedrij f B

2.4.1.4 De bestuurlijke fusie

Een andere mogelijkheid, die veelal bij een fusie in de nonprofitsector wordt
toegepast, is de bestuurlijke fusie. In een dergelijke situatie komen alle betrok-
ken rechtspersonen (veelal stichtingen) onder hetzelfde bestuur (eventueel in
de vorm van een aparte stichting) te vallen. Hierdoor ontstaat een eenvormig
beleid en kan op organisatorisch niveau tot een samenvoeging van activitei-
ten worden gekomen. Deze vorm wordt vaak als tussenvorm toegepast alvo-
rens tot een juridische fusie te komen.

Schematisch kan deze optie als volgt worden weergegeven:

v66r na

stichting stichting

stichting stichting stichting stichting

2.4.1.5 De activa-passivatransactie

Tot slot bestaat ook de mogelijkheid dat een activa-passivatransactie plaats-
vindt. Dit wordt ook wel een bedrijfsfusie genoemd. In dit geval worden de
eigendommen van een bedrijf (al dan niet volledig en eventueel met alle
schulden) overgedragen aan een andere rechtspersoon. Dit betekent dat de
'oude' rechtspersoon (nagenoeg) leeg achterblijft. Eventueel kan ook een ge-
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deelte van de eigendommen worden overgedragen, bijvoorbeeld door de ver-
koop van een activiteit.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

bed« B                                                                                            b                 bedlij f B
overdracht

activiteiten

2.4.1.6 De keuzevrijheid

Waarom de werkgever voor een bepaalde vorm kiest wordt veelal ingegeven
door de fiscale gevolgen. De vraag is echter welke gevolgen de keuze voor

een bepaalde vorm heeft voor de betrokken werknemers.
Wanneer een aandelenoverdracht of bestuurlijke fusie plaatsvindt, dan

blijft de rechtspersoon waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst
heeft afgesloten voortbestaan. Dit betekent dat forrneel geen wijziging plaats-
vindt in de aard van de partijen die de arbeidsovereenkomst hebben afgeslo-
ten. In deze rechtsverhouding verandert dan ook formeel niets.254 Wel is het
mogelijk dat (op termijn) een wijziging van de toepasselijke CAO plaatsvindt.

Bij een juridische fusie verkrijgt een rechtspersoon, de verkrijger, onder
algemene titel het vermogen van de andere, verdwijnende rechtspersoon. Dit
betekent dat de verkrijger de rechtspositie van zijn voorganger voortzet als
ware  hij deze voorganger. 255 De arbeidsovereenkomsten  gaan  dan  van
rechtswege  over op de verkrijger, inclusief alle toezeggingen uit het verleden,
waaronder eventuele niet schriftelijk vastgelegde (verworven) rechten. Dit
blijkt ook nog eens uit artikel 7:662 lid 2 sub a BW.

Voor de goede orde wijs ik erop dat het behoud van rechten op het
moment van de fusie of de overname losstaat van de hieruit voortvloeiende
integratie en de daarbij behorende gevolgen. Hierbij valt te denken aan het
vervallen van functies etc. Ook kan eventueel worden besloten tot een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Alsdan zijn de algemene regels zoals
verder in dit onderzoek besproken onverminderd van kracht.

Een overdracht van activiteiten brengt voor het betrokken personeel grote
gevolgen met zich mee. Enkele of alle activiteiten van de werkgever worden

overgedragen aan een ander bedrijf, waarbij wellicht niet alle werknemers

meegaan. Kan de werknemer eventueel aanspraak maken op een arbeids-

254 Zie Roest 1996, biz. 112 en bijvoorbeeld president rechtbank Arnhem 29 oktober 1982,
NJ 1982,  619:  de wijziging van  een structuur van een concern is jegens de werknemer niet
zonder meer onrechtmatig.

255 Zie artikel 3:80 Bw en Van der Weegen  1987, blz.  260-266.
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overeenkomst met de overnemende partij en onder welke condities? Deze
vraag zal in het hierna volgende nader worden beantwoord Vanzelfsprekend
dienen in het overnameproces alle wettelijke regels te worden nageleefd,
waaronder de SER-Fusiegedragsregels, de WoR en CAO-afspraken.

2.4.2 De overgang van ondememing wettelijk geregeldlss

2.4.2.1 De historie

Tot 1981 bestond binnen het Nederlandse recht de opvatting dat bij over-
dracht van een onderneming door middel van een overeenkomst de overne-
mende partij vrij was in haar keuze om de bij deze overgang betrokken
werknemers al dan niet in dienst te nemen.257 Een vergelijkbare opvatting
was te vinden binnen het Verenigd Koninkrijk.258 Deze vloeide volgens de
toenmalige rechtsleer voort uit de contractvrijheid. Een opvolgende werk-
gever kon volgens deze leer niet worden verplicht om met een oud-werkne-
mer van het overgenomen bedrijf een arbeidsovereenkomst af te sluiten.
Deze zienswijze week af van de rechtsopvatting in Frankrijk en Duitsland.
Sedert 1928 kent de Franse regelgeving de regel dat bii een overgang van
onderneming in principe alle arbeidscontracten overgaan op de nieuwe eige-
naar.259  Ook de Duitse wetgeving kent sinds   1972 een dergelijke werkne-
mersvriendelijke bepaling.

De Nederlandse opvatting is herzien nadat een vanuit Frankrijk en
Duitsland gefrlspireerde Europese richtlijn was uitgevaardigd inzake het
behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen. 260

Deze  richtlijn is sedert   1981   in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd
door middel van de artikelen 7:662 tot en met 7:666 BW en de artikelen 14a

256   In dit hoofdstuk wordt uitsluitend de materie besproken voorzover van belang voor het
onderhavige onderwerp. Voor cen algemene beschouwing zie: Van Vliet 1994; Blanpain
1999, biz. 334 e.v.; D. Christe, 'Artikelsgewijze toelichting' in: Art)eidsovereenkomst
(losbladig); Pasman 19993, blz. 13 e.v.; Van Straalen 1999 en Beltzer 2000. De Europese
Commissie heeft een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie gepubliceerd in een
memorandum van de Commissie over de verworven rechten van werknemers bij
overgang van ondernemingen, Brussel 4 maart  1997,  COM (97) 85.

257 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 26 juni 1914, W 1914, 1032 en Hoge Raad 31 maart 1978,
Ny 1978,325.

258 Zie bijvoorbeeld Nokes v. Doncaster Amalgamated Collieries Ltd (1940), 3 All ER 549,
AC 1014 en P.Th.  Sick  2000.  De  werknemer kon uitsluitend onder omstandigheden  een
op de  common law gebaseerde vordering inzake  wrongjid dismissal' beginnen.

259 Deze regeling was te vinden in artikel 122-12 Code du Travail voor wat betreft individu-
ele rechten en in wet nr. 71-569 van 13 juli 1971 met betrekking tot collectieve rechten.

260 De EG-richtlijn 77/187 inzake het behoud van rechten van werkncmers bij overgang
van ondernemingen, PB 1977, nr. L 61/26.
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Wet CAO en 2a Wet AVV.261 In het Verenigd Koninkrijk is de bescherming

van de overgang van onderneming opgenomen in de Transfer of Under-
takings (Protection of Employment) Regulations 1981 (TUPE).262 De Belgische

wetgever heeft ervoor gekozen om de kwestie te regelen door middel van een

algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten
in de Nationale Arbeidsraad (NAR) nummer 32bis (nader te noemen CAO

32bis). Het Duitse recht is terug te vinden in artikel 613a BGB. Aangezien de

respectievelijke regelingen naar aanleiding van een Europese richtlijn in de
nationale wetgeving zijn opgenomen, wekt het geen verbazing dat de regelin-
gen in grote lijnen met elkaar overeenstemmen.

De Europese richtlijn is van grote invloed geweest op de bescherming van
de werknemers in het geval van een fusie of overname van een onderneming,
aangezien zij

'een vreedzame en consensuele economische en technologische herstructurering
waarborgt, alsook minimumnormen vast stelt ter bevordering van een eerlijke

concurrentie  wat deze veranderingen betreft.'.263

Op  8  september 1994 heeft de Europese Commissie een herziene versie  van
de richtlijn vastgesteld, welke op  17 juli  1998 in werking is getreden.264 Deze
tekst beoogde de regeling te moderniseren naar de huidige stand van zaken.

Daarbij lag het in de bedoeling om de essentie van de bescherming van de
richtlijn intact te laten. Op de lidstaten rustte de verplichting orn deze richt-
lijn v66r  17 juli  2001  in hun nationale wetgeving te hebben verwerkt.  In de
literatuur is betoogd dat deze richtlijn geen grote veranderingen met zich
meebrengt. 265 Inmiddels is dit wetsvoorstel in Nederland wet geworden.266

Daarnaast zijn beide richtlijnen in een nieuwe consolidatierichtlijn samen-
ge ,oegd.267

261 Het betrof de Wet van  15 mei  1981, Stb.  1981, 400 (Kainerstukken 15.940), in werking
getreden  op  27 juli 1981, voorheen artikelen 7A: 1639aa e.v. Biv. Overigens voorziet ook
artikel 19 Wet REA in een regeling met betrekking tot een overgang van onderneming.

262 Daarbij wordt voor wat de rechtsbescherming een koppeling gemaakt met de
EmpJoyment Rights Act 1996 (ERA).

263   Zie biz. 3 memorandum Europese Commissie 1997.
264 Richdon 98/50/EEG, PBL 201,  17 juli  1998, blz. 88. Zie voor een algemene bespreking

van deze richtlijn onder andere Loman 1999, Holtzer 1999, Beltzer/Holtzer 2001 en
Nunes 2002.

265   Zie Van Straalen 1999, blz. 12 en Van Straalen 2000.
266    Kameistukken II 2000-2001, nr. 27.469.
267 Richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 2001, PBL 82/16,22 maart 2001.
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2.4.2.2  De kern van de regeling

De essentie van de regeling met betrekking tot de overgang van onderneming
is in Nederland terug te vinden in artikel 7:663 BW:

'Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die
op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeids-
overeenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over
op de verkrijger (...)'.

Door de implementatie van de eerder genoemde Europese richtlijnen is de

wettelijke definiering van het begdp 'overgang van onderneming' nog steeds
niet duidelijk. De tekst van de consolidatierichdijn sluit echter aan bij de
jurisprudentie van het Hof:

'De overgang, met het oog op voortzetting van een at dan niet hoofdzakelijk
economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt,
waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan (...)'.268

Bij de bepaling of sprake is van een overgang van onderneming in de zin van
de wet is van belang of de identiteit van de onderneming (of van het
overgedragen gedeelte) bewaard is gebleven.269 Dit wordt vastgesteld aan de
hand van de feiten, waarbij rekening moet worden gehouden met alle rele-
vante feiten en omstandigheden.270 Hierbij moet de definitie ruim worden
uitgelegd.271 Ook een overdracht van activiteiten binnen hetzelfde concern
kan onder deze bepalingen vallen.272

Onder oud recht bestond de vraag of de bepalingen van overgang van
onderneming ook van toepassing waren in het geval van een juridische
fusie.273 De huidige wettekst verklaart deze bepalingen ook in een dergelijke

268 Deze formulering is  met name ontleend  aan  Hof van Justitie 18 maart  1986,  M  1987,
502 (Spijkers). Zie voor een beschouwing Holtzer 2000, blz. 193-194.

269    Hof van Justitie 18 maart  1986, M 1987,502 (Spijkers) en  Hot' van Justitie 7 februari
1985,.9 1985,902 (Botzen/RDM). Zie hieromtrent ook Gentges  1996.

270 Zie bilvoorbeeld kantonrechter Rotterdam 20 oktober 1983, Prg 1984, 2124; Hof van
Justitie 14 april  1994, JAR  1994,  107; Hof van Justitie 11 maart  1997, JAR  1997,91
(Suzen) en voorzieningenrechter rechtbank Haarlem 9 april 2002,JAR 2002,148.

271      Hol'van Juslitie 7 februari  1985,  3g 1985,900 (Abels). Evenzo kantonrechter Harderwijk
16 mei 1984, PrE. 1984,2129 en rechtbank Zwolle 21 mei 1986, PG 1986,2526. Zie
ook Oostwouder 1996, biz. 151-156 en Van Straalen 1999, blz. 62.

272   HofvanJustitie 2 december 1999, :W2000,252.
273    Artikel  1  lid  1 van de oude richtlijn gaf aan dat de regeling ook gold bij een juridische

fusie. De Nederlandse wetgever sprak echter over 'overeenkomst', terwijl de Engelse tekst
uitging van 'legal tians/Bl. Het was echter weI de bedoeling van de wetgever om de rege-
ling van toepassing te laten zijn op een juridische fusie. Zie hieromtrent Kameistukken
15.940, nr. 3, blz. 3, memorie van toelichting, nr. 6, blz 5 memorie van antwoord en
Engels 1999, blz. 130.
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situatie van toepassing. Het verschil tussen een juridische fusie en een
overgang van onderneming is overigens voor de arbeidsrechtelijke praktijk
niet echt van belang omdat de verplichtingen, waaronder die voortvloeiende
uit arbeidsovereenkomsten, onder algemene titel overgaan op de verkrij-
ger.274 Een beroep op enkel de bepalingen inzake overgang van onderne-
ming zou kunnen betekenen dat pensioen- en spaarregelingen veranderen.
Een juridische fusie houdt echter in dat een overgang onder algemene titel
plaatsvindt. Dit kan een discrepantie met zich meebrengen. De wetsgeschie-
denis zwijgt hierover. De bepalingen van overgang van onderneming
moeten, gezien het feit dat zij zich expliciet van toepassing verklaren bij een
fusie, worden aangemerkt als een lex specia/9 op de 'algemene titel'-regeling
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Overigens voorzagen artikel 14a
Wet CAO en artikel 2a Wet Avv al in deze toepasselijkheid.

2.4.2.3 De omvang van de werknemersbescherming

Het begrip 'rechten en verplichtingen' wordt ruim geinterpreteerd. De werk-
nemersbescherming geldt ook voor niet schriftelijk overeengekomen arbeids-
voorwaarden.275 Het uitgangspunt dat alle rechten en verplichtingen over-
gaan op de verkrijgende partij wordt door de wet soms wel beperkt ten aan-
zien van enkele pensioen- en spaarregelingen.276

In de literatuur is betoogd dat de werknemersbescherming bij een over-
gang van onderneming niet geldt voor rechten die de opvolgende werkgever
onmogelijk kan nakomen omdat deze rechten verbonden zijn aan de aard
van de oude werkgever. Hierbij valt te denken aan het recht op een buiten-
landse stage of op producten van de werkgever.277 Deze mening is door Van
Straalen overgenomen. 278 Hij  acht  het in strijd  met  het goed werkne-

274 Zie artikel 3:80 BW en Van der Weegen 1987, blz. 260-266. Volgens Van Straalen 1999,
biz. 53-54 kan over dit aspect nog weI worden gediscussieerd. Ik acht deze discussie meer
van  academische  aard. Zie hieromtrent ook Beltzer 2000,  in het bijzonder blz. 187-192.

275 Van Vliet  1994,  blz.   102 en kantonrechter Amsterdam   11  maart  en 2 november  1999,
JAR 2000,  1.  Het is overigens de vraag of dit ook daadwerkelijk hetgeen is wat de richtlijn
beoogt. Uit eerder genoemd memorandum van de Europese Commissie zou kunnen

worden opgemaakt dat het alleen om de salarisrechten gaat (biz. 8 memorandum
Europese Commissie 1997). De Nederiandse wetgeving ziet in principe op een volledige
overgang van alle arbeidsvoorwaarden. Zo gaat in principe ook een concurrentiebeding
mee over, zie hieromtrent verder Loonstra 1997, blz. 149-171 en Beltzer 2000, blz. 75-

81. In de Engelse rechtspraak is tot tweemaal toe door het Employment Appea/ Tnbunal
erkend dat ook reeds toegezegde salarisverhogingen (al dan niet op collectieve wijze)
hieronder vallen. Cavalier  1997,  biz. 30 onder verwijzing  naar BET Catering Services
Ltd v. Ball and others, EAT 28 november 1996, niet gepubliceerd, en Whent and others
v. T. Cartledge Ltd (1997), mLR 153. EAT.

276   Artikel 7:664 BW. Zie hieromtrent Van Heest 2002.
277   Slagter 1983, biz. 65 en Oostwouder 1996, biz. 172.
278 Van Straalen 1999, blz. 139.
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merschap dat de werknemer een buitenlandse stage afdwingt terwijl deze
feitelijk niet mogelijk is. Van Slooten wijst er op dat er wellicht een verschil
bestaat tussen loon en andere verplichtingen. Hij concludeert dat de wet dui-
delijk spreekt over verplichtingen en niet alleen over de loonverplichting. 279

De mening van Van Straalen c.s. is in zijn ogen onjuist. In het verlengde
hiervan heeft Oostwouder betoogd dat hierbij uiteindelijk ook de redelijkheid
en billijkheid een rol kunnen spelen. 28()

In Belgie is deze discussie aangezwengeld door Van Hoogenbemt.281 0p
grond van artikel 7 van CAO 32bis gaan de bestaande arbeidsovereenkomsten
en de daaruit voortvloeiende verplichtingen over op de verkrijger, inclusiefde
opgebouwde ancidnniteit. Volgens hem betekent dit dat ook de gevolgen van
de arbeidsovereenkomst verbonden aan de billijkheid, het gebruik en de wet
op de verkrijgende partij overgaan. Een ruime interpretatie derhalve.

Ook in Duitsland is deze vraag opgeworpen, in het bijzonder nu § 613a
BGB aangeeft dat de werkgever verplicht is om bij een overgang van onder-
neming de werknemer te informeren omtrent de arbeidsrechtelijke gevolgen
en de wijze waarop deze worden ondervangen. Volgens Worzalla kan van
een   wijziging van arbeidsvoorwaarden geen sprake   zijn. 282 Hij stelt   dat  -
gezien de (intentie van de) bepalingen van overgang van onderneming - ook
moet worden gedacht aan aspecten van persoonlijke ontwikkeling.

In het Verenigd Koninkrijk heeft het Employment Appeal Tribunal zich
hier in 2002 over moeten uitlaten.283 In deze situatie hadden de werknemers
v66r de overname van hun werkgever recht op een winstdelingsregeling.
Door de overname was het volgens de overnemende partij niet meer moge-
lijk - en derhalve onjuist en absurd - om deze arbeidsvoorwaarde onverkort
te  handhaven. Het Employinent Appeal  Tnbunalkomt  tot het oordeel  dat in
een dergelijke situatie gezocht moet worden naar een gelijkwaardige oplos-
sing (substantial equivalence).

Op zichzelf is de opvatting van Oostwouder correct dat vanuit het
systeem van de wet het goed werknemerschap (redelijkheid en billijkheid) een
rd kunnen spelen. Ik acht een restrictieve benadering echter wel gewenst.
Terecht stelt Van Slooten dat de tekst van de richtlijn en de wet duidelijk is:
ali'e arbeidsvoorwaarden gaan in principe over. Voorkomen moet worden dat
de regeling wordt ondermijnd en eventueel zelfs wordt misbruikt. Er bestaat
geen ruimte voor een algemene uitzondering. Het enkele feit dat de werk-
gever een arbeidsvoorwaarde feitelijk niet kan nakomen (of alleen tegen hoge
kosten) betekent nog niet dat de werknemer dus in redelijkheid geen beroep

279 Van Slooten 2000, biz. 13-17. Zie ook Gremmen/Duijm 2002, blz. 3.
280   Oostwouder 1996, biz. 172.
281 Van Hoogenbemt 1987.
282   Worzalla 2002, blz. 354-355.
283 Mitie Managed Services Ltd v. French and others (2002),  IRLR 512  en IDS Bn'e/2002,  nr.

713,July 2002, biz. 3-4.
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op deze arbeidsvoorwaarde kan doen.284 De overnemende werkgever kon dit
bovendien ten tijde van de overnarne voorzien naar aanleiding van het due-
diligence-onderzoek en had vervolgens met de vervreemder hieromtrent
afspraken kunnen maken. Hierbij kan worden gedacht aan het continueren
van de arbeidsvoorwaarde of het zoeken naar een gelijkwaardig alternatief,
waarbij in principe de instemming van de werknemer nodig is.

2.4.2.4 Enkele bijzonderheden

Volledigheidshalve wijs ik erop dat in Duitsland ook nog een speciale regeling
geldt ten aanzien van de Betriebsvereinbarung. Door de overgang van de
onderneming wordt het collectieve recht geincorporeerd in de individuele
arbeidsovereenkomst. Dit recht vervalt zodra hier een nieuwe Betriebsverein-
barungvoor in de plaats treedt. 285

Wanneer de werkgever na de overgang van onderneming niet in staat is
een arbeidsvoorwaarde na te komen, dan kan dit worden aangemerkt als een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Van een overmachtsituatie is
geen sprake omdat de werkgever/overnemer dit vooraf had kunnen weten,
bijvoorbeeld naar aanleiding van een due-diligence-onderzoek. Dit betekent
dat de werkgever schadeplichtig is. Beltzer heeft in zijn proefschrift betoogd
dat de Europese richtlijn en de wetgeving op dit punt de werkgever verplich-
ten een in waarde gelijk arbeidsvoorwaardenpakket te waarborgen.286 Deze
mening deel ik niet, aangezien dit zou betekenen dat wijzigingen mogelijk
zijn mits het financiEle plaatje (de personeelskosten) gelijk blijven. Dit is in
strijd met de (geest van de) wet. Bovendien is het bij veel arbeidsvoorwaar-
den, zoals bijvoorbeeld werktijden, moeilijk om deze op geld te waarderen.

Voor het onderhavige onderzoek is de vraag van belang in hoeverre deze
bepalingen invloed hebben op een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.
Een dergelijke harmonisatie vloeit immers veelal voort uit een (eerdere) over-
gang van onderneming. Blijkens de jurisprudentie staat het de werknemer
vrij  om van zijn wettelijke bescherming af te zien, mits hij dit uitdrukkelijk en
in vrijheid kenbaar maakt. 287 Het gaat hierbij zowel  om de vraag  6f de

284 Ervan uitgaande dat hiervan sprake is, zie bilvoorbeeld hoofdstuk 2,2 ten aanzien van
verworven rechten. Uit de lagere.iurisprudentie kan worden opgemerkt dat deze gedach-
tegang wordt gehanteerd,  zie  bilvoorbeeld kantonrechter Amsterdam   11   maart  en  2
november 1999„/AR 2000/1 en president rechtbank Haarlem 13 juli 2001,JAR 2000, 17.

285   BAG 14 augustus 2001, BB 2002, blz. 413-416.
286   Beltzer 2000, blz. 110-111.
287      Hof van Justitic  5   mei   1988,  iw  1989,   712   (Berg en Busschers)  en  Hof van Justitie  24

januari 2002„/77 2002, blz. 185-192 (Temco) alsmede Hoge Raad 24 december  1993,
NJ 1994,419; Hof van Justitie 7 maart 1996, W 1997, 172 en Hof van Justitie 12
november   1998,   19  1999,   520.   Zie   ook   Hof van Justitie   11  juli   1985,   19  1988,907
(Danmols Inventar) en Hof van Justitie 12 november  1998, Nr 1999, 520 (Europi8ces/
Sanders). Zie ook P. van der Heijden, JAR  Verk/aard 1999, blz.  10 en Beltzer 2000, blz.
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werknemer in dienst treedt alsmede onder welke arbeidsvoorwaarden. Het is
aan de lidstaten zelf om consequenties te verbinden aan de vraag wat de ge-
volgen zijn voor de werknemer die weigert om in dienst te treden bij de ver-
krijgende werkgever.288 De Hoge Raad heeft aangegeven dat in een derge-
lijke situatie de arbeidsovereenkomst eindigt op het tijdstip dat de overgang
van onderneming plaatsvindt. 289 Deze betindiging wordt geacht plaats   te
vinden in onderling overleg.290

2.4.2.5 De weigerachtige werknemer

De Nederlandse situatie met betrekking tot de weigerachtige werknemer
wijkt af van bijvoorbeeld de Duitse. Onze oosterburen kennen het Wider-
spruchsrecht het recht van de werknemer om bij een overgang van onder-
neming zonder opgave van redenen te weigeren mee over te gaan naar een
andere werkgever.291 Als gevolg van een wetswijziging van 1 maart 2002 (in
werking getreden per 1 april 2002) is dit recht ook in de wet verankerd, te
weten in § 613a BGB lid 6.292 Alsdan blijft de arbeidsovereenkomst met de
'oude' werkgever voortbestaan. Wel moet de werknemer voordat de over-
gang van onderneming plaatsvindt of in ieder geval binnen een maand
hierop schriftelijk een beroep doen.293 Vervolgens bestaat nog wel de moge-
lijkheid dat de werknemer wordt ontslagen omdat voor hem geen werk meer
voorhanden is. Een dergelijk ontslag is volgens het Duitse recht toegestaan
omdat het ontslag niet is gebaseerd op het ontslagverbod, maar op de
Widerspruch.294

In het Verenigd Koninkrijk voorziet de TUPE in artikel 5.4b in een moge-
lijkheid voor de werknemer om te weigeren mee over te gaan. In deze situatie
eindigt de arbeidsovereenkomst, waarbij geen recht bestaat om van de

48-55, waarin zij pleiten voor wettelijke tegenspreckrecht. Dit recht bestaat wel in
bijvoorbeeld de Duitse regelgeving (het Widerspruchsrecht'.

288    Hof van Justitie 12 november 1998, 191999, 520.
289   Hoge Raad 7 oktober 1988, 31 1989, 240 (Waterlon), Hoge Raad 24 december 1993,19

1994,419 en Hoge Raad 26 mei 2000,JAR 2000,152.
290   D. Christe, aantekening 6 behorende bij artikel 7:663 BW, in: Arbeidsovereenkomst Cos-

bladig) en Van Straalen 200, blz. 149-150. Anders (voor de uitspraak van de Hoge
Raad): Fase 1983, blz. 351 en Kortmann 1982, blz. 187. Zie ook Van Straalen 2000, blz
318.

291 BAG 2.10,1974, APBGB § 613a nr. 1 = BB 1975, 468; BAG 22.4.1993, APBGB § 613a nr.
103 2 NZA 1994,360; BAG, AZA 1995,1155; BAG 18.3.1999, NZA 1999, 870-872.

292    Zie een voor nadere beschouwing Worzalla 2002, biz. 356-358.
293   Zie BAG, Nuw 1978,1653 =

APnr. 10 zu § 613a BGB; BAG 19.3.1998, NZ4 1998, 750 en

BAG, AP nr. 8 zu § 6132 BGB alsmede § 613a BGB lid 6. Voor de wetswijziging was een
uitdrukkeliik beroep noodzakeliik, hetgeen moest worden gedaan voordat de overgang
een feit is.

294  Wank 1996, § 120, rdn 102 en Erfurter Kommentar 2003 op § 613a BGB aantekening
62.
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werkgever een redundancy payment of andere compensatie te vorderen,
bijvoorbeeld vanwege een unfair dismissal.295

In Belgie staat de vraag of de werknemer mag weigeren in het kader van
een  overgang van onderneming  mee  over  te  gaan  nog ter discussie. 296

Daarbij wordt uit praktisch oogpunt betoogd dat het de werknemer vrijstaat
om zelfontslag te nemen.297

Kennelijk heeft de Nederlandse wetgever met het beeindigen van de
arbeidsovereenkomst geen rekening gehouden. In artikel 7:665 BW wordt
immers de mogelijkheid geopend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden
wanneer arbeidsvoorwaarden veranderen bij een overgang van onderne-
ming. Bij de parlementaire behandeling heeft de minister erop gewezen dat
het op de weg van de werknemer ligt om alsdan ontbinding te verzoeken bij
de kantonrechter.298 De praktijk wijst echter uit dat van deze ontbindings-
mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt.299 Naar alle waarschijnlijkheid
komt dit doordat een arbeidsovereenkomst met een weigerachtige werkne-
mer al is getindigd. Wanneer de werknemer bij een overgang van een
onderneming wordt geconfronteerd met gewijzigde arbeidsvoorwaarden, ligt
het meer voor de hand dat hij nakoming van de oorspronkelijke arbeids-
voorwaarden vordert.300

295     Selwyn  1998,  biz  197; S. Nesbitt  met M. Taylor,  'Transfer of Trade, Business or  Unde-
rtaking', Encyclopedia ofEmployment Law(losbladig),onderdeel 1-3032; Roe 1999, biz.
42; Hay v. George Hanson (Building Contractors) Ltd (1996), /RLR 427; Senior Heat
Treatment v. Bell, (1997), mLR 617 en University of Oxford v. Humphreys and Associ-
ated Examining Board (2000),  IRLR  183,  CA. Deze laatste uitspraak wordt ook besproken
in IDSBn'ef656, March 2000, blz. 2 en blz. 5-7.

296 Zie hieromtrent Engels 2000, blz. 42.
297 Zie bijvoorbeeld arbeidshof Luik  10 julli  1993, 177 1993,371 en arbeidshof Antwerpen

23 februari 1989„/TT 1989,236.
298 Zie hieromtrent de brief van de minister van Sociale Zaken d.d 8 mei 1981,

Karneistukken  15.940,  nr.  13.
299 Een uitzondering hierop vormt kantonrechter Bergen op Zoom 15 oktober 2002, I#g

2002,5978. In deze kwestie moest een werkneemster onder andere in het vervolg in
avonddienst werken in plaats van in dagdienst, vond een CAO-wijziging plaats en
wijzigden onder meer ook nog de reiskosten-, vakantie- en overwerkregeling. Bij ontbin-
ding ontving de werkneemster de neutrale kantonrechtersvergoeding (C=1).

300 Rechtbank Assen  1 mei 2001, JAR 2001,  107: een verlaagde kans op reintegratie naar
aanleiding van een overgang van onderneming wordt aangemerkt als een nadelige
wijziging welke kan worden aangemerkt als een kennelijk onredelijke opzegging.
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2.4.2.6 De financiele gevolgen voor de weigerachtige werknemer

Overigens heeft de Centrale Raad van Beroep aangegeven dat de werknemer
die weigert mee over te gaan en waarvan dus de arbeidsovereenkomst eindigt
niet kan worden aangemerkt als verwijtbaar werkloos.301 Hij overweegt:

'Aan de orde is in de eerste plaats de vraag of gedaagde verwijtbaar werkloos is
doordat zij ontslag heeft genomen in de eerder genoemde zin. Deze vraag beant-

woordt de Raad met de eerste rechter ontkennend. Daartoe is als volgt over-
wogen.
De overname van de bedrijfsactiviteiten van C. Fish BV door H. Zeevis Int. BV is
een overgang van een onderneming als bedoeld in artikel (thans Boek 7A:)
1639aa, aanhef en onder b, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Op grond
van artikel (thans Boek 7A:) 1639bb van het BW, neemt de verkrijger, H. Zeevis
Int. BV, van rechtswege ook de verplichtingen, voortvloeiend uit de arbeicis-
overeenkomst tussen de vervreemder, C. Fish BV en haar werknemers over van de
vervreemder.
Eiser heeft gesteld dat, nu gedaagde niet heeft ingestemd met de overneming van
de arbeidsovereenkomst door de verkrijger, er gesproken dient te worden van het
nemen van ontslag als bedoeld in artikel 24, tweede lid, onder b, van de ww. Dit
standpunt kan niet worden aanvaard. De Raad ziet - in de lijn met het arrest van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen  van  11 juli  1985,  in  zaak
105/84 (Mikkelsen), NJ 1988,907 en het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober
1988, Ill 1989,240 - in het einde dat aan de dienstbetrekking tussen C. Fish Bv en
gedaagde is gekomen enerzijds, en het niet tot stand komen van de dienst-
betrekking tussen gedaagde en H. Zeevis Int. BV anderzijds, niet het nemen van
ontslag als bedoeld in artikel 24, tweede lid, onder b, van de ww. De Raad wijst er
hierbij op dat de dienstbetrekking tussen C. Fish BV en gedaagde van rechtswege

met ingang van de dag van overgang van de onderneming is geEindigd doordat
gedaagde te kennen heeft gegeven, niet in te stemmen met overgang op de
verkrijger van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zij met de
vervreemder had'.

In een uitspraak uit 2001 heeft de Centrale Raad van Beroep zich wederom
over deze problematiek uitgelaten.302 In deze kwestie had een werkneemster
na een overgang van onderneming geweigerd om haar kantinewerkzaam-
heden onder dezelfde arbeidsvoorwaarden te continueren. Haar arbeidsover-
eenkomst werd vervolgens door de kantonrechter ontbonden onder toeken-
ning van een vergoeding aan haar van circaf 25.000,00. Vervolgens stelde
het toenmalige LISV zich op het standpunt dat de werkneemster verwijtbaar
werkloos was geworden (artikel 24 lid  1  sub a jo lid 2 sub b WW). Subsidiair
werd gesteld dat de werkneemster door eigen toedoen geen passende arbeid
had behouden (artikel 24 lid 1 sub b ten derde WW). Nadat de rechtbank het

301      Centrale  Raad van Beroep 19 april   1994,  RSV  1994,  228.  Zie ook Centrale  Raad  van
Beroep 20 juli  1993, RSv 1993,324 en artikel 24 lid  1  sub a WW.

302      Centrale Raad van Beroep 17 oktober 2001,452, USZ 2001,316.

112



beroep van de werkneemster ongegrond verklaarde, kwam de Centrale Raad
tot een technische beoordeling. Volgens de Raad gaan de wettelijke verplich-
tingen v66r het opleggen van een maatregel. Ondanks de overweging van de
Raad dat het LISV inhoudelijk wellicht gelijk had, werd het besluit uiteindelijk
toch op andere formele gronden vernietigd.

Dit inhoudelijke standpunt blijkt  ook  uit de wetsgeschiedenis. 303 De
werknemer heeft dan ook in principe recht op een werkloosheidsuitkering.
Volgens de Raad speelt nog wel de vraag of de desbetrefiende werknemer
heeft nagelaten om passende arbeid te aanvaarden c.q. door eigen toedoen
geen passende arbeid heeft verkregen of behouden.304 Dit moet aan de hand
van alle feiten en omstandigheden worden beoordeeld, waaronder de om-
vang van de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daarbij is het goed mogelijk dat
het UWV aan de hand van het aan hem toekomende eigen beoordelingsrecht
oordeelt dat een sanctie op zijn plaats is.

Uit de Richtlijn passende arbeid   van   13   mei 1992 blijkt   dat   bij   het
beantwoorden van de vraag of sprake is van passende arbeid ook rekening
wordt gehouden met de beloning voor het werk.305 Gedurende het eerste half
jaar van de werkloosheid wordt de werknemer geacht arbeid te aanvaarden
waarvoor de beloning niet (in belangrijke mate) afwijkt van hetgeen deze bij
zijn vorige werkgever verdiende. Dit wijst crop dat de werknemer indien hij
wegens substantieel verslechterde arbeidsvoorwaarden weigert een dienstver-
band te continueren, niet geacht wordt passende arbeid te hebben geweigerd.

Ik acht deze gang van zaken niet onwenselijk. Het kan echter niet zo zijn
dat door de weigerachtige houding van de werknemer automatisch een recht
op een werkloosheidsuitkering ontstaat. Dit impliceert een oneigenlijke
afvloeiingsregeling, hetgeen niet gewenst is. Voor de goede orde wijs ik erop
dat deze mening afwijkt van de bedoeling van de wetgever. In de memorie
van toelichting heeft de minister met het oog op het bepaalde in artikel 7:655
BW aangegeven306:

'Dat het ontslag wordt beschouwd als voor rekening van de werkgever is uiteraard
voorts van belang voor de toepassing van de sociale wetten, in het bijzonder de
Werkloosheidswet. Voor de toepassing van artikel 21 van die Wet is de werknemer
te beschouwen als onvrijwillig werkloos en mitsdien gerechtigd tot een uitkering
krachtens die Wet. De richtlijn behoeft hier niet een expliciete uitvoerings-
bepaling. Voldoende is dat de uitvoeringsorganen bij de uitvoering van de Wet,
met name bij de toepassing van artikel 21, met het bepaalde in de richtlijn
rekening houden. Zij kunnen zich daarbij voor de juiste uitleg baseren op het

303   Zie D. Christe, Aantekening l op artikel 7:665 BW, Arbeidsovereenkoinst (losbladig)
304   Zie artikel 24 lid 1 sub b en sub c. Zie hieromtrent ook (impliciet) Centrale Raad van

Beroep 19 maart 1991, RSV 1991,216
305 Zie bijvoorbeeld Centrale Raad van Beroep 30 november 1995, Rsv 1996,70.
306 Kameiytukken 15.940, nr. 3, blz. 11.
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nieuwe artikel 1639dd BW (het huidige 7:665 Bw, SJ) Zonodig kan invloed worden
uitgeoefend via een aanwijzing van de Sociale Verzekeringsraad'.

Ik acht het onwenselijk om dit los te zien van de situatie waarin de werk-
nemer weigert om mee over te gaan in verband met gewijzigde arbeidsvoor-
waarden, waardoor de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt. Feitelijk
bestaan tussen beide constructies geen verschillen.

2.4.2.7 Ontslag en overgang van onderneming

In het verleden heeft de Nederlandse wetgever ervoor gekozen om niet in de
wet op te nemen dat het een verkrijger in principe verboden is om de werk-
nemer wegens een overgang van onderneming te ontslaan.307 In Duitsland
daarentegen is bijvoorbeeld in § 613a BGB sub 4 een ontslagverbod opgeno-
men wanneer een overgang van onderneming de oorzaak of het motief
vormt voor het ontslag.308 Een ontslag is dan wel om andere redenen toege-
staan, zoals een reorganisatie.309

In Belgi6 bevat artikel 9 CAO 32bis een expliciet ontslagverbod. Dit is
slechts anders wanneer de reden van het ontslag is gelegen in:

'een dringende reden of (...) economische, technische of organisatorische redenen,
die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich meebrengen'.310

Voor het Verenigd Koninkrijk bepaalt artikel 8(2) TUPE dat een ontslag ten
gevolge van een overgang van onderneming niet is toegestaan. Dit is slechts
anders  wanneer   zich  een   ' economical,   technical   or  organisational   reason'
(een zogenaamde ETO-reden) voordoet.3 1 1 Wanneer dit niet het geval is, is bij
een ontslag sprake van een

' unfair dismissat.312 De gevolgen van een der-
gelijk ontslag zijn niet geregeld in de TUPE, maar in de ERA. Op grond van
section  116 ERA bekijkt een rechter eerst of de werknemer wederom in dienst

307 Van Straalen 2000, biz. 317-323.
308    Zie ook BAG 26.5.  1983, AP BGB § 613a nr.  34 = NJW 1984,627; BAG 27.9.84, APBGB §

6132 nr. 39 = NZA 1985,493.
309    Dit laat onverlet dat een ontslag op andere gronden wei is toegestaan, zie BAG 26.5.1983,

AP BGB § 6133 nr. 34 - Apt' 1984, 627; BAG 19.5.1988, AP BGB § 613a nr. 75 = NZA
1989, 461; BAG 18.7.1996, AP BGB § 613a nr.  147 = NZA 1997, 148. Zie hieromtrent
nader Lpinkski 2002.

310   Artikel 6 CAO 32bis.
311 Zie bijvoorbeeld Wilson and others v. St. Helens Borough Council (1996), IRLR 320, EAl

en Berrirnan v. Delabole Slate Ltd (1985), /CR 546, IRLR 305, CA.
312   Ook in de jurisprudentie is aangegeven dat de bescherming van de werknemer enkel

geldt bij de overgang van de onderneming zelf en niet bij de hieruit voorvloeiende
gevolgen. Zie bijvoorbeeld Litster v. Forth Dry Dock and Engineering Co. Ltd (1989),
/RLR 161; Berriman v. Delabole Slate Ltd (1984), /RLR 394; Secretary of State for
Employment v. Spence (1986), /RLR 248, CA.
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kan treden. Wanneer dit het geval is, kan de werkgever worden opgedragen
om de werknemer te behandelen als was hij niet ontslagen, vergelijkbaar met
de Nederlandse nietigheidssanctie (section 114). Wanneer blijkt dat terugkeer
niet mogelijk is, dan heeft de werknemer recht op een tegemoetkoming (sec-
tion 117), bestaande uit een schadevergoeding en een compensatie. Deze
compensatie kan, afhankelijk van de duur van het dienstverband en de reden
van beEindiging tussen de  13 en 52 weeklonen bedragen.

Deze beschermende wetgeving is alleen van toepassing op werknemers
die tenminste 26 weken in dienst zon.313 Dit is het gevolg van de koppeling
van de TUPE aan de ERA. Deze laatste wet kent slechts aan bepaalde groepen
van werknemers een recht op een ontslagvergoeding toe.314 Er bestaat ook
wel een ontslagbescherming voor alle medewerkers, maar deze wordt niet
door een ' unfair dismissal-regeling' gesanctioneerd. Het is overigens nog
maar de vraag of dit onderscheid in rechtspositie van diverse werknemers
overeenstemt met het Europese recht.315

Sedert 2002 is in artikel 7:670 lid 8 BW het ontslagverbod wegens over-
gang van onderneming opgenomen. Ook daarv66r bestond dit verbod in
mijn ogen al, aangezien dit rechtstreeks volgde uit de Europese wetgeving.
Bovendien heeft de Nationale Ombudsman aangegeven dat een ontslagver-
zoek rondom een overgang van onderneming kritisch moet worden beke-
ken.316 Het is opvallend dat het huidige ontslagverbod de zogenaamde ETO-
redenen niet als uitzonderingsgrond noemt. Gezien de Europese jurispruden-
tie ben ik van mening dat deze uitzonderingsgrond onverminderd ook in Ne-
derland geldt.317

2.4.2.8 De duur van de werknemersbescherming

Hoe lang bestaat de beschermende werking van de Europese richtlijn? Een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is immers veelal wel een gevolg van
een overgang van onderneming, doch volgt vaak op een later tijdstip, waarbij

313    Regina v. Secretary of State for Employrnent ex parte Seymour-Smith and Perez (1994),

1RLR 448, ( 1995) /CR 889, CA, varied  ( 1996), All ER EC 1 ; Regina v. Secretary of State for
Employment (1997) 2 A#ER 273, 1 WLR 473, HL; MRS Environmental Services v. Marsh
(1997), Ali'£R 92, CA, 2 CMI.R  842.

314    Aanvankelijk  had de rechtspraak uitgemaakt dat  de  wachitermijn van twee.jaren {thans
ten jaar) niet bil een overgang van onderneming zou gelden, zic Milligan and another v.
Securior Cleaning Ltd (1995), /RLR 288, EAT. Dit is eciller doot· aanvullende wctgeving
weer teniet gedaan. Zie ook section 8 TUPE.

315 Volgens Desmond/Antill 1998 ziin hieromtrent vragen gesteld aan het Europees Hof,
biz. 312-313. Chamers 2000, blz. 123, betoogt dat de richtliin aangeeft dat individuele
lidstaten bepaalde categorieen van werknemers mogen uitsluiten van de werkingssfeer
van de richtlijn.

316   Nationale Ombudsman 21 september 1990, Rapport   J 990,663.
317      HofvanJustitie 12 maart 1998,JAR 1998,100.
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op het moment van de overgang geen duidelijkheid bestaat omtrent de vraag
6f een harmonisatie plaatsvindt alsmede onder welke voorwaarden. Uit de
tekst van de richtlijn blijkt het volgende318

'Na de overgang in de zin van artikel 1 lid 1 handhaaft de verkrijger de in een
collectieve arbeidsovereenkornst vastgelegde arbeidsvoorwaar(len met dezelfde
mate als deze voorwaarclen in deze overeenkomst waren vastgelegd voor de
vervreemder tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beBindigd
of afloopt, of waarop een ander collectieve overeenkomst in werking treedt of
wordt toegepast.
De lidstaten mogen het tijdvak waarin de arbeidsvoorwaarden moeten worden
gehandhaafd beperken mits dit tijdvak niet korter wordt dan eenjaar'.

Evenzo bepaalt artikel 4 (lid 1 en 2) van de richtlijn319:

'De overgang van de onderneming, vestiging of onderdeel van de onderneming of
vestiging vormt op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger geen reden  tot
ontslag. Deze bepaling vormt geen beletsel voor ontslagen om economische,
technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid
met zich meebrengen.
6.)
Indien de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat
de overgang een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele
van de werknemer ten gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst of de
arbeidsbetrekking geacht te zijn verbroken door toedoen van de werkgever'.

Uit de formulering van de richtlijn en de wettekst blijkt dat de bescherming
van de richtlijn (en dus ook van de desbetreffende bepalingen in het
Burgerlijk Wetboek) uitsluitend bestaat op het moment van de overgang.320

Op dat ogenblik gaan de geldende arbeidsvoorwaarden 66n-op-66n over op
de verkrijgende partij (met een eventuele uitzondering voor pensioen- en
spaarrechten). Dit ligt in mijn ogen ook in de lijn van de contracttheorie.

318   Artikel 3.2 richtlijn 1977, artikel 3.3 richdijnen 1989 en 2001.
319 De richtlijnen 1989 en 2001 bevatten ten opzichte van de oude richtlijn alleen kleine

tekstuele wijzigingen zonder dat de essentie verandert.
320  Hof van Justitie 12 november 1992, zaak 209/91, Jurisprudentie 1992, biz. 1-5755

rechtsoverweging  15  (Rask en Christensen). Eventueel  kan dit worden uitgebreid  tot  het
moment  v66r de overgang,  zie  Hof van Justitie 7 februari   1985,  ECR 1985, 519-529.
Overigens kan de werknemer er zelf voor kiezen om geen aanspraak op de
rechtsbescherming te maken.  Zie Hof van Justitic  11 juli  1985, 47 1988,907; Hof van
Justitie 12 november   1998,  jw  1999,520  en  Hoge  Raad 24 december  1993,  NJ  1994,
419. Zie voor Duitsland: Meyer 2002.
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2.4.2.9 Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Uit de Nederlandse wet vloeit voort dat bij een overgang van ondernerning
de arbeidsvoorwaarden (met uitzondering van eventuele pensioenregelingen)
integraal overgaan op de verkrijgende werkgever. Vervolgens bepaalt artikel
7:665 Bw dat wanneer de overgang van onderneming een wijziging van
arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft, een
hieruit voortvloeiende ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor rekening
van de werkgever komt. Hierin zit een discrepantie, aangezien de wet juist
bepaalt dat een wijziging niet mogelijk is.

Het is opvallend dat de Nederlandse wetgever met deze bepaling uit de
Europese pas loopt. De richtlijn 2001 spreekt in artikel 4 lid 2 uitdrukkelijk
van een aanmerke#/ke wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Dit kan ook a contrario uit het Merckx en Neuhuys-arrest worden
afgeleid. In deze kwestie moest het Hof oordelen over de vraag of een
wijziging van de loonhoogte als een aanmerkelijke nadelige wijziging kan
worden aangemerkt.321 Daarbij overwoog het Hof

'Een wijziging van het niveau van het aan de werknemer toegekende loon is een
van de aanmerkelijke wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de zin van die
bepaling, zelfs wanneer het loon onder meer afhankelijk is van de behaalde omzet.
Wanneer de arbeidsovereenkomst of de arbeidsverhouding wordt verbroken
omdat de overgang een dergelijke wijziging met zich meebrengt, dan wordt de
arbeidsovereenkomst of de arbeidsverhouding geacht te zijn verbroken door
toedoen van de werkgever'.

Voorts oordeelt het Europese Hof dat de vraag of sprake is van een
aanmerkelijke wijziging telkens moet worden beoordeeld aan de hand van de
omstandigheden van het geval:322

'In die omstandigheden staat het aan de verwijzende rechter te onderzoeken,
waarom de werknemer de aangeboden arbeidsovereenkomst heeft geweigerd,
waarbij hij dient na te gaan, of dit voorstel voor een arbeidsovereenkomst een
aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer
ten gevolge had'.

De richtlijn is minder star dan de Nederlandse wetgeving. Zij sluit niet uit dat
enige verandering in de arbeidsvoorwaarden plaatsvindt, mits deze niet als
'aanmerkelijk' kan worden aangemerkt. De richtlijn is dan ook inconsequent
nu enerzijds een algehele overgang van arbeidsvoorwaarden wordt voorge-
staan en anderzijds de deur van de wijzigingsmogelijkheid open wordt gezet.

321   HofvanJustitie 7 maart 1996,JAR 1996, 169, /RLR 467 en 468, ECJ·
322   Hof vanJustitie 12 november 1998, JAR 1999, 15.
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De Britten hebben deze regel in section 5(5) TUPE gecodificeerd: de
werknemer mag weigeren om bij een overgang van een onderneming mee
over te gaan naar de verkrijger

'without notice if a substantial (cursivering: sJ) change is made in his working
conditions to his detriment; but no such right shall arise by reason only that (...)
the identity of his employer changes unless the employee shows that, in all the
circumstances, the change is a s*n.,7;cant (cursivering: SJ) change and is to his
detriment'.

Daarbij blijkt uit de wet en de rechtspraak dat het op de weg van de
werknemer ligt om de benadeling aan te tonen.323 De vraag ontstaat op welke

wijze het begrip 'substantial change' moet worden omschreven. Volgens
Browne-Wilkonson LJ moet dit worden omschreven als

'any detrimental change in C...) working conditions'.324

De werknemer die wordt geconfronteerd met een aanmerkelijke wijziging
beschikt dan over twee mogelijkheden, te weten het be8indigen van de
arbeidsovereenkomst ofeen nakomingsvordering instellen.

Volgens Jefferson moet het begrip 'substantial change' breder worden
uitgelegd dan de term 'constructive   dismissat.325Dit betekent dat de werk-
nemer die op grond hiervan ontslag neemt, niet per definitie beschikt over
een recht op een schadevergoeding vanwege constructive damage. Eventueel
kan de werknemer bij een ontslag ook een claim indienen wegens unfair
dismissal In de praktijk blijkt dat werkgevers regelmatig trachten door het
aandragen van ETO-redenen in te grijpen binnen het personeelsbestand. De
aanwezigheid van dergelijke redenen wordt echter niet snel aangenomen,
waarbij de bewijslast op de werkgever rust.326 Bovendien kunnen dergelijke
redenen uitsluitend ter rechtvaardiging dienen voor het aanpassen van de
omvang van het personeelsbestand, niet van de arbeidsvoorwaarden.327

In dit kader mag een ontwikkeling die ik in andere landen niet heb
aangetroffen niet onvermeld blijven. Bij de overname van een onderdeel van
een andere bank sprak de overnemende bank met een aantal werknemers die
onder bepalingen van overgang van onderneming vielen, aanvullende -
betere - arbeidsvoorwaarden af. In ruil hiervoor zouden zij nog een aantal
maanden na de overgang van ondernerning in dienst blijven. Gedurende de

323  Wilson and others v. St. Helens Borough Council ( 1996), /RLR 320, EAl. Meade and
Baxendale v. British Fuels Ltd (1996), /RLR 541, EAT. Bovendien bepaalt secoon 5(5)

TUPE: '(,..1 unless the employee shows that (. . .)'
324   Berriman v. Delabole Slate Ltd (1985), /CR 546, IRLR 305, CA.

325  Jefferson 1997, blz. 337.
326   Wheeler v. Patel andj. Golding Group of Companies (1987), IRLR 211, EAT.
327   Berriman v. Delabole Slate Ltd (1985), /CR 546, IRIJZ 305, CA
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looptijd van deze 'nietvertrekafspraak' trad een aantal van deze werknemers
toch bij een ander in dienst. Onder verwijzing naar het Daddy's Dance Hall-
arrest328 oordeelde de rechter dat de aanvullende afspraken waren gemaakt
in het kader van de overname van onderneming en derhalve niet geldig
waren.329 Dit betekende dat de oude contracten met de oude arbeidsvoor-
waarden (en zonder het nietvertrekbeding) in stand waren gebleven. Ik vraag
mij  overigens af of deze visie strookt met de jurisprudentie van het Europese
Hof. Hieruit blijkt immers dat het de werknemer vrijstaat om van zijn
wettelijke bescherming af te zien, mits hij dit uitdrukkelijk en in vrijheid
kenbaar maakt.330

Het recht bij onze zuiderburen vertoont overeenkomsten met dat in het
Verenigd Koninkrijk. Ook hier geldt als uitgangspunt dat alle arbeidsvoor-
waarden, waaronder ancienniteit, in principe overgaan naar de verkrijgende
partij. Partijen kunnen wel gezamenlijk besluiten om de inhoud van een
arbeidsovereenkomst aan te passen. 33' Door Van Hoogenbemt is zelfs
betoogd dat dit betekent dat ook de gevolgen van de arbeidsovereenkomst
verbonden aan de billijkheid, het gebruik of de wet overgaan.332 Hier staat
echter tegenover dat artikel 10 CAO 32bis bepaalt:

'Indien de arbeidsovereenkomst wordt verbroken omdat de overgang een
aanmerkelijke (cursivering: sl) wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele
van de werknemer ten gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn
verbroken door toedoen van de werkgever'.

Deze beperkte aanpassingsvrijheid is in het reeds besproken Merckx en

Neuhuys-arrest gelegitimeerd. In de Belgische rechtsliteratuur is de aan-
passingsvrijheid in het verleden gezien in het verlengde van de destijds wijd
geaccepteerde opvatting dat de werkgever beschikte over het ius vanandi, de
mogelijkheid om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Dit wordt in
hoofdstuk 3 nog uitgebreid besproken. Deze vrijheid gold 'slechts' niet voor
de essentialia van de arbeidsovereenkomst. Aangenomen werd dat bij een
overgang van onderneming nog altijd de mogelijkheid bestond om door
middel van het ius variandi (minder belangrijke) arbeidsvoorwaarden te
wijzigen.333 Het Hofvan Cassatie heeft deze visie inmiddels echter ingrijpend
beperkt.

328   HofvanJustitie 10 februari 1988, NJ 1990, 423 en 71'vs 1989, biz. 109 (AIRM)
329 Cradit Suisse First Boston (Europe) Ltd v. Padiachy (1998), /RLR 504 ; Cr6dit Suisse First

Boston (Europe) Ltd v. Lister (1998), /RLR 700.
330 Zie recentelijk nog Hof vanJustitie 24januari 2002, /77'2002, biz. 185-192.
331 Van Eeckhoutte 1996, biz. 38. Daarbu wordt onder andere gewezen op de uitspraken

inzake Daddy's Dance Hall en ISS.
332 Van Hoogenbemt 1987.
333 Zie hieromtrent Van Hoogenbemt 1987, in het bijzonder nummer 132 en Arbeidshof

Brussel 13 oktober 1982 nr. 12766, niel gepubliceerd.
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Met verwijzing naar de uitspraken van het Europese Hof inzake Daddy's
Dance Hall en ISS betoogt Crahay dat de richtlijn conventionele wijzigingen
verbiedt van arbeidsvoorwaarden die aan de overdracht zelf zijn verbonden.
Daarbij betoogt hij dat sprake is van een omgekeerde bewijslast. De
werkgever (en niet de werknemer) moet aantonen dat de wijziging van
arbeidsvoorwaarden (niet) verband houdt met de overgang van onderne-
ming.334 Wanneer de werkgever de arbeidsvoorwaarden t6ch wijzigt, kan de
werknemer een nakomingsvordering instellen of stellen dat de arbeidsover-
eenkomst eenzijdig door de wijziging is bedindigd.335 Dit laatste kan de werk-
nemer alleen tegenover de overnemende partij inroepen en niet tegenover de
werkg€ver-overdrager.336

Bij onze oosterburen wordt het mogelijk geacht dat de werknemer vrij-
willig afstand doet van de aan hem toekomende bescherming. Naast het
reeds besproken Widerspruchsrecht betekent dit dat voor de werknemer de
mogelijkheid bestaat om met de (nieuwe) werkgever een nieuwe arbeidsover-
eenkomst af te sluiten waarin de toepasselijke arbeidsvoorwaarden worden
gewijzigd.337 Vanzelfsprekend gelden daarbij wel de beperkingen die voort-
vloeien uit de wet, het Tanfof de Bet *bsvereinbaning Daarnaast blijkt uit
de jurisprudentie dat wijzigingen in de arbeidsverhouding gerechtvaardigd
zijn op grond van objectieve criteria338, volgens Van Straalen betreft dit een
billijkheidscontrole.339

In dit kader mag niet onvermeld blijven dat de Nederlandse werkgever
sedert 10 april 2002 verplicht   is zijn werknemers   v66r de overgang   van
onderneming te informeren omtrent de gevolgen die deze voor hen met zich
meebrengt, waaronder die inzake de arbeidsvoorwaarden en het geldend
sociaal plan. Vanzelfsprekend moeten ook de bepalingen van artikel 7:655
BW worden nageleefd.

Door het gebruik van het begrip 'aanmerkelijk' cre6ren de richtlijn en de
buitenlandse wetgeving enige manoeuvreerruimte ten gunste van de werk-
gever, die bovendien door het Hof in het Merckx en Neuhuys-arrest wordt
gewettigd.

334     Zie voor een kritische benadering van deze visie Van Eeckhoutte  1997, biz.  40.  Zie ook
paragraaf 3.1.

335 Zie bijvoorbeeld Arbeidshof Luik 7 mei 1993,177- 1993,374.
336    Arbeidshof Luik 10 juni 1993,1771993, 371.
337   Zie BAG 18.8.1976, AP 4 zu § 6130 BGB; BAG 26.1.1977, AP 5 zu § 613a BGB; BAG

17.1.1980, AP 18 zu § 613a BGB; BAG 29.1.1985, BB 1986, 1644.
338   Zie BAG 26.1.1976, AP 5 zu § 6133 BGB; BAG 18.8.1976, AP 4 zu § 6138 BGB BAG

17.1.1980, AP 18 zu § 613a BGB.
339 Van Straalen 1999, biz. 115.
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2.4.2.10 De aanmerkelijke wijziging nader bekeken

In het voorafgaande heb ik al aangegeven dat het vreemd is dat de Europese
richtlijn enerzijds een bescherming van de arbeidsvoorwaarden voor de
werknemer beoogt en anderzijds de deur op een kier laat staan: niet-aanmer-
kelijke wijzigingen zijn volgens de rechtspraak toegestaan. Een iets genuan-
ceerdere mening is Beltzer toegedaan.340 Hij stelt dat het praktisch onuitvoer-

baar en onwenselijk is om koste wat kost dezelfde arbeidsvoorwaarden te
handhaven. Hij pleit er dan ook voor om de richtlijn zo uit te leggen dat de

verkrijger verplicht is om minimaal een in waarde gelijk arbeidsvoorwaar-
denpakket aan de overgegane werknemers aan te bieden, met dien verstande
dat waar de verkrijger zonder veel problemen dezelfde arbeidsvoorwaarden
kan aanbieden, zoals salaris en aantal vakantiedagen, hij dit ook moet doen.
Wanneer hij dit niet kan, dient hij hier een compensatie tegenover te stellen.

De vraag is wanneer zich een 'aanmerkelijke wijziging' voordoet. Van
Straalen heeft een restrictieve opvatting; alleen een verandering in arbeids-
omstandigheden wordt  door  hem  als 'niet aanmerkelijk' betiteld. 341  Door
Oostwouder wordt een ruimere visie voorgestaan die verder reikt dan enkel

de arbeidsomstandigheden. In zijn ogen moet worden voorkomen dat een
arbeidsovereenkomst lichtvaardig wordt betindigd.342 In mijn opinie moet de

reikwijdte van de richtlijnbepaling ruimer worden gezien dan de opvatting
van Van Straalen. De richtlijn spreekt immers niet enkel over arbeidsomstan-

digheden. Uit het interpretatiememorandum van de Europese Commissie
zou kunnen worden opgemaakt dat de bescherming van de richtlijn enkel
zou zien op de salarisrechten:343

'De salarisrechten die voor de werknemers uit hun arbeidsovereenkomst of
arbeidsverhouding voortvloeien mogen niet gewijzigd worden, ook al blijft het
totale bedrag van het loon hetzelfde. Voor zover krachtens het nationale recht de

arbeidsverhouding in een voor de werknemer ongunstige zin kan worden gewij-
zigd, is een dergelijke wijziging niet uitgesloten op de enkele grond dat de onder-

neming inmiddels is overgedragen. Bijgevolg mogen de rechten en verplichtingen
ten aanzien van de verkrijger worden gewijzigd binnen dezelfde grenzen als ten
opzichte van de vervreemder mogelijk was geweest, met dien verstande evenwel
dat de overgang van de onderneming nooit op zich grond voor de wijziging kan
opleveren'

Deze visie wordt mijns inziens niet door de tekst van de richtlijn en de
jurisprudentie gestaafd. Vervolgens blijft het nog wel de vraag wat als een

340     Beltzer 2000, blz.  108-111.
341 Van Straalen 1999, blz. 209-210.
342   Oostwouder 1996, blz. 172.
343   Memorandum van de Commissie over de verworven rechten van werknemers bij over-

gang van onderneming, Brussel 4 maart 1997 , COAf (97)85.
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aanmerkelijke wijziging moet worden aangemerkt. Daarbij wijs ik erop dat
de Nederlandse formulering van de wet niet in strijd is met het Europese
recht. Het staat een lidstaat vrij om ten gunste van de werknemer van de
tekst van de richtlijn af te wijken. Daar staat tegenover - zoals ik reeds heb
aangegeven - dat het enkele feit dat het woord 'aanmerkelijk' niet in de wet            
is opgenomen, dus niet betekent dat in het geheel geen wijzigingen zijn        1
toegestaan. De wijzigingsbevoegdheid moet echter restrictief worden toege-
past.

Uit het reeds genoemde Merckx en Neuhuys-arrest kan worden
opgemaakt dat in ieder geval een wijziging van het loonniveau moet worden
gezien als een aanmerkelijke wijziging. Dit sluit echter andere wijzigingen,
waaronder niet-salarisniveaugerelateerde aanpassingen, niet uit. Of sprake is
van een aanmerkelijke wijziging moet aan de hand van alle feiten en omstan-
digheden worden beoordeeld.344 Een voorbeeld uit de Belgische rechtspraak
vormt een uitspraak van het Arbeidshof Brussel.345 Als gevolg van een over-
gang van onderneming wijzigde de juridische status van een bediende in die
van een werkman. Dit werd door het Hof aangemerkt als een degradatie,
hetgeen betekende dat de arbeidsovereenkomst door toedoen van de werkge-
ver was geeindigd.

Wat mij betreft zijn de essentialia van de arbeidsovereenkomst in ieder
geval niet voor eenzijdige wijziging vatbaar. Daarenboven moet ervoor
worden gewaakt dat de overgang van onderneming niet tot een zelfstandige
wijzigingsbevoegdheid leidt. Alsdan wordt immers afbreuk gedaan aan
datgene wat de regeling juist wenst te beschermen. Er bestaat geen zelf-

standig eenzijdig wijzigingsrecht vanwege overgang van onderneming.

2.4.2.11 Het nut van artikel 7:665 BW

Men kan zich afvragen wat de meerwaarde van artikel 7:665 BW is. Wanneer
de werknemer weigert mee over te gaan naar de verkrijgende partij, eindigt
zijn arbeidsovereenkomst immers van rechtswege op het moment van de
overgang, zonder dat een opzegtermijn van toepassing is.346 Volgens Christe
is dan sprake van een beEindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling
overleg. 347 Artikel 7:665 Bw spreekt over ontbinding van een arbeidsover-
eenkomst. Deze ontbindingsprocedure zal v66r de overgang van onderne-
ming moeten zijn afgerond, omdat de arbeidsovereenkomst anders wellicht al

344 Hof vanJustitie 12 november 1998,JAR 1999, 15 (Europieces/Sanders)
345  ArbeidshofBrussel 17 november 1992, Soc.Kron. 1995, blz. 33-34.
346     Hof van Justitie  lljuli  1985,37 1988,907 en Hoge Raad 7 oktober  1988, Ng 1989, 240.
347   D. Christe, aantekening 6 behorende bij artikel 7:653 BW, Arbeidsovereenkomst (losbla-

dig) en Van Straalen 1999, biz. 149-150. Anders (voor de uitspraak van de Hoge Raad)
Fase 1983, blz. 351 en Kortmann 1982, blz. 187.
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van rechtswege is beeindigd doordat de werknemer de overgang niet heeft

geaccepteerd.
Het is opvallend dat werknemers niet vaak een beroep doen op artikel

7:665  Bw. De reden hiervan laat zich slechts gissen. Binnen de jurisprudentie
valt geen eenduidige lijn te ontdekken omtrent de juiste interpretatie van dit
wetsartikel.348 Een kantonrechter te Amsterdam was van mening dat bij het
beoordelen van een ontbindingsverzoek moet worden gekeken of sprake is
van ingrijpende wijzigingen.349 Een andere rechter bij hetzelfde kantonge-
recht uitte een jaar later een hardere interpretatie: ook niet ingrijpende
wijzigingen zijn voldoende.35<1 De kantonrechter te Bergen op Zoom spreekt
over het beginsel dat alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst
overgaan.351 Omdat echter sprake was van een wijziging, werd een ontbin-
dingsvergoeding toegekend.

In miln ogen moet het begrip 'wijziging' niet te star worden geinter-

preteerd. Dit zou betekenen dat ook minimale wijzigingen, bijvoorbeeld val-
lend onder het instructierecht van de werkgever, niet mogelijk zouden zijn.
De invloed van de redelijkheid en billijkheid brengt met zich mee dat een
strikte interpretatie niet gewenst is. Bovendien ligt dit in de lijn van de ons
omringende landen en de bedoeling van de Europese richtlijn. Niettemin
moet met dit wetsartikel restrictief worden omgegaan.

Daarenboven geeft de regel alleen aan dat de reden van een uit te spreken

ontbinding voor rekening van de werkgever wordt beschouwd met het oog
op een eventueel toe te kennen ontbindingsvergoeding. De hoogte van de
vergoeding staat niet opgenomen. De rechter moet aan de hand van de feiten

nog steeds beoordelen of plaats is voor een billijke vergoeding. Daarbij kan
hij mee laten wegen in hoeverre sprake is van een aanmerke/#ke wijziging
van de arbeidsvoorwaarden. Immers, wanneer dit het geval is bestaat meer
reden voor het toekennen van een (hoge) ontbindingsvergoeding (voorzover
er al een reden tot ontbinding bestaat). Bij het berekenen van een ontbin-
dingsvergoeding zal de kantonrechter veelal aansluiten bij de richtlijn van de
Kring van kantonrechters. Deze geeft in aanbeveling 3.4 aan dat wanneer de

ontbindingsgrond geheel in de risicosfeer van de werkgever valt en verwijt-
baarheid  niet  aan  de  orde  is, de correctiefactor wordt vastgesteld  op   1.
Artikel 7:685 BW geeft niet aan dat de reden voor ontbinding voUedig voor
rekening van de werkgever wordt geacht. Dit betekent dat de correctiefactor
onder omstandigheden ook minder dan 1 kan zijn. Deze gang van zaken ligt
in de lijn van de Europese richtlijn352 en is bovendien ook wenselijk. Hiermee

348    De Hoge Raad heeft zich hierover (nog) niet uitgelaten. In een arrest van 8 oktober 1993,
JAR 1993, 244, kwam hij niet aan deze viaagstelling toe.

349 Kantonrechter Amsterdam 10 oktober 1996,JAR 1996,224.

350 Kantonrechter Amsterdam 2 oktober 1997,JAR 1997,235.
351 Kantonrechter Bergen op Zoom 15 oktober 2002, 14& 2003, 5978.
352 Anders: Beltzer 2000, blz. 113.
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wordt voorkomen dat werknemers in het kader van een overgang van
onderneming gaan 'prijsschieten'. Dit is een effect dat aan de bedoeling van
de richtlijn voorbijschiet.

Ik heb al aangegeven dat er een discrepantie bestaat tussen de ontslag-
procedure  en de automatische bdindiging of ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst. Dit verschil komt nog meer tot uiting wanneer men bedenkt dat de
werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst door middel van ontbinding
eindigt, recht heeft op een ontbindingsvergoeding. Wanneer een automati-
sche beeindiging wordt aangemerkt als een ontslag in onderling overleg, heeft
de werknemer geen vordering wegens kennelijk onredelijke opzegging en
blijft hij met lege handen staan. Eventueel kan hij dan een vordering instellen
op basis van het goed werkgeverschap. Dit is echter wel vergezocht.

Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt tussen een enkele kleine
vera.ndering en een aanmerkelijke wijziging, schiet de regeling zijn doel voor-
bij. Wellicht was de werknemer bijvoorbeeld anders wel aan een concurren-
tiebeding gebonden, met name nu een dergelijke arbeidsvoorwaarde ook in

353het kader van de overgang van onderneming overgaat op de verkrijger.

2.4.2.12 Harmonisatie en de overgang van onderneming

Na de overgang van onderneming is de 'normale' wettelijke regeling van
toepassing: de bescherming geldt niet meer en de overgegane werknemer is
als iedere andere werknemer in dienst bij de overnemende partij.354 Dit
houdt bijvoorbeeld in dat de werkgever over de mogelijkheid beschikt om
werknemers na de overgang alsnog te ontslaan op grond van de ETO-
redenen.355 Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de integratie van
organisaties ertoe leidt dat op een stafafdeling te veel medewerkers aanwezig
zijn in verhouding tot de hoeveelheid werk.356

Deze betindiging van de werknemersbescherming geldt dus ook voor het
recht om arbeidsvoorwaarden inhoudelijk te wijzigen. Dit is ook door het
Hof van Justitie aanvaard  in het Daddy's Dance Hall-arrest. 357 In  deze

353    Hoge Raad 23 oktober 1987, 19 1988,235.
354 Zie hieromtrent ook Fase 1983, biz. 354 en verder; HofvanJustitie 10 februari 1988, M

1990, 423 en TI/vs 1989, biz.  109 (MRM), kantonrechter Amsterdam 2 oktober 1997„/AR
1997,235.

355   Zie het reeds hierboven geciteerde artikel 4, lid  1  en 2, van de richtlijn. Het Hof van
Justitie heeft dit als zodanig ook erkend in zijn uitspraak van 10 februari 1988, iw 1990,
423. Daarbij werd er door het Hof tevens op gewezen dat ook geen wijziging ten gevolge
van een overgang van onderneming mag plaatsvinden wanneer de nadelen zijn onder-
vangen en de werknemer er globaal niet op achteruit gaat.

356 De strekking van het wetsartikel is zodanig dat een overgang van onderneming niet
rechtsgeldig als een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst mag worden
gezien, aldus Hoge Raad 24 mei  1996, M 1996,685.

357 Zie hieromtrent ook Gremmen/Duym 2002, blz. 4.
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kwestie moest het Hof oordelen over de vraag of het mogelijk is om na een
overname de arbeidsvoorwaarden van werknemers te wijzigen. Daarbij werd
door het Hof overwogen:

'Voor zover derhalve het nationale recht toelaat om in andere gevallen dan dat
van overgang van een onderneming de arbeidsverhouding in een voor de
werknemers ongunstige zin te wijzigen, met name wat hun bescherming tegen
ontslag betreft, valt een dergelijke wijziging niet uit te sluiten op de enkele grond
dat de onderneming is overgedragen en de overeenkomst dus met de nieuwe
ondernemer is gesloten. Waar immers de verkrijger ingevolge art. 3 lid 1 richtlijn
treedt in de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder uit de arbeids-
verhouding voortvloeien, kan die arbeidsverhouding ten opzichte van de
verkrijger worden gewijzigd binnen dezelfde grenzen als ten opzichte van de
vervreemder mogelijk was geweest, met dien verstande evenwel dat de overgang
van de onderneming nooit op zich grond voor de wijziging kan opleveren'.

In de kwestie aangespannen door de darnes Rask en Christensen tegen ISS
Kantineservices kwam dit vraagstuk wederom aan de orde. Philips had de
exploitatie van haar cateringactiviteiten overgedragen aan ISS. Daarbij was
afgesproken dat de betrokken werknemers hun salaris en opgebouwde
ancitnniteit zouden behouden. Direct na de overdracht van de activiteiten
wijzigde ISS eenzijdig de samenstelling van het salaris alsmede de uitbeta-
lingsdag. De eiseressen waren van mening dat deze wijzigingen niet mogelijk
waren en beriepen zich op de bepalingen van de Europese richtlijn. Over
deze kwestie moest de rechter vervolgens oordelen. Dit leidde ertoe dat deze
zaak ook aan het Hof van Justitie werd voorgelegd.  Het Hof kwam tot het
oordeel dat de Europese richtlijn de werknemer weliswaar bescherming
biedt, maar niet uitsluit dat de arbeidsvoorwaarden negatiefveranderen wan-
neer dit op basis van het nationale recht mogelijk is, mits de wijziging niet
plaatsvindt op het moment van de overname dan wel de reden van de
wijziging vormt.358

Uit deze uitspraak blijkt dat een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na
een fusie of overname in principe niet door het Europese recht wordt tegen-
gehouden wanneer het nationale recht een aanpassing onder normale
omstandigheden aanvaardt. In het Duitse recht is deze redenatie overgeno-
men. Daarbij wordt niet zozeer een beroep gedaan op de Europese arresten,
maar op de contractvrijheid, waarbij de wilsovereenstemming van belang
is.359 In paragraaf 1.5 is al besproken dat wat dit aangaat tussen de nationale
stelsels onderling grote verschillen bestaan.

De beperking dat een overgang van onderneming niet als reden voor een
wijziging van arbeidsvoorwaarden mag gelden moet restrictief worden

358     Hof van Justitie 12 november 1992,JAR  1993,  15. Zie hierover ook Blanpain  1999, blz.
572.

359 Zie Grobijs 2002, biz. 730; BAG, APnr. 10 24 § 613a BGB; BAG, BB 1998, 1421.
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uitgelegd. De beoogde aanpassing vloeit immers voort uit de overgang van
onderneming; zonder deze overgang was het niet tot deze aanpassing geko-
men. Dit betekent dat een uit een overgang van onderneming voortvloeiende
wijziging niet wordt tegengehouden. In deze visie voel ik mij gesteund door
de reeds besproken uitspraken inzake ISS en Daddy's Dance Hall. Ook in
deze kwesties was sprake van een aanpassing van een arbeidsvoorwaarde ten
gevolge van een overgang van onderneming. Daarbij werd door het Hof als
hoofdregel geaccepteerd dat een aanpassing van arbeidsvoorwaarden moge-
lijk is. De bescherming die aan de werknemers wordt geboden beperkt zich
uitsluitend tot de directe reden van de overgang. Dit ligt bovendien in de lijn
van de Europese richdijn, die aangeeft dat ETO-redenen de werknemersbe-
scherming teniet kunnen doen. Deze ETO-bepaling is niet, zoals in de ons
omringende landen,  in de Nederlandse wetgeving opgenomen. 360 Bij  de
parlementaire behandeling is deze ontsnappingsmogelijkheid echter wel
geaccepteerd.361

Deze jurisprudentie leidt er volgens Engels toe dat in BelgiB de cAo 32bis
behelst dat de werknemers bij de opvolgende werkgever als gevolg van de
overgang niet in een mindere positie mogen geraken dan bij de eerdere

werkgever. De opvolgende werkgever beschikt wel over het recht om binnen
de wettelijke kaders met de werknemer gezamenlijk tot een aanpassing van
de  arbeidsovereenkomst te komen of eenzijdig de inhoud van de arbeidsover-
eenkomst te wijzigen (bijvoorbeeld in het kader van het ius variandi of het
eenzijdigewijzigingsbeding).362

Aan de andere kant van de Noordzee wordt over deze kwestie echter
enigszins anders gedacht. Aldaar heeft het EAT geoordeeld dat het de werkge-
ver niet is toegestaan om op het moment van de overgang van onderneming
met de werknemer afspraken te maken omtrent een aanpassing van de
arbeidsovereenkomst.363 Dit werd door de rechter gedistilleerd uit het reeds
genoemde Daddy's Dance Hall-arrest. Hierbij stond de vraag centraal of de
reden voor de verandering van de inhoud van de arbeidsovereenkomst is
gelegen in de overgang van de onderneming.364 Het uitgangspunt is immers
dat de inhoud van de arbeidsovereenkomsten overgaat op de verkrijger. De
ETO-redenen zien uitsluitend op de omvang van het personeelsbestand. Zij
rechtvaardigen in principe niet een wijziging van de arbeidsvoorwaarden,
tenzij de werkgever anders kan aantonen, bijvoorbeeld doordat functies

360 Dit is het gevolg van de beleidsvrijheid van het Cwl. Wei was in het vroegere
Delegatiebesluit    1993 in bijlage   G een ontslagbeleid bij overgang van onderneming
geformuleerd. Hierin kwamen ook de ETO-redenen tot uiting. Zie ook Slagter 1983, blz.
61-62.

361 Zie Kamerstukken 15.940, nr. 3, blz. 8 memone van toelichting
362      Engels  2000,  blz.  46 en  Roe  1999,  blz.  42-43.
363   Wilson and others v. St. Helens Borough Council (1996), /RLR 320, EAT.
364   Bowers 1997, biz. 372.
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wijzigen. 365  In de literatuur is hierop overigens kritiek geuit, omdat  deze

opvatting tot gevolg heeft dat de bescherming van de werknemer omgekeerd
evenredig is aan de gevolgen van de overname.366

Wanneer de werkgever t6ch een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden
doorvoert, kan de werknemer een beroep doen op een breach ofcontract en
ontslag nemen (resibn). Als gevolg hiervan heeft hij recht op een schadever-

goeding vanwege wrongful dismissal tcommon laW) en compensatie wegens
unfair dismissal (ERA). Ook bestaat voor de werknemer de mogelijkheid om
nakoming  van   de oude arbeidsvoorwaarden te vorderen. 367 Deze werking
van deze werknemersbescherming moet echter niet worden overschat. Op
grond van het vigerend arbeidsrecht is het voor de werkgever eenvoudig om
met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn de arbeidsverhouding te

beeindigen onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereen-
komst (inclusief gewijzigde arbeidsvoorwaarden). Hier valt voor de werkne-
mer in principe weinig aan te doen.  Uit de jurisprudentie blijkt echter dat een
rechter desalniettemin bij de beoordeling van een dergelijk ontslag oog heeft

368voor de omstandigheden waaronder het ontslag heeft plaatsgevonden.
Vanuit het gezichtspunt van de werkgever wordt gekeken of het door de
werkgever gedane aanbod 'reasonable' is 369

In het verlengde van het Daddy's Dance Hall-arrest acht de Europese
rechter het wel toegestaan om na de overgang van onderneming arbeids-
voorwaarden te wijzigen, mits de reden voor deze verandering niet gelegen is
in de overgang van onderneming zelf.370 Het nationale recht brengt met zich
mee dat de werkgever alsdan beschikt over de mogelijkheid om een
arbeidsovereenkomst op te zeggen onder gelijktijdige aanbieding van een
nieuwe arbeidsovereenkomst, mits de werknemer hieromtrent tijdig is gein-
formeerd en tijdig is opgezegd. Eventueel kan dan sprake zijn van een ETO-
reden. Als gevolg hiervan moet de bescherming van de werknemer niet al te
hoog worden ingeschat.371

Deze visie geldt mijns inziens niet voor het Nederlandse recht. Bovendien
is het eenvoudig om met het Daddy's Dance Hall-arrest in het achterhoofd
vast te stellen of de overgang van onderneming zelf als reden voor de aanpas-

365 Zic Berriman v. Delabole Slate Ltd (1985), /CR 546, /RLR 305, CA; Lane v. Dyno Rod
plc, Coit l 7833/85; Crawford v. Swinton Insurance Brokers Ltd (1990), ICR 85, EAT.

366 Zie bijvoorbeeld McMullen 1992, biz. 24.
367   McMullen 1992, biz. 15-30, in het bijzonder blz. 16. Een voorbeeld is te vinden in Rigby

v. Ferodo Ltd (1988), ICR 29 en IRLR 511, HL.
368 Zie bilvoorbeeld Ellis v. Brighton Co-op Society (1976), /RLR 419; Hollister v. National

Farmers' Union (1979), /CR 542, CA; Polkey v. Dayton Services Ltd (1988), /CR 142, HL
369 Richmond Precision Engineering v. Pearce (1983), /RLR 179; McMullen 1992, biz. 17-

18

370 Zie Meade and Baxendate v British Fuels Ltd (1996), IRLR 541, EAT; Wilson and others
v. St. Helens Borough Council (1998), IRLR 706, HL; McMullen 1992, biz. 25.

371 Zie hieromtrent McMullen  1992, biz. 81-83

127



sing dient. Voorts kan in mijn opinie ook wanneer een wijziging al niet zou
zijn toegestaan door de wet, hiervan worden afgeweken door het afsluiten
van een vaststellingsovereenkomst, waarvan de inhoud immers in principe
ook in strijd met de wettelijke bepalingen mag zijn.

Bij een fusie ofovername vindt een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
in het algemeen niet plaats op het moment van de eigendomsoverdracht,
maar enige tijd daarna. Dit betekent dat de werknemers aan de Europese
richtlijn en de wet bescherming kunnen ontlenen, die ertoe leidt dat zij door
de overgang van onderneming niet in een arbeidsrechtelijk slechtere positie
geraken dan wanneer de overgang niet had plaatsgevonden. Om deze reden
raadt McMullen dan ook aan: 'delay  the harmonization'. Hiermee wordt de
band tussen de wijziging van de arbeidsvoorwaarden en de overgang van de
onderneming verbroken. 372  In dit kader wordt   er  ook op gewezen   dat   de
rechtsbescherming van werknemers bij ontslag en de daarrnee gepaard
gaande financitle gevolgen in het Verenigd Koninkrijk anders zijn dan in
Nederland. Cavelier wijst er dan ook op dat een weigering van de werknemer
om de wijzigingen te accepteren aldaar grote gevolgen kan hebben.373 Een
eventuele harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan aan de hand van deze
bepalingen niet worden tegengehouden.374 Daarbij geldt als criterium wel
nog de vraag of de wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van het
nationale recht is toegestaan.

Het advies van McMullen geldt voor alle landen, dus ook voor Neder-
land. Een loskoppeling in tijd van de overgang van onderneming van de
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden zal met zich meebrengen dat een
rechter eerder geneigd zal zijn om een aanpassing van de arbeidsvoorwaar-
den te accepteren, omdat in ieder geval de band met de overgang van
onderneming is verwaterd. Dit ligt in lijn met mijn eerdere constatering dat
een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in de praktijk niet direct ten tijde
van de overgang plaatsvindt, maar veelal enige tijd later.

2.4.3 De overgang van  CAO

2.4.3.1 Inleiding

De Europese richtlijn beschermt individuele en collectieve arbeidsvoor-
waarden. Om deze reden zijn behalve in het Burgerlijk Wetboek ook in de
Wet CAO en de Wet AVV beschermende bepalingen opgenomen: artikel 14a

372   McMullen 1992, blz. 26.
373   Cavelier 1997, biz. 45-48.
374 Volgens Olbers   1973,   306,   kan door middel  van een eenzijdigewijzigingsbeding  een

verslechtering plaatsvinden ondanks de bepalingen van overgang van onderneming. Zie
hierover ook Van Slooten 2000, biz  13-17.

128



Wet CAO en artikel 22 Wet Avv. Op grond hiervan gaan bij een overgang
van een (gedeelte van een) onderneming de rechten en verplichtingen voort-
vloeiende uit een (algemeen verbindend verklaarde) CAO die vlak v66r de
overgang van toepassing was op de arbeidsrelatie, van rechtswege over op de
verkrijgende onderneming. 375 Deze werknemersbescherming geldt expliciet
ook wanneer twee of meer werkgeversjuridisch fuseren.376 Als gevolg hiervan
ondervindt de werknemer ten tijde van de overgang ook ten aanzien van de
toepassing van collectieve arbeidsvoorwaarden geen nadeel.377

Binnen het bedrijf van de overnemende werkgever kan een andere (on-
dernemings-)CAO van toepassing zijn.378 De wettelijke werknemersbescher-

ming eindigt zodra de werkingsduur van de (algemeen verbindend verklaar-

de) CAO is afgelopen of zodra na de overgang van onderneming of de tot-
standkoming van de juridische fusie een nieuwe CAO wordt afgesloten c.q.
algemeen verbindend wordt verklaard. Aangezien de Wet CAO zelf aangeeft
dat een CAO voor de duur van maximaal vijfjaren kan worden afgesloten en
in de praktijk de meeste CAO's expireren na 66n A twee jaren is de werking
van deze bescherming enigszins beperkt.379

Het is echter opvallend dat het Europese Hof voor wat betreft de moge-
lijkheden van een wijziging van de arbeidsvoorwaarden een opening heeft

gecreeerd. In het reeds eerder besproken arrest Daddy's Dance Hall over-
woog het Hof:

'Voor zover derhalve het nationale recht toelaat om in andere gevallen dan dat
van overgang van een onderneming de arbeidsverhouding in een voor de werkne-
mers ongunstige zin te wuzigen, met name wat hun bescherming tegen ontslag

betreft, valt een dergelijke wijziging niet uit te sluiten op de enkele grond dat de
onderneming inmiddels is overgedragen en de overeenkomst dus met de nieuwe
ondernemer is gesloten. Waar immers de verkrijger ingevolge art. 3 lid 1 richtlijn
treedt in de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder uit de arbeids-
verhouding voortvloeien, kan die arbeidsverhouding ten opzichte van de verkrij-
ger worden gewijzigd binnen dezelfde grenzen als ten opzichte van de vervreem-
der mogelijk was geweest, met dien verstande evenwel dat de overgang van
onderneming nooit op zich grond voor een wijziging kan opleveren'.

375  Op dii principe kan een uitiondering worden gemaakt voor wat betreft eventuele pen-

sioenaanspraken. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 28januari 1994, nj 1994,420.
376   Dat dit voor wat betreft juridische fusies expliciet in de wet is opgenomen is overigens

niet vreemd, aangezien een fusie tot gevolg kan hebben dat de werkgever niet meer valt
onder de werkingssfeer van een CAO. Deze problematiek speelt in het individuele
arbeidsrecht niet.

377    Hof van Justitie 17 december 1986, NJ 1989, 674 en TFFS 1989, biz. 109.
378 Dit probleem speelde in het verteden regelmatig bij fusies en samenwerkingsverbanden in

de gezondheidszorg. Voor verzorgings- en verpleeghuizen golden verschillende CAO's.
Deze problematiek is inmiddels achterhaald omdat beide CAO's zijn opgegaan in Un
ouderen-CAO.

379 De richtlijn verstrekt aan de individuele lidstaten de mogelijkheid om deze bescherming
te beperken tot een jaar.
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Het is dus voor de werkgever mogelijk om in onderling overleg met de werk-
nemer tot een aanpassing van de geldende arbeidsvoorwaarden te komen.
Dit betekent in mijn ogen dat het ook mogelijk is om collectieve arbeidsover-
eenkomsten te wijzigen door middel van nieuwe (aanvullende) afspraken met
de vakorganisaties in de vorm van een CAO.

2.4.3.2 Het daadwerkelijke effect van de wettelijke regeling

De bescherming van de collectieve arbeidsvoorwaarden is relatief Deze geldt
net als bij individuele afspraken alleen op het moment van de fusie of over-
gang van onderneming. De vraag ontstaat wat het daadwerkelijke efTect van
de regeling is.

Of een CAo op de werkgever van toepassing is hangt af van de beant-
woording van de vraag of deze werkgever onder de werkingssfeer van de
CAO valt alsmede door middel van directe onderhandeling met de vakor-
ganisatie(s) dan wel door zijn lidmaatschap van een betrokken werkgeversor-
ganisatie partij bij de CAO is geworden.380 Wanneer de bepalingen van de
CAo algemeen verbindend zijn verklaard speelt alleen de vraag ofde werkge-
ver onder de werkingssfeer valt. Om dit te bepalen moet worden afgegaan op
de aard van de werkzaamheden die binnen het bedrijf worden uitgevoerd. 381
De CAO-bepalingen moeten in beginsel grammaticaal worden geinterpre-
teerd382, waarbij ook aandacht mag worden besteed aan de elders in de CAo
gebruikte formuleringen en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waar-
toe de onderscheiden, op zichzelfmogelijke tekstinterpretaties zouden leiden.

Gedurende een overgang van onderneming kunnen een tweetal situaties
worden onderscheiden, te weten een periode direct na de overgang waarbij
binnen de overnemende partij een tweetal CAO's gelden en een periode
waarbij de 'oude' CAO van de vervreemder is afgelopen. Beide situaties wor-
den in het hierna volgende nader bekeken.

Direct nadat een overgang van onderneming plaatsvindt kan een situatie
ontstaan waarbij binnen 66n onderneming twee (of meer) collectieve arbeids-
voorwaardenregimes gelden.

380   Hoge Raad 16 maart 1962, Ng 1963,222.
381   Hoge Raad 6.januari 1995, 47 1995,549 en JAR 1995,34; Hoge Raad 27 oktober 1995,

·W 1996, 257 en«/AR 1995, 253 en Hoge Raad 3 mei 1996, Ayl 996, 523.
382 Hoge Raad 17 september 1993. 19 1994,173; Hoge Raad 24 september 1993, N/ 1994,

174 en Hoge Raad 14 februari 2003,64R 2003,72. Uiteindelijk ligt het op de weg van de
werkgever om.legens de werkliemer aan te tonen waarom een CAO niet van toepassing is,
kantonrechter Gouda 25juli 1996,JAR 1996,186.
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Dit kan schematisch als volgt worden weergegeven:

CAO verkrijger

CAO Vervrecmder

--t    overgang van onderneming

De wet bepaalt dat direct na een fusie of overgang van overneming de  'oude'
collectieve arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven.383 De overnemende

werkgever kan ook al gebonden zijn aan een (andere) CAO. Wat is de onder-
linge verhouding tussen beide CAO's?

Grofweg zijn een tweetal opties mogelijk. Allereerst kan worden betoogd

dat op de arbeidsovereenkomsten van de overgenomen werknemers uitslui-

tend de 'oude' collectieve arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Deze
werknemers kunnen direct na de overgang geen aanspraak maken op de
collectieve arbeidsvoorwaarden die binnen de overnemende werkgever van

toepassing zijn. Een andere mogelijkheid is dat de werknemers aanspraak
kunnen maken op de 'oude' CAO-bepalingen En op de CAO-bepalingen die

gelden binnen het overnemende bedrijf In deze situatie gelden de beste

bepalingen van beide regelingen.
Uit artikel 14a Wet CAO en artikel 28 Wet Avv blijkt dat in ieder geval de

'oude' collectieve bepalingen blijven gelden voor de overgenomen werkne-
mers. Dit geldt volgens Fase en Luttmer-Kat ook voor de in de 'oude' CAO
opgenomen verbeteringen. 384 De verkrijgende werkgever is echter  ook
gebonden aan de 'normaal' op zijn bedrijf van toepassing zijnde CAO. De

383 Ik ga vooralsnog uit van werknemers die ingevolge hun lidmaatschap van de
vakorganisatie of door een algemeen verbindend verklaarde CAO zelf aanspraak kunnen

maken op de bepalingen van een CAO. Op de positie van de ongebonden werknemer

kom ik later nog terug. Wanneer in de arbeidsovereenkomst een incorporatiebeding

inzake de CAO is opgenomen, ontstaat een mengvorm van een collectieve en een
individuele arbeidsvoorwaarde.

384   Fase 1983, biz. 359-360 en Luttmer-K*it 2000, blz. 195-196. Deze laatste wijst erop dat
het niet duidelijk is of het Hof deze visie overneemt.
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wetsartikelen sluiten niet uit dat de verkrijgende werkgever vanuit zijn eigen
gebondenheid de andere ('oude') arbeidsvoorwaardelijke bepalingen moet
toepassen. De overnemende werkgever is immers niet contractueel aan de
CAO van de overgenomen werkgever gebonden, maar enkel door de wet.385

2.4.3.3 Het gunstigheidsbegrip

Uit de jurisprudentie zou kunnen worden afgeleid dat in geval van conflicte-
rende CAO's altijd de voor de werknemer meest gunstige regeling van
toepassing is.386 Deze opvatting deel ik niet. In het Nederlandse arbeidsrecht
wordt de positie van de werknemer in vergaande mate beschermd. Deze
bescherming betekent bijvoorbeeld echter niet dat iedere werknemer onder
deze omstandigheden altijd recht heeft op een gelijke beloning. Dit is slechts
anders wanneer zich bijvoorbeeld een discriminatoir onderscheid voordoet.
De onderhavige wettelijke bescherrning ziet erop toe dat de werknemer door
een overname of fusie geen (direct) nadeel in zijn arbeidsvoorwaarden onder-
vindt. Daarbij wijs ik crop dat deze bescherming in tijd beperkt is. Voorts
mag niet worden vergeten dat het toepassen van het best of al;criterium
vanuit een bedrijfsmatig oogpunt niet wenselijk kan zijn. Hierdoor stijgen
immers de loonkosten, zonder dat deze kosten gedekt zijn. De concurrentie-
positie van het bedrijfverslechtert, hetgeen vervolgens weer effect heeft op de
werkgelegenheid en/of de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Overigens mag
ik er wel op wijzen dat een wijziging van de toepasselijke CAO ook valt onder
het goed werkgeverschap en de redelijkheid en billijkheid zoals deze in het
individuele arbeidsrecht gelden.387 Dit kan met name van belang zijn bij de
verstrekking van informatie aan het personeel. Bovendien kan een overgang
van onderneming betekenen dat de mededeling ex artikel 7:655 BW moet
worden herzien (onder andere met betrekking tot de toepasselijke CAO).

Het bovenstaande betekent dat op de arbeidsovereenkomst de 'oude' CAO
van toepassing blijft en de betrokken werknemer geen recht kan doen gelden
op de CAO van de overnemende partij. Dit laat echter onverlet dat op de
werkgever blijkens de afgesloten CAO eventueel wel de plicht rust om deze
CAO naast die van de overgenomen partij toe te passen. Onwenselijk hoeft
deze situatie overigens niet te zijn. De bescherming van de collectieve
arbeidsvoorwaarden is immers in tijd beperkt. Zij vervalt zodra de werking
van de CAO is afgelopen of een nieuwe (vervangende) CAO is afgesloten. Een
CAO mag immers blijkens artikel 18 Wet CAO voor maximaal vijfjaren wor-
den afgesloten en veelal is de werkingsduur korter. Een algemeenverbindend-

385 Dit wordt door Fase 1983, blz. 360 ook wel de pseudobinding genoemd. Zie instem-
mend: Luttmer-Kat 1997, blz. 285, Pieters 1997, blz. 4 en Luttmer-Kat 2000, biz. 196.

386 Zie bijvoorbeeld rechtbank Den Haag, 31 januari 1996, JAR 1996, 60.
387 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Amsterdam 21 oktober 1992,JAR 1992,110.
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verklaring geldt in principe hoogstens voor de duur van twee jaren.388 Het

uitgangspunt blijft echter dat van een tweetal gelijktijdig toepasselijke CAO's

geen sprake is. Eventueel kan ook worden gesteld dat sprake is van een
onvoorziene omstandigheid die een aanpassing van de betrokken CAO's

rechtvaardigt (artikel 6:258 BW).
De 'bescherming' van de oude collectieve arbeidsvoorwaarden eindigt

zodra een nieuwe collectieve-arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dan
wel de werkingsduur van de regeling is gehindigd.389 Wat is de juridische

situatie op dat moment? Gaat van de oude regeling nog enige nawerking uit?
Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

CAO verkrijger

r\."-
rm

CAO vervreemder

-t     overgang van ondememing

Het ligt in principe op de weg van de werkgever om aan te tonen dat een
bepaalde CAO van toepassing is na een overgang van onderneming.390 Dit is

op zichzelf ook niet vreemd, aangezien dit ook reeds voortvloeit uit artikel
7:655 BW. Het is aan de werkgever om de werknemer in ieder geval mede te
delen dat een (andere) CAO van toepassing is. Dit laat onverlet dat de werk-
nemer in een procedure ook zijn stellingen moet bewijzen. Dit volgt uit arti-
kel 150 Rv.

2.4.3.4 De KCS-uitspraak

De vraag hoe moet worden omgegaan met een overgang van CAO bij een
overgang van onderneming kan het beste worden beantwoord aan de hand
van een aangelegenheid waarover de Amsterdarnse rechtbank zich moest uit-

388   Artikel 2 WAW.
389 Zie artikel 14a Wet CAO en artikel 2a WAW
390 Kantonrechter Gouda 25 juli 1996,JAR 1996,186.
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spreken.391 De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. (KLM) had besloten
om haar cateringactiviteiten over te dragen aan KLM Cateringservices Schip-
hol B.V. (KCS). Daarbij waren de aan deze activiteit verbonden werknemers
in dienst getreden bij KCS. Bij de KIM was een ondernemings-CAO van
toepassing. KCS was gebonden aan de algemeen verbindend verklaarde
contractcatering-CAO. Het arbeidsvoorwaardenniveau van deze laatste CAO
was fors lager.

De rechtbank moest oordelen wat de arbeidsrechtelijke situatie was
binnen de diverse fases nadat de overgang van de onderneming had
plaatsgevonden. Deze fases waren:
1.      de periode direct na de overgang van de onderneming.
2.   de periode waarbinnen de KLM-CAO was afgelopen en de bepalingen

van de CAO-contractcatering nog niet algemeen verbindend waren
verklaard.

3.  de periode waarbinnen de bepalingen van de CAO-contractcatering
algemeen verbindend zijn verklaard;

4.    de periode na afloop van de algemeenverbindendverklaring.
De rechtbank oordeelde dat in de periode dat de KLM-CAO was afgelopen

en de CAO-contractcatering nog niet algemeen verbindend was verklaard, de
bepalingen van de KIM-CAO nawerkten. Dit betekent dat zonder nadere
afspraken de inhoud van de KLM-CAO bleef gelden,  maar dat in deze periode
voor de werknemer en de werkgever de mogelijkheid bestond om nieuwe
afspraken omtrent de arbeidsvoorwaarden te maken die afweken van deze
CAO. Op het moment dat de bepalingen van de CAO-contractcatering alge-
meen verbindend werd verklaard, had dit volgens de rechtbank tot gevolg dat
de bepalingen van de KLM-CAO opzij werden gezet voorzover de betreffende
arbeidsvoorwaarden inhoudelijk door de CAO-contractcatering werden gere-
geld. Na het verstrijken van de duur van de algemeenverbindendverklaring
herleefden volgens de rechtbank de oude arbeidsvoorwaarden. Omdat de
KLM-CAO hier een onderdeel van uitmaakte, verkregen ook deze bepalingen
weer hun werking.392

Volledigheidshalve wijs ik erop dat KCS ervoor had gekozen om niet lid te
worden van de CAO-afsluitende brancheorganisatie. Wanneer dit wel het ge-
val was geweest, dan was vanzelfsprekend het normale CAO-recht van toepas-
sing geweest. Dit betekent dat de contractcatering-CAO na van toepassing te

391 Rechtbank Amsterdam 18 september 1996,JAR 1996, 228. Deze uitspraak is later uitge-
roepen tot best gemotiveerde uitspraak van dat jaar. Het is dan ook opportuun om de
problematiek aan de hand van deze uitspraak nader te belichten. Deze uitspraak wordt
besproken in Luttmer-Kat  1997,  284  e.v. en Luttrner-Kat,  1998,290 met reactie Van  de
Water 1998, 59; Pieters 1997; Olbers 1997,306 e.v.; Schut 1998,222 e.v.; DeJong 1997
en Van de Water 1999, biz. 309-310.

392 Vanzelfsprekend volgens dc tekst zoals deze destijds luidde. In Hoge Raad 10 januari
2003,JAR 2003,38 is deze opvatting nogmaals herhaald.
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zijn geworden (artikel 14a Wet CAO) onverminderd toepasselijk was
gebleven.
a.   In de literatuur wordt deze uitspraak gezien als een weergave van het

vigerende CAO-recht. 393 De hieruit voortvloeiende rechtsregel   kan   als
volgt worden weergegeven394:

b.   de op het moment van de overgang toegepaste CAO-arbeidsvoorwaar-
den van de vervreemder gaan als individuele rechten over (artikel 7:663
BW j° artikel 14a Wet CAO);

c.    tijdens de handhavingsperiode hebben de CAO-arbeidsvoorwaarden van
de vervreemder exclusieve werking;

d.    van de CAO-arbeidsvoorwaarden kan (in ieder geval ten aanzien van de
gebonden werknemers) tijdens de handhavingsperiode niet rechtsgeldig
door de werkgever en de werknemers ten nadele van de werknemers
worden afgeweken (artikel 14a lid 2 Wet CAO);

e.   na de handhavingsperiode werken de CAO-arbeidsvoorwaarden van de
vervreemder als individuele arbeidsvoorwaarden na;

f.   na de handhavingsperiode kunnen de nawerkende CAO-arbeidsvoor-
waarden worden gewijzigd volgens de algemene regels van het arbeids-
recht.

Ik denk dat deze uitspraak illustratief is voor de huidige stand van het
recht. De vraag is echter of deze opvatting ook wenselijk is.

2.4.3.5 Een beschouwing

In een reactie heeft Schut erop gewezen dat op den duur de arbeidsvoor-
waarden van de CAO's elkaar zullen naderen omdat de collectieve arbeids-
voorwaarden   van   de   KLM niet worden herzien. 395 Deze constatering   is   in

mijn ogen alleen juist voor wat betreft de hoogte van het loon. De andere
arbeidsvoorwaarden kunnen door de loop van de tijd worden achterhaald.
Dit kan het gevolg zijn van een wijziging van de (fiscale) wetgeving, bijvoor-
beeld onkostenvergoedingen of als gevolg van nieuwe maatschappelijke op-
vattingen, bijvoorbeeld a-la-carte arbeidsvoorwaarden, wachtgeldregelingen
of zorgverlof  Het is dan ook zeker mogelijk dat de arbeidsvoorwaarden juist
verder uiteen komen te liggen.

Voorts heeft Luttmer-Kat erop gewezen dat de huidige rechtsopvatting
ertoe leidt dat verschillende arbeidsvoorwaarden worden toegepast voor het-
zelfde werk bij Edn werkgever. De oude CAO-bepalingen beschikken immers
over nawerking. Dit acht zij onwenselijk. Daarom pleit zij voor een speciale
wettelijke regeling. Deze moet ertoe leiden dat uiteindelijk de oorspronkelijke

393   Zie dc reeds aangegeven besprekingen van deze uitspraak.
394   Ontleend aan Luttrner-Kat 2000, blz. 197.
395   Schut 1998, blz. 222 e.v.
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collectieve arbeidsvoorwaarden vervallen.396 Dit wordt volgens haar gerecht-
vaardigd door de uitzonderlijkheid van de situatie. Daarbij wijst zij erop dat
in Frankrijk en Duitsland de richtlijn op deze wijze wordt toegepast. In deze
landen worden de CAO-arbeidsvoorwaarden van de vervreemder niet als
onaantastbare individuele rechten gezien. Tegen deze visie van Luttmer-Kat
hebben Schut en Van de Water zich verzet.397 Zij achten voldoende redenen
aanwezig om de status quo van de oude arbeidsvoorwaarden te handhaven.
Dit wordt door de verschillende achtergronden van de werknemers gerecht-
vaardigd.

Dit verschil tussen Nederland aan de ene zijde en Frankrijk en Duitsland
aan de andere zijde is mede het gevolg van de keuze van de Nederlandse
wetgever om de tekst van de Europese richtlijn niet exact te volgen. Het
Nederlandse recht heeft ervoor gekozen om het collectieve recht uit de CAO
te incorporeren in de individuele arbeidsovereenkomst. Dit gaat verder dan
de tekst van de richtlijn. Deze zegt enkel dat de verkrijgende partij de collec-
tieve arbeidsvoorwaarden moet handhaven.

In hoofdstuk 1 heb ik reeds aangegeven dat voor de werkgever voldoende
redenen kunnen bestaan om 66n arbeidsvoorwaardenregime te hanteren
voor het gehele bedrijf. Aan de andere kant is het begrijpelijk dat werkne-
mers niet zomaar met een teruggang in hun arbeidsvoorwaarden wensen te
worden geconfronteerd. Uit de jurisprudentie valt een tendens op te maken
dat de werknemers hierin tegemoet wordt gekomen. Zo erkent de Hoge
Raad dat wanneer een werknemer op het tijdstip waarop hij arbeids-
ongeschikt werd krachtens een algemeen verbindend verklaarde bepaling
recht had op doorbetaling van zijn loon gedurende ziekte, dit recht niet
wordt aangetast door het eindigen van de algemeenverbindendheid.398 Deze
door de Hoge Raad ingezette lijn is terug te vinden in de lagere jurispru-
dentie. Zo moest een kantonrechter te Amsterdam oordelen over de werkne-
mer die altijd VUT-premies had betaald, maar op het moment dat hij de
VUT-gerechtigde leeftijd bereikte geen gebruik kon maken van ten VUT-
regeling. De kantonrechter oordeelde dat dit risico niet voor rekening van de
werknemer behoorde te kornen.399 Een andere kantonrechter te Amsterdam
was van oordeel dat de werkgever de werknemer niet in redelijkheid aan een
vernieuwde arbeidsovereenkomst kan houden wanneer partijen op het mo-
ment dat deze werd afgesloten niet konden voorzien dat de toepasselijke CAO
op korte termijn (ingrijpend) zou wijzigen.400

396 Zie Luttmer-Kat 1997, biz. 284 en Luttmer-Kat 2000, biz. 195-196.
397   Zie de reacties van Van de Water 1998, biz. 59-61 en Schut 1998, biz. 222 e.v.
398   Hoge Raad 18 januari 1980, NJ 1980,348 en Hoge Raad 28 januari 1994, Ay 1994,420,

JAR 1994,47.
399 Kantonrechter Amsterdam 21 oktober 1992,JAR 1992, 110.
400 Kantonrechter Arnsterdam 23 ma„art 1995, JAR 1995,89.
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Het is niet in het belang van werknemers om jarenlang aan niet bijge-
werkte arbeidsvoorwaarden te worden gehouden. Dit werkt uiteindelijk tegen

hen. Naast het feit dat de verschillende loonniveaus elkaar op den duur nade-
ren, moeten arbeidsvoorwaarden worden aangepast aan nieuwe - bijvoor-
beeld bedrijfsorganisatorische, fiscale of arbeidsrechtelijke - ontwikkelingen
of maatschappelijke opvattingen. Om deze reden acht ik de visie van Schut

en Van de Water te kortzichtig. Daarbij ben ik van mening dat wel een deug-
delijke overgangsregeling noodzakelijk is, zoals ook door Luttmer-Kat is be-
toogd. Hiertoe is wel een wetswijziging noodzakelijk. Daarbij speelt met na-

 

me ook de vraag op welke wijze een aanpassing van arbeidsvoorwaarden

mag plaatsvinden en of daarbij  een rol is weggelegd voor vakbond of onder-

nemingsraad.

2.4.3.6 De positie van de ongebonden werknemer

Tot slot is nog aandacht voor de ongebonden werknemer op zijn plaats.
Artikel 14 Wet CAO bepaalt dat een individuele werknemer die geen lid is
van een vakbond die partij is bij een CAO, geen rechten aan deze CAO kan

ontlenen. De werkgever is wel verplicht om de CAO-bepalingen op deze
werknemer toe te passen, doch nakoming hiervan kan de werknemer niet
vorderen. Dit recht is voorbehouden aan de CAO-partijen. Wat is de situatie
van de ongebonden werknemer bij een overgang van de onderneming?

Door Van Straalen is betoogd dat artikel 14a Wet CAO ook van toepas-
sing is op de ongebonden werknemer. 401 Daarbij baseert hij zich op een

richtlijnconforme interpretatie. Ik deel zijn mening, maar wil hierbij ook de
CAO-conforme interpretatie betrekken. Met artikel 14 Wet CAO beoogt de
wetgever te voorkomen dat een interne strijd omtrent de arbeidsvoorwaarden
ontstaat. Voor de werkgever is het anders aantrekkelijk om ongeorganiseerde
- en dus goedkopere - werknemers in dienst te nemen.402 Het uitgangspunt is
dat voor eenieder dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Dit moet ook bij een
overgang van onderneming tot uiting komen. Om deze reden brengt zowel

een richtlijnconforme als een CAO-conforme interpretatie met zich mee dat
artikel 14a Wet CAO ook werking moet hebben ten aanzien van ongebonden

werknemers. Probleem blijft echter dat de ongebonden werknemer de CAO
niet in rechte kan afdwingen. Het effect is dan ook alleen merkbaar voor de
overnemende partij:  deze zal op grond van artikel  14 Wet CAO de  CAO Ook

moeten toepassen op de ongebonden werknemers.

401 Van Straalen 1999, blz. 167-168.
402 Zie onder andere Kamphuisen 1956, biz. 30; Olbers 1979, 215-216 en Hekkelman 1979,

blz. 217.
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2.4.3.7 Een overgangsregeling gewenst?

De door de wetgever gekozen regeling (artikel 14a Wet CAo en allikel 2a
Wet AVV) heeft een onredelijkheid in zich. Bij een overgang van onderne-
ming loopt de 'oude' CAO onverminderd door tot het moment dat een nieu-
we (algemeen verbindend verklaarde)  CAO is afgesloten of dat een (algemeen
verbindend verklaarde) CAO is ge6indigd door tijdsverloop. Deze regeling ziet
alleen op de aanwezigheidvan een regeling en niet op de inhoud ervan.

De huidige CAO-wetgeving verplicht de werkgever dan ook niet bij een
wijziging van de toepasselijke CAO binnen (een gedeelte van) zijn arbeidsor-
ganisatie een overgangsregeling te treffen. Deze verantwoordelijkheid wordt
overgelaten aan de betrokken CAO-partijen (en dus de contractvrijheid). Wel
kan uit de jurisprudentie worden opgemaakt dat deze CAO-overgang in ver-
band met het goed werkgeverschap en de redelijkheid en billijkheid zorgvul-
dig door de werkgever moet worden uitgevoerd.403

De WOR bepaalt hieromtrent niets concreets. Weliswaar geeft artikel 28
WOR aan dat CAO-aangelegenheden tot het aandachtsgebied van de onder-
nemingsraad behoren, maar aan de ondernemingsraad worden geen expli-
ciete rechten terzake toegekend. In het verleden is getracht om het instem-
mingsrecht van de ondernemingsraad uit te breiden door middel van een
ruime interpretatie van het instemmingsrecht van arti-kel 27 WOR. Daarbij
werd door de ondernemingsraad betoogd dat een personeelshandboek inte-
graal ter instemming aan hem moet worden voorgelegd. Deze oprekking van
het instemmingsrecht is echter niet door de Hoge Raad overgenomen. Daar-
bij overwoog hij:

'Artikel 27 WOR brengt niet met zich mee dat voor een besluit tot wuziging van
een regeling als hier bedoeld instemming van de OR vereist is. De OR kan bij een
zodanige wijziging slechts in zoverre een rol spelen dat hij blijkens de (...) passageuit de Personeelsgids moet worden gehoord en dat een beroep van individuele
medewerkers in strijd met redelijkheid en billijkheid niet licht zal kunnen worden
aanvaard wanneer door de OR tegen de inhoud van de wijziging geen bezwaar is
gemaakt'.404

403 Zie hieromirent kantonrechter Gouda 25 juli 1996, JAR  1996,  186: in het algemeen zal
de werkgever die stopl met het naleven van een bepaalde CAO moeten aantonen dat hij
deze  niet meer hoeft  na te leven  (vgl. ook artikel  7:655 BW); kantonrechter Delft  3  sep-
tember 1998, JAR 1998, 232: het is onwenselijk dat werknemers telkens met wisselende
arbeidsvoorwaarden worden geconfronteerd en kantonrechter Amsterdam   21   oktober
1992, JAR 1992, 110: de opgebouwde VUT-rechten onder een CAO moeten door een
ander VUT-fonds worden overgenomen.

404      Hoge  Raad 7 oktober   1988,   31  1989,  33   (IBM)  en van dezelfde datum   ROR   1998,  34
(AKZO). Deze uitspraak is nog herhaald in Hoge Raad 22 mei 1992, 47 1992, 607 (COR
Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen).
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In het verlengde hiervan is een overgang van CAO niet instemmings-
plichtig.405 Vanuit een formele benadering klopt deze redenering. Fen over-
gang van CAO staat niet vermeld onder de instemmingsplichtige aangelegen-

heden van artikel 27 lid 1 woR. Daar staat tegenover dat een overgang van
CAO wel van directe invloed kan zijn op de positie van een ondernemings-
raad. Op grond van artikel  27  lid  3 WOR wordt het instemmingsrecht van
een ondernemingsraad beknot wanneer een aangelegenheid inhoudelijk is
geregeld in de toepasselijke CAO. Daarenboven kunnen hierdoor extra door
de CAO toegekende rechten vervallen.406

Dit gemis wordt gedeeltelijk ondervangen doordat CAo-onderhandelin-
gen in het teken staan van de contractvrijheid. Verwacht mag worden dat de
sociale partners (en met name de vakorganisaties) het overgangsaspect bij de
CAo-onderhandelingen betrekken.  Het is nog maar de vraag of dit ook in de
praktijk tot uiting komt.  Met name het midden- en kleinbedrij f heeft dikwijls
te maken met een overgang naar een andere (bedrijfstak-)cAo. Het is een
utopie dat dergelijke individuele overgangsaspecten bij de CAO-onderhande-

lingen worden betrokken. Dit geldt evenzo wanneer de werkgever alleen

gebonden is aan een algemeen verbindend verklaarde CAO.
Een onderscheid kan worden gemaakt tussen enerzijds een 'vrijwillige' en

anderzijds een 'gedwongen' overgang van CAO. Van een vrijwillige overgang
is sprake wanneer de CAO-partijen de werkingssfeer van een CAO uitbreiden
c.q. beperken. In deze situatie hebben zij beoogd een CAO-overgang tot stand
te brengen. In dit kader mag van de sociale partners worden verwacht dat zij

de gevolgen van de overgang bij de onderhandelingen hebben betrokken. Op
dat moment is geen grote rol weggelegd voor de ondernemingsraad.

Dit is anders wanneer de overgang niet door de CAO-partijen was beoogd,
maar een beslissing binnen een bedrijf leidt tot een wijziging van de toepas-
selijke CAO (gedwongen overgang). Hierbij valt te denken aan een opsplitsing
van een bedrij f of de situatie  die zich voordeed  in de hierboven reeds bespro-
ken KCs-zaak. In deze situatie mag van een goed werkgever worden ver-
wacht dat hij een deugdelijke overgangsregeling vaststelt. Op grond van de
overige wetsbepalingen is hij hiertoe - behoudens speciale afspraken hierom-
trent met vakorganisaties of ondernerningsraad - niet gehouden. De werk-
gever kan volstaan met een mededeling ex artikel 7:655 BW. Dit laat onverlet
dat de ondernemingsraad op grond van artikel 28 WOR (eventueel in samen-
hang met artikel 2 WoR) deze aangelegenheid in zijn besprekingen met de
ondernemer mag betrekken.

Een overgang van CAO vloeit veelal voort uit een adviesplichtige
aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 WOR. Op basis van artikel 25
lid 3 WOR mag de ondernemingsraad een eventuele wijziging van de toepas-

405 Kantonrechter Amsterdam 5 januari 1995,JAR 1995,156.

406   Artikel 32 WOR.
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selijke CAO bij het uitbrengen van zijn advies betrekken. Daarbij behoeft de
ondernemingsraad niet per definitie te accepteren dat een overgang plaats-
vindt. 407 Evenzo  kan een ondernemingsraad alsdan verwachten  dat  ten
minste een deugdelijke overgangsregeling zal worden getroffen teneinde de
(financidle) gevolgen te ondervangen.

Door Fase is erop gewezen dat het niet opnemen van een verplichting tot
het treffen van een overgangsregeling een fout van de wetgever is. Dit stand-
punt is in de literatuur door diverse andere schrijvers overgenomen. Dit
wordt aangemerkt als een hiaat in de regelgeving, waarbij wordt betreurd dat
de Europese richtlijn hieromtrent zwijgt. Doordat de CAO-bepalingen nawer-
king kennen, wordt de schade beperkt.408 Daar staat echter tegenover dat op
grond van het slot van het bepaalde in artikel 14a Wet CAO kan worden
betoogd dat de 'normale' nawerking wordt beknot. De wet geeft immers zelf
aan dat de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de CAO, eindigen na
het verstrijken van de geldingsduur ervan. Een algemene bepaling hierom-
trent in de Europese regelgeving ontbreekt. De huidige richtlijn volstaat met
de mogelijkheid om op nationaal niveau collectiefarbeidsvoorwaarden aan te
passen wanneer sprake is van een faillissement. Dit valt echter buiten het
bereik van dit onderzoek. Vastgesteld kan worden dat de overgang van CAO
ingewikkelde materie betreft. Dit blijkt eens te meer uit de motivatie van het
eerdergenoemde KCS-vonnis van de rechtbank Amsterdam.

Dit betekent in mijn ogen echter nog met dat ter vereenvoudiging van
deze problematiek een wettelijke regeling moet worden ingevoerd. Wanneer
naar de systematiek van het CAO-recht wordt gekeken, dan geldt ook hier als
uitgangspunt de contractvrijheid. Werkgever en vakorganisatie zijn vrij om te
besluiten om al dan niet een CAO af te sluiten alsmede wat de inhoud daar-
van is (eventueel door tussenkomst van een brancheorganisatie). Het ver-
plicht stellen van een overgangsregeling doet hieraan tekort. De werkgever
kan immers ook besluiten om in het vervolg geen CAO meer af te sluiten.
Daarenboven is het ook nog maar de vraag welk effect een dergelijke
wettelijke regeling heeft. Naast de verplichting om een overgangsregeling te
treffen zal met name ook de inhoud van de regeling van belang zijn. Deze
kan de wetgever niet voorzien. Wanneer een wettelijke regeling bijvoorbeeld
slechts zou voorzien in een marginale inhoudelijke rechterlijke toets, zou dit
zelfs een negatieve uitwerking hebben.409

407 Een voorbeeld hiervan is te vinden in de uitspraak van de Ondernemingskarner 5 decem-
ber 1996,JAR 1997,12. In deze kwestie wilde de ABN-AAIRO haar activiteiten onderbren-
gen in een callcenter, alwaar andere (lees: slechtere) arbeidsvoorwaarden zouden gelden.
Dit werd door de Ondernemingskamer niet gczien als een redelijk besluit.

408   Fase 1983, biz. 361 en Loman 1999.
409  Overigens zal een eventuele hoogconjunctuur ertoe leiden dat werknemers bij het ont-

breken van een deugdelijke overgangsregeling zullen zoeken naar een andere dienst-
betrekking,
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Los hiervan wil ik erop wijzen dat ook het goed werkgeverschap een rol
kan spelen. Wanneer een passende overgangsregeling ontbreekt, kan het
goed werkgeverschap in mijn ogen met zich meebrengen dat in individuele
gevallen alsnog een passende overgangsregeling wordt getroffen teneinde
eventuele negatieve effecten te ondervangen.410

410 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Rotterdam 23juli 1992,·/AR  1992,  121.
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3   HET
EENZIJDIGEWIJZIGINGSRECHT

3.1 Inleiding

3.1.1 Een algemene introductie

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de (juridische) uit-
gangspositie bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Daarbij is geke-
ken naar de betrokken partijen, de inhoud van de arbeidsovereenkomst en de

positie van de arbeidsovereenkomst op het moment van een fusie of overna-
me. Speciale aandacht is besteed aan een eventuele overgang naar een ande-
re CAO. Daarnaast is gebleken dat de wettelijke bepalingen met betrekking
tot de overgang van onderneming niet uitsluiten dat ni de overgang alsnog
wordt overgegaan tot een aanpassing van de bij de werkgever toepasselijke
arbeidsvoorwaarden. Deze aanpassing is mogelijk mis dit binnen het natio-
nale recht is toegestaan. Dit brengt voor het Nederlandse recht de vraag met
zich mee: wat vormt in Nederland de rechtsbasis voor de werkgever om tot
(eenzijdige) aanpassing van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden over te
gaan?

In dit hoofdstuk zal ik deze vraag beantwoorden. Daarbij zal ik allereerst
aandacht besteden aan de situatie waarin werkgever en werknemer tot over-
eenstemming komen. Het dan bereikte akkoord wordt in het algemeen schrif-
telijk vastgelegd. Welke eisen worden hieraan gesteld en wat zijn de juridi-
sche consequenties ervan? Vervolgens zal ik ingaan op de eenzijdigewijzi-
gingsbevoegdheid. Beschikt de werkgever over de mogelijkheid om binnen
een arbeidsrelatie eenzijdig wijzigingen door te voeren? Daarbij zal ik behal-
ve aan de essentie van deze mogelijkheid stilstaan bij de bestaande juridische
opties om eenzijdig wijzigingen binnen een arbeidsrelatie te bewerkstelligen.

Hierbij gaat het onder meer om het instructierecht, de status van het eenzij-
digewijzigingsbeding (artikel 7:613 Bw), het goed werkgever- en goed werkne-
merschap (artikel 7:611 BW) en de mogelijkheid die Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek biedt, te weten die van de onvoorziene omstandigheden. Tot slot
zal ik aandacht besteden aan het maken van (collectieve) afspraken met vak-
organisatie of ondernemingsraad alsmede aan de ontslagrnogelijkheden. Dit
alles met het oog op de vraag of een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

juridisch door de werkgever valt af te dwingen.
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Ter vergelijking wordt gedurende het onderzoek op diverse plaatsen een
uitstapje gemaakt naar relevante regelingen in de ons omringende landen.
Op welke wijze wordt in deze landen met een eventuele eenzijdigewijzigings-
bevoegdheid van de werkgever omgegaan? Daarbij gaat het onder andere
om de ius-va.riancLiliscussie die in Belgie is gevoerd en de regeling van de
Anderungskiindigung en de  Betriebsvereinbarungin het Duitse recht.

3.1.2 De fundamentele basis

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de juridische mogelijkheden om eenzijdig
arbeidsvoorwaarden te wijzigen, mag voor een goed begrip de fundamentele
discussie hieromtrent niet uit de weg worden gegaan. Moet het als grondge-
dachte mogelijk zijn om de in een arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken
eenzijdig te wijzigen, zowel door de werkgever als de werknemer? Molen-
graaf schreef terzake in  1957 in zijn standaardwerk Arbeidsrecht.

'Partijen kunnen de inhoud van het arbeidscontract niet eenzijdig wijzigen. Dit
volgt reeds   uit de algemene   regels,   welke voor ieder contract gelden   (art.    1374
BW)'.1

Het is opvallend dat het principe 'afspraak is afspraak' de laatste jaren ter dis-
cussie wordt gesteld. De uitbreidende en derogerende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid (en voorheen de goede trouw) spelen daarbij een be-
langrijke rol.2 Daarnaast beperkt de maatschappij (lees: politiek) steeds vaker
de contractvrijheid teneinde beleid te realiseren. Deze inbreuk op de con-
tractvrijheid werd in het verleden noodzakelijk geacht orn de werknemer in
zijn ondergeschikte en afhankelijke  rol te beschermen. De laatste jaren wordt
een inbreuk op de contractvrijheid echter steeds vaker ten gunste van een
actief beleid door de wetgever (6n de rechtspraak) gelegitirneerd. Daarom
constateert Ingelse dat de arbeidsovereenkomst steeds meer een entreebiljet
vormt tot de arbeidsrelatie, waarbij de contractvrijheid onder druk staat.3

Deze maatschappelijke tendens is onder andere terug te vinden in de Wet
Flexibiliteit en Zekerheid.4 In deze wet worden (kortweg) de mogelijkheden
voor de werkgever om flexibele arbeidskrachten in te zetten verruimd, terwijl
ten gunste van de werknemers rechtsvermoedens werden geintroduceerd.5
Deze trend wordt ook bevestigd door het door Paars II ontwikkelde wet-
gevingsproject 'Arbeid en Zorg'. Dit wetgevingstraject tast de contract-

1      Molengraaf 1957, biz. 36.
2     Zie buvoorbeeld Hoge Raad 8 april 1994, JAR 1994, 94 (AGFA) en Hoge Raad  26 juni

1998,JAR 1998, 199 (Taxi Hofman) en Zondag 2002.
3       Ingelse 1991, biz. 12. Zie ookJacobs 2001, blz. 62-63.
4        Wet van 14 mei  1998, Stb. 1998,300 (inwerkingtreding 1 januari 1999)
5       Zie bijvoorbeeld de huidige artikelen 7:610 en 7:61Oa BW.
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vrijheid van partijen in een arbeidsrelatie op een aantal onderdelen aan. Een
voorbeeld van deze aantasting van de contractvrijheid is de in het kader van
Arbeid en Zorg tot stand gekomen wet tot wijziging van de vakantiewet-
geving en het ouderschapsverlof.6 Hierin is opgenomen dat bij een verande-
ring van werkgever de nieuwe werkgever verplicht is om de indiensttredende
werknemer in de gelegenheid te stellen om de bij de vorige werkgever niet
genoten vakantierechten op te nemen in de vorm van onbetaald verlof (arti-
kel 7:641 lid 3 BW). Ook is het recht op de aanpassing van de arbeidsduur
ingevoerd.7 In deze wet wordt (kortweg) aan de werknemer een recht gege-
ven tot aanpassing van de arbeidsduur (een beperking of een uitbreiding),
tenzij een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Tot
slot mag de introductie van het zorgverlof in de Nederlandse wetgeving niet
onvermeld blijven.8

3.1.3 De institutionele en contractuele theorie

Naast deze maatschappelijke ontwikkelingen is in de rechtsliteratuur ook een
aantal malen de discussie gevoerd omtrent de status van de contractuele ver-
houding die tussen de werkgever en de werknemer bestaat. Door met name
Heerma van Voss is in diverse publicaties gewezen op het onderscheid dat
bestaat tussen de institutionele en de contracttheorie.9 Volgens de contract-
theorie is de inhoud van het tussen partijen afgesloten schriftelijke contract

bepalend voor de uitleg van de contractuele verhouding. De institutionele
theorie, gaat ervan uit dat de inhoud van de tussen partijen afgesproken

schriftelijke arbeidsovereenkomst niet alomvattend is. Het vormt het uit-
gangspunt waarbij niet wordt uitgesloten dat door de voortdurende interactie
die gedurende de uitvoering van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt de tus-
sen partijen bestaande contractuele verhouding inhoudelijk Wijzigt.10 Vervol-

6 Wetsvoorstel 26.079.
7 Initiatiefwetsvoorstel Rosenmuller 23.216 (verworpen door de Eerste Kamer), initiatief-

wetsvoorstel Van Nieuwenhoven en Bakker 25.902, initiatiefwetsvoorstel Bijleveld-
Schouten 26.009 en wetsvoorstel 26.358. Dit laatste wetsvoorstel is uiteindelijk aanvaard,
zie Stb. 2000, 115. Zie voor een discussie omtrent de contractvrijheid Kneppens-Heijnert
2000,  in het bijzonder biz.  129 en De Wolff 2000.

8      Een ander voorbeeld is het initiatiefwetsvoorstel Zeggenschap Arbeidstijden, Kamerstuk-
ken 27.224.

9        Zie bijvoorbeeld van zijn hand Heerma van Voss 1996, 'Toelichting op artikel 7:611' in:
Arbeidsrecht (losbladig)  en  minder  expliciet  in  Heerma  van  Voss   19992,  blz.   3-35.   Zie
hieromtrent ook Koopmans 1962, blz. 354-362; Van der Heijden 1999; Van der Heijden
1999a; Van der Heijden, Arbeidsrecht 1999b, blz. 4; Zondag 2000 en Zondag 2002,
deze laatste met een uitgebreide literatuurverwijzing.

10 Zie hieromtrent nader Zondag 2002, in het bijzonder biz. 6, alsmede Heinsius 2000. Zie
ook Van Eeckhoutte 1997, biz. 471. In Duitsland wordt ook wel gesproken over de
'dynam ch-pmponionale Konvergenztheont, zie hieromtrent Berkowsky 2000, blz. 70-
72.
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gens geeft Heerma van Voss aan dat ook een tussenoplossing mogelijk is.
Hierbij wordt niet uitgesloten dat de omstandigheden ertoe kunnen leiden
dat de afgesproken arbeidsvoorwaarden wijzigen. Deze laatste opvatting
wordt door Van Slooten aangehangen. 11

In paragraaf 2.2 is ten aanzien van verworven rechten aangegeven dat in
het Verenigd Koninkrijk in het common-la,+systeem de inhoud van de schrif-
telijke overeenkomst van essentieel belang wordt geacht. Aldaar wordt niet
snel aangenomen dat een overeenkomst door omstandigheden inhoudelijk
wijzigt. In het Duitse recht wordt hieraan door middel van de Anderungs-
kiindigung, waarover later meer, een nadere uitwerking gegeven. De werkge-
ver kan in de Duitse situatie (kort gezegd) de rechter om toestemming verzoe-
ken om de afgesproken arbeidsvoorwaarden te wijzigen. In deze situatie ligt
het overigens op de weg van de werkgever om actie te ondernemen teneinde
een wijziging te bewerkstelligen.

3.1.4 I*t ius variandi

Het is opvallend dat - anders dan in de Nederlandse rechtsliteratuur - de
fundamentele discussie of de werkgever beschikt over een bevoegdheid om
eenzijdig de inhoud van een arbeidsovereenkomst te wijzigen bij onze
zuiderburen  w61 is gevoerd  in de rechtsliteratuur  en  in de jurisprudentie. 12
Daarbij  werd tot december  1993 in BelgiE  in het algemeen geaccepteerd  dat
de werkgever beschikt over het ius variandi (of door tegenstanders ook wel
het ius dominandi genoemd):  het aan de werkgever toekomende recht om  de
inhoud van een arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen.13 Zo oordeelde de
Belgische minister gedurende de parlementaire behandeling van het verbod
tot het opnemen van een eenzijdigewijzigingsbeding in een arbeidsovereen-
komst dat 1 4:

'de werkgever het recht Czal, toevoeging SJ) blijven hebben om de voorwaarden
van een overeenkomst te wijzigen (het ius variandi) binnen bepaalde perken en
onder toezicht van de hoven en de rechtbanken'.

11 Van Slooten 1999, biz. 66.
12         In de periode 1980-1990   zijn   al   meer   dan 200 uitspraken hieromtrent gepubliceerd,

aldus Cuypers 1990, blz. 97.
13 Definitie ontleend aan Van Eeckhoutte 1997, decl I, blz. 471. Zie voor een algemene be-

schouwing omtrent het ius variandi ook Hendrickx 1998a. Overigens wordt door som-
mige schrijvers aangenomen dat ook de werknemer beschikt over een recht op een ius
vanandi: Zie hiervoor Humblet 1994, blz.  147 en Wantiez 1990,335.

14     Gedr. St. Kamer 1977-78, nr. 293/9-10. Zie ook Inusberg 1997, biz. 259-266.
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Het   bestaan   van   het ius vanandi stond   dan    ook    tot    1993    niet   ter
discussie.15 Dit ondanks het feit dat in het Belgische Burgerlijk Wetboek is
bepaald dat overeenkomsten partijen tot wet strekken.16 Veel meer ging het
om de vraag hoe ver het eenzijdigewijzigingsrecht reikt. De rechtsbasis voor
het bestaan van het wijzigingsrecht werd echter op verschillende manieren
gemotiveerd. Grofweg bestonden de volgende stromingen:
-    op grond van het Belgische artikel 1135 BW verbinden overeenkomsten

niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot de
gevolgen die voortvloeien uit de billijkheid, het gebruik of de wet, in
samenhang met de aard van de verbintenis. De uitbreidende moge-
lijkheid tezamen met de aard van de arbeidsovereenkomst (een lang-
durige overeenkomst onder gezag van de werkgever) wordt aangemerkt
als een basis voor het ius variandpi

-   het gezag van de werkgever (in samenhang met de ondergeschiktheid
van de werknemer) vormt de basis voor het ius vanandi18;

-     door het opnemen van een eenzijdigewijzigingsbeding beschikt de werk-
gever over de mogelijkheid om eenzijdig arbeidsvoorwaarden aan te
passen;

-    bij een essentidle wijziging van de arbeidsovereenkomst wordt bij dege-
ne die de wijziging aanbrengt de wil aanwezig geacht om de arbeids-
overeenkomst te betindigen. 19 Dit impliceert  dat de mogelijkheid  be-
staat om niet-essenti8le wijzigingen aan te brengen.

15     Er is hieromtrent ook veel geschreven. Zonder volledigheid te pretenderen - en naast de
verderop nog te noemen artikelen - wordt gewezen op de volgende bijdragen: Bour-
geois/Van  Put 1970; Claeys/Swennen 1974; Taquet/Wantiez   1981; W. Verougstraete,
noot onder Cass. 7 februari 1983, Soc Aron 1983, 171; J Jacqmain, noot onder
Arbeidshof Brussel 27 april 1982, Soc. Kron 1983, 190-192; Paternostre 1983;
Vanachter 1984; Crahay 1985; De Geyter 1985; Crahay 1986; Cuypers 1990; Wantiez
1990  en  Williams   1993. Een uitgebreide bespreking van  met name lagere jurisprudentie
(en literatuur) is te vinden in Arbeidsrechtbank Brussel 19 oktober 1990, Rw 1990-91,
616-619.

16         Artikel  1134  BW.
17    Zie Smit 1986, biz. 1060. Van Eeckhoutle 1999, nr. 483 wijst er in dit kader op dat de

arbeidsovereenkomst evolutiel' van aard is en met name niet van contractuele aard. 'Men
beroept zich hiertoe tevens op ziin verantwoordelijkheid om de onderneming waarin hij
werknemers tewerkstelt, op de best mogellike wijze te laten functioneren; deze verant-

woordclijkheid sluil dc bevocgdheid in om bcpaalde arbeidsvoorwaarden die tussen
partijen nog niet zouden zijn gespecificieerd, eenzijdig vast te leggen en zonodig te wijzi-
gen', aldus Sonck 1993, blz. 406.

18     Artikel 17 en 20 AOW. Zie bijvoorbeeld Cuypers 1990, biz. 99.
19    Humblet 1994, biz. 144; Van Eeckhoutte 19992, nr. 641; Van Eeckhoutte 1996, blz. 64-

65; Hof van Cassatie 7 januari  1980, RIV 1980-1981,  1214; Hof van Cassatie 28 juni
1982, AC 1981-82,  1367; Hof van Cassatie 17 maart  1986, 502 en Hof van Cassatie 30
november 1998, 177 1999, 150.
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Voor de goede orde wordt erop gewezen dat (inmiddels) artikel 25 AOW
bepaalt dat een in een arbeidsovereenkomst opgenomen eenzijdigewijzigings-
beding nietig is. De werking van dit wetsartikel is echter door het Hof van
Cassatie ingeperkt; het heeft bepaald dat dit wijzigingsverbod uitsluitend
geldt voor essenti8le onderdelen van de arbeidsovereenkomst. 20 In  de
Belgische literatuur werd verworpen dat de werknemer in een te afhankelijke
(economische) positie verkeert om een ius vanancS te rechtvaardigen. Alleen
wanneer de werkgever op een 'abusievelijke wijze gebruik maakte van de
omstandigheden of van zijn rechten' zou dit worden aangemerkt als een
beperking van het ius vanandi.21

In het verlengde van deze rechtsbasis ontstond de vraag hoever het
wijzigingsrecht reikte. Welke eenzijdige aanpassingen waren toegestaan? In
de literatuur en de rechtspraak werd in ieder geval de gedachte verworpen
dat essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst mochten worden
aangepast.22 Vervolgens werden de volgende theorieEn gelanceerd23:

-   de werkgever kan alle arbeidsvoorwaarden wijzigen met uitzondering
van de essentialia24;

-  de werkgever kan alle arbeidsvoorwaarden wijzigen c.q. vaststellen
tenzij deze schriftelijk in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd25;

-     de werkgever beschikt over een aanpassings- en niet over een wijzigings-
recht. Hij kan daarom alleen de uitvoeringsmodaliteiten van de arbeids-
overeenkomst aanpassen26;

-     de werkgever kan minimale wijzigingen aanbrengen.27
Daarbij werd veelal tevens betoogd dat de omvang van het ius variandi

afhankelijk was van de wil van partijen. Hoe beter de arbeidsvoorwaarden
waren omschreven, hoe kleiner het ius vanandi: 28

Op  20  december 1993 heeft  het  Hof van Cassatie  in een tweetal arresten
meer duidelijkheid gegeven omtrent het bestaan en de omvang van het ius
variandi.29 Daarbij overwoog het Hof:

20      Hof van Cassatie 14 oktober  1991, AC 1991/92.  Zie ook Hof van Cassatie  1  februari
1980, R 11/ 1980-1981, 1781-83 en Hof van Cassatie 27 juni 1988, Rw 1988-1989,25, biz.
846-7. Zie voor een uitgebreidere bespreking hoofdstuk 2.1.4.

21 Aldus Humblet 1994, blz. 140.
22 Zie bijvoorbeeld Van E€ckhoutte  1994 en  Hof van Cassatie 29 februari  1988, AC 1987-

88,833 en Hofvan Cassatie  11 september 1989,1771989,404.
23        Zie voor een algemene beschouwing ook Smits  1986.
24 Zie Humblet 1994, blz. 144.
25 Zie bijvoorbeeld Humblet  1990, in het bijzonder biz. 272; Van Eeckhoutte 19903, blz.

45 en Rauws, 1987, biz. 317.
26 Zie bijvoorbeeld Steyart 1989, biz. 437.
27 Zie hieromtrent Steyart 1989, biz. 437 en Van Eeckhoutte 1990a, biz. 45. De laatste

schrijver spreekt over arbeidsomstandigheden die van invloed kunnen zijn op het
geestelijk en lichamellik weiziin van de werknemer.

28 Zie Smits 1986 en Humblet 1990, blz. 271.
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'Overwegende dat krachtens artikel     1134    van    het Burgerlijk Wetboek    alle
overeenkomsten die wettig zijn aangegaan tot wet strekken van de partijen die ze
hebben aangegaan en niet kunnen worden herroepen dan met hun wederzijdse

toestemming of op gronden door de wet erkend;
Dat die wetsbepaling op arbeidsovereenkomsten toepasselijk is;
Dat die bepaling, op zich beschouwd, inhoudt dat de werkgever, tenzij anders is
bedongen, niet eenzijdig de overeengekomen voorwaarden kan wijzigen of
herroepen;
Dat de gezagsverhouding die de arbeidsovereenkomst kenmerkt, en de tijd
waarover de overeenkomst wordt uitgevoerd, alleen daartoe geen grond opleveren
(..0'.

Deze overwegingen beperkten het ius vabanth. In de rechtsliteratuur werd de
reikwijdte van deze beperking echter verschillend geinterpreteerd. Rauws
oordeelde in zijn noot onder dit arrest:

'het bestaan van een jus variandi aan de zijde van de werkgever wordt aldus
verworpen'.

In dit standpunt werd hij door verschillende andere schrijvers gevolgd.30 Het
ius variandi bestond in deze visie niet meer, noch ten aanzien van de
essentidle arbeidsvoorwaarden noch ten aanzien van de overige (secundaire)
arbeidsvoorwaarden.31 Dit harde standpunt werd niet door iedereen over-
genomen. Zo oordeelde Van Eeckhoutte in diverse publicaties dat het Hof
van Cassatie het principe van het ius variandi niet verwierp. De uitspraak gaf
in zijn ogen alleen aan dat terzake enige terughoudendheid moest worden
betracht.32 Evenzo stelt Claes dat een recht op eenzijdige wijziging nog steeds
bestaat33 mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
-     het gaat om een bijkomende voorwaarde;
-     de voorwaarde is niet contractueel bedongen;
-     de wijziging is billijk;
-     de wijziging wordt te goeder trouw doorgevoerd.

Ook  binnen de jurisprudentie bleef onduidelijkheid bestaan. 34 Daarbij
bestond ook de wens dat deze kwestie door de wetgever zou worden

29 RW 1995-96, biz. 41-42,177 1994,443;  75R 1993: 411 en Soc. Kron.  1994,  105.
30 Zie bijvoorbeeld Sonck 1993, blz. 405-409, in het bijzonder blz. 409.
31         Votquenne  1993, blz.  438 en Engels/Vanachter/Van Vlierden  1997,  207.
32 Van Eeckhoutte 1997, nr. 2386. Dit standpunt heeft hij overigens later herzien, zie Van

Eeckhoutte 1999a,  nr. 483. Evenzo: Humblet 1994a, in het bijzonder biz 244-245.
33     Claes 2000, biz. 63-64.
34    Zie bijvoorbeeld Arbeidshof Antwerpen 18 maart 1994, Rw 1994-95, blz. 575-577:

'ongetwijfeld is het zo dat de werkgever over een zeker ius variandi beschikt' en
Arbeidshof Gent 3 februari 1995, Rw 1995-96, blz. 1418-1420 met annotatie P.
Humblet. In deze laatste uitspraak werd ook een (beperkt) ius vanandiaanvaard
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gereguleerd.35 Vervolgens heeft het Hof van Cassatie zijn eerdere standpunt
nader uitgewerkt in een arrest van 13 oktober 199736:

'Dat artikel 20,  1°, (...) de werkgever verplicht de werknemer te doen arbeiden op
de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen;
Dat uit die wetsbepalingen volgt dat de werkgever, niet zonder tekort te komen
aan zijn contractuele verplichtingen, de overeengekomen voorwaarden eenzijdig
kan wijzigen of herroepen, ook als die wijziging weinig belangrijk of slaat op een
bijkomstig gegeven van de overeenkomst (...)'.

Op grond van het bovenstaande hebben sommige schrijvers geconcludeerd
dat de ius-vdanddiscussie is beslecht: het ius vanandibestaat niet.37 Dit laat
onverlet dat op grond van het directierecht voor de werkgever de moge-
lijkheid bestaat om de arbeidsovereenkomst nader in te vullen. Dit is dan
echter gebaseerd op het aan de werkgever toekomende gezagsrecht, het ius
dominandi.38 Deze opvatting wordt door Van Eeckhoutte bestreden. Hij
oordeelt dat het ius vanandiook na de arresten van het Hofvan Cassatie nog
steeds bestaat. Het is volgens hem wel de vraag hoe ver dit recht reikt.39 Ook
in de lagere rechtspraak wordt het ius variandi soms nog erkend, zij het in
beperkte mate, zoals ten aanzien van niet-overeengekomen elementen.40 Uit-
eindelijk liggen de standpunten van beide kampen volgens mij materieel niet
ver uiteen: de mogelijkheid voor de werkgever om eenzijdig de inhoud van
een arbeidsovereenkomst te wijzigen (zonder de aanwezigheid van een
eenzijdigewijzigingsbeding) is beperkt.41

Uit het voorgaande blijkt dat het Hof van Cassatie het ius vanandi niet
erkent, ondanks het feit dat het bestaan ervan in de rechtsliteratuur en lagere
rechtspraak veelvuldig werd erkend. Thans wordt rechtszekerheid v66r de
eenzijdigewijzigingsbevoegdheid geplaatst. Gemaakte afspraken moeten wor-

35   Voorgesteld door P Humblet in zijn annotatie onder Arbeidsrechtbank Brussel 7 april
1995, 7SR 1995, blz. 403-412 en in het bijzonder blz. 412.

36         Hof van Cassatie 13 oktober 1997„/77- 1997,481, AC 1997-98, nr. 400. Deze uitspraak is
gevolgd door Arbeidshof  Luik 16 lebruari    1998,  ./77  1998,   432 en Arbeidsrechtbank
Gent 19 januari 1996,168.

37 Aldus Hendrickx 19982, in het biizonder biz. 301 en Hendrickx 1998, biz. 93.
38    Hendrickx 1998, biz. 93.
39 Van Eeckhoutte 1999 I nr. 2386.
40         Zie   bilvoorbeeld  Arbeidshof  Luik   16 lebruari 1998, JTI 1998, 432 en arbeidshot Gent

(aid. Brugge) 27 maart 2000, 71vvR 2000,151.
41 Een eenzijdigewijzigingsbeding wordt door rechtspraak geaccepteerd, ondanks het feit

dat artikel 25 AOW een eenzijdigewijzigingsbeding nietig verklaart. Zie voor een nadere
beschouwing subparagraaf 3.3.5. Voorts wijs ik op een uitspraak van het Arbeidshof Luik
16 februari 1998,·/771998, 432-433 waarin dit overweegt dat het ius vanhndi beperkt is
tot niet overeengekomen arbeidsvoorwaarden en bijkomstige elementen waarbij aan de
werkgever een wijzigingsbevocgdheid is toegekend.
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den nagekomen. De gezagsverhouding en de duur van de arbeidsovereen-
komst vormen onvoldoende grond om een ius variandite accepteren.

3.1.5 Duitsland

In Duitsland wordt er met name gewezen dat de arbeidsovereenkomst een
duurovereenkomst (Dauerschuldverhiltni4 is.42 Door tijdsverloop kunnen ge-
maakte afspraken onder druk komen te staan. Uiteindelijk moeten eventueel
noodzakelijk geworden wijzigingen aan de hand van het instructierecht en de
tussen partijen gemaakte afspraken worden ingevuld. Hierbij spelen ook de
onderlinge verhoudingen een rol (§ 242 BGB). Dit komt onder andere tot
uiting in de reeds besproken betiiebliche Obung

3.1.6 Het Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk is diverse malen gesproken over de moge-
lijkheid voor de werkgever om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen.
Daarbij is gebleken dat het - behoudens bij de aanwezigheid van een eenzij-
digewijzigingsbeding - de werkgever niet is toegestaan om contractuele af-
spraken eenzijdig te veranderen. Hiertoe is onderlinge consensus noodzake-
lijk.43 Er is geen sprake van een algemene imphed term die de werkgever het
recht verstrekt om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen.44 Wanneer dit
toch gebeurt, beschikt de werknemer over een tweetal mogelijkheden. Aller-
eerst bestaat de mogelijkheid om de werkgever door middel van de rechter te
dwingen om de gemaakte afspraken na te komen. Een andere mogelijkheid is
om de (arbeids)overeenkomst te bedindigen vanwege een breach ofcontract

Het beeindigen van de arbeidsrelatie vanwege een breach of contract
betekent echter niet automatisch dat de werknemer dus recht heeft op een
(schade)vergoeding (redundancy payment) vanwege een un/Mr dismissa/.
Hiervoor is tevens noodzakelijk dat het ontslag de reasonabilitrtoets niet

doorstaat. Daarbij staat de vraag centraal of de weigering van de werknemer
om de aangepaste arbeidsvoorwaarde te accepteren jegens de werkgever re-
delijk is.45 Zo oordeelde een rechter op grond van de feiten en omstandig-

42 Zie bijvoorbeeld Kettler 2001, blz. 928.
43 Zie Jefferson  1997, blz. 109-110, Pitt  1998, blz.  125 en Lewis/Sargeant 2000, Blz. 222.

Zic ook Gascol Conversions Ltd v. Mercer (1974), ICR 420 en IRLR 155, CA en Burdett-
Coutts and others v. Hertfordshire County Council (1984), IRLR 91, HC. Eventueel kan
door niet protesteren een wijziging worden geacht te zijn geaccepteerd: Jones v. Asso-
ciated Tunneling Co. Ltd (1981), IRLR 477, EAT. In deze kwestie ging het om een
wijziging van de locatie waar de werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Zie ook E.
Slade, Employment Handbook, biz. 59.

44       Security and Facilities Division v. Hayes (2001), /RLR 81, CA.
45    Jefferson 1997, blz. 109-110 en Selwyn 1998, blz. 353.
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heden dat door een werkgever mocht worden verlangd dat de werknemer
meewerkte aan een verandering van de arbeidstijden.46 Ook achtte een rech-
ter het redelijk dat een werkgever die met een vakorganisatie een andere
beloningsstructuur had afgesproken de werknemer hieraan mocht houden,
ook  indien zijn inkomen  van  £   130  naar  £  90  per  week ging. 47 Of een
wijziging uiteindelijk is toegestaan is met name afhankelijk van de omstandig-
heden van het geval. Daarbij laat de rechter de vraag een rol spelen wat het
alternatief voor de werknerner zou zijn geweest, bijvoorbeeld werkloosheid
door faillissement. 48

Deze gang van zaken brengt volgens sommige schrijvers met zich mee dat
het voor de werkgever in de praktijk betrekkelijk eenvoudig is om een
wijziging door te voeren. Hij kan immers een reden tot wijziging laten ont-
staan. Wanneer daarbij tevens in aanmerking wordt genomen dat de ontslag-
vergoedingen in het Verenigd Koninkrijk niet hoog zijn, geeft de praktijk veel
ruimte voor de werkgever wijzigingen door te voeren.49

3.1.7 Het fundamentele uitgangspunt

Terug naar de Nederlandse situatie. Ik acht duidelijkheid over de inhoud van
een arbeidsrelatie van essentieel belang. Deze duidelijkheid is van groter
belang dan de feitelijke situatie. Wanneer de feitelijke situatie afwijkt van
hetgeen partijen hebben afgesproken, dan ligt het op hun weg om hierover
duidelijkheid te scheppen, bijvoorbeeld door het maken van aanvullende
afspraken. Dit is een principe dat in het Engelse recht terug te vinden is.
Eventueel kan daarbij aansluiting worden gezocht bij het voorstel dat in
hoofdstuk 2 is gedaan met betrekking tot verworven rechten, te weten:
omkering van de bewijslast. Deze twee benaderingen, de schriftelijke vastleg-
ging van de arbeidsovereenkomst en omkering van de bewijslast, bijten el-
kaar niet. Het gaat om de vraag of het uberhaupt mogelijk is dat een
arbeidsovereenkomst inhoudelijk door tijdsverloop wijzigt. Verworven rech-
ten vormen slechts een onderdeel van deze problematiek.

Het bovenstaande idee is binnen het arbeidsrecht niet vreemd. Functie-
waarderingssystemen kennen bijvoorbeeld verschillende waarderingstechnie-
ken. Een functiewaarderingssysteem kan als uitgangspunt nemen de werk-
zaamheden die de werknemer daadwerkelijk uitvoert (persoonsgericht) of de

46   Muggridge v. East Anglia Plastics Ltd (1973), IRLR 163 en Storey v. Allied Brewery
(1976) IRUB 84,9.

47      Sycamore v. H. Meyer & Co Ltd (1976), /RLR 84.
48 Zie Sheet Metal Components Ltd v. Plumridge (1979), mIR 86.
49 Zie LEwis/Sargeant 2000, Blz. 223. Daarbij mag tevens niet worden vergeten dat wan-

neer het salaris negatief wordt aangepast het volgens de jurisprudentie de werknemer niet
is toegestaan om derhalve ook minder arbeid te verrichten, zie Wiluszynski v. Lnndon
Borough of Tower Hamlets (1989), LRLR 259, CA.
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functiebeschrijvingen die binnen de organisatie bestaan (organisatiegericht).
In de laatste situatie komt het voor dat de werknemer feitelijk andere werk-
zaamheden verricht dan zijn opgenomen in zijn functiebeschrijving, waarop
echter wel de waardering is gebaseerd. Wanneer de werknemer zich in een
dergelijke waardering niet kan vinden, dan ligt het op zijn weg om eerst een
nieuwe functiebeschrijving te laten opstellen alvorens een (in zijn ogen) juiste
waardering van de functie kan worden opgesteld.50

Deze procedure ligt in het verlengde van de contracttheorie en heeft in de

praktijk haar nut bewezen. Om deze reden acht ik een contracttheorie met
een lichte vorm van institutionalisme de meest gewenste vorm. Dit betekent
dat de werknemer c.q. de werkgever wel kan aantonen dat een afspraak is
gemaakt die niet schriftelijk is vastgelegd of afwijkt van hetgeen is afgespro-
ken. Daarbij kan soms omkering van de bewijslast worden erkend.51 Deze
visie is zwaarder van contractuele aard dan die Heerma van Voss voorstaat.52

Daarbij wordt erop gewezen dat de meeste schrijvers de institutionele theorie
niet (klakkeloos) aanvaarden.53 De visie van de Hoge Raad hierop staat in de
literatuur ter discussie.54

Aanvaarding van een zuivere contracttheorie is bovendien niet mogelijk.
Door Humblet is er in het verleden op gewezen dat in feite iedere beslissing
van de werkgever invloed heeft op de bestaande verhouding tussen de werk-
gever en de werknemer.55 Voorts heeft Van Eeckhoutte erop gewezen dat
een arbeidsovereenkomst een zekere mate van onbepaaldheid impliceert.56
De werknemer stelt zijn arbeidskracht onder gezag ter beschikking. Wanneer
de te verrichten arbeid door partijen vaag is gehouden, biedt het werkgevers-
gezag ruimte om de arbeid eenzijdig te bepalen. Dit vloeit rechtstreeks voort
uit het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en heeft niets te maken met het
wijzigen van de inhoud. Reeds om deze reden kan de zuivere contractuele
theorie niet als leidend worden aanvaard. Ten aanzien van niet in de arbeids-
overeenkomst opgenomen arbeidsvoorwaarden en betwisting geldt de bewijs-
regel van artikel 150 Rv, waarbij in sommige situaties omkering van de
bewijslast uitkomst kan bieden.57

In deze opinie voel ik mij gesteund door de Hoge Raad. Deze heeft met
betrekking tot het vervallen van een recht, de zogenaamde rechtsverwerking,

50 Zie hieromtrent Korteweg-Wiers 1998, biz. 130-138. Een bijvoorbeeld is Centrale Raad
van Beroep 4 mei 1987, TAR 1987,156.

51     Hierbij kan ook worden gedacht aan het bepaalde in artikel 7: 655 BW.
52 Zie bijvoorbeeld Heerma van Voss 1996, blz. 36.
53 Zie Zondag 2002, waaronder blz. 16.
54   Jansen/Loonstra (in Arbeid,rechtet)ke annotaties) stellen dat de Hoge Raad (nog) niet

heeft gekozen voor de institutionele theorie. Anders: Van der Heijden 1999b, blz. 4.
55         Humblet 1990 , in het bijzonder blz. 271.
56    1990/2, blz. 47.
57   Hierbij valt te denken aan een schending van artikel 7:655 BW en het in hoofdstuk 2

voorgestane model ten aanzien van verworven rechten.
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aangegeven dat deze niet snel mag worden aangenomen, waarbij enkel
tijdsverloop hiervoor onvoldoende is.58 Daarnaast wordt ten aanzien van de
eenzijdigewijzigingsbevoegdheid ook door de Hoge Raad een restrictieve
visie aangehangen.59 Enkel niet reageren op een voorstel door de werknemer
is onvoldoende om aanvaarding van de aanpassing aan te nemen.

Lousberg geeft aan dat het Nederlandse arbeidsrecht zich laat typeren als
een beschermend stelsel, waarin tussentijdse wijziging van de inhoud van de
arbeidsovereenkomst door de werkgever in principe niet mogelijk is of alleen
door  inschakeling  van de rechter tot stand kan worden gebracht. 60  Ook
hieruit blijkt dat binnen het Nederlandse rechtssysteem nog steeds de con-
tractuele theorie als uitgangspunt wordt genomen.

3.1.8 De gezagsverhouding

Naast dit contractuele vraagstuk mag niet worden vergeten dat een
arbeidsovereenkomst, zoals eerder aangegaan ook door Humblet en Van
Eeckhoutte, door de ondergeschiktheid en de verplichting om arbeid te
verrichten een soort van inconcreetheid in zich heeft.61 De ondergeschiktheid
van de werknemer vloeit rechtstreeks voort uit de defini8ring van de arbeids-
overeenkomst in artikel 7:610 BW. Ten overvloede wordt de ondergeschikt-
heid van de werknemer in artikel 7:660 BW herhaald. De mogelijkheid voor
de werkgever om opdrachten te geven maakt decl uit van het instructierecht.
Zoals hierboven reeds aangegeven is in BelgiB de gezagsverhouding aange-
grepen als de legitimatie voor het ius variandi. Uiteindelijk is door het Hof
van Cassatie aangegeven dat een ius variandi niet bestaat. Hoe moet hier in
Nederland naar worden gekeken?

Het is opvallend dat in Nederland weinig aandacht is besteed aan de
inhoud van de gezagsrelatie. Meestal beperkt de discussie zich tot de vraag of
een gezagsrelatie - en dus ondergeschiktheid - bestaat, omdat hiermee toe-
gang tot het arbeidsovereenkomstenrecht kan worden verkregen. 62 De
instructiebevoegdheid van de werkgever richt zich op de uitvoering van de
werkzaamheden, zoals de orde op de werkvloer. Van Esveld typeert de vraag
waar de gezagsproblematiek om draait dan ook als de vraag naar de zin,
vorm en inhoud van de gezagsuitoefening, voorzover die voor de organisatie
van het maatschappelijke voortbrengen noodzakelijk is en maatschappelijk

58 Zie onder andere Hoge Raad 18 januari  1991, NJ 1991, 272 en Hoge Raad 24 april
1998, iy/ 1998,621.

59    Hoge Raad 4 februari 2000, NJ2000,258.
60     usberg 1997, biz. 413.
61 Van Eeckhoutte 1990a,  blz.  47.
62 Zie bijvoorbeeld  Trap 2000; Jansen/Loonstra 1997; Jansen/Inonstra,  1998 en  Fleuren/

Van  Peijpe  1995.
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wordt aanvaard.63 In het verleden is dan ook betoogd dat de term 'onder-
geschiktheid' c.q. 'gezag' een te beladen klank heeft. Beter zou het volgens
Talma zijn om in plaats daarvan te praten over 'leiding'. Hij omschreef dit in
1902 als volgt:

'Onze arbeiders vinden in de werkplaats geen gezag, dat zij hebben te gehoorza-

men, maar een leiding die zij erkennen, waaraan zij zich ondergeschikt weten,
omdat die hun werk vruchtbaar maakt'.64

Meijers wijst er daarbij bovendien erop dat het instructierecht gericht is op
de 'bepaalden arbeider'. Wanneer sprake is van een algemeen karakter, dan
is in zijn ogen sprake van een (toenmalig) arbeidsreglement.65

Dit betekent in mijn ogen dat het de werkgever niet vrijstaat om onder
verwijzing naar dit recht eenzijdig essenti8le arbeidsvoorwaarden te wijzigen.
Dit laat onverlet dat het directierecht wel van invloed kan zijn op bijvoor-
beeld de arbeidsomstandigheden. Dit kan ook uit artikel 7:660 BW worden
opgemaakt. Uit het slot van dit artikel blijkt dat het directierecht van de
werkgever wordt beperkt door de

'grenzen van algemeen verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al
dan niet tegelijk met andere werknemers,(...)'.

Dat de werking van dit instructierecht niet moet worden overschat blijkt ook
uit de jurisprudentie inzake het ontslag op staande voet. Uiteindelijk gaat het
hierbij veelal om een belangenafweging. De redelijkheid en billijkheid en het
goed werkgever-/werknemerschap mogen naar mijn mening tot de algemeen
verbindende voorschriften worden gerekend, nu deze in de wet zijn veran-
kerd. Daarbij is niet uitgesloten dat het instructierecht ertoe leidt dat arbeids-
voorwaarden wijzigen. Dit betreft dan echter met name een weinig ingrij-
pende wijziging van de arbeidsvoorwaarden, zoals een wijziging van de
arbeidstijden66 ofde wijziging van een standplaats.67 Dit zijn omstandigheden
die in principe vallen onder de orde binnen een arbeidsorganisatie en/of de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Wanneer een bevel dat niet hieron-

63 Van Esveld 1971, blz. 154.
64    Talma 1902, blz. 23. Zie ook hieromtrent De Gaay Fortman 1966, blz. 117 en Koop-

mans  1962,  blz.  88-90.
65     Meijers 1924, blz. 187.
66      Zie de overwegingen van de rechtbank en de Hoge Raad in het arrest van 24 juni  1966,

Ay 1966, 457.
67       Hoge Raad 5 januari 1951,47 1951,532. Zie anders Duk 1976, blz. 95.
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der valt niet wordt opgevolgd, rechtvaardigt dit in principe niet een ontslag
op staande voet.68

Deze beperkte opvatting van het instructierecht wordt gedeeld door
bijvoorbeeld De Laat. Hij acht een eenzijdige wijziging van de arbeids-
overeenkomst niet mogelijk op basis van de gezagsverhouding.69 Evenzo is
Van Lent van mening dat bijvoorbeeld een permanente werkgeverswisseling
of een langdurige uitzending naar het buitenland gezien het ingrijpende
karakter hiervan niet op basis van het directierecht aan de werknemer kan
worden opgelegd.70 Er is dan sprake van een substantitle wijziging. Voor een
dergelijke uitzending is m66r noodzakelijk; dit dient bijvoorbeeld voort te
vloeien uit de aard van de overeenkomst of de functie van de werknemer.  Ik
mag er ter aanvulling wel op wijzen dat dergelijke wijzigingen ook worden
gesanctioneerd door artikel 7:679 lid 2 sub h BW. In dit kader is het pleidooi
van Van Esveld om tot een functionele gezagsopbouw te komen, waarbij het
gezag functioneel is binnen de grenzen van het ondernemingsdoel en waarbij
werknemers zo veel mogelijk de kans hebben om in hun werk zichzelf te zijn
en zich uit te drukken, interessant. 71

3.1.9 Het instructierecht in Belgits

Ook in de ons omringende landen is het instructierecht bekend. Zo bepaalt
in BelgiE artikel 17 AOW dat de werknemer verplicht is om te han-delen
volgens de bevelen en de instructies die hem door de werkgever, zijn lastheb-
bers of aangestelden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst
worden gegeven. Dit vloeit mede voort uit de tussen werkgever en werkne-
mer bestaande gezagsrelatie en kenmerkt de arbeidsovereenkomst.72 Volgens
vaste literatuur en jurisprudentie gaat het daarbij om het uitoefenen van
leiding en toezicht. 73 In het bijzonder  gaat het daarbij  om de feitelijke
uitoefening van het gezag over de handelingen van de persoon.74 Dit wordt
in een arrest van het arbeidshofAntwerpen als volgt omschreven75:

68    Zie Hoge Raad 24 april 1964, /1 1964,266: de werknemer die weigert om een schrifte-
lijke arbeidsovereenkomst te ondertekenen kan in principe niet op staande voet worden
ontslagen.

69    De Laat 1995, biz. 300.
70    Van LEnt 2000, biz. 186-189.
71 Van Esveld 1971, blz. 178.
72      Artikelen 2 en 3 AOW en Hot van Cassatie 10 september 2001, AR s.00.0187.F. Zie voor

een algemene beschouwing Engels 1989.
73     Iznaerts 1995, nr. 139 en Blanpain 1998a, blz 1.
74 Hendrickx 1998b, met veeljurisprudentieverwijzingen
75 ArbeidshofAntwerpen 12 januari 1996, Soc Aron. 1996, blz. 266-270.
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'De gezagsverhouding betreft dus werkelijk de menselijke verhouding tussen

werkgever en werknemer en situeert zich derhalve ruimer dan de louter
organisatorische bevoegdheid instructies te geven'.

Het instructierecht is echter volgens het arbeidshof beperkt tot hetgeen

noodzakelijk is binnen het productieproces en de daarbij behorende arbeids-

verdeling. Binnen dit geheel beschikt de werkgever over een beleidsrecht. Het
is derhalve niet mogelijk om op basis van het instructierecht eenzijdig de ar-
beidsovereenkomst inhoudelijk (op verregaande wijze) te wijzigen. Dit ligt in
de lijn van de reeds besproken ius-vanand;Eliscussie die in Belgi8 is gevoerd.
Ook hieruit blijkt dat het eenzijdig wijzigingsrecht van de werkgever op basis
van het instructierecht restrictief door de rechter wordt uitgelegd. Zo volgt uit
het instructierecht niet dat de werknemer elk door zijn werkgever aange-
boden werk, of wijziging van de tussen partijen afgesproken wijze, tijd of
plaats, moet aanvaarden.76

3.1.10 Het instructierecht in het Verenigd Koninkrijk

Het arbeidsrecht in het Verenigd Koninkrijk wordt met name gevorrnd door
de jurisprudentie. De common law kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in
Nederland, geen definitie van de arbeidsovereenkomst. Dit heeft tot gevolg
dat het ondergeschiktheidscriterium zich op een andere wijze heeft ontwik-
keld.77 In de jurisprudentie wordt algemeen aangenomen dat de werknemer
een duty ofcooperation heeft.78 Deze moet worden aangemerkt als een im-
plied term die wordt geacht onderdeel te zijn van iedere arbeidsovereen-
komst.79 Op grond hiervan beschikt de werkgever over een free range of ma-
nagement dkcretion.80 Zo oordeelde Lord Evershed MR dat een duty to obey
een fundamenteel aspect vormt van de werkrelatie.81 Als gevolg hiervan mag
van de werknemer enige flexibiliteit worden verwacht. Dit geldt in het bijzon-
der wanneer de verandering niet de functie van de werknemer betreft, maar
de werkwijze binnen het bedrijf.82 Veelal wordt deze verplichting in de indi-
viduele arbeidsovereenkomst nader omschreven.

76      Hof van Cassatie 9 januari 1995, AC 1995, 27 en,/TT 1995, 93.
77 Incidenteel wordt het ondergeschiktheidscriterium wel in de wet genoemd. Een voor-

beeld hiervan vormt section 7 van de Health & Safety at Work Act 1974.
78 Zie bijvoorbeeld Ticehurst v. British Telecommunications plc (1992), mLR 219, ICR 383,

C4.

79    Pitt 1998, blz. 144. Zie ook de annotatie onder Macari van Celtic Football and Athletic
Co. Ltd (1999), IRLR 787, Court of Session, in IDS Blie/654, February 2000, biz. 9.

80 Zie bijvoorbeeld Jefferson 1997, blz. 104.
81         Laws v. London Chronicle (Indicator Newpaper) Ltd (1959),2  AHER 285,1   1+ZR 698.
82    Creswell and others v. Board of Inland Revenue (1984), 2 AVER 713, IRLR 190 en ICR

508.
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3.1.11 Het instructierecht in Duitsland

In Duitsland werd het instructierecht tot voor kort niet expliciet in de wet
geregeld, maar gebaseerd op § 611 BGB, waar de algemene definitie van het
Dienstvertrag is opgenomen. Aldaar is ook regelmatig aandacht besteed aan
de vraag of het op basis van het instructierecht (Direktionsrecht) mogelijk is
om wijzigingen in een arbeidsverhouding aan te brengen. Ook in Duitsland
geldt als uitgangspunt dat voor een wijziging van de inhoud van de arbeids-
overeenkomst onderlinge overeenstemming noodzakelijk is. Dit brengt met
zich mee dat tussen partijen een aparte afspraak moet worden gemaakt,
bijvoorbeeld in de vorm van een eenzijdigewijzigingsbeding (Widerrufsvorbe-
halt of Anderungsvorbeha/t, waarover later meer) Daarenboven  kent de wet
de mogelijkheid van de Anderungskundigung, de mogelijkheid om de rechter
nieuwe arbeidsvoorwaarden te laten toepassen. Binnen dit geheel speelt ook
nog de verplichting dat een overeenkomst naar billigem Ennessen en Treu
und Glauben moet worden uitgevoerd. 83

Het Duitse instructierecht kan worden omschreven als:

'das recht das Arbeitsgebers verstanden, die Einzelheiten der vom Arbeitnehmer
zu erbringenden Arbeitsleistungen naher zu bestimmen, soweit diese im Arbeits-
vertrag, in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung nicht abschlies-
send geregelt sind'. 84

Richter omschrijft het - anders - als volgt85:

'Das Weisungsrecht oder sog. Direktionsrecht des Arbeitsgebers lasst zich allge-
mein als das Recht des Art,eitsgebers definieren, die kistungspflicht des Arbeits-
nehmers nach Art, Ort und Zeit einseitig naher bestimmen zu k6nnen'.

Het betreft een plicht tot gehoorzaamheid (Gehorsamspilich4 die op de
werknemer rust bij de uitvoering van de arbeid: de werknemer moet de aan-
wijzingen van de werkgever opvolgen.86 Deze ondergeschiktheid ( Weisungs-
gebundenhei4 kan worden gezien als een essentieel onderdeel van de
arbeidsovereenkomst. Wisskirchen vindt dat deze ondergeschiktheid vanwege
haar karakter moet worden geacht krachtens wilsovereenstemming te zijn
geincorporeerd   in de individuele arbeidsovereenkomst. 87 Sedert   1  januari

83  § 269 BGB en § 315 BGB. Zie ook BAG 13.1.1983, AP nr. 42 zu § 611 BGB
(Direktionsrecht) = NZA 1993,1127.

84 Heide/beqier Kommentar 1999, § 2 KSchG nr. 31 onder venvijzing naar BAG
27.3.1980, APnr. 26 zu § 611 BGB (Direktionsrech4.

85      Richter 1989, blz. 2378. Zie voor een andere definitie Wallner 2001, blz 66.
86         BAG,  DB 1990,  2026.
87         Wisskirchen  1999,  blz    137.  Zie ook Edilner Kommentar 2003  §  611  nr. 289, Isenhard

1999, blz. 223-227 en Hromadka 1995a, blz. 2601
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2003 is in de wet (naast het bepaalde in § 611 BGB) een nieuwe bepaling

opgenomen, te weten § 106 Gewerbeordnung (GewO). Dit artikel luidt als
Volgt 8:

'Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem
Ermessen naher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den
Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung; eines anwendbaren

Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hinsicht-
lich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der
Ausiibung des Ermessen hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Arbeit-
nehmers Rucksicht zu nehmen.'

Algemeen wordt aangenomen dat het op basis van deze ondergeschiktheid
van de werknemer voor de werkgever mogelijk is om kleine aanpassingen
binnen de arbeidsverhouding te bewerkstelligen. De vraag is hoe ver dit recht
reikt.89 Uit de jurisprudentie blijkt dat het instructierecht in ieder geval wordt
beperkt door de essentialia van de arbeidsverhouding. Het is niet mogelijk
om op basis van het instructierecht een wijziging in de essentialia door te
voeren.90 Voorts moet op grond van § 315 BGB en § 242 BGB bij de uitoefe-

ning van instructierecht rekening worden gehouden met de billijkheid, inclu-
sief een afweging van de onderlinge belangen.91 Zo oordeelde het Bundesar-

beitsgericht:

'(...)  der  Arbeitgeber,  der von seinem Direktionsrecht Gebrauch macht, billiges
ermessen zu wahren. Er darf nicht willkurlich vorgehen, sondern hat die interes-
sen beider seiten zu beriicksichtigen'.

Voorts is het bij het bepalen van de omvang van het instructierecht van
belang wat tussen partijen is afgesproken, inclusief de inhoud van een Tabf

of  Betriebsvereinbarung.92 Het is mogelijk om de omvang van het instructie-
recht nader in een overeenkomst uit te breiden ofte beperken.93

88 Zie hieromtrent nader Lakies 2003.
89        Wisskirchen   1999,  blz.   138, H. Putzo, aantekening  46  op  § 611, Palandt  2001 en Lakies

2003.

90    BAG 12.12.1984, AP KSchG 1969 § 2 nr. 6; Heidelberger Kommentar 1999, § 2 KSchG
nr. 38 en Wisskirchen 1999, biz. 138.

91    Heidelberger Kommentar 1999, § 2 KSchG nr. 32 en 35, Hromadka 1992, blz. 237,
Backmeister/Trittin 2000, § 2 KSchG, Hromadka 1995, biz. 1611. Zie ook BAG
27.3.1980, 2 AZR 506/78, APnr. 26 zu § 611 BGB (Direktionsrech .

92    Kittner/Daubler/Zwanziger  1999, nr. 41, BAG 25.10.1989, AP nr. 36, BGB § 611
(Direktionsrech4 nr. 36 en BAG 24.4.1996, NZ4 1996,1088-1089.

93    Zie voor cen uitbreiding: Edi,rter Kommentar 2003 § 2 KSchG § 14. Voor een beper-
king: Sijllner 1989, blz. 17 en Brox/Ruthers 1999, §49€, blz. 44 en BAG, Apnr. 2,17,19,
20, 26, 27 zu § 611 BGB (Direktionsrech4
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Op basis van het instructierecht is het voor de werkgever niet mogelijk om
eenzijdig belangrijke wijzigingen door te voeren. Sievers stelt in dit kader dat
het wijzigen van arbeidsvoorwaarden op grond van het instructierecht tot de
wezenlijke bestanddelen van de arbeidsverhouding behoort. Het gaat daarbij
volgens hem om wijzigingen in de bestanddelen Zeit, Ort und Art en niet in
de hoofdverplichtingen Vergutungs- und Arbeitspuicht.94 Volgens Schaub
moet hierbij worden gedacht aan een wijziging van werklocatie. 95 Hiertoe
staan andere wegen open, zoals het afspreken van een Andenings- of Wider-
spruchsvorbehalt of het gebruik maken van de Anderungs*Lnd,kzing.  Richter
stelt dat het instructierecht zich uitstrekt over opdrachten die noodzakelijk
zijn voor een storingsvrij arbeidsproces, die niet in strijd zijn met de toepasse-
lijke regelgeving en bovendien niet zijn gelegen in de aard van de persoon
van de werknemer.96 Een vergelijkbare definitie hanteert Berger, die stelt dat
het moet gaan om een concretisering van de arbeidsplicht van de werkne-
mer. Het bereik van het instructierecht ziet in haar ogen op de werkplek, de
manier van uitvoering en de omvang van de werkzaamheden. In de litera-
tuur wordt onder meer aangegeven dat het instructierecht verder gaat dan
het primaire arbeidsproces. Ook kan dit recht worden gebruikt om een
betriebliche Ordnung te bereiken. Hierbij valt te denken aan een alcohol-
verbod op de werkplek.97

In het algemeen wordt dan ook aangenomen dat het instructierecht zich
richt op de concretisering van de arbeidsverhouding (ook wel individuali-
sering van de arbeidsovereenkomst genoemd).98 Dit betekent dat het bijvoor-
beeld voor de werkgever niet mogelijk is om op grond van het instructierecht
een functiewijziging (al dan niet gekoppeld aan een salarisverlaging) door te
voeren.99 Daar staat tegenover dat het in principe voor de werkgever wel
mogelijk is om aan de werknemer een werkplek aan te wijzen en (tijdelijke)
arbeidstijden vast te stellen. 100 Uiteindelijk moet aan de hand van alle
omstandigheden, waaronder de inhoud van de overeenkomst, de wet, het
Ta ifen de Ben:iebsvereinbarung, worden beoordeeld hoe ver het instructie-

94    Sievers 2002, blz. 183.
95   Schaub 2000, § 46, nr. 16, tenzij sprake is van een bedrijfsverplaatsing, § 46 nr. 19. In

gelijke zin Hromadka 1995a,  blz   2604.
96    Blz. 2380.
97        Berger-Delhey    1990, blz. 2266-2270. Een vergelijkbare opvatting neemt Hromadka

1992, blz. 236 in.
98 Naast eerder genoemde schrijvers: Hennige    1999,   biz. 285, Schaub   2000,   nr.    34,

Berkowsky 2000, biz. 39 en Kittner/Daubler/Zwanziger 1999, nr. 52.
99    Silliner 1989, biz. 25 en 29 en D6rner/Lukzac/Wildschutz 1999,322.
100 Edurter Kornmentar 2003 § 611 nr. 83 en 84 en Schaub 2000, § 45, nr. 45. Het gaat

daarbij niet om dc arbeidsduur. Zie ook Lakies 2003, biz. 366 e.v.
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recht reikt. 101 Daarbij  kan de formulering  van  §   106  GewO als leidraad

dienen, waaronder het biUeges Ermessen.

3.1.12 Het instructierecht als wijzigingsrecht

Het instructierecht moet ook in Nederland worden gezien als een recht om
de arbeid binnen de organisatie van de werkgever te organiseren. Binnen dit

geheel kunnen (orde)voorschriften worden gewijzigd, zoals werktijden of de
inhoud van de functie. Daarbij moet per individueel geval worden bekeken in
hoeverre deze mogelijkheid ook daadwerkelijk kan worden toegepast. Dit

moet gebeuren door middel van een belangenafweging, waarbij ook de vraag
onder welke omstandigheden afspraken zijn gemaakt en de redelijkheid en
billijkheid een rol spelen. Het spreekt voor zich dat arbeidstijden makkelijker
op grond van het instructierecht te wijzigen zullen zijn wanneer hierover
geen concrete afspraken zijn gemaakt dan wanneer tussen werkgever en
werknemer in goed overleg werktijden zijn afgesproken (bijvoorbeeld in
verband met kinderopvang). Op dezelfde wijze moet een standplaatswijziging
worden bekeken. Deze visie ligt in de lijn van de ius-vananddiscussie in

Belgie.
Hromadka heeft aangegeven dat het wijzigingsrecht op basis van het

instructierecht Iliet zozeer een wijzigings- en/of concretiserings-, maar een
vormgevingsrecht betreft. '02 Deze nuancering is in  mijn ogen juist. Het wijzi-

gingsrecht op basis van het instructierecht moet, voorzover het daadwerkelijk
bestaat, restrictiefworden geinterpreteerd.

3.1.13 Tot besluit

In de jurisprudentie valt een tendens te ontdekken waarbij een toenemend
belang wordt gehecht aan het goed werkgever- en werknemerschap.103 Op
grond hiervan komt Van der Heijden tot de conclusie dat

'de inhoud van het door werkgever en werknemer gesloten contract slechts een
relatieve factor is in het geheel van omstandigheden en factoren die de inhoud van
de wederkerige arbeidsbetrekking tussen beiden bepaalt. 3104

101 Brox/Riithers 1999, § 87, blz. 66 en Hromadka 1995a, blz. 2604. Veelal wordt
gesproken over Zeit, Art und Ort.

102   Hromadka 1992, biz. 237.
103 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 8 april 1994, JAR 1994, 94 (AGFA) en Hoge Raad 26 juni

1998, JAR 1998, 199 (Taxi Hofman). Zie hieromtrent ook eerder genoemde artikelen van
de hand van Van der Heijden 1999 en Baltussen 2000.

104    Van der Heijden 1999, blz. 53.
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Dit leidt er volgens hem toe dat  het van belang is dat werkgever en werk-
nemer rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Ik kan deze
opvatting - die kennelijk is ingegeven door de institutionele theorie - wel
begrijpen maar vind, op basis van de rechtszekerheid, dat hierbij een grens in
acht moet worden genomen. Ik realiseer mij dat het moeilijk is om deze lijn
scherp te trekken. Een en ander zal met name afhangen van de omstandig-
heden van het geval. De belangenafweging mag hierbij niet te lichtvaardig
plaatsvinden. Er bestaat immers een goede grond om de eenzijdigewijzigings-
bevoegdheid te beperken.

Uit het voorgaande blijkt dat de contractvrijheid steeds vaker onder druk
komt te staan. De contractvrijheid die van origine geldt binnen het overeen-
komstenrecht wordt door de maatschappij en het recht steeds vaker gepas-
seerd. Hierbij ontstaat de vraag of de aanpassingen niet te ver doorschieten.
Door een overeenkomst af te sluiten creEren partijen een eigen evenwicht.
Bescherming is noodzakelijk wanneer de vrijheid wordt aangetast. Tegen
deze benadeling dient de wetgeving op te treden. '05

Naast de klassieke bescherming tegen de wilsgebreken heeft de speciale
positie van de werknemer begin 20e eeuw geleid tot een speciale wettelijke
bescherming. Hierdoor werd de contractvrijheid ten faveure van de werk-
nemer beperkt. Dit heeft geleid tot een situatie waarbij een complex geheel
van rechtsregels is ontstaan. De ontwikkeling die zich thans voordoet is dat
de contractvrijheid van een andere kant onder druk wordt gezet. De bescher-
ming van de werknemer vermindert. DoorJacobs is in het verleden geopperd
dat het geen overbodige luxe is om aan het begin van titel 7.10 BW de
contractvrijheid nogmaals expliciet te noemen.106 Alhoewel ik niet overtuigd
ben van de meerwaarde hiervan, geeft het wel aan dat de contractvrijheid
nog steeds de basis vormt van het civiele arbeidsrecht.

3.2 Het gezamenlijk akkoord

3.2.1 Algerneen

In het inleidende hoofdstuk is al aangegeven dat werkgever en werknemer
veelal in onderling overleg tot overeenstemming komen omtrent een aanpas-
sing van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat naast een
nieuw arbeidsvoorwaardenpakket veelal ook een overgangsregeling wordt
afgesproken. Voor wat betreft de hierbij mogelijke systemen verwijs ik naar
de  paragrafen   1.4  en 4.3. Hierbij geldt (vanzelfsprekend) het uitgangspunt
van de contractvrijheid, inclusiefde wil en de aanvaarding.

105 Vergelijk Hartlief, 1999, in het bijzonder blz. 245-246.
106  Jacobs 1994, blz. 1040-1041.
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Op zichzelf behoeft een eventueel bereikte overeenstemming niet schriftelijk
te worden vastgelegd. Deze is vormvrij. Wel moet de werkgever voldoen aan
zijn opgaveverplichting inzake de belangrijkste toepasselijke arbeidsvoor-
waarden. Artikel 7:655 lid 2 BW bepaalt immers:

'Wijziging in de gegevens wordt binnen een maand nadat de wijziging van kracht

is geworden, aan de werknemer schriftelijk medegedeeld'.

Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur om een bereikt akkoord omtrent
de aanpassing van de geldende arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen.

Op deze wijze wordt voorkomen dat in de toekomst (bewijs)problemen
omtrent de (wijze van) aanpassing ontstaan.

3.2.2 Wil en aanvaarding

In  de rechtspraak wordt niet snel aangenomen dat de werknemer zelf ontslag
neemt c.q. instemt  met een gegeven ontslag. 107 Ook aanvaardt  de  Hoge

Raad niet vlug dat de werknemer met een aanpassing van zijn arbeidsvoor-
waarden heeft ingestemd, met name niet wanneer deze negatief voor hem
uitvalt. In dit kader oordeelde het hoogste rechtscollege dat op de werkgever
de bewijslast rust om aan te tonen dat de werknemer met een (tijdelijke)
loonsverlaging heeft ingestemd. 108 Daarbij spelen  wel alle omstandigheden
van het geval een rol. 109

Ik acht de gelijkstelling tussen ontslag en verandering van arbeidsvoor-
waarden juist. Het door de werknemer (impulsief) nemen van ontslag is een
beslissing met grote gevolgen. Het in negatieve zin aanpassen van de afge-
sproken arbeidsvoorwaarden is dat ook. Daarbij bestaan geen redenen om
een onderscheid aan te brengen in het soort arbeidsvoorwaarden, zoals loon-

componenten, onkostenvergoedingen en werktijden. Iedere arbeidsvoorwaar-

de, al dan niet op geld waardeerbaar, kan voor de werknemer van beslissend

belang zijn. Deze problematiek speelt niet wanneer sprake is van een voor de
werknemer positieve uitwerking van de aanpassing. In dat geval kan worden
volstaan met de 'normale' bewijsregels zoals bedoeld in artikel 150 Rv.

107 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 25 maart 1994,JAR 1994, 92, Hoge Raad 8 april 1994, j'AR
1994, 95, Hoge  Raad 19 april 1996, JAR  1996,  116, Hoge Raad 5 februari  1999, Ay
1999, 652. Evenzo kantonrechter Rotterdam 2 maart 1994, JAR 1994, 158, kanton-
rechter Alphen aan de Rijn 26 april 1994,JAR 1994,  111 en kantonrechter Heereveen  13
oktober 1994, JAR 1994,240.

108 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 9 september 1994, JAR 1994, 213 en W 1995, 113;
kantonrechter Utrecht 6 februari 1997,JAR 1997, 73; Hoge Raad 4 december 1998, NJ
1999,  547;  Hoge  Raad  28 mei 1999, JAR  1999,   131  en  kantonrechter  's-Hertogenbosch
17 februari 2000,JAR 2000,70. Zie ook Zondag 2001, blz. 302.

109    Hoge Raad 4 december 1998,JAR 1999,31
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Het bovenstaande betekent dat het voor de werkgever mogelijk is om met
de werknemer een aanpassing - waaronder een verslechtering - van de ar-
beidsvoorwaarden af te spreken. De werkgever zal het bereikte akkoord om
problemen te voorkomen wel schriftelijk moeten vastleggen. Wanneer de
werknemer met de aanpassing, bijvoorbeeld salarisvermindering, instemt, en
dus de afspraak voor akkoord ondertekent, is hij hieraan gebonden.110 Van-
zelfsprekend geldt daarbij wei de ondergrens die door de wet en de (algemeen
verbindend verklaarde) CAO hieraan wordt gesteld. Daarbij moet er tevens
rekening mee worden gehouden dat van de werkgever mag worden verlangd
dat hij als een goed werkgever, los nog van eventuele dwaling aan de zijde
van de werknemer, opereert. Dit betekent dat de werkgever de werknemer
vooraf deugdelijk moet informeren omtrent de inhoud van de beoogde
nieuwe arbeidsvoorwaarden alsmede de gevolgen die de wijziging voor deze
werknemer met zich meebrengen. Hij kan niet volstaan met het verstrekken
van algemene informatie. Daarenboven zal de werknemer de mogelijkheid
moeten hebben om de informatie, alvorens deze te accepteren, binnen een
redelijke termijn te overdenken.

Wanneer de werkgever niet aan het bovenstaande voldoet kan hij de
werknemer in mijn ogen niet in redelijkheid aan de bereikte overeenstem-
ming houden. Er is dan sprake van strijd met het goed werkgeverschap.
Alhoewel van de werknemer mag worden verwacht dat hij direct protesteert
tegen een voor hem nadelige aanpassing, blijkt uit de beschouwing omtrent
verworven rechten dat het uitblijven van een dergelijk protest niet automa-
tisch betekent dat de werkgever mag verwachten dat de werknemer dils met
de aanpassing heeft ingestemd. Wanneer de werknemer te lang wacht kan
eventueel hieruit worden afgeleid dat hij stilzwijgend met de verandering
heeft ingestemd. In het hoofdstuk met betrekking tot de verworven rechten
heb ik gepleit voor een bewijslastomkering. Dit principe geldt in mijn ogen
ook in dit geval. Het niet protesteren door de werknemer betekent dat de
bewijslast van niet acceptatie omkeert. Let wel: dit geldt alleen wanneer de
werkgever niet aan zijn voorlichtingsverplichting voldoet. Wanneer hieraan
wel is voldaan, dan blijft het uitgangspunt 'afspraak is afspraak' onverkort
gelden.

Een gevolg van een wijziging van arbeidsvoorwaarden kan dan ook zijn
dat de gehele overeenkomst vervalt. Beide partijen zullen dan over en weer
moeten terugkeren naar de 'oude' situatie. Eventueel reeds te veel uitgekeer-
de gelden zullen dan wegens onverschuldigde betaling moeten worden terug-
betaald. Voorzover terugbetaling niet mogelijk is, zal de ene partij aan de
andere partij een schadevergoeding moeten betalen. Wanneer sprake is van

110 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Rotterdam 24 januari 1996,JAR 1996,53: uitsluitend  de
werknemers die niet met een aanpassing hebben ingestemd kunnen zich met succes tegen
de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden verzetten.
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dwaling vloeit dit voort uit de daarbij behorende vernietiging, die terug-
werkende kracht heeft. De werking van het goed werkgeverschap moet ana-
loog hieraan worden toegepast. Dit vloeit tevens voort uit hetgeen de
werknemer uiteindelijk wenst te bereiken, te weten handhaving van de in het
verleden afgesproken voorwaarden, voor heden, toekomst 6n verleden. Even-
tueel kan de werkgever een beroep doen op conversie of het recht om een-
zijdig arbeidsvoorwaarden aan te passen. Dit zal hij echter goed moeten
motiveren. Bovendien zal de werkgever dan aan alle daarvoor vereiste crite-
ria moeten voldoen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de werkgever met
terugwerkende kracht eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wenst te wijzigen.
Het uitgangspunt 'afspraak is afspraak' is duidelijk. In het belang van de
rechtszekerheid acht ik het wel noodzakelijk dat dit nader wordt genuan-
ceerd.

3.2.3 De Duitse benadering

In Duitsland wordt in principe aangenomen dat het werkgever en werknemer

vrijstaat om een wijziging van de arbeidsvoorwaarden af te spreken. Daarbij
staat echter wel ter discussie op welke wijze moet worden omgegaan met een
instemming door de werknemer met verslechterde arbeidsvoorwaarden, in
het bijzonder wanneer de werknemer hier zonder tegenspraak mee instemt.
Het Bundesarbeitsgericht erkent dergelijke afspraken, mits deze wijzigingen
direct (unmittelba4 in de arbeidsovereenkomst doorwerken. Wanneer de
gevolgen pas later door de werknemer worden gevoeld, wordt de toestem-

mingsverlening in principe niet aangenomen.  Of van de laatste situatie ook
daadwerkelijk sprake is, hangt uiteindelijk  af van de omstandigheden  van  het
geval. 111

Deze Duitse redenering volg ik gedeeltelijk. De ontsnappingsroute ten
aanzien van de niet onrniddellijke doorwerking brengt wel (rechts)on-
zekerheid met zich mee. Van de werknemer mag in redelijkheid worden ver-
wacht dat hij nadenkt alvorens een overeenkomst te ondertekenen. Het als
niet ondertekend beschouwen van doorwerkingen op termijn past niet bin-
nen dit geheel. Dit laat in mijn ogen onverlet dat de werknemer, zoals hier-
boven ook reeds aangegeven, een redelijke termijn moet worden gegund

waarbinnen hij kan ageren.

111   Schaub 2000, § 32, nr. 27 en BAG 22.12.1970, APnr. 2; BAG 13.5.1987, APnr. 4 zu § 305
BGB (Bi keitskontm#e); BAG 2.5.1976, APnr. 101 zu § 242 BGB (Ruhegehallj, AP 12 zu

§ 1 BetrAVG = DB 85, 2055 = NZA 85, 665; AP 16 zu § 2 KSchG 1969 en AP 20 zu § 2
KSchG 1969 = NZA 88, 737.
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3.2.4 De redelijke termijn

Wat is een redelijke termijn waarbinnen in redelijkheid kan worden verlangd
dat de werknemer ageert? In paragraaf 2.2. is reeds besproken dat een
beroep op rechtsverwerking niet snel wordt aangenomen. Hiervoor is meer
nodig dan enkel tijdsverloop. 112  Uit de reeds besproken uitspraak  van  de
Hoge Raad inzake het verpleeghuis De Twaalf Hoven blijkt dat het noemen
van een bezwaartermijn relevant kan zijn (tezamen met andere factoren). In
deze situatie oordeelde de Hoge Raad dat de bezwaartermijn van dertig
dagen te kort was, maar een tennijn van zes maanden voldoende. Het gevolg
hiervan was overigens slechts beperkt. Het recht van de medewerkers werd
weliswaar erkend, maar beperkt over een bepaalde periode.

Wanneer een werknemer een wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden voor
akkoord tekent en kan aantonen dat hij op het moment van ondertekening
niet goed door zijn werkgever was voorgelicht, lijkt mij een termijn van drie
loonbetalingen na ondertekening voldoende om de werknemer ook daad-
werkelijk akkoord te achten met de aanpassing. Daarna is het protestrecht in
principe verwerkt en keert de bewijslast om. Deze termijn acht ik niet te kort.
Een  werknemer die in dienst treedt tekent in de praktijk relatief mel voor zijn
nieuwe arbeidsvoorwaarden. Niet valt in te zien dat een aanpassing van
arbeidsvoorwaar(len op dit punt essentieel anders moet worden behandeld.
Bovendien is hier sprake van een bereikt akkoord, waardoor de problematiek
verschilt van die inzake verworven rechten. Dit laat echter onverlet dat de
werknemer nog altijd een beroep kan doen op bijvoorbeeld dwaling, bedrog
of misbruik van omstandigheden. Ook mag niet worden vergeten dat artikel
7:655 BW de werkgever een termijn van een maand geeft om de wijziging
mede te delen wanneer een bepaling vallende onder de opgaveverplichting
Wijzigt.

3.2.5 De schriftelijke vastlegging

Het tussen werknemer en werkgever bereikte akkoord kan op een tweetal
manieren worden vastgelegd. Allereerst kunnen partijen een overeenkomst
afsluiten waarin de gemaakte afspraken worden weergegeven. Het bestaande
dienstverband loopt vervolgens onverkort door. Het is alleen inhoudelijk
gewijzigd. Een andere mogelijkheid is dat wordt afgesproken dat de werkne-
mer ontslag neemt en vervolgens direct opnieuw tegen de vernieuwde
arbeidsvoorwaarden bij de werkgever in dienst treedt. Dit betekent formeel
dat een nieuwe arbeidsrelatie wordt aangegaan. Beide constructies worden in
het hierna volgende nader besproken.

112   Vergeluk Hoge Raad 19januan 1991, RvdH/1991, 34 en Hoge Raad 24 april 1998, Nr
1998, 621.
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3.2.6 De vaststellingsovereenkomst

In de meeste situaties komen werkgever en werknemer in onderling overleg
tot overeenstemming omtrent een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.
Het bereikte akkoord wordt dan schriftelijk vastgelegd. De vraag ontstaat wat
de  status van deze overeenkomst  is  en  meer  in het bijzonder of deze overeen-
komst mag worden aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst. 113 In arti-
kel   7:900  lid   1   BW,  dat  op   1   september   1993 ter vervanging  van  de  oude
dadingsregeling in werking trad, wordt aangegeven wat de wetgever onder
een vaststellingsovereenkomst verstaat:

'Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen ter beEindiging of ter voorko-
ming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hun rechtens geldt, zich
jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover
zij van de tevoren bestaande rechtsbestand mocht afwijken'.

Deze regeling moet worden gezien als een uitwerking van de 'normale'
civiele overeenkomst waarbij de gedachte wordt verankerd dat een regeling
in onderling overleg de voorkeur heeft boven een procedure. Dit is een
gedachte die reeds in het verleden door de Hoge Raad is weergegevent 14:

'(...) het een eisch van het verkeer is, dat partijen ook zoodanige geschilpunten in
der minne vermogen op te lossen zonder genoodzaakt te zijn hun toevlucht te
nemen tot een uitspraak van den rechter'.

Daarbij geldt als uitgangspunt dat partijen aan de gemaakte afspraken zijn
gebonden. Het is in principe niet mogelijk om van deze inhoud af te wijken,
bijvoorbeeld door het tegendeel aan te tonen. De vaststellingsovereenkomst
stelt dan ook niet de feitelijke situatie vast (de declaratieve werking), maar
richt zich op de situatie die partijen wensen te scheppen (de dispositieve wer-

king). Door de vaststellingsovereenkomst ontstaan over en weer verplich-
tingen om de gewenste situatie tot stand te brengen. Voorts is het opvallend
dat de wetgever in principe geen formele eisen aan een vaststellingsover-
eenkomst stelt, zoals een schriftelijkheidseis.

De wet biedt partijen grotere speelruimte om een akkoord te bereiken dan

bij een 'gewone' overeenkomst. De wet bepaalt dan ook dat de in een
vaststellingsovereenkomst gemaakte afspraken ook geldig zijn wanneer deze

113  Zie voor een algemene beschrijving van de vaststellingsovereenkomst onder andere

Asser-Kleijn, B#zondere Overeenkomsten (losbladig, M.M. Maclean en D. Wachter),
Van Mierlo 1993; Croes 1995, blz. 381-387; Wessels 1998; Klinckharners/MacLean
1998; Van Zijst 2001 en Van Rossurn 2001.

114    Hoge Raad 27 december 1935, ty/ 1936,442.
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strijdig zijn met dwingendrechtelijke bepalingen. 115 Dit is alleen anders
wanneer de afspraak

'naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde'.

Deze vrijheid wordt in artikel 3:40 Bw slechts beperkt op het moment dat
deze strijd met het (dwingend) recht niet meer aanvaardbaar is.1 16 Dit  is  het
geval wanneer partijen de bedoeling hebben om de wet te ontduiken. In een
dergelijke situatie is de overeenkomst wegens strijd met het dwingend recht
en/of de openbare orde nietig. 117 Verder beperkt de wet de mogelijkheid  om
de vaststellingsovereenkomst achteraf te ontbinden. 118 Het is bijvoorbeeld
niet mogelijk om een vaststellingsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbin-
den. Daarenboven is de mogelijkheid om met succes een beroep te doen op
dwaling beperkt. 119

Ook binnen het arbeidsrecht is de vaststellingsovereenkomst geen onbe-
kende verschijning en wordt haar rechtskracht erkend. 120 Zo oordeelde de
kantonrechter te Groningen dat een tussen partijen afgesloten vaststellings-
overeenkomst meer rechtskracht had dan een na het afsluiten van deze
overeenkomst uitgesproken vonnis dat hiervan inhoudelijk afweek. 121 Evenzo
oordeelde de kantonrechter te Utrecht dat de werknemer gehouden is aan
een afgesloten beeindigingsovereenkomst, zelfs wanneer achteraf blijkt dat hij
geen werkloosheidsuitkering ontvangt.122 Ook mag de uitspraak van de Hoge
Raad van 14 januari 2000 niet onvermeld blijven.!23 In deze kwestie oordeel-
de de  Raad dat het gebruik van  de term package deal betekent dat de  werk-
nemer afstand heeft gedaan van zijn aanspraken op de uitbetaling van niet-
opgenomen vakantiedagen.

Het is opvallend dat betindigingsovereenkomsten dikwijls niet (expliciet)
als vaststellingsovereenkomst worden benoemd dan wel dat in een procedure
geen beroep op het bestaan van een vaststellingsovereenkomst wordt
gedaan.124 Dit vertroebelt een vergelijking van de jurisprudentie. Daarbij is
het nog de vraag of de uitspraken er anders hadden uitgezien wanneer een

115   Artikel 7:902 BW.
116   Broekema-Engelen 1999, blz. 173. Zieook MVT blz. 38.
117      Hoge  Raad 21 april   1995,   31 1997,570. Eventueel   kan de nietigheid partieel  zijn,  zie

artikel 3:41 BW.
118   Artikel 7:905 BW. Zie voor een motivatie wetsontwerp 17.779, hiVT, nr. 3, blz. 41.
119 Dit vloeit volgens Van Zijst 1993, biz. 1052 onder verwi 'zing naar artikel 6:228 Bw ook

voon uit de aard van de overeenkomst. Zie hieromtrent ook FJ. de Vries 1986, biz. 75.
120   Zie ook Grapperhaus 1999, biz. 124-125; Boot, 1998 en Pasman 1999,6/7.
121 Kantonrechter Groningen 9 september 1998, Nr 1999,391.
122 Kantonrechter Utrecht 30juni 1994,JAR 1994,204.
123 JAR 2000,44. Zie voor een kntische bespreking A. Siege, Ondememingsrecht 2000, nr.

15, blz. 133-134.
124 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 14 januari 2000, NJ2000, 187.
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partij een direct beroep had gedaan op het bestaan van een vaststellings-
overeenkomst. Het aangaan hiervan is bovendien vormvrij.

De wet geeft aan dat een vaststellingsovereenkomst vernietigbaar is wan-
neer deze naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 125 Daarnaast
kan worden verwacht dat een rechter in weerwil van de inhoud van een
vaststellingsovereenkomst terrnen aanwezig acht om ten aanzien van arbeids-

overeenkomsten, mede met het oog op de gelaagde structuur van het Burger-
lijk Wetboek en in het bijzonder de redelijkheid en billijkheid, de gevolgen
van deze overeenkomst aan te passen. Blijkens artikel 7:906 lid 1 en lid 4 Bw
gaat het civiele arbeidsrecht voor de bepalingen van de vaststellingsover-
eenkomst. 126 Het aanmerken van gemaakte afspraken   als een vaststellings-
overeenkomst is echter zeker niet van generlei waarde. Bij het beoordelen
van de afspraken neemt de rechter alle relevante omstandigheden in ogen-
schouw. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de werknemer bij de onderhande-

lingen werd bijgestaan door een raadsman, dan mag aan de betiteling
'vaststellingsovereenkomst' een meerwaarde worden toegekend. Daarenbo-
ven kan sprake zijn van bijvoorbeeld dwaling, bedrog of misbruik van
omstandigheden.127

3.2.7 Afwijking van de wet middels een vaststellingsovereenkomst

Het arbeidsrecht is met name bedoeld als bescherming van de zwakkere

partij. Hierboven is aangegeven dat een vaststellingsovereenkomst in principe
strijdig met de wet mag zijn. Juist in het arbeidsrecht komen (dwingendrecht-
elijke) bepalingen ter bescherming van de werknemer veelvuldig voor.
Hoever reikt deze afwijkingsmogelijkheid?

Een tweetal situaties kan worden onderscheiden: een per ongeluk

gemaakte fout en de met opzet in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen
gemaakte afspraak. De eerste situatie heeft zich een aantal malen voorgedaan
bij pensioenkwesties. Zo werd bij het be8indigen van een arbeidsrelatie geen

125   Artikel 7:904 mv
126 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Amsterdam 23 maart    1995,  JAR   1995, 89: partijen

hebben bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst geen rekening gehouden met een
wijziging op korte termijn van de toepasselijke CAO. De redelijkheid en billijkheid leiden
er volgens de kantonrechter toe dat de werknemer niet aan de (inhoud) van de
arbeidsovereenkomst kan worden gehouden.

127 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 29 september 1995, .W 1998, 81. Ook de werkgever kan bij
het afsluilen van een overeenkomst dwalen, zie bijvoorbeeld president rechtbank Utrecht
21 april 2000, KG 2000, 121. Zie voor dwaling: kantonrechter Delft 7 maart 1996, JAR
1996,    102 en kantonrechter Utrecht   30  juni    1994,  JAR 1994,204. Misbruik   van
omstandigheden: rechtbank Den Haag 28 februari  1996, JAR 1996,71 en rechtbank
's-Hertogenbosch 17 februari 1984, NJ 1985, 145.
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rekening gehouden met de affinancieringsverplichting van de werkgever128 of
de verschuldigdheid van de overhevelingstoeslag. Van deze verplichtingen
kunnen partijen in een overeenkomst niet afwijken.129 In deze situaties blijft
de vaststellingsovereenkomst echter bestaan. Het gevolg is dat een partij een
grotere financide verplichting heeft dan hij het aangaan van de overeen-
komst dacht. Dit moet in het belang van de rechtszekerheid worden geaccep-
teerd.

Een moedwillige afwijking van dwingendrechtelijke bepalingen is echter
op grond van de eerder genoemde uitspraak van de Hoge Raad van 21 april
1995 niet toegestaan. Ook de memorie van toelichting is hieromtrent duide-
lijk. 130 Het begrip 'strijd met de openbare orde' is van beperktere omvang
dan het begrip 'strijd met dwingendrechtelijke bepalingen'. Daarbij ligt het
voor de hand dat voor wat betreft de invulling van het begrip 'dwingend
recht' wordt aangesloten bij de invulling die hieraan is gegeven in artikel 3:40
BW. 131 Zo kan volgens mij worden afgesproken dat de werknemer niet de
nietigheid zal inroepen van een in strijd met artikel 6 BBA gegeven ontslag.
Blijkens artikel 9 lid 3 BBA betreft dit de eigen bevoegdheid van de werkne-
mer. Niet valt in te zien waarom hij geen afstand zou kunnen doen van deze
bevoegdheid (clit laat vanzelfsprekend wilsgebreken onverlet).

Daarnaast kan in een vaststellingsovereenkomst niet worden afgeweken
van de rechten van derden. Hierbij valt te denken aan afspraken die in strijd
zijn met bijvoorbeeld de socialeverzekeringswetten. Partijen kunnen met hun
afspraken bijvoorbeeld het Uwv niet binden.132 In dit kader mag het fysiothe-
rapeutenarrest niet onbesproken blijven.133 In deze zaak had een fysiothera-
peutisch instituut met een fysiotherapeut een (toenmalige dadings-) overeen-
komst afgesloten. Hierin was onder andere afgesproken dat wanneer achteraf
mocht blijken dat de onderlinge relatie door de toenmalige bedrijfsvereniging
werd aangemerkt als een arbeidsrelatie, de fysiotherapeut de hieraan verbon-
den premies aan het instituut zou voldoen. Deze afspraak was in strijd met de
dwingendrechtelijke bepalingen van de socialeverzekeringswetten; de Hoge

128 Zie bijvoorbeeld gerechtshof Amsterdam   11 november 1993,JAR 1995, 247; Hoge Raad
21 april 1995, 'W 1997, 570; kantonrechter Delft 12 januari 1998,JAR 1988, 88 alsmede
Nunes  1998.

129 Rechtbank Lceuwarden 4 september 1996,JAR 1996,201. Zie ook Hoge Raad 8 novem-
ber 1996, NJ 1997, 84 en 13 februari 1998, NJ 1998,460: de overhevelingstoeslag
behoort niet tot het contractuele loon.

130    Kamerstukken 17.779, nr. 3 MvT, blz. 38.
131 Van Rossum 2001, blz. 19-20.
132 Vergelijk artikel 7:903 BW.
133   Hoge Raad 21 april 1995, NJ 1997, 570. Ook besproken in Van Zijst 2001, blz. 123-126

en Van Rossum 2001, blz. 26-27.
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Raad  ging  met deze constructie niet akkoord. 134 Bovendien overwoog  de

Hoge Raad:

'Het onderhavige beding gaat immers ervan uit dat eerst in een procedure tussen
een der partijen, nl. Schmitz, en een derde, nl. de BVG, zekerheid zal worden
verkregen omtrent het toen tussen partijen vooralsnog onzekere antwoord op de
vraag of de hiervoor bedoelde, bepalingen hier inderdaad van toepassing zijn, in
strijd daarmee zal worden gehandeld. Een overeenkomst met een zodanige
strekking is niet alleen in strijd met dit dwingende recht zelf, doch ook met de
openbare orde en derhalve nietig'.

Het bovenstaande brengt dus met zich mee dat een vaststellingsovereenkomst
niet strijdig met de wet mag zijn wanneer de inhoud ervan mede afhankelijk
is van de beslissing van een derde. De onzekerheid die partijen wensen weg te
contracteren is veelal begrijpelijk. De vraag ontstaat dan ook hoe ver deze
afwijkingsmogelijkheid reikt (en onder welke omstandigheden afwijking is
toegestaan). Ikjuich de interpretatie van de Hoge Raad dan ook niet toe.

3.2.8 Harmonisatie middels een vaststellingsovereenkomst

Kan een in het kader van een harmonisatie tussen werkgever en werknemer
afgesloten overeenkomst worden aangemerkt als een vaststellingsovereen-
komst? Kan een vaststellingsovereenkomst uberhaupt gelijktijdig een ander
soort overeenkomst zijn? Een vaststellingsovereenkomst kan alleen worden
afgesloten wanneer een onzekere aangelegenheid wordt afgewikkeld. Daarbij
moet het bovendien duidelijk zijn dat partijen een vaststellingsovereenkomst
aangaan, hetgeen betekent dat tegenbewijs wordt uitgesloten. 135

Een afspraak omtrent een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bestaat
uit een tweetal onderdelen. Het eerste betreft afspraken over de nieuwe ar-
beidsvoorwaarden, inclusief een eventueel daarbij behorende overgangsrege-
ling (vorm). Het andere onderdeel vormt de arbeidsovereenkomst zelf
(inhoud). Deze wordt inhoudelijk aangepast c.q. opnieuw afgesloten. De
'veranderovereenkomst' kan in de vorm van een vaststellingsovereenkomst
worden afgesloten. Deze is immers bedoeld om in het kader van de wijziging
van de inhoud van de arbeidsovereenkomst de onderlinge rechten en plich-
ten vast te leggen, juist met het oog op de op dat moment onzekere onder-
linge verhouding (en dus ter voorkoming van geschillen). De arbeidsover-
eenkomst is een benoemde overeenkomst evenals de vaststellingsovereen-

134      Rechtsoverweging 33. Daarbu wordt verwezen  naar  Hoge  Raad 3 november  1989,  NJ
1990, 699 en Hoge Raad 10 december 1993, NJ 1994, 261.

135    Hoge Ra:id 14 februari 1992, N, 1992, 245; Hoge Raad 24 februari  1995, 19 1995,450
en  Hoge  Raad 7 april   1995,   NJ  1998,  681.   Zie  hieromtrent  ook Van Tongeren   1996,
Krans 1998, blz. 132 en Van der Hulst 1999, biz  15.
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komst. Uit artikel 7:610 lid 2 BW volgt dat het mogelijk is dat een arbeids-
overeenkomst tevens een andere benoemde overeenkomst  is. 136 In geval  van

onderlinge strijd gaat de arbeidsovereenkomst v66r de vaststellingsovereen-
komst. Dit volgt uit artikel 7:690 BW, in het bijzonder lid 4. Dit heeft tot
gevolg dat de meerwaarde van een vaststellingsovereenkomst in de arbeids-
overeenkomst nihil is. 137 Dit zou bovendien onwenselijk zijn omdat een
arbeidsovereenkomst door de tijd aan wijzigingen onderhevig is, bijvoorbeeld
door de invloed  van  het goed werkgever- en werknemerschap. 138 Ik  wijs
hierbij ook op de reeds gevoerde discussie met betrekking tot de verworven
rechten. Wellicht dat een vaststellingsovereenkomst op bepaalde onderdelen
als onderdeel van een arbeidsovereenkomst wel een meerwaarde heeft. In het
verleden is gebleken dat het voorkomt dat in een arbeidsovereenkomst op
voorhand al een afvloeiingsregeling wordt getroffen. Dit kan in de vorm van
een vaststellingsovereenkomst gebeuren. 139

Het effect van het in het arbeidsrecht aanmerken van een afspraak als
vaststellingsovereenkomst moet dan ook niet worden overschat. De werkne-
mer beschikt over een afhankelijke positie. Dit betekent dat ten aanzien van
de daadwerkelijke vaststelling de derogerende werking moet worden geaccep-
teerd van de redelijkheid en billijkheid en hieraan gekoppeld het goed werk-
geverschap. Dit heeft tot gevolg dat de bindende kracht van de vaststellings-
overeenkomst onder druk staat. Het effect hiervan  is dat juist het tegengestel-
de wordt bereikt van wat men beoogt. Het is overigens nog maar de vraag in
hoeverre dit als een onoverkomelijk bezwaar moet worden gezien. Het is
immers nog steeds mogelijk om met de werknemer afspraken te maken waar-
aan iedere partij in principe gebonden is. Het gaat enkel om het stapje
verder, de aanmerking als een vaststellingsovereenkomst.

Het is opvallend dat sommige kantonrechters de werknemer tegemoet
komen door de vaststellingsovereenkomst grammaticaal te interpreteren. Zo
oordeelde de kantonrechter te Amsterdam dat een afspraak om een arbeids-
overeenkomst met ingang van 1 september 1997 door middel van een
ontbindingsprocedure te laten betfindigen niet betekent dat deze arbeidsover-
eenkomst ook daadwerkelijk met ingang van die datum dient te eindigen.
Vervolgens weigerde de kantonrechter de ontbinding. 140 In deze uitspraak

136   Dit werd overigens reeds in  1924 door Meijers betoogd (blz. 69).
137 Door bonstra   1999 is betoogd  dat  een  CAO een vaststellingsovereenkomst  is,  maar  ver-

volgens niet kan afwijken van dwingend recht (blz.  222). Deze mening decl ik niet. Juist
door de onzekerheid die er heerst kan reeds geen sprake zijn van een vaststellingsover-
eenkomst.

138 Zie hieromtrent nader paragraaf 3.4.
139   Hoge Raad 7 april 1995, 47 1995,681 en kantonrechter Lteuwarden 7 maart 2002„/AR

2002,90. Zie voor een samenloop van een verzekeringsovereenkomst en een vaststel-
lingsovereenkomst Hoge Raad 14 flbruari 1992,.9 1992,245.

140 Kanlonrechter Amsterdam 11 september 1997,JAR 1997, 253, besproken in Boot 1998.
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ging de kantonrechter voorbij aan de bedoeling van partijen en hetgeen zij
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Deze bedoelingen zijn volgens
vaste jurisprudentie leidend. 141 Hierop bestaat alleen een uitzonde-ring  met
betrekking tot het interpreteren van CAO's of sociale plannen. 142 De beslissing
van deze kantonrechter valt hier niet mee te rijmen.

3.2.9 Het finalekwijtingsbeding

De mogelijkheid bestaat dat in een overeenkomst die een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden bewerkstelligt een finalekwijtingsbeding wordt opgeno-
men. Deze clausule beoogt te voorkomen dat partijen achteraf nog met kwes-
ties komen die eigenlijk al in de overeenkomst hadden moeten worden gere-

geld. Met andere woorden: met de (uitvoering van de) overeenkomst is alles

geregeld. Het uitgangspunt is dat een dergelijk beding (ook in het arbeids-

recht) geldig is. 143 De wet beperkt het aangaan en de werking van het beding
niet. Dit betekent echter niet dat het beding onaantastbaar is; integendeel!
Niet is uitgesloten dat zich een wilsgebrek voordoet, zoals misbruik van
omstandigheden, dwang, dwaling of bedreiging. Dit kan de werking van het
beding aantasten. 144

Het is opvallend dat de rechter in het arbeidsrecht de aanwezigheid van
een finalekwijtingsbeding soms zonder motivering passeert. 145 Ook wanneer
dit toch wordt gemotiveerd, dan is de rechtspraak geneigd om de werking
van het kwijtingsbeding beperkt uit te leggen. Daarbij gaat het veelal om een
feitelijke vaststelling, waardoor de Hoge Raad hierop geen eenduidig ant-
woord kan geven. Zo heeft de Hoge Raad onder andere bepaald dat wan-
neer een partij op het moment van het afsluiten van de overeenkomst

146bepaalde informatie niet heeft, hij niet aan het beding gehouden kan zijn.
Ook heeft de Hoge Raad aangegeven dat bij het beoordelen of bijvoorbeeld
een wachtgelduitkering al dan niet nog bestaat, ondanks het bestaan van een

finalekwijtingsclausule, aan de hand van alle feiten en omstandigheden,
waaronder de vraag wat partijen in redelijkheid over en weer van elkaar

141    Vergelijk Hoge Raad 13 maart 1981, NJ 1981,635 (Haviltex).
142   Hoge Raad 17 september 1993, N, 1994,173 en 24 september 1994, NJ 1994, 174. Voor

sociaal plan zie Hoge Raad 26 mei 2000,3/2000,473.
143 Voorbeelden hiervan zijn rechtbank Amsterdam 29 november 1995, JAR 1995, 268;

kantonrechter Harderwijk  11  november  1998,4  1999,5115 en kantonrechter Apel-
doorn 2 december 1998, Prg 1999, 5161. Zie hieromtrent ook Pasman 1999.

144      Hoge  Raad 27 maart   1992,  31  1992,377 (Van Meurs/Ciba-Geigy)  en  Hoge  Raad  29
september   1995,   N,  1998, 81. Blijkens de eerste uitspraak  kan ook dwang/bedreiging
zich voordoen wanneer de werkgever dreigt om zijn verplichtingen niet deugdelijk na te
komen en de werknemer hierdoor in financiele problemen dreigt te komen. Zie ook
Krans 1998, blz. 137-140 en Nieskens-Isphording 1993.

145 Een voorbeeld hiervan is kantonrechter Haarlem  2 juli 1997,JAR 1997,174.

146   Hoge Raad 10 mei 1996,JAR 1996,131.
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mochten verwachten, moet worden geoordeeld. 147 Voorts blijkt dat kanton-
rechters hier creatief mee omgaan. Zo worden bijvoorbeeld vakantiedagen
tot emolumenten gerekend of wordt een concurrentiebeding niet geacht te
behoren tot de verleende finale kwijting. 148

Alhoewel ik mij de beperkte acceptatie van een finalekwijtingsbeding kan
voorstellen, ben ik van mening dat dit niet zonder meer zonder enige werking
is. Het is immers tussen partijen afgesproken. Van beide partijen mag wor-
den verwacht dat zij ten tijde van het maken van de afspraken zich ervan
vergewissen dat een finalekwijtingsbeding als onderdeel van de gemaakte
afspraken wenselijk is. Er moeten dan ook bijzondere omstandigheden aan-
wezig zijn om dit beding buiten werking te stellen.149 Dit laat onverlet dat een
partij nog altijd een beroep kan doen op bijvoorbeeld een wilsgebrek of de
overeenkomst kan ontbinden. Daarenboven kan ook nog een beroep wor-
den gedaan op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Tot slot wijs ik erop dat het goed mogelijk is dat de vakorganisaties met de
werkgever in een CAO een vaststellingsovereenkomst overeenkomen waarin
de (leden) werknemers finale kwijting verlenen aan de werkgever.150 De Hoge
Raad heeft in het verleden aangegeven dat een CAO ook een afvloeiings-
regeling kan omvatten. 151  In een conclusie heeft advocaat-generaal Bakels
aangegeven dat het in principe mogelijk moet zijn om een vaststellingsover-
eenkomst  in  een  CAO  op te nemen. 152 Daarbij signaleert hij echter  wel
problemen bij een doorwerking naar ongebonden werknemers en bij een
eventuele algemeenverbindendverklaring. 153 Ik deel de mening van advocaat-
generaal Bakels dat het in principe mogelijk moet zijn om een vaststellings-
overeenkomst in een CAO te incorporeren. De doorwerking in de individuele
arbeidsovereenkomsten kan blijkens artikel 14 Wet CAO echter wel tot
problemen leiden ten aanzien van de ongebonden werknemers.

147   Hoge Raad 28 maart 1997, NJ 1997, 438 en Hoge Raad 14.januari 2000, N,2000,187.
148 Voorbeelden hiervan ziln kantonrechter Brielle 7 december 1993, JAR 1994, 37;

gerechtshof Amsterdam 9 februari 1995,JAR 1995,249, kanionrechter Utrecht 6 novem-
ber 1996,JAR 1997,28 en kantonrechter Groningen 8 oktober 1997,4.1998,5017.

149 Zie hierorntrent ook A. Stege, annotatie onder Hoge Raad 14 januari 2000,
Ondememingyrecht 2000, nr.  15, biz. 134.

150 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 30 november 2001, JAR 2002, 16. In deze kwestie kwam de
Hoge Raad echter niet tot beantwoording van de vraag of een vaststellingsovereenkomst
in een CAO kan worden overeengekomen namens de (leden) werknemers.

151   Hoge Raad 13 april 2001, 472001,408.
152   Onderdeel 2.6 van zijn conclusie bij Hoge Raad 30 november 2001 JAR 2002, 16.
153   Zie ook de annotatie van DJ. Bugs onder Hoge Raad 30 november 2001,JAR 2002,16,

Sociaal Rech t 2002, biz. 24-25 en Van Coevorden 2002.
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3.2.10 Een niemve arbeidsovereenkomst:°

In het voorgaande is reeds aangegeven dat zich bij een wijziging van arbeids-
voorwaarden een tweetal mogelijkheden voordoet: de mogelijkheid dat de
werknemer ontslag neemt, waarna hij gelijktijdig opnieuw in dienst treedt

(novatie) en de mogelijkheid dat de werknemer akkoord gaat met een wijzi-
ging van arbeidsvoorwaarden.

Dit onderscheid is niet geheel zonder belang. Uit de wet blijkt dat
wanneer een dienstverband eindigt de arbeidsovereenkomst financieel moet
worden afgewikkeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat het vakantiegeld wordt
uitbetaald, de vakantiedagen worden afgerekend en desgevraagd een getuig-
schrift wordt verstrekt.154 Dit kan betekenen dat de werknemer wegens te veel

opgenomen vakantiedagen aan de werkgever geld moet betalen. Het is echter
niet  mogelijk om bijvoorbeeld opnieuw een proeftijd  af te spreken. 155  Bij  een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden wijzigt immers de functie van de
betreffende werknemer niet. Het betreft uitsluitend een arbeidsvoorwaarde-

lijke wijziging.
Te betogen valt dat de reeds opgebouwde ancienniteit bij het opnieuw

indiensttreden verdwijnt. De arbeidsovereenkomst is immers (voor een korte

periode) beeindigd. Dit is vanzelfsprekend een onwenselijke situatie. De Hoge
Raad heeft in het verleden aangegeven dat bij het bepalen van de ancitnni-
teit van de werknemer (onder omstandigheden) geen rekening mag worden
gehouden met korte onderbrekingen. 156 Feit  is dat partijen beogen  dat  de
werknemer direct opnieuw bij de werkgever in dienst treedt. Deze omstan-
digheid betekent dat het tekenen van een nieuwe arbeidsovereenkomst in
beginsel niet met zich meebrengt dat de betreffende werknemer zijn opge-
bouwde ancienniteit verliest. Dit is bovendien analoog aan de overgang-van-
ondernemingsbepaling. Vanzelfsprekend kan het geen kwaad om dit ter
voorkoming van misverstanden wel in de nieuwe arbeidsovereenkomst op te
nemen.

Bij de tweede mogelijkheid loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door,
alleen de inhoud is gewijzigd. Volgens Hartkamp (in navolging van Meijers)
is dit alleen anders wanneer de essentie van de overeenkomst wijzigt. Daarbij
geeft hij als voorbeeld van een essentiEle functiewijziging het aanvaarden van
de functie van statutair directeur.157 Hier staat de mening van Stein tegen-
over. Volgens hem is in een dergelijke situatie (benoeming tot directeur) geen

154 Zoals artikelen  7:641  BW,  7:669  BW en  17  WMM. Vergelijk kantonrechter Apeldoorn  26
januari 1994,JAR 1994,200. Zie hieromtrent ook Grapperhaus 1999, Wz 123-124.

155   Hoge Raad 14 september 1984, NJ 1985, 244 en Hoge Raad 6 december 1985, ly/ 1986,
230.

156    Hoge Raad 28 maart 1997, iw 1997,561. Zie hieromtrent ook Martens 1997.

157   Asser-Hartkamp II, nr. 624.
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sprake van novatie.158 Dit laat onverlet dat hij de essentie van Hartkamp en
Meijers wel volgt.

Met eerdergenoemde schrijvers ben ik van mening dat geen sprake is van
novatie. Ik wil deze stelling wel nuanceren. Van novatie is alleen geen sprake
wanneer de overeenkomst op essentialia rvijzigt. Daarbij gaat het niet om de
inhoud, maar wel om de aard van de overeenkomst. Wanneer wordt afge-
sproken om een arbeidsovereenkomst om te zetten in een overeenkomst tot
opdracht, wijzigt de aard van de overeenkomst en kan niet worden gesproken
over een doorlopende overeenkomst. Wanneer enkel de inhoud van de
arbeidsovereenkomst wijzigt, dan kan dit wel. Een functiewijziging, bijvoor-
beeld het vervallen van een statutair-directeurschap, betreft soms enkel de
titulatuur. Niet valt uit te sluiten dat de functie van de desbetreffende werkne-
mer niet inhoudelijk wijzigt. Dit laatste wordt door Stein bij het formuleren
van zijn standpunt niet expliciet aangegeven.

Deze visie ligt in de lijn van de bepalingen met betrekking tot de overgang
van onderneming. In een dergelijke situatie is geen sprake van novatie, maar
gaan de verplichtingen voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst, inclusief
de anciEnniteit, 66n op 66n over op de verkrijgende werkgever. Wanneer zich
echter een wijziging van omstandigheden voordoet, dan geldt een ontbinding
ten nadele van de werkgever. 159 Eerder is aangetoond dat het alsdan moet
gaan om een belangrijke wijziging.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de bovenstaande problema-
tiek praktisch kan worden opgelost. Allereerst kunnen partijen besluiten om
niet over te gaan tot een beEindiging, maar tot een aanpassing van het dienst-
verband. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om contractueel af te spreken
dat de opgebouwde vakantiedagen en -gelden nog niet worden uitbetaald. Zij
worden dan in de nieuwe dienstbetrekking overgenomen. Dit wordt door de
wet niet uitgesloten. Hieromtrent kan een individuele afspraak worden ge-
maakt. Tot slot wordt erop gewezen dat artikel 7:641 lid 3 Bw bepaalt dat de
werkgever verplicht is om de werknemer onbetaald verlof te verstrekken
voorzover hij dit verlof niet heeft genoten gedurende zijn vorig dienstver-
band.

Een harmonisatie kan (gedeeltelijk) plaatsvinden in de vorm van een CAO.
Door Loonstra is betoogd dat een CAO niet kan zien op regelingen die gaan
over de be8indiging van een arbeidsovereenkomst.160 Dit baseert hij op de
wettelijke definiEring van de CAO, waarin staat dat een CAO ziet op de gedu-
rende de arbeidsovereenkomst in acht te nemen arbeidsvoorwaarden. Dit
(voorlopige) oordeel van I.nonstra deel ik niet. Op het moment dat de
regeling wordt getroffen geldt deze arbeidsovereenkomst nog steeds. Tot de

158   Zie zijn noot onder het arrest van de Hoge Raad 9 maart 1979, Ay 1979, 467
159   Artikel 7:665 BW
160   bonstra 1999, biz. 185-186.
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arbeidsvoorwaarden moet ook de beeindigingswijze, bijvoorbeeld de
opzegtermijn en daarbij behorende regelingen zoals vergoedingen en wacht-

geldaanspraken, worden gerekend. Deze redenatie brengt niet met zich mee
dat een essentieel verschil tussen of voorkeur voor een van beide wijzen van
totstandkoming van een harmonisatieovereenkomst tussen de werkgever en
de werknemer bestaat.

3.2.11 Wilsgebreken

De bepalingen van Boek 3 en 6 BW gelden ook voor het bepaalde in Boek 7
Titel 10 (het civiele gedeelte van het arbeidsrecht).'61 Deze bepalingen gelden
dus ook voor de overeenkomst die tussen de werkgever en de werknemer
wordt afgesloten ten aanzien van het aanpassen van arbeidsvoorwaarden. Dit
betekent dat sprake moet zijn van een aanbod van de werkgever en een
aanvaarding van dit aanbod door de werknemer. 162 In het verlengde hiervan
is het mogelijk dat de werknemer of de werkgever bij het afsluiten van de
overeenkomst heeft gedwaald. 163 Evenzo kan sprake zun van bedreiging,
bedrog of misbruik van omstandigheden.164 In dat geval kan de benadeelde

partij de overeenkomst vernietigen. Als gevolg hiervan wordt de overeen-
komst geacht nimmer te hebben bestaan. Omdat dit grote gevolgen met zich
mee kan brengen, opent de wet de mogelijkheid van de partiEle nietigheid
dan wel de conversie van de rechtshandeling naar een andere (wel toegesta-

ne) vorm. 165
Het arbeidsrecht houdt veelal rekening met de afhankelijke positie waarin

de werknemer ten opzichte van de werkgever verkeert. Zo mag de werkgever
de werknemer niet snel houden aan een genomen impulsief ontslag. 166 Deze
voorzichtige (en werknemers beschermende) werking moet ook worden toe-
gepast op de onderhavige problematiek. Wanneer de rechter een oneigenlijke
psychische druk op de werknemer waarneemt, bestaat de mogelijkheid dat
hij vaststelt dat de werkgever misbruik maakt van de omstandigheden.167 Dit
is echter geen automatisme. De rechter moet alle omstandigheden bij de

161 Zie hieromtrent in het algemeen ook Van Eck 2001.
162 Zie artiketen 3:33 en 3:35 BW.

163 Artikel 6:228 Bw

164  Artikel 3:44 BW. Zie voor een deliniaring van dwang/bedreiging Hoge Raad 27 maart

1992,.9 1992,377. Misbruik van omstandigheden moet worden gezien als een nadere

uitwerking van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, zie Hoge Raad
5 januari 1990 , 311990, 728 en Rijken 1994, biz. 59-60 en de adaar genoemde litera-
tuur

165 Zie artikelen 3:40,3:41 en 3:42 Bw.
166 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 25 maart 1994, JAR 1994, 92, Hoge Raad 8 april 1994, JAR

1994, 95 en Hoge Raad 5 februari 1999, m 1999,652.
167 Zie omtrent misbruik van omstandigheden nader Konijn 1999, blz. 77-143 en Van Eck,

1999.
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beoordeling betrekken, waarbij tevens een rol speelt of de werknemer bij  het
totstandkomen van de beeindigingsovereenkomst werd bijgestaan door een
raadsrnan. 168

169Een goed voorbeeld hiervan vorrnt het arrest Meurs/Ciba-Geigy.
Tussen werkgever en werknemer was beeindiging van het dienstverband af-
gesproken. De essentie van de gemaakte afspraken was dat de werkgever zes
jaar lang een bedrag vanf 40.000,00 zou storten in een koopsompolis. Om
hem moverende redenen stopte de werkgever de betaling. Hij wenste alleen
te betalen wanneer de werknemer akkoord ging met een algehele finale
kwijting. De werknemer stemde hiermee in omdat de tijd waarbinnen de
koopsom fiscaaltechnisch kon worden gestort dreigde te verlopen, hetgeen
voor hem van essentieel belang was voor zijn toekomst. Vervolgens wendde
de werknemer zich tot de rechter om de alsnog betaling van een aantal
bedragen af te dwingen. De werkgever beriep zich op de verleende finale
kwijting. De rechtbank oordeelde dat de finale kwijting was verleend zonder
dat zich een misbruik van omstandigheden of dwang voordeed. Dit stand-
punt werd door de Hoge Raad niet gedeeld. Deze stelde dat

'te dezen sprake is van een bedreiging van zodanige aard dat, gezien de
omstandigheden van het geval, een redelijk oordelend mens daardoor kan worden
beinvloed en dat derhalve Van Meurs de finale kwijting onder invloed van dwang
van de zijde van Ciba-Geigy aan deze heeft verleend'

Het beroep op de verleende finale kwijting slaagde dus niet.
Een toepassing van artikel 150 Rv betekent dat de werknemer in beginsel

moet aantonen dat van een wilsgebrek sprake is. 170 De vraag is of er redenen
bestaan om deze bewijslast om te draaien. Uit de jurisprudentie blijkt dat de
bewijslast soms gedeeltelijk wordt omgekeerd. Alsdan ligt het op de weg van
de werkgever om aan te tonen dat de werknemer op het moment dat de
overeenkomst werd afgesloten wist waarvoor hij tekende.171 Wanneer  dit  het

168 Zie bijvoorbeeld rechtbank Den Haag 26 februari 1992,JAR 1992,6.
169   Hoge Raad 27 maart 1992, .91992,377.
170 Zie bijvoorbeeld president rechtbank Almelo 19 juli 1995,JAR 1995,174.
171 Zie bijvoorbeeld rechtbank 's-Hertogenbosch 17 februari 1984, NJ 1985, 145: bij een

overgang van onderneming wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten met
daarin opgenomen een proeftijd. Deze nieuwe overeenkomst is op zichzelf niet nielig,
maar eventueel kan weI sprake zijn van misbruik van omstandigheden. Kantonrechter
Utrecht 30 juni 1994,JAR  1994,204: de werknemer wist op het moment dat hij tekende
dat hij hierrnce instemde met zijn ontslag. Nu de werkgever de werknemer niet onjuist
heeft ingelicht is de werlaierner aan de overeenkomst gehouden, zelfs wanneer achteraf
blijkt dat de werknemer nict in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering. Ook
kanti,nrechter Apeldoorn, 26 januari 2000, Prg 2000,5439 geeft dit aan: voordat de
werknemers instemden met de wijziging van de arbeidsvoorwaarden is de nicuwe
regeling uitvocrig aan de orde geweest, waarbij de werknemers contact hadden met de

178



geval is, kan hij hier later niet op terug komen. Op dat moment gelden
dezelfde vereisten als bij een 'normaal' beroep op een wilsgebrek. 172

3.3 Het eenzijdigewijzigingsbeding

3.3.1 Inleiding

De wet biedt aan de werkgever de mogelijkheid om een eenzijdige-
wijzigingsbeding met de werknemer af te spreken. Hierdoor ontstaat voor de
werkgever de mogelijkheid om (onder omstandigheden) de inhoud van de
arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen.  V66r 1998 bestond deze  moge-
lijkheid ook naast het toenmalige arbeidsreglement. Het eenzijdigewijzigings-

beding was op dat moment niet in de wet geregeld. Het gebruik van een
eenzijdigewijzigingsbeding werd in principe alleen beperkt door de redelijk-
heid en billijkheid. 173

In 1998 heeft de wetgever de regeling van het arbeidsreglement uit de wet
verwijderd en het eenzijdigewijzigingsbeding in de wet opgenomen. 174 Artikel
7:613 BW bepaalt:

'De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de
bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaar-
de te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft
dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad,
daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken'.

Wellicht kan een in een arbeidsovereenkomst opgenomen eenzijdigewijzi-
gingsbeding een basis bieden voor het eenzijdig door de werkgever invoeren
van geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden. In deze paragraaf wordt deze
mogelijkheid nader bekeken.

FNT'. Om deze reden wordt een beroep op de aanwezigheid van een wilsgebrek

gepasseerd.
172 Voorbeeld hiervan is kantonrechter Delft 7 maart 1996, JAR  1996,  102: de werkgever

heeft ten tijde van het afsluiten van de beeindigingsovereenkomst niet aan de werknemer
gevraagd of hij inmiddels een andere werkkring heeft gevonden. Om deze reden slaagt
een beroep op dwaling niet.  Zie ook gerechtshof Amsterdam 6 juni 1996,JAR 1996, 165:

in een overeenkomst hebben partijen elkaar finale kwijting verleend. De werkgever is bij
het afsluiten van de overeenkomst vergeten rekening te houden met de affinanciering van
de pensioenrechten ingevolge de PSW. De rechter oordeelt dat het de eigen
verantwoordelijkheid van de werkgever is om hier ten tijde van het afsluiten van de
overeenkomst op te letten. Een beroep op dwaling en misleiding wordt niet gehonoreerd,

173 Zie Kamerstukken 24.615, nr. 3, blz. 21 Al\T.
174   Wet van 19 februari 1998, Stb. 1998,107, in werking getreden op 4 maart 1998.
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3.3.2 Het arbeidsreglemen#75

Voordat het huidige artikel 7:613 BW werd geintroduceerd was in de wet een
regeling omtrent het arbeidsreglement opgenomen. De toenmalige regeling
was te vinden in artikel 7A: 1637j en volgende BW. Deze regeling was sedert
1907 onder invloed van de toenmalige industrialisatie in de wet opgenomen.
Dit ging gepaard met de ontwikkeling van ordevoorschriften. Hierbij ont-
stond een wildgroei aan regelingen, waardoor de positie van de werknemer
zwaar onder druk kwam te staan. 176 Hierbij valt te denken aan het opleggen
van hoge boetes bij het overtreden van interne voorschriften. Bovendien
gingen steeds meer werkgevers ertoe over om zich in de arbeidsovereenkomst
een eenzijdige bevoegdheid tot het wijzigen van arbeidsvoorwaarden toe te
kennen.

De wettelijke regeling van het arbeidsreglement beoogde deze negatieve
ontwikkeling tegen te gaan, met name tot het moment dat de collectieve
arbeidsovereenkomst meer uitvoerig in de wet zou zijn geregeld.177 De positie
van de werknemer werd onder andere beschermd door in de wet eisen te stel-
len aan de totstandkoming van een (gewijzigd) arbeidsreglement. Dit bete-
kende onder andere dat de werknemer met het arbeidsreglement moest
instemmen, de werknemer recht had op een gratis exemplaar van het regle-
ment, een exemplaar ter griffie behoorde te worden neergelegd en een exem-
plaar op de werkplek moest worden opgehangen.178 Na acceptatie werkten
de bepalingen van het arbeidsreglement rechtstreeks door in de arbeidsver-
houding. Van de bepalingen van een reglement mocht alleen schriftelijk
worden afgeweken.179 In 1971 werd bovendien in de WOR opgenomen dat de
totstandkoming of wijziging van een arbeidsreglement de instemming van de
ondernemingsraad behoefde. Dit was slechts anders wanneer de aangelegen-
heid volledig in een CAO was geregeld. 180

Het reglement had dus tweezijdigheid als uitgangspunt. Dit kwarn tot
uiting doordat de werknemer het reglement diende te aanvaarden, waarbij
een  stilzwijgende of een veronderstellende acceptatie  niet werd aangenomen.
De wet stelde het reglement dan ook volkomen op dezelfde lijn met de schrif-

175   Zie voor een algemene beschrijving Mcijers 1924, blz. 104-110; Koning 1987, biz. 5 e.v.,
Hansma 1998, biz. 12 e.v.; SER-advies 94/06, blz. 39-44 en Olbers 19963, biz. 314-316.

176   Zie voor een historische beschouwing Truijen 1901; Bles 1907, biz. 398-550; Molengraaf
1953, biz. 628-635 en Olbers 1975.

177   Bles 1907, biz. 405.
178 Artikel 7A: 16371  en I  (oud) Bw. Vergeluk kantonrechter Schiedam 23 januari 1996,JAR

1996, 37; kantonrechter Utrecht   3 1   januari    1996,  ./AR   1996,56   en   Hoge   Raad    11
oktober 1996,JAR 1996,219. Door Fase 1997 werd deze gang van zaken ook weI 'stem-
men met de voeten' genoemd, biz. 14.

179     Artikel 7A: 1637m (oud) BW.
180    Artikel 27 lid 3 WOR.
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telijk aangegane overeenkomst. 181 Wijziging  van het arbeidsreglement  was
dus mogelijk. De werknemer moest hiermee wel instemmen. Een weigering
van de werknemer werd aangemerkt als een opzegging van de arbeidsover-
eenkomst tegen uiterlijk de dag waarop het reglement werd ingevoerd,
gewijzigd of ingetrokken.182 Wanneer deze termijn korter was dan de opzeg-
termijn, was de werkgever schadeplichtig. Overigens was dit ook meteen de
zwakte van de regeling. Weliswaar hoefde de werknemer niet met een wijzi-
ging in te stemmen, maar een weigering had een v6rstrekkend gevolg:
beeindiging van de arbeidsrelatie. Van een daadwerkelijke tweezijdigheid
was dan ook geen feitelijk sprake.

De wettekst gaf geen definitie van het begrip 'arbeidsreglement'. In het
algemeen werd aangenomen dat het een door de werkgever vastgestelde
regeling betrof, bestemd om voor alle of bepaalde groepen van werknemers
in  dienst van de werkgever te gelden. 183 Onduidelijk was echter welke
kwesties inhoudelijk in een reglement konden worden geregeld. De meningen
hieromtrent waren verdeeld. 184

Sommige schrijvers waren van mening dat het begrip 'arbeidsreglement'
ruim moest worden opgevat. 185 Naast ordevoorschriften waren volgens  hen
ook andere arbeidsvoorwaardenregelingen onderworpen aan het arbeids-
reglement. Bovendien vonden deze schrijvers dat een arbeidsreglement ook
rechtsgeldig bestond wanneer niet aan alle wettelijke totstandkomings-
vereisten, zoals depot van het reglement ter griffie, was voldaan. Andere
auteurs waren het tegendeel van mening. 186 Zij vonden dat een arbeidsregle-
ment alleen rechtsgeldig bestond wanneer aan alle wettelijke totstandko-
mingsvereisten was voldaan. Bovendien konden in hun ogen in een regle-
ment alleen ordevoorschriften worden opgenomen. Tot slot mag niet worden
vergeten dat een aantal schrijvers er een genuanceerdere mening op na
hielden. 187

De Hoge Raad heeft zich  in de bijna 90 jaar dat het artikel in de  wet was
opgenomen nooit uitgelaten over de vraag welke 'stroming' de juiste was.

181   Zie ook Meijers 1924, biz. 71-72.
182 Aldus artikel 7A: 1637k  (oud)  BW. Zie bijvoorbeeld kantonrechter Schiedam 23 januari

1996, JAR 1996,37; rechtbank Dordrecht 27 mei 1992, M 1993, 128 en kantonrechter
Utrecht 31 januari 1996, JAR 1996,56.

183 Zie bijvoorbeeld Meijers 1924, biz. 40 en Asser-De Leede nr. 431
184 Zie hieromtrent alsmede voor andere definiEringen de conclusie van AG Mok (en in het

bijzonder onderdecl  2.1)  bij  Hoge  Raad 7 oktober  1988,  Al  1988,  335  (IBM) en Koning
1987, blz. 14-21.

185   Slagter 1977, blz. 666; Van der Heijden 1984, blz. 585; Asser-De Izede, 7e druk, 1994,
biz. 312.

186 Dit bleek met name uit de toenmalige losbladige commentaren op artikel 27 WOR.
Evenzo De Bijll Nachenius 1979, biz. 91.

187  Koning 1987, met name biz. 49. Deze visie heeft hij later meer opgerekt naar de
restrictieve opvatting, zie Koning 1996, blz. 144.
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Wel  lichtte  hij  in   1988  in een tweetal arresten een tipje  van de sluier  op. 188

Volgens de Hoge Raad was het mogelijk dat ook wanneer niet aan alle
wettelijke vereisten was voldaan een rechtsgeldig arbeidsreglement bestond.
In het verlengde hiervan oordeelde  de  Hoge  Raad  in   1992  dat ook wanneer
het arbeidsreglement niet ter griffie was gedeponeerd of opgehangen op de
werkplek (en dus niet werd voldaan aan alle wettelijke vereisten), een regeling
als arbeidsreglement kan worden aangemerkt. 189

Daarnaast vond nog een andere ontwikkeling plaats.  In 1956 accepteerde
de Hoge Raad de mogelijkheid om in een arbeidsovereenkomst een incorpo-
ratiebeding op te nemen. Door een dergelijk beding maakten de geincorpo-
reerde regelingen onderdeel  uit van de arbeidsovereenkomst. 190 Hierdoor

ontstond de mogelijkheid om een pseudo-reglement te ontwikkelen. 191 Voorts
namen werkgevers steeds vaker een beding in de arbeidsovereenkomst op dat
hun het recht gaf om de inhoud van de arbeidsovereenkomst eenzijdig te
wijzigen. In de (schaarse en met name lagere) jurisprudentie werd een derge-
lijk  eenzijdigewijzigingsbeding in principe geaccepteerd. 192 Daarbij  werd  de
aan de werkgever toekomende eenzijdigewijzigingsbevoegdheid beperkt door
de redelijkheid en billijkheid. '93 Al deze ontwikkelingen brachten de wetgever
tot de beslissing om de wet te wijzigen.

3.3.3 Het SER-advies

De introductie van het eenzijdigewijzigingsbeding in de Nederlandse
wetgeving onder gelijktijdige verwijdering van het arbeidsreglement uit de
wet was oorspronkelijk een onderdeel  van een wijziging van de WOR. 194
Hiermee werd beoogd de WOR te moderniseren, waarbij uitwerking werd
gegeven aan een duidelijk en werkbaar basisniveau van ordening en bescher-
ming. 195 In het verlengde hiervan erkende het Kabinet een toenemende
noodzaak van maatwerk binnen bedrijven. 196

De indiening van het wetsvoorstel werd voorafgegaan door een verzoek
van de minister aan de SER om advies uit te brengen omtrent de vraag

188      Hoge  Raad 7 oktober   1988,   ROR   1988, 34 (AKZO);  Hoge  Raad 7 oktober   1988,   ROR
1988, 35 en 19 1989, 335 (IBM) alsmede de annotatie van Vas Nunes 1989a.

189    Hoge Raad 22 mei 1992, NJ 1992, 607 (COR Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen).
190    Hoge Raad 4 mei 1956, 19 1956,299.
191 Zie hieromtrent ook Hoffmans 1992.
192 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Amsterdam 19 maart 1992,4 1992,3672, KG 1992,

403.

193 Zie bijvoorbeeld  Hoge  Raad   1  juli   1976,  NJ  1977,  48,  Hoge  Raad 7 oktober  1988,  m
1989, 335 (IBAI), kantonrechter Amsterdam 5 december  1995,  81  1996,4474  en
kantonrechter Den Haag 16 september 1998, ktg. 1999,5168.

194 Wetsvoorstel 24.615.
195 Karnerstukken 24.615, nr. 3, blz. 2-3 MVT.
196 Kamerstukken 24.615, nr. 3, biz. 3 Af\T.
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'of de uit 1907 daterende wettelijke regeling van het arbeidsreglement in de
huidige vorm gehandhaafd dient te wor(len'.197

Daarbij ging de gedachte van de minister ernaar uit om de regeling van het
arbeidsreglement uit de wet te verwijderen. Hiervoor in de plaats moest het
Burgerlijk Wetboek aangeven dat een in de arbeidsovereenkomst opgenomen
eenzijdigewijzigingsbeding ten gunste  van de werkgever nietig  was. 198 Wij-

ziging van de afgesproken arbeidsvoorwaarden zou dan alleen in onderling
overleg kunnen plaatsvinden. Bij gebrek aan overeenstemming zou het vol-
gens de minister op de weg van de werkgever liggen om de arbeids-
overeenkomst te (laten) beBindigen of de rechter te verzoeken om toestem-
ming te verlenen om de beoogde wijziging te mogen doorvoeren. De rechter
moest dan de onderlinge belangen afwegen en mede aan de hand van de
redelijkheid en billijkheid tot een beslissing komen. Daarbij moest de rechter
het beginsel als uitgangspunt nemen dat een eenzijdige wijziging van de
inhoud van een arbeidsovereenkomst niet is toegestaan. Bij het beoordelen
van het verzoek om toestemming kon de rechter zich volgens de minister
laten leiden door de vraag

'of voldoende overleg binnen de onderneming heeft plaatsgevonden, waarbij
bijzonder gewicht lijkt toe te komen aan de eventuele instemming van de
ondernemingsraad (of andere vorm van personeelsvertegenwoordiging) en aan de
vraag of de (gewijzigde) regeling door een grote meerderheid van de overige
werknemers is aanvaard'.199

De minister achtte het niet noodzakelijk om aan de ondernemingsraad een
instemmingsrecht te verstrekken bij de (eenzijdig) door de werkgever vast te
stellen arbeidsvoorwaardenregelingen, omdat deze mogelijkheid niet be-
stond.

De  SER  kwam  tot een verdeeld advies. 200  Op een aantal belangrijke
onderdelen konden de leden van de SER geen overeenstemming bereiken. De
werknemersleden en een aantal kroonleden waren met de minister van
mening dat de regeling van het arbeidsreglement uit de wet kon worden
verwijderd. Ook de gedachte van de minister met betrekking tot de nietigheid
c.q. vernietigbaarheid van een eenzijdigewijzigingsbeding achtte dit decl van

197 Brief' minisler aan  de  SER 16 lebruari 1990, opgenomen als  bolage in SER-advies  94/06
Het arbeidsreglement, het instemmingsrechi van de ondernemingsraad.

198 De werknemer zou dan in tegenstelling tot de toenmalige situatie onder het
arbeidsreglement niet zijn arbeidsovereenkomst hebben opgezegd.

199 Brief minister SZW aan SER d.d. 16 februari 1990 opgenomen als bolage in SER-advies
94/06

200 /fet arbeidsreglement; het instemmingsrecht van de ondernemingsraad, SER-advies
inzake het arbeidsreglement en het instemmingsrecht van de ondernemingsraad,
publicatie 6-20 mei 1994,94/06. Zie voor een bespreking Wijnheijer 1994.
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de Raad een goede oplossing.201 Een eventueel door de ondernemingsraad
verleende instemming zou aan de nietigheid van het beding niets afdoen.

Vervolgens werd niet uitgesloten dat een rechter een beroep door de werk-
gever op de artikelen 6:258 lid  1 Bw (onvoorziene omstandigheid) of 6:248 lid
2 BW (redelijkheid en billijkheid) zou honoreren. Voorts werd crop gewezen
dat een uiteindelijke bescherming van de werknemer door een door de rech-
ter te verrichten marginale toets op basis van de redelijkheid en billijkheid
onvoldoende bescherming zou bieden. Wel wilde dit deel van de Raad de
geldigheid van een incorporatiebeding betreffende een CAO handhaven.

De ondernemersleden waren een andere mening toegedaan.202 Volgens
hen had de Hoge Raad (meer) duidelijkheid gegeven omtrent de status van
het arbeidsreglement. 203 Werkgevers zouden kunnen kiezen voor een
incorporatie van arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst of het
opstellen van een arbeidsreglement Hierdoor zou geen noodzaak bestaan
om de regeling van het arbeidsreglement uit de wet te verwijderen. Tegen
het voorstel om eenzijdigewijzigingsbedingen nietig te verklaren maakte dit
deel van de SER 'zeer ernstig bezwaar':204

'(...)  Het voorstel houdt  op geen enkele wijze rekening  met het gebruikelijke
collectieve overleg van de ondernemer met de OR over wijzigingen van
arbeidsvoorwaarden in de onderneming (...)'.

Nietigheid van een eenzijdigewijzigingsbeding zou een onwerkzame situatie
met zich meebrengen omdat dan binnen 66n organisatie meerdere soorten
arbeidsvoorwaarden zouden gelden. Daarnaast vond dit deel van de SER de
gevolgen van de voorgestelde regeling onduidelijk. Zo was onduidelijk wat als
'arbeidsvoorwaarde' moest worden aangemerkt. Het hanteren van een ruime
definitie betekende in hun ogen dat het instructierecht wordt beperkt. Vol-
gens hen voldeed de toenmalige situatie, waarbij de redelijkheid en billijkheid
voor maatwerk zorgden.

Bovendien waren de ondernemersleden van mening dat de nietigheid van
een eenzijdigewijzigingsbeding niet zou moeten gelden voor arbeidsvoor-
waardenregelingen die met de ondernemingsraad worden afgesproken, onge-
acht de vraag of deze al dan niet onder het bereik van artikel 27 WOR vallen.

201    Zie met name bladzijde 73 e.v. van SER-advies 94/06.
202   Zie met name bladzijde 82 e.v. van SER-advies 94/06.
203     Hoge Raad 7 oktober  1988,  ROR  1988,34 (AKZO); Hoge Raad 7 oktober  1988, 191989,

335 (IBM), Hoge Raad 22 mei 1992, 31 1992,67 en Hoge Raad 11 oktober 1996, JAR
1996, 219.

204 Biz. 85 SER-advies 94/06.
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3.3.4 De parlementaire behandeling

Wellicht vanwege dit verdeelde advies formuleerde de regering een eigen
voorstel. Het kabinet constateerde dat bij het vaststellen en wijzigen van
bedrijfsregelingen met arbeidsvoorwaardelijke gevolgen de invloed van

(vertegenwoordigers van) de werknemers beperkt is. Dit zou alleen anders

zijn wanneer de regeling inhoudelijk zou worden uitgewerkt door middel van
een CAO.205 Ook werd vastgesteld dat een ondernemingsraad in het alge-
meen niet beschikt over een algemeen instemmingsrecht bij het vaststellen,

wijzigen of intrekken van bedrijfsregelingen. De praktijk wees uit dat een be-
drijfsregeling slechts zelden kon worden aangemerkt als een arbeidsreglement
in de zin van de toenmalige artikelen 7A: 1637j-m BW.206 Omdat werkgevers

steeds vaker gebruik maakten vna een eenzijdigewijzigingsbeding was volgens
het kabinet een onwenselijke situatie ontstaan.207 Deze eenzijdigewijzigings-

bevoegdheid werd volgens het kabinet slechts beperkt door de redelijkheid en
bill"kheid:

11

'Redelijkheid en billijkheid kunnen onder omstandigheden met zich brengen dat
de werknemer niet gebonden is aan het wijzigingsbeding, hetgeen de werknemer

in het algemeen zal moeten aantonen'.208

Vervolgens werden in de toelichting als voorbeelden genoemd: verlaging van

een onkostenvergoeding of afschaffing van een gratificatie. Of dit redelijk
was, hing volgens het kabinet afvan de omstandigheden van het geval, zoals:

-      Is rekening gehouden met een redelijke overgangstermijn?
-     Betreft het een tijdelijke ofeen permanente wijziging?

-   Wordt de beslissing ingegeven door externe omstandigheden, bijvoor-
beeld een wijziging van de wetgeving, welke met zich meebrengen dat
de financieel-economische situatie waarin de onderneming verkeert on-
der druk komt te staan?

-      Op welke wijze is de ondernemingsraad bij het vaststellen of het wijzi-
gen van de regeling betrokken?

Het kabinet achtte deze situatie onwenselijk. Werknemers zouden over
meer invloed moeten beschikken op de vaststelling van de arbeidsvoorwaar-

205 Kamerstukken 24.615, nr. 3, blz. 20 MVT
206   Hiermee werd uitgeg:lan van een beperktere definitie van het arbeidsreglement, hetgeen

eigenlijk nimmer als zodanig door de Hoge Raad is vastgesteld.
207 Daarbij werden eenzijdigewijzigingsbedingen gedefinieerd als 'bedingen op grond

waarvan de werkgever de bevoegdheid heeft in de toekomst de arbeidsvoorwaarden
eenzijdig te wijzigen, dus zonder dat hij daarvoor dc toestemming van de werknemer
betreft, zie Kamentukken 24.615, nr. 3, blz. 21 AfvT.

208 Kamemukken 24.615, nr. 3, blz. 21 ANT.
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den op ondernemingsniveau. Dit zou door nieuwe wetgeving moeten worden
bewerkstelligd. Het wetsvoorstel beoogde dan ook:

'het terugdringen van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door werkge-
vet·s' 209

Hiertoe werd een nieuw artikel 7:613 BW voorgesteld:

'1.   De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem
de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeids-
voorwaarden te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig
belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou
worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
moet wijken.

2.  De werkgever wordt vermoed een zodanig zwaarwichtig belang te hebben,
indien de betrokken wijziging in de arbeidsvoorwaarden voortvloeit uit een de
werkgever bindende collectieve arbeidsovereenkomst, dan wel uit een rege-
ling die is vastgesteld in overeenstemming met de ondernemingsraad'.210

Deze formulering beoogde:

' 1.     Aan werknemers adequaat niveau van bescherming tegen eenzijdige wijziging
van arbeidsvoorwaarden wordt geboden. Uitgangspunt is dat arbeidsvoor-
waarden in beginsel niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

2. Rekening wordt gehouden met het belang van werkgevers om de arbeids-
voorwaarden te ordenen. Aansluiting wordt gezocht bij de in de praktijk
gangbare wijze van ordening van arbeidsvoorwaarden.

3.   Zo min mogelijk wordt ingegrepen in het systeem van arbeidsvoorwaarden-
vorming en arbeidsverhoudingen, gezien ook de belangrijke verantwoorde-
lijkheid van sociale partners zelf. De geschetste ontwikkelingen vergen geen
door de wetgever op te leggen fundamentele koersverlegging;

4. Aangesloten wordt bij de inzake de arbeidsvoorwaardenvorming voortschrij-
dende decentralisatie en differentiatie.

Een meer geprononceerde rol van de ondernemingsraad bij de totstandkoming
van arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau zal - binnen het kader van de
CAO en onverlet de voorrangspositie van de CAO - een te verwachten gevolg zijn
van het wetsvoorstel.'211

Door in het tweede lid van het voorgestelde artikel 7:613 BW de aanwezig-
heid van een zwaarwichtige reden aan te nemen wanneer overeenstemming
met de ondernemingsraad was bereikt, zou het voor de werkgever 'van

212evident belang' worden om deze met de medezeggenschap te bereiken.

209 Kameistukken 24.615,  nr.  3,  biz.  21  MVT.
210 Kamerstukken 24.615, nr. 1 en nr. 2, biz. 8.
211 Kamerstukken 24.615, nr. 3, blz. 21-22 AiFT.
212 Kamentukken 24.615, nr. 3, blz. 22 #fVT.
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Een extra instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de vaststelling
van arbeidsvoorwaarden werd echter niet noodzakelijk geacht.213 Dit zou een
te ingrijpende wijziging in het systeem van arbeidsvoorwaardenvorming bete-
kenen. Een overeenstemming tussen ondernemer en de ondernemingsraad is
geen (soort van) CAO en werkt niet automatische in de individuele arbeids-
voorwaarden   door. 2 14 De medezeggenschap bindt individuele werknemers
dus niet.

Op grond van een door de minister overgenomen amendement is

gedurende de parlementaire behandeling de oorspronkelijke formulering van
'een beding' vervangen door 'een schriftelijk beding'215: de rechtszekerheid en
de herkenbaarheid vereisen dat een eenzijdigewijzigingsbeding schriftelijk in
de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Ook werd tijdens de parlemen-
taire behandeling gediscussieerd over de vraag of de ondernemingsraad wel
beschikt over voldoende deskundigheid om over arbeidsvoorwaarden te
oordelen. Daarbij werd het onwenselijk geacht dat de ondernemingsraad bin-
dende invloed kreeg op de arbeidsvoorwaardenvorming ten aanzien van
individuele werknemers.216

Gedurende de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer is binnen
de vaste Kamercommissie uitgebreid gediscussieerd over de status van het
eenzijdigewijzigingsbeding.217 Dit leidde ertoe   dat  de  in het tweede   lid  van
het wetsvoorstel aan de ondernemingsraad toegekende positie uit het
wetsvoorstel werd verwijderd. Dit vond plaats onder druk van de vakorgani-
saties, die gedurende de parlementaire behandeling met betrekking tot deze
kwestie hebben gelobbyd.218 Als gevolg hiervan  is het tweede artikellid  inge-
trokken.219 Desalniettemin was het niet de bedoeling om een verandering in
de bestaande situatie aan te brengen220:

'In het oorspronkelijke voorstel zoals dat was ingediend bij de Tweede Kamer,
was het vermoeden opgenomen dat de werkgever een dergelijk zwaarwichtig
belang heeft wanneer de regeling is vastgesteld in overeenstemming met de
ondernemingsraad. Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer is
het wettelijke vermoeden geschrapt. Dit neemt niet weg dat bij het antwoord op
de vraag of het belang van de werkgever voldoende zwaarwichtig is, een rol kan
spelen of er overeenstemming is bereikt met de ondernemingsraad over de

213 Kameistukken 24.615, nr. 3, biz. 23-24 MVT. Fen dergelijk algemeen instemmingsrecht
werd overigens wel als amendement ingediend, zie nr. 24 en nr. 25, maar haalde het
uiteindelijk niet.

214 Kamerstukken 24.615, nr. 3, biz. 27 MVT en nr. 9, blz. 3 en 6.
215 Kamerstukken 24.615, nr.  15 en Kamentukken 24.615, nr. 28, biz. 34-35 verslag van het

wetgevingsoverleg d.d 14 april 1997.
216 Karneistukken 24.615, nr. 7, biz. 20-24 en nr. 9, blz. 30-32.
217 Kamerstukken 24.615, nr. 28, biz. 4.
218   Zie Van der Heoden 1998, blz. 211 en Hansma 1998, blz. 373.
219 Kamerstukken 24.615, nr. 28, biz. 34.
220 Kamerstukken 24.615, nr. 818, blz. 9 M\'A en Pasman 19991.
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wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling die de werkgever nastreeft. Het is
aan de werkgever om aan te tonen dat er sprake is van een zodanig zwaarwichtig
belang dat het belang van de werknemer daarvoor naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid moet wijken'.

Gedurende de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd
verder inhoudelijk geen noemenswaardige aandacht meer besteed aan de
positie van het eenzijdigewijzigingsbeding.221 Op 4 maart 1998 trad de wet in
werkirlg.222

3.3.5 Het eenzijdigewijzigingsbeding in Belgie

Alvorens dieper in te gaan op de problemen die in Nederland bij het
eenzijdigewijzigingsbeding spelen, waaronder de vraag of hiermee een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan worden bereikt, is het voor een
goed begrip interessant om te kijken naar de ons omringende landen.

Bij onze zuiderburen is ervoor gekozen om in artikel 25 WAO het opne-
men van een eenzijdigewijzigingsbeding te verbieden:

'Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden
van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen is nietig'.

Deze tekst kent geen uitzondering, terwijl de Nationale Arbeidsraad en de
Karnercommissie bij de behandeling van het wetsvoorstel hadden aangege-
ven dat het verbod alleen beperkt werd tot de essentidle elementen van de
overeenkomst. 223  Het  Hof van Cassatie heeft deze nuancering overgeno-
nlen224:

'(...) uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling toepassing vindt op bedingen
die betrekking hebben op de wijziging van essentiEle bestanddelen van de overeen-
komst, maar niet op wijziging van bijkomstige, tussen partijen overeengekomen
voorwaarden;
Overwegende  dat het arbeidshof vaststelt dat de overeenkomst van partijen geen
essentieel bestanddeel van die overeenkomst is, derhalve wettig beslist dat de
arbeidsplaats door verweerster „eenzijdig kon worden gewijzigd in zoverre aan de
in het arbeidsreglement gestelde voorwaarden was voldaan.'

In een (collectieve) arbeidsovereenkomst kan dus t6ch een eenzijdigewijzi-
gingsbeding worden opgenornen. Het wijzigingsrecht is echter beperkt tot de

221 Zie onder andere Kamerstukken 24.615, nr. 8lb.
222 Stb. 1998,107.
223   Kamercommissie Gedr. St. Kamer 1977-78,293/4,9-10.
224   Hof van Cassatie 14 oktober 1991, AC 1991/92. Zie ook Hof van Cassatie 1 februari

1980, Rw 1980-1981, 1781-83 en Hof van Cassatie 27 juni 1988, Rw 1988-1989,
25:846-7 Zie hieromtrent ook Van Eeckhoutte 1999a, nr.  467.
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niet-essentiele onderdelen van de arbeidsovereenkomst. Voor wat betreft de
discussie wat als een essentieel onderdeel moet worden aangemerkt verwijs ik
naar de discussie zoals weergegeven in subparagraaf 2.1.4. Daarnaast kan
ook de goede trouw het gebruik van het wijzigingsrecht beperken.225 Bij een

ongeoorloofd gebruik van dit recht door de werkgever is sprake van wan-
prestatie.226 De werknemer kan dan nakoming van de overeenkomst vorde-
ren of stellen dat de arbeidsovereenkomst op een onregelmatige wijze onmid-
dellijk is beeindigd.227 Het is dan niet belangrijk of de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst was beoogd.228

In Belgie kent de wet een absoluut verbod tot het opnemen van een
eenzijdigewijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst. Blijkens artikel 25
AOW is dan sprake van een nietig beding. De aanwezigheid van een
zwaarwichtige reden is daarbij niet vereist. Weliswaar heeft de jurisprudentie
dit verbod alleen beperkt tot de essentitle onderdelen van de arbeidsovereen-
komst, maar gesteld kan worden dat de beperking van de eenzijdigewijzi-
gingsbevoegdheid verder gaat dan Nederland. In Nederland is het immers in
principe wel mogelijk om op basis van een eenzijdigewijzigingsbeding een
essentitile arbeidsvoorwaarde eenzijdig te wijzigen, mits hiervoor een
zwaarwichtige reden aanwezig is.

3.3.6 Het eenzijdigewijzigingsbeding in Duitsland

De Duitse wet bevat geen bepaling met betrekking tot het eenzijdigewijzi-

gingsbeding, maar dit betekent niet dat het bij onze oosterburen een onbe-
kend verschijnsel is. De werking ervan wordt aan het 'normale' recht overge-
laten, waarbij de wijzigingsruimte in principe door het contract wordt be-

225 Van Eeckhoutte 1999a, nr. 467 en voorzitter arbeidsrechtbank Brussel 22 februari 1999,
,/77- 1998,281: wijziging van toekomstige arbeidsvoorwaarden niet toegestaan.

226    Zie Hof van Cassatie 14 oktober 1991, Rw 1991-1992, 24: 809-10, Grote ant,ten nr. 13;
Hof van Cassatie    17    mei    1993, Rw 1993-1994,    12:   403: het wijzigingen   van   de
arbeidstijd betreft een essentitle wijziging van de arbeidsovereenkomst; Hof van Cassatie
13 oktober 1997,JIT 1997, 481 (met nootJ.F. Neven en Hof van Cassatie 30 november
1998„/771999,150.

227 Van Eeckhoutte 1999a, nr.  641; Hof van Cassatie 27 april 1977,177 1978,  107; Hof van
Cassatie 7 maart  1994,  R W 1994-95, blz. 228; Hof van Cassatie 23 juni  1997, AC 1997,
293; Arbeidshof Brussel 7 maart 1997, Rw 1997-98, biz. 128-129 en Hof van Cassatie 23
december 1996, AC 1996-97, nr  524.

228 Hofvan Cassatie 10 februari 1992, Rw 1992-93, 155.

189



paald.229 Een vormvoorschrift bestaat dus niet. Evenzo is het onomstreden
dat een wijzigingsbeding ook in een CAO kan worden opgenomen.230

In de literatuur worden een drietal varianten231 onderscheiden, te weten:
-  het Mderndsvorbehalt. afgesproken wordt dat de werkgever een

specifieke verplichting eenzijdig mag betindigen ofwijzigen;
-     het Anderungsvorbehalt. is van algemenere aard en ziet op (nagenoeg)

de hele inhoud van de arbeidsovereenkomst;
-   het Freiwilligkeitsvorbehalt de werkgever geeft aan dat een voordeel

voor de werknemer vrijwillig wordt verstrekt; deze kan hierop geen
recht doen gelden - hiermee wordt beoogd te voorkomen dat een (ver-
worven) recht ontstaat.

De rechter accepteert een algemeen Freiwilligkeitsvorbehalt niet.

Eventueel wordt het omgezet in een Mderizifsvorbehdt.232 Om deze reden
zal ik het Freiwilligkeitvorbehalt verder niet meer bespreken. Een Ande-
rungsvorbehalt wordt door de rechter in principe wel geaccepteerd, mits aan
de hieronder nader te noemen vereisten wordt voldaan.

Uit de jurisprudentie blijkt dat een rechtsgeldig Vorbeha/t aan een drietal
vereisten moet voldoen. Allereerst moeten de onderlinge verplichtingen van
werkgever en werknemer zich met elkaar verhouden.233 Dit wordt de Ausu-
bungskontrolle genoemd. Daarnaast moet het Widenuhrechtvoldoen aan de

billijkheidstoets (biUiges Ennessen) zoals bedoeld in § 315 BGB.234 Zo heeft de
rechter in het verleden een aantal malen een loonvermindering als buiten-
sporig aangemerkt.235 Tot slot is het niet mogelijk om door middel van een

229     Zie ook Jaspers  1997,  blz. 84; Sievers  2002 en Schitker/Grau 2002. Volledigheidshalve
wordt erop gewezen dat met ingang van 29 november 2001 de algemene bepalingen van
het Duitse Burgerlijk Wetboek is gewijzigd onduidelijk is in hoeverre dit effect heeft op de
regeling van het eenzijdigewijzigingsbeding. Zie hiervoor nader bijvoorbeeld Schnitker/
Grau 2002.

230   Rost 1999,510; Schaub 2000, § 31, nr. 31 en Heidelberger Kommentar 1999 § 2 KSchG
nr. 31 e.v

231 Overigens brengt Hromadka 1992, blz 237, slechts een tweedeling aan. Hij erkent de
kistungsbestimmungsrechte (uitwerking van de regeling) en het Anderungsvorbehalt
(wijziging van een concrete regeling).

232   Kittner/DRubler/Zwanziger 1999, nr. 75.
233 Zie bijvoorbeeld BAG 7.10.1982, APBGB § 620 Teikundigung nr. 5.
234  Zie BAG 30.8.1978, DB 1978, 480; BAG 7.10.1982, APBGB § 620 (Tedkundeung} nr. 5;

EzA § 315 BGB nr 28; BAG 13.5.1987, AP BGB §305 (Billigkeitskontrolle) nr. 4;
D8rner/Lukzac/Wildschutz 1999, nr. 1328; Heidelberger Kommentar 1999, § 2 KSchG
nr.  80;  Kittner/Diiubler/Zwanziger  1999,  nr.  89

235  BAG 13.5.1987 APBGB § 305 (Billigkeitskontrolle)   nr. 4 (31%); BAG 15.11.1995 APTVG
§  1  1 TaIiATertrige Lufthansa) nr. 20 (15°/0) en BAG 28.5.1997 AP BGB § 611 Arzt-Kran-
kenhaus-Vertrag nr. 36 (75%)
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Vorbehalt  de  kern  van de overeenkomst te wijzigen 236 of dwingende
ontslagvoorschriften te omzeilen.237

Uit de jurisprudentie blijkt dat (grofweg) een drietal wijzigingsniveaus
bestaan, te weten238:
-    nach freien Belieben;
-     nach freiem Ermessen, of
-    nach billigem Ermessen.

De eerste twee bevoegdheden benadert de rechtspraak terughoudend. De

eenzijdigewijzigingsbevoegdheid wordt immers beperkt door het dwingende
recht, waardoor het niet mogelijk is om de essentialia van de arbeidsovereen-
komst eenzijdig aan te passen.239 Een beroep op een Widerrufsvorbehalt naar
freiem Belieben of Freiem Ermessen is ingevolge § 134 BGB veelal nietig.240
Hiervan is volgens de rechter sprake wanneer de balans tussen verplichtingen
en tegenverplichtingen fundamenteel wordt verstoord, bijvoorbeeld door het
ontstaan   van een nieuwe arbeidsovereenkomst. 241 Omdat   met een beding
naar /reiem Beheben of naar freien Ennessen de onderlinge verplichtingen
ongecontroleerd kunnen worden gewijzigd (waaronder de essentialia), acht
Kraus een dergelijke formulering niet toegestaan.242 Schaub is genuanceer-

der. Hij stelt dat bij een algemeen Vorbehalt geen sprake is van een nietig
beding. Het beding mag echter niet willekeurig worden gebruikt. 243  Dit

betekent dat een beding naar freiem Belieben of freien Ermessen in de prak-

tijk niet veel voorstelt. In Duitsland wordt uitsluitend een beding nach bi#i-
gem Ermessen geaccepteerd. Hiermee wordt bedoeld dat de werkgever

236   Zie BAG 12.12.1984, AP nr. 6 zu § 2 KSchG; BAG 7.10.1982, AP nr. 5 zu § 620 BGB
C Teilktind*un,0 en BAG 12.3.1992 NzA 1992,938. In discussie is nog wei of een
incorporatiebeding van een CAO wel met zich mee kan brengen dat in het kernbereik
wordl getreden, zie bevestigend Heidelberger Kommentar 1999, § 2 KSchG nr. 31 e.v.
en ontkennend Backmeister/Trittin 2000, § 2 KSchG.

237   Hromadka 1992, biz. 238 en Backmeister/Trittin 2000, § 2 KSchG. nr. 23. Deze laatste

onder verwi.izing naar BAG 12.12.1984 NZA 1985, 321 ook opgenomen in DB 1985, 1240

en AP nr. 6 zu § 2 KSchG en Kraus 1997, blz. 66.
238 Zie hieromtrent ook Hromadka 1992, biz. 237, Kraus 1997, blz. 14 en Schaub 2000

§ 81, nr. 341.
239    Zie BAG 4.2.1958, AP nr.  1  zu § 620 (TeiL*und*ung); BAG 7.10.1982 AP nr.  5 zu § 620

BGB (Teilkunc@ung); EzA § 315 BGB nr. 28; BAG 12.12.1984, APnr. 6 zu § 2 KSchG;
BAG   12.3.1992,   NZA   1992,938;  Rost   1999,  biz.  506;  Backmeister/Trittin  2000,  §  2
KSchG, nr. 24; Rost 1999, blz. 506-508 en Kraus 1997, blz. 67.

240 Kraus 1997, biz. 66; D6rner/Lukzac/Wildschutz 1999, nr. 1329 en Heidelberger
Kommentar 1999, § 2 KSchG nr. 77.

241    Zie BAG 13.5.1987 APnr. 4 zu § 305 BGB (Billigkeitskontroile) en BAG 7.10.1982 AP nr.  5

zu § 620 BGB (Teilhindibing).
242   Kraus 1997, biz. 67.
243   Schaub 2000 § 81, nr. 344 en bijvoorbeeld BAG AP 18 zu § 242 BGB (Ruhegehalt).
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'Gleichsam wie ein Unparteiischer seine Interessen und die Belangen der
Arbeitnehmers zu vergegen whrtigen, sie gegeneinander abzuwigen und danach
seine Entscheidung zu treffen'.244

Volledigheidshalve  wil  ik er nog op wijzen dat uit de jurisprudentie blijkt dat
wanneer een Anderungs- of Widerrufsvorbehalt is afgesproken, de procedure
van de Andeningski*dikzing niet meer kan worden gevolgd.245 Dit neemt

echter niet weg dat voor beide binnen het recht voldoende plaats is. De
Anderungskundigung kan worden gezien als een noodrem bij een falend
eenzijdigewijzigingsbeding. 246

3.3.7 Het eenzijdigewijzigingsbeding in het Verenigd Koninkrijk

De situatie in het Verenigd Koninkrijk wijkt in essentie niet veel af van de
Duitse situatie. Ook daar ontbreekt een wettelijke regeling en geldt als uit-
gangspunt dat gemaakte afspraken niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd.
Ook is het eenzijdigewijzigingsbeding niet in de wet geregeld. In het alge-
meen wordt echter geaccepteerd dat een eenzijdigewijzigingsbeding kan wor-
den afgesproken. Daarbij maakt het niet uit of dit expressed of implied ge-
beurt.247 Uiteindelijk zal de omschrijving van het beding de doorslag geven.
Bij een beperkte omschrijving van het beding kan sprake zijn van een breach
of contract.248 Bovendien zal een beroep op het eenzijdigewijzigingsbeding
ook redelijk (reasonable) moeten zijn. Zo accepteerde de Court of Appeal
niet dat de werkgever op basis van een eenzijdigewijzigingsbeding een
aandelenoptieregeling introk zonder hiervoor enige vervangende regeling in
de plaats te stellen.249 Daarenboven is het niet mogelijk om bij de aanpassing
in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen te handelen.

Desalniettemin bestaan tussen de Duitse situatie en de situatie in het
Verenigd Koninkrijk ook enige verschillen. In Duitsland wordt blijkens de
jurisprudentie de contractvrijheid van partijen om een eenzijdigewijzigings-
beding af te sluiten en hiervan gebruik te maken, beperkter uitgelegd dan in

244      BAG AP 18 zu  § 242 BGB (Ruhegchalt).
245  Zie BAG 7.10.1982, APBGB § 620 ( Tcilktindgwig} nr.  5, BAG 24.8.1982, APnr. 3 zu § 2

KSchG 1969 en Heikic/beFr Kommentar 1999, § 2 KSchG nr. 83.
246   Hromadka 1996, biz. 13.
247    Alduslefferson 2000, biz. 109-110 en Deakin/Marris, biz. 269. Zie bijvoorbeeldJohnson

v. Peabody Trust  (1996),  /RLR 387,  EAT.  In deze uitspraak had de werkgever een beding
opgenomen waarin aan hem de bevoegdheid werd toegekend om het op te dragen werkt

te wijzigen.
248 Zie hiervoor bijvoorbeeld Rigby v. Ferodo Ltd (1988), ICR 29, en IRLR 511 HL; Miller v.

Hamworthy Engineering  Ltd   (1986),   /RLR  461,   /CR  846,   EAT;   Pitt   1998,   blz.   135   en
JeITerson 1997, biz. 182.

249    Mallone v. BPB Industries plc (2002), mLR 452, CA,  /DS Bnef2002, September 2002 nr,
716, biz 7-9.
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het Verenigd Koninkrijk. Zo kent het Verenigd Koninkrijk de verschillende

wijzigingsniveaus en daarbij behorende verschillende benaderingen niet.

3.3.8 De huidige wetsbepalinfo

In het huidige artikel 7:613 BW zijn een aantal vage begrippen opgenomen.
Wanneer bestaat bijvoorbeeld een zwaarwichtige reden? Wat is de maatstaf
voor de redelijkheid en billijkheid? In het verlengde hiervan rijst de vraag op
welke wijze dit wetsartikel een rol kan spelen bij een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden,  in het bijzonder na een fusie en/of overname.

In tegenstelling tot in de ons omringende landen stelt de Nederlandse wet
dat een eenzijdigewijzigingsbeding altijd schriftelijk moet worden afgespro-
ken. Volgens Koning betekent dit dat een mondelinge afspraak wegens strijd
met   de wet nietig  is. 251 Alhoewel strikt formeel sprake is van een vernie-
tigbaar beding, zie artikel 3:40 lid 2 BW, is de essentie van zijn verhaal juist.
Artikel 7:613 BW strekt immers tot bescherming van de werknemer en niet
van de werkgever.

3.3.9 De schrifte4ikheidseis

Hoe ver gaat de schriftelijkheidseis? Mag een eenzijdigewijzigingsbeding,
zoals in Duitsland, ook worden opgenomen in een CAO ofmoet het beding in
de arbeidsovereenkomst zelf zijn opgenomen? De wetsgeschiedenis beant-
woordt deze vraag niet. Door Olbers en Koning is betoogd dat een in een
CAO opgenomen eenzijdigewijzigingsbeding rechtsgeldig is. 252 Ik beaarn deze
opvatting. Uit de wettekst blijkt niet van het tegendeel. Alleen wordt getist
dat het beding schriftelijk wordt afgesproken. Het hoeft niet per definitie te
zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Het kan ook separaat, bijvoor-
beeld in een afzonderlijke overeenkomst, worden overeengekomen. Opname
in een CAO is ook mogelijk, omdat deze altijd schriftelijk moet worden afge-
sproken. De bescherming van de werknemer is bovendien voldoende gewaar-
borgd, nu het de vakorganisatie is die erover heeft onderhandeld. Daaren-
boven betekent het afspreken van een beding nog niet automatisch dat de
werkgever ook van deze bevoegdheid gebruik maakt. Er moet immers nog
altijd een zwaarwichlige reden voor een wijziging bestaan en worden voldaan
aan de redelijkheid-en-billijkheidstoets.

Een in een CAO opgenomen eenzijdigewijzigingsbeding valt vanzelfspre-
kend onder het CAO-recht. Dit brengt met zich mee dat een ongebonden

250 Een uitgebreide beschouwing van artikel 7:613 BW, mede in historisch perspectief, is te
vinden in Van Slooten 1999, blz. 43 e.v.

251   Koning 1998, biz. 472.
252 Zie Oil,ers in toelichting nr. 4 op artikel 7:613 BW in losbladige arbeidsoverecnkomst en

Koning, blz. 472.
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werknemer hiervan in principe geen nadeel ondervindt. De werknemer kan
zich met succes tegen implementatie van een eenzijdigewijzigingsbeding
verzetten: het is immers de werkgever die op grond van artikel 14 Wet CAO
verplicht is om de CAO op de arbeidsovereenkomst toe te passen. De
individuele niet-lid/werknemer is hieraan dan echter niet gebonden. Door
middel van een CAO-incorporatiebeding kan de werkgever dit ondervangen.
Voorts geldt de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid alleen voor de duur van de
CAO. Er is dan ook slechts sprake van een tijdelijke oplossing. Een in een
personeelshandboek opgenomen eenzijdigewijzigingsbeding is in mijn ogen
eveneens rechtsgeldig, mits dit deel van de arbeidsovereenkomst uitmaakt en
de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

3.3.10 Aanpassing van de essentialia

In Belgil, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het niet mogelijk om door
middel van een eenzijdigewijzigingsbeding de essentialia van een arbeids-
overeenkomst te veranderen. De Nederlandse wettekst bepaalt hieromtrent
niets. Dit betekent dat het beding in principe alle onderdelen van de arbeids-
overeenkomst kan wijzigen, waaronder de aard van de arbeid en de hoogte
van het loon.253 In subparagraaf 2.1.4 heb ik al erop gewezen dat Nederland
het onderscheid tussen essentiele en niet-essentiele arbeidsvoorwaarden niet
kent. Volgens Konijn en Heerrna van Voss moet terughoudendheid worden
betracht bij het wijzigingen van primaire arbeidsvoorwaarden.254 Een gelijke
opvatting is in het verleden door Van Gijzen geventileerd op het moment dat
de SER zijn advies uitbracht.255 Ik decl de mening van deze schrijvers dat het
niet mogelijk moet zijn om de essentialia van de arbeidsovereenkomst eenzij-
dig te wijzigen. Hiervoor is steeds consensus tussen beide partijen noodzake-
lijk. In dit kader wijs ik erop dat de wettekst spreekt over het wijzigen van een

'in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde'.

Hieruit blijkt reeds dat het niet mogelijk is om door middel van een
eenzijdigewijzigingsbeding de overeenkomst om te zetten in bijvoorbeeld een
overeenkomst tot opdracht. Wel zal telkens de vraag ontstaan wat als een
essentiele arbeidsvoorwaarde moet worden aangemerkt. Voor deze discussie
verwijs ik naar subparagraaf 2.1.4. Aldaar heb ik reeds aangegeven dat ik het
wenselijk acht dat de essentialia van de arbeidsovereenkomst in Nederland
worden erkend als niet eenzijdig wijzigbaar. Dit zou immers betekenen dat
de arbeidsvoorwaarden waarover is onderhandeld via een omweg alsnog

253 Zie instemmend Konijn 1999, blz. 276-277 en Kameistukken 24.615, nr. 81a, biz. 8 e.v.
254   Konijn 1999, biz. 276-277 en Heerma van Voss 1999a, blz. 123.
255 Van Gijzen 1994, biz. 292.
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eenzijdig worden gewijzigd. Ik acht dit een onwenselijke situatie, omdat
alsdan consensus tussen partijen ontbreekt.

Door Zondag is betoogd dat bij een loonaanpassing door middel van een

eenzijdigewijzigingsbeding aansluiting moet worden gezocht bij de bepalin-
gen van artikel 7:628 lid 1 en lid 6 BW.256 Dit wetsartikel bepaalt dat de werk-
nemer zijn recht op loondoorbetaling behoudt wanneer hij zijn arbeid niet
kan verrichten

'door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te
komen'.

Ik deel de mening van Zondag niet. In de eerste plaats kan ik zijn redenatie
niet goed volgen. In ieder geval beschikt het eenzijdigewijzigingsbeding over
een ruimere werkingssfeer dan enkel artikel 7:628 Bw. Deze laatste bepaling
ziet op tijdelijke werkonderbrekingen als gevolg van ziekte, dood van de
werkgever of staking.257 Het biedt geen uitkomst voor langdurige c.q. perma-
nente situaties. Daarenboven bestaat ook het gevaar dat door bij loonaanpas-
singen aan te haken bij de door Zondag voorgestane regeling, het begrip

'zwaarwichtige reden' anders wordt geinterpreteerd.

3.3.11 De wettelijke vereisten

Uit de wettekst blijkt dat bij een beroep op een eenzijdigewijzigingsbeding
voldaan moet worden aan een dubbel toetsingscriterium, te weten:

1.   er is een zwaarwichtige reden aanwezig;
2.   de redelijkheid en billijkheid leiden ertoe dat het belang van de werkne-

mer moet wijken ten gunste van de werkgever.
Hoe werkt dit dubbele vereiste? Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel

7:613 Bw het principe 'afspraak is afspraak' niet ondermijnt Om deze reden

mag de aanwezigheid van cen zwaarwichtige reden niet snel worden aange-
nomen. 258  In de wetsgeschiedenis wordt als voorbeeld  van een legitieme

zwaarwichtige reden genoemd: een onderneming die in grote financiEle
moeilijkheden verkeert.259 Daarbu moet in mijn opinie sprake zijn van een

situatie van structurele of langdurige aard en  niet om een tijdelijke (overzien-
bare) periode. Een ander voorbeeld vormt een belangrijke wijziging van de

256   Zondag 2000, blz. 48 en Zondag 2001, blz. 306-307. In zijn artikel wordt gesproken over
lid 5, maar ik neem aan dat het zesde lid wordt bedoeld.

257 Zie hieromtrent nader Van der Grinten 2002, blz. 110.
258 Zie Koning 1998, blz. 472 e.v. en Hansma 1998, 12. Zie anders: rechtbank Utrecht 26

januari 2000, JAR 2000,60: de toetsingsmaatstaf van 7:613 BW is minder streng dan de

vroegere toets aan de redelijkheid en billijkheid.
259 Zie Kamerstukken 24.615, nr. 3 biz. 24 Af\T.
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(fiscale) wetgeving.260 Ook moet (indien van toepassing) worden aangetoond
dat het onverkort handhaven van de arbeidsvoorwaarden leidt tot een retle
bedreiging van de werkgelegenheidssituatie binnen het bedrijf.

3.3.12 De zwaarwichtige reden

De voor een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden vereiste zwaar-
wichlige reden moet in mijn ogen objectief bepaalbaar zijn. Dit betekent dat
de enkele wens van de werkgever om arbeidsvoorwaarden te wijzigen op
zichzelf onvoldoende is. Er moet zich een objectieve omstandigheid voor-
doen op grond waarvan van de werkgever niet in redelijkheid kan worden
verlangd dat hij de op dat moment geldende arbeidsvoorwaarde(n) onverkort
blijft toepassen. Dit kan het gevolg zijn van externe of interne factoren.
Hierbij valt te denken aan de reeds bij de overgang van onderneming ge-
noemde ETO-redenen. De wetsgeschiedenis geeft zelf aan dat kan worden  ge-
dacht aan werkgevers die in grote financiEle moeilijkheden verkeren.261

Ik acht het ongewenst om een subjectieve omstandigheid te accepteren als
een zwaarwichtige reden. Dit doet tekort aan de bescherming van de werkne-
mer. De aanwezigheid van een subjectieve reden en de zwaarwichtigheid
hiervan is immers moeilijk te bepalen en kan zijn ingegeven door emotie.
Hierdoor bestaat een reele kans dat de werkgever een willekeurig voorval
gebruikt als een mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden (in negatieve zin)
aan te passen. De werknemer is dan 'vogelvrij'; het ligt bovendien op zijn
weg om hiertegen actie te ondernemen, bijvoorbeeld door het instellen van
een loonvordering. Het is niet redelijk om de werknemer hiermee te belasten,
waarbij de praktijk heeft uitgewezen dat de werknemer niet snel een juri-
dische procedure aanvangt tegen zijn werkgever. Een duidelijke restrictieve
interpretatie kan misverstanden (en misbruik) voorkomen.

Bovendien mag niet worden vergeten dat juist het opnemen van
eenzijdigewijzigingsbepalingen in de arbeidsovereenkomst in 1907 tot de tot-
standkoming van het arbeidsreglement heeft geleid.262 Ter bescherming van
de werknemer bepaalde de wet dat hij met een wijziging moest instemmen.
De huidige regeling van het eenzijdigewijzigingsbeding vereist geen instem-
ming. Een zwaarwichtige reden moet aanwezig zijn, maar in eerste instantie
is het de werkgever die dit bepaalt. De werknemer loopt dan achter de feiten
aan.263

260 Te denken valt aan pensioenregelingen, spaarloon en afspraken omtrent de uitbetaling
van loon. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Hoge Raad 25 februari 2000, Nr 2000,
471: het invoeren van wachtdagen gedurende ziekte.

261 Kamerstukken 24.615, nr. 3, blz. 24.
262 Zie Koning 1987, biz. 5 e.v. en SER-advies 94/06, blz. 40.
263      Het is overigens opvallend  dat de minister juist aan  de SER advies vroeg over een verbod

op het opnemen van een eenzijdigewijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst.
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De dubbele toets brengt met zich mee dat ook moet worden bekeken of
de beoogde wijziging zodanig redelijk en billijk is dat het individuele belang
van de werknemer hiervoor moet wijken. Dit betekent een inhoudelijke toet-
sing van de voorgestelde aanpassing. Hierbij kan de werkgever in principe
niet volstaan met het eenvoudig afschaffen van een arbeidsvoorwaarde die
tussen hem en de werknemer is overeengekomen. Mede op basis van het
goed werkgeverschap kan worden verlangd dat de werkgever ten minste
onderzoekt of een andere alternatieve regeling mogelijk is, of dat hij een
afbouwregeling toepast.264 Bij een wijziging van de fiscale regelgeving kan

bijvoorbeeld wellicht van de werkgever worden verlangd dat hij een gelijk-
waardige regeling invoert. Hierbij kan eventueel naar analogie de conversie-
mogelijkheid van artikel 3:42 BW worden toegepast.

In Duitsland wordt een onderscheid gemaakt tussen een algemeen eenzij-
digewijzigingsbeding en een wijzigingsbeding ten aanzien van een specifieke
arbeidsvoorwaarde. Deze tweede mogelijkheid wordt daar in de rechtspraak
eerder geaccepteerd dan een algemeen beding. In Nederland is het wenselijk
om ook in deze richting te denken. Een specifiek wijzigingsbeding betekent
dat partijen ten tijde van het afsluiten van de arbeidsovereenkomst omtrent

deze wijzigingsbevoegdheid (meer) consensus hebben bereikt. Deze wilsover-
eenkomst speelt bij de uit te voeren redelijkheidstoets vanzelfsprekend een
rol.

Dit kan wellicht ook worden opgemaakt uit een uitspraak van de
rechtbank Utrecht.265 Tussen werkgever en werknemer was een provisierege-

ling afgesproken. In de arbeidsovereenkomst was een beding opgenomen dat
de werkgever het recht gaf om de provisieregeling eenzijdig te herzien.  Voor
het afsluiten van bedrijfsspaarregelingen werd de hoogste provisie uitbetaald.
Omdat deze spaarregelingen steeds vaker collectief werden afgesloten, was
volgens de werkgever een onjuiste verhouding ontstaan tussen prestatie en
beloning. Om deze reden herzag de werkgever de provisieregeling. Met deze
aanpassing stemde de ondernemingsraad in. De rechtbank oordeelde dat bij
de oude regeling een 'excessief voordeel' voor de werknemer bestond. Dit
leverde een zwaarwichtige reden op waardoor een aanpassing mogelijk was.
Omdat bovendien het totale salarispakket er niet op achteruitging werd de
loonvordering van de werknemer afgewezen. Onduidelijk is of de mening
van de ondernemingsraad daarbij een rol heeft gespeeld.

Aanvankelijk was in het wetsvoorstel opgenomen dat de aanwezigheid
van een zwaarwichtige reden zou worden verondersteld wanneer de onder-
nemingsraad met de wijziging had ingestemd. Deze formulering is gedurende
de parlementaire behandeling uit het wetsvoorstel verdwenen. Betekent dit

264 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Breda, 16 februari 1994,JAR 1995,3.

265 26januari 2000, JAR 2000,60.
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dat aan de mening van de ondernemingsraad of vakbeweging in het geheel
geen betekenis meer wordt toegekend?

Bij het beantwoorden van de vraag of een zwaarwichtige reden zich
voordoet mag een rechter aandacht besteden aan de vraag wat de mening
van de vertegenwoordigers van het personeel is. Binnen dit geheel bestaat de
vraag welke positie de opinie  van een vakorganisatie  en/of de ondernemings-
raad inneemt. Moet daarbij bovendien worden aangehaakt bij de Kanton-
rechtersrichtlijn1266 In het verleden is in de literatuur de discussie gevoerd of
de  mening van de kantonrechters wel juist is. Volgens Grapperhaus blijkt uit
de praktijk dat ondernemingsraden veelal in staat zijn om een sociaal plan te
beoordelen (en soms zelfs het concept hiervoor aan te dragen). Daarom vindt
hij de keuze in de aanbeveling van de Kring van Kantonrechters ten gunste
van de vakorganisatie onterecht.267 Ook Loonstra   acht deze visie   van   de
kantonrechters te kort door de bocht. 268 In zijn ogen wordt hiermee ten
onrechte een brevet van onvermogen aan de ondernemingsraad verstrekt.
Volgens hem valt niet in te zien waarom werknemers wel gebonden zouden
zijn aan een sociaal plan dat door een of meerdere vakorganisaties is
afgesloten. Hiertegenover staat de mening van De Groot, Schellart en Van
Coevorden. Deze schrijvers zijn van mening dat terughoudendheid op zijn
plaats is wanneer een sociaal plan met de ondernemingsraad is overeen-
gekomen.

269

De rechter beschikt over oordeelsvrijheid: hij kan zelf beslissen welk
gewicht hij toekent aan de opinie van de vakorganisatie en/of de onder-
nemingsraad. Deze visie kan hij echter in beide gevallen niet ongemotiveerd
passeren. In mijn ogen moet de rechter, wanneer sprake is van een akkoord
met de vakorganisaties en/of de ondernemingsraad, overgaan tot een margi-
nale toetsing van het voorstel in plaats van de gebruikelijke volle toetsing. In
dit kader moet naar mijn mening, ter navolging van Grapperhaus en Loon-
stra, aan de ondernemingsraad een gelijkwaardige positie worden toegekend
als aan de vakorganisatie. Niet valt in te zien waarom de mening van de
ondernemingsraad van minder belang is. De medezeggenschap is bij uitstek
de instantie die een aanpassing van arbeidsvoorwaarden, mede in het licht
van de overige arbeidsvoorwaarden, op noodzaak en waarde kan inschatten.
De leden van de ondernemingsraad beschikken verder over een beschermde
rechtspositie en kunnen zich laten bijstaan door een deskundige. Deze

266    Zie de toelichting op aanbeveling 3.6 van de Kring van Kantonrechters. Een andere visie
op de aanbeveling is te vinden in de uitspraak van de kantonrechter Rotterdam 24
ianuari  1996, JAR  1996, 53 en van dezelfde kantonrechter 29 oktober 1998, JAR 1998,
244.

267 Grapperhaus 1999a. biz. 24-25.
268   Loonstra 1999, biz. 206-208. Ook Van der Hulst 1999, blz. 167-168, is bereid om onder

omstandigheden een sociaal plan afgesloten met de ondernemingsraad te accepteren.
269   Zie De Groot 1997, blz. 6-8 en Van Coevorden/Schellart 1998, blz. 1821-1822.
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omstandigheden zijn voldoende om een onafhankelijk oordeel te kunnen
geven. Om deze reden dient hun positie vergelijkbaar te zijn met die van een
vakorganisatie.270 Dit is in lijn met de mening die ik in het eerste hoofdstuk
heb ingenomen ten aanzien van de verhouding tussen vakbond en onder-
nemingsraad.

Met Koning ben ik van mening dat de mening van het personeel van
grote waarde is, maar niet van doorslaggevend belang. 271 Deze visie stemt
overeen met hetgeen gedurende de parlementaire behandeling is gezegd.272

Bovendien stemt dit overeen met de (in mijn ogen nog steeds geldende)
jurisprudentie van de Hoge Raad:

'(...) en dat een beroep van individuele medewerkers op strijd met redelijkheid en
billijkheid niet licht zal kunnen worden aanvaard, wanneer de door de OR tegen
de inhoud van de wijziging geen bezwaar is gemaakt'.273

Deze opvatting wijkt overigens af van de positie die de ondernemingsraad
inneemt bij het afsluiten van een sociaal plan. Uit de aanbeveling van de
Kring van Kantonrechters blijkt dat een sociaal plan dat uitsluitend met een
ondernemingsraad is afgesloten (en niet met een representatieve vakorganisa-
tie) in zijn algemeenheid onvoldoende is om van de 'normale' Kantonrech-
tersformule af te wijken. De toelichting op de aanbeveling rechtvaardigt dit
met de opmerking dat ondernemingsraden bij met name kleinere bedrijven
niet beschikken over voldoende afstand om een objectieve uitspraak te doen
over de noodzaak van een reorganisatie en de te treffen afvloeiingsregeling.

Dit verschil in benadering valt ook te verklaren. Het gaat bij een eenzij-

dige wijziging van arbeidsvoorwaarden namelijk alleen om de vraag of een
zwaarwichtige reden bestaat die een aanpassing rechtvaardigt. In tegenstel-
ling tot een sociaal plan gaat het niet (direct) om de inhoudelijke kant van de
regeling. Dit laat onverlet de vraag of de voorgestelde aanpassing in een
individuele situatie redelijk en billijk is. Aanvankelijk bepaalde het wetsvoor-
stel dat een zwaarwichtige reden werd geacht aanwezig te zijn op het mo-
ment dat een ondernemingsraad met de wijziging had ingestemd. In die zin
acht ik het door de Kring van Kantonrechters gemaakte onderscheid niet
houdbaar. De ervaring leert dat een ondememingsraad wel afstand kan

270   In de praktijk wordt dit veelal ook als zodanig toegepast. Zie bijvoorbeeld kantonrechter
Amsterdam 19 december 1995,JAR 1996,23 en kantonrechter Heerlen 31 januari 1996,
JAR 1996, 132.

271   Zie Koning 1998,472 e.v. en M.M. Olbers, Arbeidsovereenkornst (losbladig), toelichting
op artikel 7:613 BW. Instemmend: kantonrechter Utrecht 25juni 1997,jAR 1997,173.

212 Kamerstukken 24.615, biz. 22, nr. 3 MIT en nr. 28, blz. 34: het betreft een belangrijk
aspect binnen het geheel. De intrekking van het beoogde tweede lid heeft deze opvatting
niet veranderd: Kamerstukken 24.615, nr. 813, blz. 9, AfVA

273      Hoge   Raad 7 oktober   1988,   NJ  1989,   335   (IBM). Zie instemmend Heerma  van   Voss
1999a, blz. 125-126. In dezelfde zin kantonrechter Utrecht 20 april 2000, ROR 2000,22.
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houden. Bovendien kunnen ook veel tegenargumenten worden gegeven,
zoals het recht van de ondernemingsraad op het consulteren van een externe
deskundige.

3.3.13 De re(leiijkheid en billijkheid

Naast de objectieve toets voor de zwaarwichtige reden geldt het criterium
van de redelijkheid en billijkheid. Dit is een subjectieve toets. Bij het beoor-
delen van de redelijkheid en billijkheid moet bijvoorbeeld worden gekeken
naar de aanwezigheid van een vervangende regeling c.q. een overgangsrege-
ling. Een rechter mag hierbij met name ook aandacht besteden aan de positie
van de belanghebbende partijen. Daarbij gaat het zowel om de voorgestelde
regeling in het algemeen alsmede de specifieke situatie, waaronder de
toepassing van een eventuele hardheidsclausule. Door De Laat is aangegeven
dat de inhoud van de gewenste wijziging door de rechter volledig, op alle
merites moet worden getoetst.274 Daarbij spelen volgens hem onder andere
een rol:
-     Bestaat een andere aanvaardbare oplossing?
-     Is een redelijke overgangstermijn ingebouwd?
-      Is protest van de betrokken werknemer te lang uitgebleven?
-    Wat is de opvatting van de PVT/ondernemingsraad ten aanzien van de

gewenste wijziging of intrekking van de arbeidsvoorwaardenrege-
ling(en)?

-  In hoeverre hebben partijen getracht om tot overeenstemming te
konnen?

Ik sluit mij hierbij aan.

3.3.14 1/'anb

Bij de uitvoering van het eenzijdigewijzigingsbeding kunnen zich een aantal
problemen voordoen. Allereerst speelt de vraag of sprake is van een arbeids-
voorwaarde. Daarnaast speelt de vraag of de wijziging ook niet reeds op
grond van de aan de werkgever toekonnende instructiebevoegdheid tot stand
kan worden gebracht. Het staat (mede binnen de principes van het goed
werkgeverschap) de werkgever vrij om instructies te veranderen. Hiervoor
hoeft geen zwaarwichtige reden aanwezig te zijn.

Tot slot wijs ik erop dat Van Slooten heeft betoogd dat artikel 7.613 Bw
alleen werking heeft op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden en
geen betekenis heeft bij wijzigingen van individuele arbeidsvoorwaarden.275

274   De Laat 1991, biz. 319.
275 Van Slooten 1999, biz. 56.
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Hij komt tot deze conclusie naar aanleiding van een bestudering van de
wetsgeschiedenis. Het artikel is immers ten tijde van een wijziging van de
WOR in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Daarenboven acht hij het uit

het oogpunt van werknemersbescherming niet wenselijk dat een eenzijdige-
wijzigingsbeding anders dan collectief wordt gebruikt. Alhoewel ik zijn zorg
voor de werknemersbescherming deel, vind ik in de wet en de wetsgeschiede-
nis geen steun voor zijn standpunt. Wanneer zijn visie juist zou zijn, dan had
dit uit de wettekst als zodanig moeten blijken. Dat de introductie van het
eenzijdigewijzigingsbeding deel uitmaakte van een herziening van de WOR is
niet van belang. Sterker nog, het voorgestelde tweede lid verschafte de onder-

nemingsraad een bijzonder positie, maar sloot niet uit dat ook een individu-
ele wijziging plaatsvond.

3.3.15 De bruikbaarheid van het eenzjdigew#zigingsbeding

Thans komt de vraag aan de orde in hoeverre het mogelijk is om onder

gebruikmaking van een eenzijdigewijzigingsbeding een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. In het verleden hebben een aantal

schrijvers zich al over deze vraag gebogen. Zo mene Hansma en Zondag dat
de wil van de werkgever om de arbeidsvoorwaarden binnen zijn organisatie
te ordenen niet kan worden aangemerkt als een zwaarwichtig belang.276 Daar
staat tegenover dat de kantonrechter in Deventer oordeelde dat de enkele
wens om te komen tot geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden te komen op
zichzelfeen zwaarwichtige grond kan vormen.277

Hierboven is gebleken dat een rechtmatig beroep op een eenzijdige-
wijzigingsbeding een objectief zwaarwichtige reden behoeft. Daarbij ligt het
op de weg van de werkgever om de aanwezigheid hiervan aan te tonen. De
enkele wens van de werkgever om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren

valt hier in mijn ogen niet onder. Ik deel dan ook de mening van Hansma en
Zondag. De wens om tot een harmonisatie te komen wordt immers primair
ingegeven door de praktische voordelen die deze voor werkgever en werkne-
mer met zich meebrengt. Deze praklische voordelen kunnen niet worden
aangemerkt als een objectief zwaarwichtige reden, hoe opportuun het
voornemen ook mag zijn.

Vanzelfsprekend is het voor de werkgever mogelijk om alsnog de
objectieve reden voor de aanpassing aan te tonen; dit kan bijvoorbeeld een
financieel-economische reden zijn. Hierbij valt te denken aan het volgende
voorbeeld:

276   Hansma 1998, biz. 374, Zondag 2000, blz. 47-48 en Zondag 2001, biz. 305-306.
277 Kantonrechter Deventer 15 juni 2000,JAR 2000, 226. Dit oordeel wordt door de kanton-

rechter Apeldoom 17 oktober 2001, JAR 2002, 23 en in hoger beroep door de rechtbank
Zutphen 25 juli 2002,.JAR 2003, 13 gedeeld.
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Een bank beschikt over een eigen beveiligingsbedrijf Het beveiligings-
personeel kan aanspraak maken op de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien
uit de bedrijfsregelingen. De bank besluit om zich in het vervolg uitsluitend
bezig te houden met haar corebusiness. Daarom stoot zij haar ondersteunen-
de diensten, waaronder de bedrijfsbeveiliging, af. Een gespecialiseerd beveili-
gingsbedrijf neemt deze activiteiten - inclusief het personeel - over. Vervol-
gens constateert dit bedrijf dat het voor hem niet mogelijk is om de beveili-
ging van de bank onverminderd voort te zetten, aangezien de concurrentie
valt onder de goedkopere beveiligings-CAO en de daarbij behorende bedrijfs-
regelingen. Dit kan voor de werkgever aanleiding zijn om gebruik te maken
van de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid. De wens om de arbeidsvoorwaarden
aan te passen is dan niet gelegen in de harmonisatie zelve, maar in de conti-
nuiteit van het bedrijf. Wanneer kan worden aangetoond dat het bedrijf an-
ders niet levensvatbaar is, bestaat een objectieve reden om van de eenzijdige-
wijzigingsmogelijkheid gebruik te maken.

Los  hiervan  kan  men zich afvragen  of een beroep  op een eenzijdigewijzi-
gingsbeding wel het gewenste resultaat kan hebben, te weten een algehele
harmonisatie. Het is niet mogelijk om essenti8le arbeidsvoorwaarden aan te
passen. Dit betekent dat het niet mogelijk is essentiBle arbeidsvoorwaarden te
harmoniseren. Het is dan ook goed mogelijk dat het uiteindelijk gewenste
effect niet wordt bereikt. Volledigheidshalve wijs ik erop dat dit eigenlijk niet
helemaal in de lijn ligt van de wetsgeschiedenis. Juist het ordeningsbelang
van de werkgever wordt als onderbouwing gegeven voor de formulering van
het eenzijdigewijzigingsbeding in de wet.278 Op dat moment was de positie
van de ondernemingsraad echter nog wel in het tweede lid verankerd.

3.3.16 Heeft artikel  7:613  BW een meerwaarde?

Een beroep op artikel 7:613 BW slaagt niet snel. Men kan zich dan ook
afvragen wat de meerwaarde van deze regeling is. De noodzakelijke wijzigin-
gen zijn wellicht ook op een andere wijze te bereiken. Om deze reden is in de
literatuur, waaronder door Koning, geconcludeerd dat deze regeling geen
c.q. weinig toegevoegde waarde heeft.279 Dit valt te verklaren door de wets-
geschiedenis; men had immers voor ogen de eenzijdigewijzigingsmogelijk-
heden te beperken. 280 Aanvankelijk  was  het de bedoeling  dat een zwaar-
wichtig belang werd vermoed aanwezig te zijn wanneer de ondernemings-
raad met de wijziging had ingestemd. Hierdoor ontstond een meerwaarde
voor het wetsartikel, omdat het al dan niet aanwezig zijn van een zwaarwich-

278 Zie Kameritukken 24.615, nr. 3, biz. 21-22 Awr.
279  Koning 1998, biz. 472 e v. Zie ook Hansma 1998, biz. 12 en Van Slooten 1999, in het

bijzonder blz. 54.
280 Zie Kamerstukken 24.615, nr. 3, biz. 21 AlvT.
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tige reden kon worden uitonderhandeld. Het verkrijgen van overeenstem-

ming met de ondernemingsraad had dan ook een meerwaarde. Deze meer-
waarde is vervallen; het (praktische) nut van deze wetsbepaling is thans nihil.
Het is opvallend dat de wetgever na het vervallen van het beoogde tweede lid

de regeling niet volledig heeft ingetrokken. Ook had een principi8le keuze

kunnen worden gemaakt door in de wet te bepalen dat het opnemen van een
eenzijdigewijzigingsbeding niet is toegestaan. Dit was aanvankelijk ook de
bedoeling van de minister toen hij de SER om advies verzocht.281

Betoogd kan worden dat de regeling van nut kan zijn wanneer in de
arbeidsovereenkomst een keuzebeding is opgenomen. Het is echter nog maar
de vraag of een dergelijk beding valt onder de reikwijdte van het eenzijdige-
wijzigingsbeding. Afhankelijk van de gekozen formulering beschikt de werk-

gever of de werknemer alsdan over een keuzemogelijkheid die hij vrijelijk kan
invullen, mits dit blijft binnen de redelijkheid en billijkheid.

Voorts kan worden geopperd of een in een individuele arbeidsover-
eenkomst opgenomen beding waarin een CAO (alsmede de toekomstige wijzi-

gingen) van toepassing wordt verklaard, moet worden aangemerkt als een
eenzijdigewijzigingsbeding. Wanneer deze opvatting wordt geaccepteerd,
heeft dit tot gevolg dat bij iedere CAO-w ziging alqjd nog per individu moet
worden beoordeeld of aan alle vereisten van artikel 7:613 Bw is voldaan.
Volgens de minister is dit het geval.282 Ik ben het hiermee niet eens. In mijn
ogen moet een onderscheid worden gemaakt tussen een eenzijdigewijzigings-
beding en een incorporatiebeding. Een incorporatiebeding ziet erop dat een
bepaald document waarin arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, van toepas-
sing is op de arbeidsrelatie. Dit is een andere situatie dan een (ongeclausu-

leerde) eenzijdigewijzigingsbevoegdheid. Bovendien zou het accepteren van
de opvatting dat sprake is van een eenzijdigewijzigingsbeding betekenen dat
het systeem van het CAO-recht wordt doorkruist. Het individuele arbeids-
recht loopt dan uit de pas met het collectieve arbeidsrecht. Bovendien is geen
sprake van een zuiver eenzijdigewijzigingsbeding maar van een mandater-

ingsbeding. Het onderhandelingsrecht wordt door de werknemer gemanda-
teerd aan een derde, niet zijnde de werkgever - te weten de vakorganisatie.
Er bestaat dan ook in mijn ogen een verschil tussen een eenzijdigewijzigings-
beding en een incorporatiebeding. Daarbij teken ik gelijk aan dat in sommige
situaties het verschil minimaal kan zijn. Alsdan moet aan de hand van de
omstandigheden van het geval worden beoordeeld wat de juridische status
van het beding is.

281 Zie brief minister aan de SER d.d. 16 februari 1990, opgenomen in SER-advies 94/06, in
het bijzonder biz. 137.

282 Eerste Kamer 2001-2002, nr. 9, MVA bij Notitie (zel4rrgl,de, g.· relatie wetgrver, sociale
partnets/medezegNenschapsoJEaan in de arbeidsverhouding, blz. 9. In gelijke zin Pepers

2002, blz. 33-34 en Bakels 1998/2000, blz. 180.
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Terecht heeft Olbers erop gewezen dat het een zwakte van de regeling is
dat de werknemer niet snel bij een rechter zal protesteren tegen een door zijn
werkgever aangebrachte wijziging.283 Hier werpt zich een essentieel verschil
op met de hierna nog te bespreken onvoorziene omstandigheden en de
Duitse Andeningskunch zing: In deze regelingen ligt het op de weg van de
werkgever om (wanneer niet in onderling overleg tot een vergelijk wordt
gekomen) toestemming te krijgen van de rechter.

Hierboven is reeds aangegeven dat de meerwaarde van het eenzijdige-
\vijzigingsbeding voor Nederland nihil is. De Belgische situatie wijst uit dat
het opnemen van een verbod op het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaar-
den er niet toe hoeft te leiden dat dit verbod te allen tijde geldt. Wellicht dat
hierbij een rol speelt dat het Belgische recht een bepaling omtrent het goed
werkgever- en het goed werknemerschap niet kent. Gezien de onduidelijk-
heid van de bepaling is het wellicht raadzaam om juist het opnemen ervan -
of nog algemener: van iedere eenzijdigewijzigingsbevoegdheid - in een ar-
beidsovereenkomst te verbieden. Hier zal ik in een later stadium nog verder
op ingaan.

3.4 Het goed werkgever- en werknemerschap

3.4.1 Inleiding

Werkgever en werknemer zijn op grond van de wet verplicht om zich tegen-
over elkaar als een goed werkgever c.q. een goed werknemer te gedragen. Dit
kan worden gezien als de 'kapstokbepaling' van het arbeidsrecht. Het betreft
een ruim geformuleerde, open en vage norm, op basis waarvan veel mogelijk
is.284 Het is de vraag of deze de mogelijkheid biedt om een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Om deze vraag te beantwoorden
moet eerst worden gekeken naar de reikwijdte van de bepaling. Is deze vage
norm sterk genoeg om arbeidsvoorwaarden aan te passen? In dit kader wordt
de rechtspraak onder de loep genomen, aan de hand waarvan ik mijn
conclusies zal trekken.

In het verleden is de vraag aan de orde geweest op welke wijze het goed
werkgever- en werknemerschap zich verhouden tot de redelijkheid en de
billijkheid (in het oud BW was nog sprake van 'goede trouw').285 Grofweg kon
een tweetal interpretaties worden onderscheiden. Allereerst bestond de op-

283 Olbers 1996, biz. 193. Zie omtrent dit aspect ook elders, onder andere in
rechisvergeliikend perspectiefde A iderungskundigungm het Duitse recht.

284  Zie voor een historische beschouwing Rood 1982. Uitgebreide beschouwingen omtrent
deze begrippen zlin te vinden in Heerma van Voss 19994 biz. 13 e.v. en De Wit 1999.

285 Vide artikel 6:2 en 6:248 Biv. Zie voor een uilgebreide beschouwing De Wit 1999, biz. 37
e.v. alsmede Ingelse 1991 en Van der Heijden 1992, biz. 97 e.v. Zie ook de in deze

publicaties genoemde literatuur.
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vatting dat geen onderscheid tussen beide begrippen bestond. Aan de andere
kant bestond de mening dat er wel degelijk een verschil aanwezig was.
Volgens deze laatste opvatting gaat de redelijkheid en billijkheid uit van een
geindividualiseerde situatie en het bepaalde in artikel 7:611 BW van de
geobjectiveerde situatie c.q. de gemiddelde werkgever.
De Hoge Raad heeft hieromtrent duidelijkheid geschapen. In een uitspraak
van 8 april 1994 oordeelde de Raad over het huidige artikel 7:611 BW als
Volgt 86:

'(...) 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 kan worden aangegeven'.

Uit deze uitspraak blijkt dat in het algemeen geen verschil bestaat tussen de

redelijkheid en billijkheid en het goed werkgever- en het goed werknemer-
schap. Daarenboven heeft de wetgever bij het transporteren van het civiele
arbeidsrecht van Boek 7A naar Boek 7 Bw ervoor gekozen om in de bepalin-
gen met betrekking tot het goed werkgever- en het goed werkgeverschap de
norm 'onder gelijke omstandigheden' te schrappen. Ook hierdoor wordt de
feitelijke (specifieke) situatie belangrijker dan de algemene norm.287 Gecon-
cludeerd wordt dat artikel 7:611 BW een codificatie is van de redelijkheids- en
billijkheidsnorrn.288 Door De Wit is betoogd dat artikel 7:611 BW daarom een
overbodig artikel  is. 289 Alhoewel  ik haar mening in essentie  deel,  is  het
opnemen van het artikel 7:611 BW geen geheel overbodige luxe. Het artikel is
immers meer geEnt op de individuele situatie. Ook van belang is dat de wer-
king van de redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 lid 2 BW van rechts-

wege plaatsvindt. Dit betekent dat hiertoe geen uitspraak van de rechter
noodzakelijk is. 29() Hierdoor bestaat een essentieel verschil met de in de wet
geregelde onvoorziene omstandigheden. 291 Dit principe van automatische
werking geldt ook voor het goed werkgever- en werknemerschap.

286      NJ 1994,  704 (AGFA).  Dit komt overeen met de opvatting die Meijers in 1924 formuleerde
(blz. 181).

287   ZieJacobs/Massuger/Plessen 1997, blz. 30-31.
288  Uit de literatuur kan worden opgemaakt dat tussen beide mogelijkheden niet goed een

verschil kan worden gezien, vergelijk MVA II, Par/ementaire geschiedenis, blz. 66-67;
Van der Heijden 1992, blz. 97 e.v. en Heerma van Voss 1995, blz. 26. Zie ook De Wit
1999,  biz.  40 e.v. en Jacobs/Massuger/Plessen  1997,  blz.  20.  In haar onderzoek komt De
Wit tot de conclusie dat uit de jurisprudentie niet is geble-ken dat de arbeidsrechtelijke
jurisprudentie het gebruik van de redelijkheid en billijkheid in plaats van het goed
werkgeverschap tot een andere uitkomst van de procedure zou hebben geleid. Zie
hieromtrent ook Snijders 2001, blz. 6-11.

289    De Wit 1999, biz. 44.
290   Asser-Hartkamp II, nr. 315 en Rijken 1994, blz. 47.
291 Artikel 6:258 BW.
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3.4.2 Het goed werkgever- en werknemerschap in het buitenland

Volledigheidshalve wil ik erop wijzen dat het goed werkgever- en werknemer-
schap in de ons omringende landen als term onbekend is, in het bijzonder in
de vorm zoals deze in Nederland invulling heeft gekregen. Het Duitse recht
sluit aan bij de billijkheid c.q.  Treu und Glauben en het Belgische recht bij
de goede trouw. Daarnaast wordt in het Duitse recht ook gesproken over de

zogenaannde Fursorgepilicht, welke   niet  in   de   wet   is  vastgelegd. 292  Hieruit

volgt voor de werkgever de verplichting om rekening te houden met de
belangen van de werknemer. De Pfi'cht richt zich tot de werkgever. Zij heeft

in principe geen wederzijdse werking en is derhalve voor de verdere discussie
niet interessant. In het Engelse recht is het goed werkgever- en werkne-
merschap helemaal onbekend. Zo ligt het bijvoorbeeld niet op de weg van de
werkgever om de werknemer te beschermen tegen het vrijwillig gevaar lopen.
Dit is pas anders wanneer de werkgever hierdoor de wet overtreedt.293 Wel
kan sprake zijn van een implied tenn betreffende trust and con/idence, maar
de werking van deze bepaling mag niet worden overschat. Er is uiteindelijk
steeds sprake van een feitelijke invulling waarbij geen algemene regels be-
staan. Het is in principe niet mogelijk om op basis hiervan eenzijdig arbeids-
voorwaarden te wijzigen. Veelal is dan sprake van een breach ofcontract.294

In deze landen is het in ieder geval niet mogelijk om door middel van
deze rechtsgrond de inhoud van een arbeidsovereenkomst eenzijdig aan te
passen. Wel kan deze rechtsgrond een rol spelen bij de interpretatie van de
inhoud van de arbeidsovereenkomst.

3.4.3 De invulling van  de vage norm  (tot  1998)

De norm van artikel 7:611 BW richt zich tot de werkgever en de werknemer.
In het verleden is betoogd dat het op grond van deze vage norm mogelijk
moet zijn om de inhoud van een arbeidsovereenkomst aan te passen.295 In-
middels heeft de Hoge Raad een aantal malen geoordeeld over de vraag of
van de werkgever dan wel van de werknemer mag worden verlangd dat hij
een aanpassing van de arbeidsovereenkomst accepteert.

Voor wat betreft de vraag of de werkgever een inhoudelijke wijziging op
basis van het goed werkgeverschap moet accepteren is het door ons hoogste

100 Zie hieromtrent bijvoorbeeld nader De Wit 1999, blz. 53 e.v.
293   Coxall v. Goodyear Great Britain Ltd (2002) IRLR 742, CA.
294    Zie voor een nadere beschouwing met jurisprudentievoorbeelden kwis/Sargeant 2000,

biz. 37- 39.
295 Zie bijvoorbeeld Plessen 1995,529.
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rechtscollege gewezen AGFA-arrest maatgevend.296 In deze kwestie, die zich
afspeelde v66r de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid,
was een werkneemster door haar werkgever AGFA aangenomen op basis van
een oproepcontract. Vervolgens verrichtte de werkneemster even veel werk
en had dezelfde arbeidsduur als de personeelsleden met een vast dienstver-
band. Een feitelijk onderscheid was niet aanwezig, met dien verstande dat zij
niet beschikte over een vast dienstverband en haar arbeidsvoorwaarden lager
lagen dan die van het vaste personeel. Volgens de Hoge Raad moet de (in-
houd van de) tussen de werkgever en de werknemer bestaande arbeidsrelatie
gelijk worden gesteld aan die van de werknemers met een vast dienstverband.
Uit deze uitspraak blijkt dat het goed werkgeverschap ertoe kan leiden dat de
inhoud van een tussen de werkgever en de werknemer afgesloten arbeids-
overeenkomst wijzigt.

Ook heeft de Hoge Raad een aantal malen geoordeeld over de vraag hoe
ver een dergeljike aanpassing van de arbeidsovereenkomst kan gaan. 297 In

deze kwesties, die speelden v66r de Wet Poortwachter, ging het telkens om
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers die zich bij hun werkgever (na
een gedeeltelijke WAO-afkeuring) weer meldden. Daarbij ontstond de vraag
of de werkgever verplicht was om de arbeid(splaats) van de werknemer aan  te
passen zodat hij in staat zou zijn om zijn arbeid daadwerkelijk uit te voeren.
Volgens de Hoge Raad kan van een goed werkgever worden verwacht dat hij
een werkplek zodanig inricht dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkne-
mer in staat is om zijn arbeid te verrichten. Deze aanpassingsverplichting kan
met zich meebrengen dat de werkgever met een arbeidsongeschikte werkne-
mer in overleg treedt over aanpassing van de functie (of herplaatsing op een
andere, meer geschikte functie).298 Het goed werkgeverschap brengt echter
geen algemene verplichting met zich mee die ertoe strekt dat de werkgever
het loon van iedere arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen wan-
neer deze de bereidheid heeft getoond orn passende werkzaamheden te ver-
richten.299 Uit deze jurisprudentie blijkt dat het goed werkgeverschap met
zich mee kan brengen dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden (waartoe ook
de uitoefening van een functie) moet aanpassen opdat de werknemer in staat
is om zijn arbeid (ondanks zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) uit te

296  Hoge Raad 8 april 1994, JAR 1994,94, NJ 1994, 704 en AM. 1994, 4081. De uitspraak
wordt onder andere besproken door Uhlenbroek 1994. Ook kan worden gedacht aan de
'draaideur'-uitspraak, Hoge Raad 22 november 1991, jy/1992,707.

297    Hoge  Raad 3 februari   1978,  31 1978,248 (Roover/De Toekomst),  Hoge  Raad  8
november 1985, .9 1986,309 (Van Haaren/Cehave) en Hoge Raad 13 december 1991,
NJ 1992, 441 (Goldsteen/Roeland).

298  Zie Hoge Raad 3 februari 1978, Nr 1978,248; Hoge Raad 8 november 1985, Nr 1986,
309;  Hoge  Raad 13 november   1991,.9  1992,  441   en   Hoge  Raad 26 september  2001,
JAR 2001,238

299   Hoge Raad 3 maart 1995, 19 1995,470 cnJAR 1995,79.
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oefenen.300 Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat deze verplichting van
de werkgever volgens de Hoge Raad ook rust op de collega's van de arbeids-
ongeschikte werknemer.sol

In hoeverre mag echter van de werknemer worden verwacht dat hij een
door de werkgever gewenste aanpassing van de arbeidsvoorwaarden accep-
teert? Uit de (lagere) jurisprudentie blijkt dat hierover in den lande verschil-
lend wordt gedacht. In de uitspraken gaat het veelal om het op onderdelen
aanpassen van de inhoud van een arbeidsovereenkomst. Daarbij is een aantal
veel voorkomende categorie8n waarneembaar, te weten het aanpassen van
een functie302, de bezoldiging303 en andere zaken.304 Slechts incidenteel komt

300   Overigens kan de werkgever in dit kader aanspraak maken op subsidie.
301    Hoge Raad 26 september 2001,JAR 2001,238.
302 Een aanpassing van de functie c.q. het takenpakket werd onder andere geaccepteerd

door de rechtbank Haarlem 29 september 1993,JAR 1994, 43; kantonrechter Utrecht 30
juni 1995,JAR 1995, 203; kantonrechter Hilversum 4 mei 1998, JAR 1998, 117; kanton-

rechter Hoorn 2 oktober 1998, JAR 1998, 218; kantonrechter Rotterdam 23 juni 1999,
JAR  1999,   141 en kantonrechter Alkmaar   13 juli 2000,JAR 2000,  195.  Voorbeelden  van
weigering van een aanpassing van de functie: kantonrechter Utrecht 21 februari 1990,
Ay. 1990,3321; kantonrechter Utrecht 5 februari 1997, JAR 1997, 62; president recht-
bank Zwolle 26 augustus 1988, KG 1988,372; kantonrechter Den Haag 16 september
1998, JAR 1999,1, 8-g 1999,5168 en kantonrechter Amsterdam 18 september 2002,

JAR 2002,232. Zie hieromtrent ook Heerma van Voss 1999a, blz. 135 e.v.
303 Aanpassing toegestaan: kantonrechter Apeldoorn 4 oktober 1995,JAR 1996, 20; kanton-

rechter Dordrecht 2 april  1998, JAR 1998, 115; kantonrechter Enschede 5 december
1996, JAR 1997, 18; kantonrechter Utrecht 25 juni 1997,JAR 1997, 173; kantonrechter
Amsterdam 29 april  1999, JAR 1999, 122, kantonrechter Rotterdam 9 april 1999, JAR
1999,  153 en kantonrechter Amsterdam 4 juli 2000, JAR 2000, 83. Aanpassing niet
toegestaan: kantonrechter Zwolle 22 december 1988, AM 1989,3005; rechtbank
Arnsterdam 31 mei 1995,JAR 1995, 162; kantonrechter Rotterdam 24 januari 1996,JAR
1996,53; kantonrechter Utrecht 4 december 1996, JAR 1997, 29; rechtbank Rotterdam
24 december 1998, JAR 1999, 40 en kantonrechter Almelo 21 lebruari 2001, JAR 2001,
75. Voor cen genuanceerde mening zie kanionrechter Zaandam 29 januari  1996, Prg
1996,4639.

304 Wijziging toegestaan: kantonrechter Almelo 16 oktober 1997, JAR 1998,3 (introductie
van twee wachtdagen bij ziekte, in hoger beroep vernietigd), kantonrechter Arnhem 8
oktober 1 993,JAR 1994, 7 (werkgeefster moet instemmen met verzoek van werkneemster
om deeltijd te mogen werken), kantonrechter Enschede 20 februari 1997, Ay. 1997,
4741 (werknemer moet meewerken aan een zaterdagopenstelling) en rechtbank Haarlem
29  september   1993, JAR  1994, 43 (werkgever beschikt in principe  over de mogelijkheid
om de standplaats van de werknemer te wijzigen. Onder de huidige omstandigheden
wordt het niet toegestaan). In zijn arrest van 22 mei 1992, NJ 1992, 607 accepteerde de
Hoge Raad dat wijziging van fiscale wetgeving ertoe kan leiden dat een netto
loonafspraak moet worden gewijzigd. Evenzo president rechtbank Arnhem 19juni 1987,
KG 1987, 278. Anders: Hoge Raad 6 november 1987, .9 1988, 258. Wijziging
geweigerd: kantonrechter Rotterdam  12 mei  1995 en 20 oktober 1995, JAR 1995,257
(invoering wachtdagen bij ziekte niet toegestaan), rechtbank Almelo 2 september 1998,

JAR  1998,  234  (idem, in eerste instantie weI toegestaan), kantonrechter Zevenbergen   14
april 1988, /4% 1988,2912 (werkgeefster blijft gebonden aan arbeidsvoorwaarden die 20
jaar geleden zijn afgesproken met buitenlandse werknemers, ondanks het feit dat deze
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het voor dat de inhoud van een arbeidsovereenkomst (nagenoeg) geheel
wordt aangepast. De lagere jurisprudentie geeft aan dat (kanton)rechters een
voorliggende kwestie niet dogmatisch benaderen. Veel kantonrechters gaan

uiteindelijk voorbij aan het juiste criterium en oordelen uitsluitend op basis

van de redelijkheid en billijkheid.

3.4.4 Taxi Hofman

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich ook uitgelaten over de vraag of een
arbeidsvoorwaarde ook zonder een schriftelijk afgesproken eenzijdigewijzi-
gingsbeding kan worden aangepast. Van een goed werknemer kan volgens de
Hoge Raad volgens een arrest  uit  1998 in principe worden verwacht  dat  hij
een  wijziging  van de inhoud  van een arbeidsovereenkomst accepteert. 305

Waar ging het in deze kwestie om?
Een taxichauffeur ging na ziekte op eigen verzoek bij zijn werkgever,

taxibedrijf Hofman, werken op de administratie voor  19 uren per week en als
centralist voor 6 uren per week. Na bijna twee jaren deze werkzaarnheden uit
te hebben gevoerd viel hij wegens ziekte acht maanden uit. Gedurende deze

ziekteperiode vond binnen de organisatie van Hofman een organisatorische
verandeting plaats. Deze was het gevolg van een verminderde vraag naar
taxiritten. Hierdoor verviel bij de werkgever een groot gedeelte van de admi-
nistratieve werkzaamheden van de werknemer. De werkgever bood de werk-
nemer vervolgens een andere functie aan (met behoud van salaris), te weten

chauffeur op de Teletaxi. Deze functie achtte de werkgever passend omdat
de werknemer in het verleden ook als taxichauffeur werkzaam was. Dit
aanbod werd door de werknemer afgewezen. Onder venvijzing naar zijn
medische beperkingen achtte hij de aangeboden chaulTeursfunctie niet pas-
send. Hierop stopte de werkgever de loonbetaling.306

De kantonrechter en de rechtbank wezen de loonvordering van de werk-
nemer af Vervolgens moest de Hoge Raad oordelen over de vraag of de
werkgever (onder omstandigheden) gerechtigd was om eenzijdig de overeen-

medewerkers inmiddels in Nederland zijn geintegreerd), kantonrechter Zulphen 9
november   1999,  JAR  2000,   24   (werkgeefster   mag  niet  een   collectieve   vervoersregeling

wijzigen, ondanks dat slechts een zeer beperkt aantal werknemers hiervan gebruik
maken) en kantonrechter Assen 1 juli 2002, KG 2002, 40 (geen verplichting weekend-
diensten).

305    Hoge Raad  26 juni  1998,  140,JAR  1998,  199 (Taxi Hofman), onder andere besproken
door Heerma van Voss en Heinsius, AA Katern 1999 (71); M.G. Rood, Ms 1998, blz.
309 e.v en Van Slooten 1999, blz. 56-68. Zie voor de situatie v66r dit arrest Luttmer-
Kat 1994.

306   Volledigheidshalve wijs ik crop dat de bedrijfsarts de door de werknemer aangegeven be-
perkingen niet inzag, zijn huisarts wet. Voorts is de arbeidsovereenkomst uiteindelijk
door ontbinding geeindigd. De loonvordering van de werknemer ziet uiteindelijk op cen
aantal maanden.
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gekomen werkzaamheden aan te passen. Advocaat-generaal Strikwerda
beantwoordde deze vraag bevestigend. De Hoge Raad oordeelde:

'Uit de art. 7A: 1638z en 7A: 1639d (oud) BW -inmiddels samengebracht in art.
7:611 BW- blijkt dat de werkgever en de werknemer over en weer verplicht zon
zich als een goed werkgever respectievelijk een goed werknemer te gedragen. Dit
brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van de
werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het
algemeen positief behoort in  te g:tan en dergelijke voorstellen alleen mag afwijzen
wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
Zulks wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstandigheden die in
de risicosfeer van de werkgever liggen. De hier bedoelde verplichting staat ook
niet op gespannen voet met het dwingendrechtelijke stelsel van ontslagbescher-
ming en is evenmin in strijd met de bescherming van de (arbeidsongeschikte)
werknemer zoals die in wet en rechtspraak gestalte heeft gekregen. Zij betekent
niet meer dan dat, behalve de werkgever, ook de werknemer zich in zijn contrac-
tuele verhouding tot de wederpartij redelijk behoort op te stellen. De bescherming
van (arbeidsongeschikte) werknemers  in het arbeidsrecht kan op zichzelf dan ook
niet rechtvaardigen dat de werknemer een redelijk voorstel van zijn werkgever van
de hand wijst'.

Uit het bovenstaande blijkt dat de werkgever op basis van het goed
werknemerschap van de werknemer mag verlangen dat deze meewerkt aan
een aanpassing van de inhoud van zijn arbeidsovereenkomst. Daarbij wijs ik
erop dat de Hoge Raad in een andere (taxi)zaak deze formulering heeft
herhaaid.3(17

3.4.5 De omvang van het criterium

In de literatuur is de vraag aan de orde geweest hoe ver de werkingssfeer van
het Taxi-Hofmanarrest reikt. Heerma van Voss heeft in het verleden betoogd
dat de werking van het arrest niet mag worden overschat. In zijn ogen speel-
de de omstandigheid dat sprake was van een arbeidsongeschikte werknemer
een belangrijke rol binnen de besluitvorming van de Hoge Raad.308 Daarte-
genover staan de visies van Van Slooten, Van der Heijden en Zondag. Zij
kennen aan het arrest een ruimere werkingssfeer toe, waarbij de gewijzigde
omstandigheden op de werkplek een belangrijke rol spelen.309

307     Hoge Raad 28 april  2000, JAR 2000, 120 (Midnet Taxi), onder andere besproken door
L.N. Franx-Schaap in TFFS 2000, nr. 48, biz. 367-368 en ArA 2001, biz. 30-44.

308  Heerma van Voss 1999a, biz. 130. Dit standpunt heeft hij later (kennelijk) herzien, zic
GJJ.  Hecrma van Voss en j.  Heinsius,  'Bespreking HR 28 april  2000' in AA-katern 16,
bijlage bij AA 49 (2000) 9

309 Van Slm,ten 1999, biz. 58-59; Van der Heijden 1999b en Van der Heijden 19993;
Zondag 2000, biz. 49-50 en Zondag 2002.
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Ik schaar mij in de gelederen van de ruime interpretatie. Niet valt in te
zien waarom deze regel alleen in een aantal beperkte situaties geldt. Zo was
de werknemer in Taxi Hofman casus weliswaar gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt, maar de door de werkgever voorgestelde functiewijziging hield niet
verband met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer maar met het feit
dat door een verminderde vraag de functie van de werknemer was vervallen.
In  de  Midnet-Taxikwestie 310  ging  het  om  een  taxichauffeur die wegens

disfunctioneren een andere functie kreeg aangeboden met daaraan gekop-

peld een inkomensachteruitgang. Daarbij speelde de vraag van arbeidsonge-
schiktheid in het geheel geen rol. Het woord 'arbeidsongeschiktheid' wordt
immers tussen haakjes geplaatst. Alhoewel beide arresten alleen zien op de

aanpassing van de functie van de werknemer heeft de Hoge Raad in zijn for-
mulering een ruimere (niet uitsluitend tot een functieomschrijving beperkte)
overweging gegeven. Het gaat om de totale inhoud van de arbeidsovereen-
komst (inclusief beloning), voorzover de identiteit van de overeenkomst niet
wordt gewijzigd.311

Bovendien moet de beoogde aanpassing verband houden met een gewij-
zigde omstandigheid op het werk. De arbeidsovereenkomst kan dan ook in

mijn ogen niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd (of dogmatisch
beter: voorgesteld tot wijziging) in bijvoorbeeld een overeenkomst tot op-
dracht. Hiermee wordt immers buiten het bereik van het goed werkgever-
schap getreden. Binnen deze beperking is in mijn visie vooralsnog van alles
mogelijk. Dit blijkt eens te meer uit het de Midnet-Taxi-uitspraak van de
Hoge Raad. In deze uitspraak ging het ook om een functiewijziging, maar
werd door de werkgever tevens een salarisafbouw voorgesteld. Salaris is een
essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst (primaire arbeidsvoorwaar-

de). De Hoge Raad nam in deze uitspraak de formulering van Taxi Hofman
onverkort over, waardoor een loonsverlaging tot stand kwam.

Voorts wijs ik erop dat de formulering door de Hoge Raad zodanig is
gekozen dat de werkgever niet beschikt over een zuiver eenzijdigewijzigings-
recht. De werknemer moet in principe zijn medewerking verlenen aan (lees:
positief ingaan op) een eventuele aanpassing. Het betreft dus de v66rfase van
het daadwerkelijk doorvoeren van de wijziging. Kennelijk moet er toch nog
een wilsovereenstemming tussen partijen worden bereikt. Dit zal voor de
praktijk niet veel uitmaken, aangezien de jurisprudentie aantoont dat de
werkgever vervolgens wel beschikt over het recht om de loonbetaling stop te
zetten of de uitvoering van een arbeidsvoorwaarde op te schorten. Het
feitelijke effect is gelijk. Bovendien ligt het initiatief tot actie tegen het
handelen van de werkgever bij de werknemer. Deze moet de loonvordering
instellen.

310   Hoge Raad 28 april 2000, JAR 2000, 120.
311 Zie anders: Zondag 2000, biz. 51-52.
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Niet onvermeld mag blijven dat door sommige schrijvers is betoogd dat
de werking van het Taxi-Hofmanarrest restrictief in  «id moet worden gezien.
De reden hiervan zou zijn dat het arrest door artikel 74 Overgangswet BW
zou zijn achterhaald.312 Gedurende de procedures was namelijk artikel 7:613
BW in de wet opgenomen, als gevolg waarvan volgens deze schrijvers artikel
7:611 BW een andere invulling zou hebben gekregen. Deze visie deel ik niet.
Het arrest is zuiver ge8nt op de aanwezigheid van het goed werkgeverschap;
de aanwezigheid van een eenzijdigewijzigingsbeding doet hier niets aan af.
Bovendien rept de Hoge Raad hier met geen woord over. In dit kader wijs ik
crop dat onder 'oud' recht ook al de mogelijkheid van een incorporatie-
beding door de Hoge Raad was erkend.313 Daarenboven heeft de Hoge Raad
de formulering van het Taxi-Hofmanarrest in het Midnet-Taxiarrest nog-
maals herhaald; ook daar is geen enkele overweging besteed aan een eventu-
ele toepasselijkheid van het overgangsrecht.314

Deze taxi-uitspraken betekenen in mijn ogen een breuk met de heersende
leer inzake de redelijkheid en billijkheid. Het verbintenissenrecht heeft als
uitgangspunt dat de rechter slechts in uitzonderingssituaties beschikt over de
bevoegdheid om tussen partijen gemaakte afspraken op grond van de rede-
lijkheid en billijkheid aan te passen.315 De aard van de arbeidsovereenkomst
brengt met zich mee dat van dit algemene standpunt moet worden afgewe-
ken. Een arbeidsovereenkomst is immers een duurovereenkomst. Deze over-
eenkomst mag niet worden gezien als een st:atisch geheel. Doordat deze
arbeidsrelatie voortdurend in beweging is, is ook de inhoud van de arbeids-
overeenkomst aan wijzigingen onderhevig.

Eerder heb ik al aangegeven dat ik van mening ben dat een gematigde
contracttheorie binnen het arbeidsrecht gewenst is. De beide taxi-uitspraken
van de Hoge Raad geven (vooralsnog) een niet ornlijnde regeling ten gunste
van de werkgever. Strikt formalistisch geredeneerd betreft het nog steeds een
zuivere contractuele benadering. De werkgever beschikt niet over een eenzij-
digewijzigingsrecht. Het is uiteindelijk de werknemer die met een voorgestel-
de wijziging akkoord moet gaan. Zijn eis- en beslisruimte is echter materieel
beperkt. Hij behoort volgens de Hoge Raad in het algemeen positief in te
gaan op de voorstellen van de werkgever. Hierdoor wordt feitelijk de institu-
tionele benadering toegepast.316

3.4.6 De inhoudel#ke toets

312 Zie Hansma 1998, biz. 374; Baltussen 2000 crt Van Slooten 1999, blz. 51.
313    Hoge Raad 4 mei  1956, m 1956,299.
314   Hoge Raad 28 april 2000, JAR 2000, 120 (Midnet Taxi). Het feitencomplex speelde zich

overigens ook in deze uitspraak afv66r de wetswijziging van 1998.
315 Zie Asser-Hartkamp II, nr. 295.
316 Zie hieromtrent ook Zondag 2002.

212



In het verlengde hiervan is ook de invulling die de Hoge Raad aan de
inhoudelijke toetsing geeft interessant. Volgens diverse schrijvers past de
Hoge Raad een dubbele redelijkheidstoets toe.317 Allereerst moet volgens hen

sprake zijn van een zwaarwichtig belang. Vervolgens moet een algehele rede-
lijkheidstoets worden toegepast. Deze analyse moet in mijn ogen worden

genuanceerd. De door hen genoemde criteria vloeien voort uit artikel 7:613
BW, waarin het eenzijdigewijzigingsbeding is geregeld. Zoals uit het hierbo-
ven opgenomen citaat uit de uitspraak blijkt is geen sprake van een dubbele

redelijkheidstoets. Ik maak uit de uitspraak op dat het uitgangspunt is dat de
werknemer positief moet reageren op redelijke voorstellen van de werkgever.
Afwijzing van een redelijk voorstel mag alleen plaatsvinden wanneer de
aanpassing in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd. Dit
betreft een individuele hardheidsclausule ten gunste van de werknemer. De
aanwezigheid van een zwaarwichtig belang aan de zijde van de werkgever
wordt niet genoemd. Het gaat om een gewijzigde omstandigheid, ook al
komt deze voor rekening van de werkgever. De toetsingscriteria zijn dan ook:

1.     Is sprake van een gewijzigde omstandigheid op het werk?
2.    Is het door de werkgever gedane voorstel inhoudelijk (in het algemeen)

redelijk?
3.   Zijn er persoonlijke omstandigheden bij de werknemer aanwezig die

acceptatie van de aanpassing naar redelijkheid en billijkheid beletten?

Daarbij geldt als uitgangspunt dat de werknemer een positieve houding
moet innemen ten aanzien van de beoogde veranderingen.

Het ligt op de weg van de werkgever om te stellen en aan te tonen dat
sprake is van een gewijzigde omstandigheid op het werk. Dit laatste aspect,
'op het werk', kan ruim of eng worden geinterpreteerd. Ziet het enkel op de
werkplek c.q. de uitvoering van de arbeid of mogen ook andere interne of
externe factoren een rol spelen, zoals organisatorische of financiele omstan-

digheden, waaronder het wijzigen van regelgeving? Feit is dat deze regels bij
een beperkte interpretatie overbodig zijn. De beoogde wijziging kan immers
reeds worden bereikt door middel van de uitoefening van het instructierecht.
Derhalve heeft de Hoge Raad kennelijk gedoeld op een ruimere interpretatie.
Dit blijkt in het bijzonder uit de overweging in het Taxi-Hofmanarrest
waarin de Hoge Raad aangeeft dat de regel ook geldt wanneer de omstandig-
heid die tot een wijziging noopt, zich bevindt binnen de risicosfeer van de

werkgever.
De eerste redelijkheidseis (de redelijkheid van het aanbod door de werk-

gever) kan in mijn ogen worden onderverdeeld in een procedureel en mate-
rieel gedeelte. Dit betekent in ieder geval dat:

317   Zie Heerma van Voss en Heinsius in AA Katern 1999 (71) en L.N. Franx-Schaap, Tvvs
2000, nr. 43, biz. 368.
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-      tussen de werknemer en de werkgever vooraf een goede en open com-
municatie omtrent de beoogde wijzigingen plaatsvindt; daarbij moet de
werkgever zo volledig mogelijke informatie aan de werknemer verstrek-
ken318;

-    de werkgever zijn werknemers gelijk dient te behandelen (voorzover zij
objectiefals gelijken kunnen worden gezien)319;

-    de werkgever zijn reden c.q. belang om de beoogde wijziging in te voe-
ren deugdelijk moet kunnen motiveren en aantonen.320

Naast deze formele aspecten moet ook aan materiele eisen worden
voldaan. Deze zijn:
-      de inhoud van de nieuwe regeling moet redelijk zijn321;
- voorzover sprake is van een negatieve (financiele) wijziging voor de

werknemer, ligt het op de weg van de werkgever om een overgangsrege-
ling te treffen; deze regeling moet in verhouding staan tot de aard van
de te wijzigen arbeidsvoorwaarden en de omstandigheden van het
geval322;

318 Zie rechtbank Amsterdam 27 februari 1992, KG 1992, 106; kantonrechter Harderwijk 6
mei   1992, JAR 1993,   159;   Hoge   Raad 3 maart   1995, JAR 1995; president rechtbank
Arnhem 6 december 1996, JAR 1997, 79; rechtbank Arnhem 16 april 1998, JAR 1998,

108; rechtbank Utrecht 17 november 1999, JAR 2000,39; kantonrechter'Rotterdam 21
mei  2002, JAR 2002,  144 en kantonrechter Amsterdam, 18 september 2002, JAR 2002,
233. Zie ook De Kluiver, 1992, biz. 341-343. Deze verplichting geldt wederzijds. De
werknemer die per definitie het overleg weigert (met een afbouw van het loon van
€ 1.425,00 naar € 843,00) riskeert een ontbinding zonder enige vergoeding: kanton-
rechter Hilversum 16 oktober 2002.JAR 2002,282.

319 Dit beginsel is door de Hoge Raad erkend in zon reeds eerder besproken AGFA-arrest van

8 april 1994, AD' 1994, 407. Zie voor de uitwerking in de lagere jurisprudentie
bijvoorbeeld rechtbank Amsterdam 8 februari  1984,  m 1985, 19, kantonrechter Haarlem
10 februari 1994, JAR 1994,66; kantonrechter Amsterdam 5 december   1995,  Ay.   1996,
4474; rechtbank Amsterdam    11    maart    1998,  JAR 1998,81; kantonrechter Delft   3
septernber 1998,JAR 1998,232 en kantonrechter Utrecht 5 februari 1997,JAR 1997,73.

320 Kantonrechter Leeuwarden 3 april 1995,JAR 1995,129; kantonrechter Amsterdam 2
oktober  1997, JAR 1997,235; kantonrechter Amsterdam  30 juli  1998, JAR 1998,231;
kantonrechter Dordrecht 2 april 1998,JAR 1998, 115 en rechtbank Almelo 2 september
1998,JAR 1998,234. Vergelijk ook Hoge Raad 24juni 1966, A71966,457.

321 Kantonrechter Amsterdam 2 oktober   1997, JAR  1997, 235; kantonrechter Enschede  4
december  1998,  Ag.   1999,  5099 en kantonrechter Hoorn 2 oktober 1998, JAR  1998,
218.

322 Kantonrechter Breda 16 februari 1994,JAR 1995,3; kantonrechter Utrecht 30juni 1995,
JAR 1995, 203; kantonrechter Apeldoorn 4 oktober 1995, JAR 1996,20; kantonrechter
Enschede 5 december 1996, JAR 1997,18; kantonrechter Amsterdam 30 juli 1998, JAR
1998,231, kantonrechter Zutphen 9 november  1999,  Al.  2000,  5440  en  kantonrechter
Hoorn 22 februari 2002,JAR 2002,71.
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-  acceptatie van de aanpassing van de arbeidsvoorwaarde moet in
redelijkheid van de werknemer mogen worden verwacht.323

Vanzelfsprekend zal de rechter uiteindelijk aan de hand van alle feiten en
omstandigheden de toelaatbaarheid van de wijziging moeten toetsen.324

3.4.7 De reikwijdte van het wijzigingsrecht

Hierboven heb ik al de vraag opgeworpen hoe ver de eenzijdigewijzigings-
bevoegdheid van de werkgever strekt. Is de werknemer verplicht om eenvou-

digweg iedere door de werkgever aangegeven aanpassing positief te benade-
ren? De formulering van de Hoge Raad laat geen nuancering toe. Het goed
werkgeverschap brengt in mijn ogen in de huidige stand van het recht met
zich mee dat de werkgever met deze bevoegdheid ook daadwerkelijk zorg-
vuldig omgaat, waarbij hij ook de belangen van de werknemer laat meespe-
len. Met andere woorden: de werknemer moet worden beschermd tegen een
eventuele 'waan van de dag' bij de werkgever. Een zogenaamd 'jojo-effect'
van arbeidsvoorwaarden moet warden voorkomen.

Door Konijn is betoogd dat een werkgever die gebruik maakt van de
wijzigingsmogelijkheid die het Taxi-Hofmanarrest biedt moet beschikken
over een goede grond om een aanpassingsvoorstel te doen.325 Wanneer ik dit
arrest goed lees, dan volgt dit in ieder geval niet uit de formulering die de
Hoge Raad heeft gegeven. Deze is van algemenere aard. Ik ben het dan ook
niet met Konijn eens dat deze regel uit het arrest volgt. De werknemer is
verplicht om op redelijke voorstellen van de werkgever verband houdende
met een gewijzigde omstandigheid in het algemeen positief in te gaan, tenzij
aanvaarding redelijkerwijze niet van hem kan worden gevergd. Niet wordt
gezegd dat de reden een goede grond moet vormen. Uiteindelijk is slechts
sprake van een marginale toets. Dit laat onverlet dat ik het wel wenselijk acht
dat de gegeven frasering te dezer zake wordt geherformuleerd. Dit komt de
rechtszekerheid van de werknemer ten goede. Bovendien wordt hiermee
voorkomen dat een discrepantie ontstaat met bijvoorbeeld het eenzijdigewij-
zigingsbeding, waarbij de werkgever moet beschikken over een zwaarwichti-

323 Hiermee wordt de aanpassing geindividualiseerd. Zie Hoge Raad 26 juni 1998, JAR
1998, 199 (Taxi Hof'man) en kantonrechter Zutphen 22 december 1998, JAR 1999,88.

Overigens moet worden voorkomen dat de werknemer telkens met wisselende
arbeidsvoorwaarden wordt geconfrontccrd: kantonrechter Dell't 3 september 1 998, JAR
1998, 232. President rechtbank 's-Herlogenbosch 23 augustus 2001, Ay. 2001, 5784:
van de werknemer mag worden verwacht dat hij openstaat voor de oplossing van een
probleem.

324      Hoge  Raad  1 juli  1993,  191993,667.  Ik laat hierbij buiten beschouwing of gekozen  moet
worden voor de institutionele of de contractuele theorie (Heerma van Voss 19993, blz. 9
e.v.)dan wel de arbeidsrechtelijke benadering (Van Slooten 1999, blz. 66).

325   Konijn 1999, blz. 278-279.
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ge reden alvorens hij van de wijzigingsbevoegdheid gebruik mag maken.
Daarbij wijs ik erop dat ik al heb aangegeven dat het alsdan een objectieve
zwaarwichtige reden moet betreffen.

Daarnaast is het nog maar de vraag of deze ontwikkeling als wenselijk
moet worden ervaren. De werkgever krijgt op deze wijze een ruime bevoegd-
heid om de werknemer dwars te zitten: de werknemer moet een functiewijzi-
ging met salarisverlaging in principe positief benaderen.  Dit gaat verder dan
bijvoorbeeld de zwaarwichtige reden die artikel 7:613 lid 1 BW vereist wan-
neer door de werkgever een beroep wordt gedaan op een eenzijdigewijzi-
gingsbeding.

Ik acht het wenselijk dat deze eenzijdigewijzigingsmogelijkheid restrictief
wordt benaderd. Het is begrijpelijk dat een werkgever die om goede redenen
een reorganisatie wenst door te voeren, over de mogelijkheid wenst te
beschikken om de functie van een werknemer aan te passen. Maar doorbre-
king van de contractvrijheid, die hij thans met een beroep op het goed werk-
nemerschap kan bewerkstelligen, acht ik niet gewenst. Zo oordeelde de kan-
tonrechter te Hilversum dat van een werknemer mocht worden verwacht dat
hij een voorstel van de werkgever om een andere functie te aanvaarden op
een andere locatie met een afbouw van het loon van € 1.425,00 naar
€ 843,00 per maand niet zonder meer afwees.326 In mijn ogen ligt het dan
ook voor de hand om de in het verleden door verschillende rechters ingesla-
gen weg waarbij de werkgever terughoudendheid dient te betrachten wan-
neer hij gebruik maakt van een aan hem toekomende eenzijdigewijzigingsbe-
voegdheid, weer op te pakken.327 Wellicht ligt hier een taak voor de Hoge
Raad door zijn gedane uitspraken in de beide taxizaken te nuanceren. Dit
betekent in mijn ogen in ieder geval dat het niet mogelijk moet zijn om op
grond van het criterium van het goed werknemerschap de essentialia van de
arbeidsovereenkomst te wijzigen. Hiervoor is altijd overeenstemming van
partijen noodzakelijk die uit vrije wil tot stand komt. Wanneer dit laatste niet
wordt geaccepteerd betekent dit dat juist datgene waarover partijen bu het
aangaan van de arbeidsovereenkomst c.q. bij het aanpassen daarvan daad-
werkelijk hebben onderhandeld via een omweg teniet kan worden gedaan.
Dit kan vanzelfsprekend niet de bedoeling zijn.

3.4.8 De medewerkingsverplichting

In het verlengde hiervan wijs ik op de discrepantie die bestaat tussen de con-
clusie van advocaat-generaal Spier bij het Midnet-Taxiarrest (een eenzijdige
functie-/salariswijziging is volgens hem niet toegestaan) en het oordeel van de

326 Kantonrechter Hilversum 16 oktober 2002,JAR 2002,282.
327 Zie bijvoorbeeld rechtbank Amsterdam 8 februari 1984, tw 1985, 19.
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Hoge Raad in deze kwestie.328 Het ligt op de weg van de rechtspraak om
hierover nadere duidelijkheid te verstrekken: hoe ver gaat de medewerkings-

plicht van de werknemer? Inmiddels is de formulering van de Hoge Raad
door de lagere jurisprudentie overgenomen, maar het is nog onbekend wat
het exacte effect van deze formulering voor de rechtspraktijk is.329 Daarbij

kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat werkgevers hiervan regelmatig
misbruik maken.

Tot slot speelt nog de vraag welke rol is weggelegd voor de vakorganisatie
of ondernemingsraad. In tegenstelling tot het eenzijdigewijzigingsbeding be-
schikt de aanpassingsmogelijkheid op grond van het goed werknemerschap
niet over een parlementaire geschiedenis met een collectieve oorsprong. Het
eenzijdigewijzigingsbeding was immers een onderdeel van een algehele her-
ziening van de WOR. Dit laat onverlet dat in mijn ogen nog wel een rol voor
de belangenbehartigers van de werknemers is weggelegd. Niet valt in te zien
waarom de vroeger door de Hoge Raad in het IBM-arrest weergegeven visie
thans moet worden herzien. In dat arrest heeft de Hoge Raad gezegd dat

'(...)   een  beroep van individuele   medewerkers op strijd met redelijkheid  en
billijkheid niet licht zal kunnen worden aanvaard, wanneer de door de OR tegen
de inhoud van de wijziging geen bezwaar is gemaakt'.330

Daarenboven is het opvallend dat de door mij hierboven geformuleerde toets

eveneens is opgebouwd uit een algemeen gedeelte en een geindividualiseerd
gedeelte. Met name met betrekking tot de vraag of sprake is van een door de
werkgever geformuleerd redelijk voorstel kan een rol zijn weggelegd voor de
ondernemingsraad, waarbij de hierboven gegeven regel van de Hoge Raad
als uitgangspunt geldt.331  Een en ander  laat de individuele beoordeling  on-
verlet: tevens moet nog worden bekeken of sprake  is van een wijziging van  de
essentialia van de arbeidsovereenkomst.

328    Hoge Raad 28 april 2000,JAR 2000,120.
329 Deze trend valt langzaam al te ontdekken, zie bijvoorbeeld kantonrechter Zutphen 9

november  1999, JAR 2000,  24,  Py.  2000, 5440; kantonrechter Delft 24 februari 2000,
JAR 2000, 49; president rechtbank Leeuwarden 21 maart 2000, JAR 2000, 99;
kantonrechter Middelburg  14 juni  1999, JAR  1999,  138; kantonrechter Rotterdam 23
juni 1999, JAR 1999, 141; kantonrechter Alkmaar 13 juli 2000, JAR 2000, 195;
kantonrechter Amsterdam 12 februari  2002, JAR  2002,  71 (de werknemer  ging  30% in
salaris achteruit; hierbij diende wei een overgangsregeling te gelden). Het criterium wordt
echter nog niet door iedere kantonrechter overgenomen, zie bijvoorbeeld kantonrechter
Rotterdam 9 april 1999,JAR 1999, 153. Kantonrechter Apeldoorn 17 oktober 2001,JAR
2002,23 gaat zover om de criteria van artikel 7:613 Bw ook in deze situatie toe tc passen.

330      Hoge  Raad 7 oktober   1988 , m 1989, 335 (IBM). Zie instemmend Heerma van Voss
1999a, biz. 125-126.

331   Hierbij kan bovendien eventueel ook analoog worden gekeken naar de regeling die de

aanbeveling van de Kring van Kantonrechters aangeeft.

217



3.4.9 De restrictieve benadering van het eenz#digew#zigingsrecht

In het voorgaande is met name aandacht besteed aan de algemene juridische
situatie. In hoeverre kunnen op basis van het goed werknemerschap eenzijdig
arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd? Kan deze mogelijkheid ertoe leiden
dat een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden eenzijdig door de werkgever
wordt doorgevoerd? Deze vraag is in de (gepubliceerde) jurisprudentie nog
niet beantwoord. De voorbeelden die hiervan in de jurisprudentie bekend
zijn, zien in het algemeen op een 'eenvoudige' aanpassing van een of enkele
onderdelen van een arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld de functie, tezamen
met een eventuele salarisachteruitgang.

Een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden gaat in het algemeen veel ver-
der. Het betreft veelal een conglomeraat van arbeidsvoorwaarden. Uit het
Taxi-Hofmanarrest kan echter worden opgemaakt dat de eenzijdigewijzi-
gingsbevoegdheid niet tot een eenvoudige aanpassing wordt beperkt. Daar-
enboven zie ik niet in waarom alsdan een aantal eenvoudige aanpassingen
elkaar niet direct zouden kunnen opvolgen. Dit betekent dat het op basis van
de in het Taxi-Hofmanarrest gegeven regel mogelijk is om een harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen, mits vanzelfsprekend aan de eer-
der aangegeven criteria wordt voldaan. Deze criteria voorzien echter niet -
in tegenstelling tot het eenzijdigewijzigingsbeding - in de aanwezigheid van
een zwaarwichtige reden. Aan de criteria kan dan ook in de praktijk worden
voldaan. Een fusie of overname kan worden gezien als een gewijzigde om-
standigheid op het werk. Vervolgens zal met name rekening moeten worden
gehouden met de procedurele en materi8le toets.

Ik heb echter al aangegeven dat ik een al te ruime opvatting van deze
eenzijdigewijzigingsbevoegdheid niet op zijn plaats acht. Het is toch vreemd
dat een algehele herziening van de tussen de werknemer en werkgever afge-
sproken arbeidsvoorwaarden geheel op grond van het goed werknemerschap
zou kunnen plaatsvinden, zelfs als dat in totaliteit niet zou leiden tot nadeel
voor de werknemer. Ik vraag mij dan ook af of de Hoge Raad zo ver heeft
willen gaan om in het kader van het goed werkgeverschap een grenzeloos-
heid aan te brengen ten aanzien van de omvang van de eenzijdigewijzigings-
bevoegdheid. Hiermee komt de bindende kracht van gemaakte afspraken wel
heel sterk onder druk te staan. Wellicht heeft de Hoge Raad met deze juris-
prudentie getracht om de verhouding tussen werkgever en werknemer (lees:
de verhouding goed werkgeverschap versus goed werknemerschap) weer
terug te brengen naar een (meer) gelijkwaardige positie.

Hoe zou de rechtsregel opnieuw geformuleerd kunnen worden? Een res-
trictieve benadering betekent dat moet worden vastgehouden aan het uit-
gangspunt dat hetgeen tussen partijen is afgesproken, geldt. Dit volgt ook uit
de contracttheorie. Het goed werknemerschap moet het mogelijk maken om
wijzigingen die noodzakelijk zijn voor een goed en normaal functioneren van
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het werk in de individuele arbeidsovereenkomst door te voeren. Het goed
werknemerschap moet dan als complementair aan het instructierecht van de

werkgever worden gezien. Zoals hiervoor al gezien ziet het instructierecht op
de orde op de werkgever.

De aanpassingsmogelijkheid op grond van het goed werknemerschap gaat
verder. Hierbij  valt te denken  aan de wijziging van werktijden, functie  of 10-
catie. De door mij voorgestane regeling betekent van dat deze mogelijkheid
slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik mag worden gemaakt en wel alleen
wanneer geen andere mogelijkheid bestaat, waaronder het gebruik van het
instructierecht. Vervolgens kan dan worden aangehaakt bij de criteria die
thans in artikel 7:613 BW staan vermeld ten aanzien van het eenzijdige-

wijzigingsbeding. Zo zal de werkgever moeten aantonen dat hij beschikt over
een zwaarwichtige reden. Vervolgens zal op individueel niveau de redelijk-
heidstoets moeten worden uitgevoerd. Daarbij zal het in ieder geval niet
mogelijk moeten zijn om eenzijdig de essentialia van de arbeidsovereenkomst
aan te passen. Het ligt vervolgens nog steeds op de weg van partijen om tot
een consensus te komen, waarbij het niet bereiken van overeensternming tot

een ontslaggrond kan leiden. Er is dan immers sprake van een strijdig han-
delen door de werknemer met het goed werknemerschap. Dit betekent dat
alsdan nog steeds de juiste ontslagprocedures moeten worden gevolgd.
Hiermee wordt voorzien in een objectieve, onafhankelijke toets, te weten

door de CWI en vervolgens een procedure in verband met een kennelijke on-

redelijke opzegging, dan wel een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

3.5 Onvoorziene omstandigheden

3.5.1 Algemeen

In tegenstelling tot in een aantal andere landen, zoals Franlaijk, is er in
Nederland niet voor gekozen om het arbeidsrecht in een apart wetboek te
codificeren. Dat de algemene bepalingen van de Boeken 3 en 6 van het Bur-
gerlijk Wetboek gelden in principe ook voor het civiele arbeidsrecht.332 In het

algemene gedeelte van het Burgerlijk Wetboek is een regeling opgenomen
waarop een beroep kan worden gedaan wanneer zich een onvoorziene om-
standigheid voordoet. Het hart van deze regeling is te vinden in artikel 6:258
BW lid 1 en luidt als volgt:

'De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een
overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van
onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de

332 Zie onder andere Frenk 1996, biz. 227 en Snijders 2001.
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overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan
terugwerkende kracht worden verleend'.

Deze bepaling is van dwingendrechtelijke aard. Dit betekent dat een contrac-
tuele uitsluiting van deze bepaling wegens strijd met de wet vernietigbaar
is.333 Als gevolg van haar plaatsing in het algemene gedeelte van het Burger-
lijk Wetboek en bij gebrek aan een uitsluitingsbepaling, geldt deze bepaling
als gevolg van het gelaagde systeem voor alle obligatoire overeenkomsten,
waaronder de arbeidsovereenkomst.334 Het is in het kader van het onderhavi-
ge onderzoek interessant om te bekijken in hoeverre deze bepaling bruikbaar
is bij een totstandkoming van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na
een fusie ofovername.

3.5.2 De wettelijke regeJing

Van een onvoorziene omstandigheid is geen sprake wanneer deze omstandig-
heid op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan voorzienbaar is;
alsdan wordt deze geacht te zijn verdisconteerd in de overeenkomst.335 Wel-
licht is dan wel een beroep op bijvoorbeeld dwaling of overrnacht mogelijk.
Daarenboven kan worden gedacht aan de mogelijkheid van het aanpassen of
ontbinden van een overeenkomst. Wanneer dit niet mogelijk is, bestaat een
gevaar voor een situatie van wanprestatie.336 Bij een wanprestatie is het niet-
presteren toe te rekenen aan een van de partijen. Dit is bij een onvoorziene
omstandigheid niet het geval. Voorts kan sprake zijn van overmacht.337

Wat als voorzienbaar moet worden aangemerkt hangt af van hetgeen
partijen  over  en  weer van elkaar mogen venvachten. 338 Daarbij   moet  de
inhoud van de overeenkomst worden geYnterpreteerd aan de hand van de
bekende Haviltex-regel.339 In dit arrest heeft de Hoge Raad aangegeven dat
het bij de uitleg van een overeenkomst aankomt

'op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs
aan deze bepalingen mochten toekennen en op het geen zij te dien aanzien
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten'.

333 Artikel 3:40 BW. Onder het 'oude' recht werd deze mogelijkheid gebaseerd op de
derogerende werking van de goede trouw, zie Hoge Raad 19 mei 1967, 29 1967, 261
(Saladin/HBU).

334     Zie  Abas  1991,  blz. 10; Konijn  1999  blz.  246  e.v.  en Vas Nunes  1989,  met  name  blz.
1269 en 1270

335 Zie Asser-Hartkamp II, nr. 333
336   Artikel 6:74 Bw.
337   Artikel 6:75 BW.
338   W.L. Valk, aantekening 19.3 op artikel 6:258 BW, Verbbiteniwenircht (losbladig)
339     Hoge Raad 13 maart  1981, 311981,635.
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Daarbij speelt volgens de Hoge Raad een rol

'tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van

zodanige partijen kan worden verwacht'.

Dit principe is ook van toepassing op de arbeidsovereenkomst.340 De Hoge
Raad heeft deze criteria echter voor de uitleg van collectieve arbeidsovereen-
komsten genuanceerd.341 Een CAO wordt  in  beginsel taalkundig uitgelegd,
waarbij de bepalingen van de CAO moeten worden gelezen in het licht van de
tekst van de gehele CAO. In recente jurisprudentie heeft de Hoge Raad zijn

standpunt genuanceerd. Als gevolg daarvan mag bij de interpretatie ook
aandacht worden besteed aan de elders in de CAO gebruikte formuleringen
en de daarbij mogelijke rechtsgevolgen.342 Een soortgelijk criterium wordt
door de Hoge Raad toegepast bij de interpretatie van een sociaal plan dat
tussen vakorganisatie en werkgever is afgesloten.343

Daarnaast bestaat een verschil tussen een situatie van overmacht en een
situatie van een onvoorziene omstandigheid. Dit kan ook wel worden gezien
als het verschil tussen het uideggen van een overeenkomst en het aanvul/en
daarvan. De regeling van de onvoorziene omstandigheid ziet op dit laatste.

Daarbij kan het gaan om een gewijzigde omstandigheid, maar ook om de
situatie waarbij een verwachte omstandigheid juist niet intreedt. Voorts moet
de omstandigheid van zodanige aard zijn dat de wederpartij een ongewijzig-
de instandhouding van de gemaakte afspraken niet mag verlangen.344 Hierbij
kon worden gedacht aan plotselinge schaarste en geldontwaarding, maar ook
aan een belangrijke wijziging van de voor de overeenkomst van essentieel
belang zijnde omstandigheden.345

3.5.3 Onvoorziene omstandigheden / redelijkheid en billijkheid

Hoe verhoudt deze bepaling zich tot de redelijkheid en billijkheid? In een
situatie van een onvoorziene omstandigheid kan wellicht ook een beroep op
de redelijkheid en billijkheid worden gedaan. Dit betekent dan nog niet dat
voor beide een gelijk toetsingscriteriurn geldt. Het criterium van artikel 6:258
lid 1 BW luidt:

340 Zie buvoorbeeld Hoge Raad 28 maart 1997, NJ 1997,438.
341     Hoge  Raad 17 september   1993,  m  1994,  173  en  Hoge  Raad 24 september   1994,  Ng

1994,174.
342   Hoge Raad 31 mei 2002,JAR 2002,153 en Hoge Raad 24 februari 2003, JAR 2003,72
343   Hoge Raad 26 mei 2000, .92000,473.
344   Asser-Hartkamp II, nr. 334. Zie ook Hammerstein/Vranken 1998, blz. 40.
345 Zie MVA, Parlementaire geschiedenis Boek 6, Wz. 974-977. Instemmend: Asser-

Hartkamp II, nr. 334 en Nierop 1989, blz. 34-35. Anders: Hijma 1989, die betoogt dat
de rechterlijke toetsing ligt tussen marginaal en volledig.
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'(...)    dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten'.

Deze formulering is ruimer dan de in artikel 6:248 weergegeven derogerende
werking van de redelijkheid en billijkheid. Daar staat immers:

'(...)   voor   zover   dit   in de gegeven omstandigheden naar maatstaven   van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn'.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever er vanwege de ingrijpendheid
van een aanpassing in de overeenkomst voor heeft gekozen om een aparte
wettelijke regeling op te nemen. 346 Bestaat hiernaast nog ruimte voor de
redelijkheid en billijkheid? Dit vraagstuk heeft in de literatuur voor de nodige
discussie gezorgd.347 Zo betoogt Rijken dat artikel 6:258 Bw een lex specialis
vormt van artikel 6:248 BW. Daarom rnag volgens hem alleen aan de hand
van artikel 6:258 BW worden geoordeeld.348 Genuanceerder is Hartkamp die
stelt dat de onderhavige regeling een uitwerking is van de derogerende
werking van de redelijkheid en billijkheid.349

In de diverse besprekingen van dit arrest is erop gewezen dat de Hoge
Raad nog geen duidelijkheid heeft verschaft omtrent eerdergenoemde ver-
houdingsproblematiek.  In een uitspraak van  25 juni 1999 geeft  de  Raad  wel
aan dat een beroep op artikel 6:258 BW niet uitsluit dat ook een beroep
plaatsvindt op de (derogerende werking van de) redelijkheid en billijkheid.350
In mijn opinie komt aan artikel 6:258 een eigen grondslag toe.351 Dit lijkt mij
ook logisch, omdat artikel 6:258 BW anders een loze bepaling vormt. Daar-
naast heb ik hierboven al aangegeven dat de wettekst met betrekking tot een
redelijkheid en billijkheid beperkter is geformuleerd dan het artikel 6:258 BW.
Ik voel mij daarbij gesterkt door een ander arrest van de Hoge Raad uit 2000
waarin het onderscheid ook daadwerkelijk werd gehanteerd.352

346    MVA, Parkmenturegeschiedeni,Boek 6, blz. 973.
347 Het vormt een aanvulling Homa 1989, blz.  14-18. Het is een lex ,pecialis- Valk 1992,

blz. 161-167; Asser-Hartkamp II, nr. 341 en Rijken 1994, nr. 41. Zie voor een weergave
van deze discussie ook Konijn  1999, blz. 207-209.

348   Rijken 1994, blz. 65-66.
349    Hartkamp 1990, blz. 47. Evenzo Van den Brink 1999, blz. 80.
350    191999, 602 (CSM). Zie ook de bespreking van dit arrest door MJ.G.C. Raaymakers, AA

1999, blz. 748-753; Valk 1999; Van den Brink 1999, blz. 78-81. Zie ook Hoge Raad 27
april 1984, 19 1984, 679 en Klinckhamers 2000.

351 Anders: Konijn 1999, blz. 208.
352      Hoge   Raad 25 februari   2000,   19  2000,  47 1.   In deze kwestie  had de werkgever  tot   1

januari 1994 gedurende ziekte van de werknemer het loon volledig doorbetaald. Met
ingang van deze daturn is de Wet Terugdringing Ziekteverzuim in werking getreden. Om
deze reden besluit de werkgever om  over de eerste  vij f ziektedagen  geen  100  %  maar  70
% van het loon uit te betalen. De Hoge Raad komt niet tot een inhoudelijke toets, maar
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3.5.4 De restrictive benadering

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever van mening is dat
een beroep op artikel 6:258 BW terughoudend moet worden beoordeeld.353
Het uitgangspunt vormt dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.
Deze terughoudendheid is door de Hoge Raad overgenomen. 354 Daarom

mogen aan de motivering van een rechterlijke beslissing waarin een wijziging
of een ontbinding wordt toegestaan hoge eisen worden gesteld. De rechter

moet daarbij met name aandacht besteden aan de vraag of de gegeven om-
standigheid niet reeds is verdisconteerd in de overeenkomst en of ongewijzig-
de instandhouding al dan niet fair is.355

Desalniettemin beschikt de rechter over een eigen beslissingsvrijheid. Hij
kan de inhoud van een overeenkomst wijzigen of de overeenkomst (gedeel-
telijk) ontbinden. Voorts kan de rechter maatwerk bereiken doordat hij blij-
kens artikel 6:260 BW bij een eventuele wijziging ofeen (gedeeltelijke) ontbin-

ding voorwaarden mag vaststellen waaraan moet worden voldaan. Hierdoor
kan rekening worden gehouden met de afspraken tussen partijen alsmede de

gevolgen van de wijziging van deze afspraken. Daarbij moet zoveel mogelijk
aansluiting worden gezocht met de aanvankelijke bedoeling van partijen.356
De literatuur gaat ervan uit dat de rechter een zo aanvaardbaar mogelijke
optie vindt, waarbij de voorkeur uitgaat naar een aanpassing van de over-
eenkomst. Het ontbinden van de overeenkomst geldt als ultieme remedie.357

3.5.5 De uitwerking naar het arbeidsrecht

Het is opvallend dat deze aanpassingsmogelijkheid weinig binnen het ar-
beidsrecht wordt gebruikt.358 Naar de reden waarom kan men slechts gissen.

Wellicht  ligt  het niet alleen  aan het rechtsgebied  zelf.  In 1998 heeft  Abas  er
nog op gewezen dat artikel 6:258 BW in de literatuur en de rechtspraak on-
derbelicht is gebleven.359 Wellicht dat problemen veelal in onderling overleg
worden opgelost. Ook kan de werkgever ervoor kiezen om een regeling
gewoonweg door te voeren, zonder na te denken over de juridische basis.

geeft wel het eerdergenoemde onderscheid aan. Zie omtrent dit onderscheid ook de
discussie tussen Abas 2000 en Hartkamp 2000, biz. 395-396.

353     Parlementaire geschiedenis Boek 6, blz. 973-974, zie ook Pepers 2002, blz. 35.
354   Hoge Raad 27 april 1984,19 1984,679; Hoge Raad 23 juni 1989, jy/1991,673 en Hoge

Raad 10juli 1989, .91989,786.
355      Hoge  Raad 19 november  1993, iw 1994, 156 (Campina-Melkunie). Evenzo Rijken  1994.

Volgens Asser-Hartkamp II, nr. 334, kan de rechter volstaan met een lichte motivatie.

356  Parkmentaire geschiedeni9 Boek 6, blz. 970 en 974. Op deze visie is door diverse

schrijvers kritiek geuit, waaronder Roelvink 1979, biz. 314 en Hijma 1989, blz. 8.
357 Aldus Nieuwenhuis 1995, Peletier 1995, blz. 427 e.v. en Peletier 1999.
358   Snijders 2001, blz. 17.
359   Abas 1998, met name blz. 213.
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Daarenboven ligt het bij de werknemer gevoelig om gedurende een
dienstverband tegen zijn werkgever te procederen.

Uit de schaarse jurisprudentie valt echter wel een lijn te ontdekken.
Daarbij geldt als basis een uitspraak van de  Hoge  Raad uit 1993.360 In  deze
kwestie had de werkgever de werknemer gegarandeerd dat hij na het accep-
teren van een andere, lagere functie zijn oude bezoldigingsniveau behield. In
weerwil hiervan verlaagde de werkgever de hoogte van het loon. Daarbij
beriep hij zich op de aanwezigheid van een onvoorziene omstandigheid.
Hierover oordeelde de Hoge Raad:

'Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de rechter ten
aanzien van een beroep op onvoorziene omstandigheden terughoudendheid dient
te betrachten  (vgl.  HR 27 april  1984,  NJ  1984,679 en HR 10 juli  1989,19  1989,
786). Terughoudendheid is in het bijzonder geboden wanneer het, zoals hier, gaat
om de vraag of op grond van onvoorziene omstandigheden nakoming van een
door de werkgever onder de benaming 'garantie' zonder enig voorbehoud aan de
werknemer gedane toezegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
meer door de werknemer mag worden verwacht'.

Dit criterium is in de lagere rechtspraak overgenomen. Zo heeft de rechter
herhaaldelijk geen aanleiding gezien om op basis van gewijzigde (onvoor-
ziene) omstandigheden gemaakte afspraken omtrent pensioenpremies te wij-
zigen.361 Ook is het niet mogelijk om met behulp van artikel 6:258 BW een
recht op parttime werk na een zwangerschap te creeren. Dit is volgens de
rechtspraak geen onvoorziene omstandigheid.362

Geconcludeerd wordt dat een beroep op onvoorziene omstandigheden in
het arbeidsrecht niet snel wordt geaccepteerd. Hiervoor is meer nodig dan
een enkele wijziging van de omstandigheden. Het moet gaan om een
essentiele wijziging die bovendien niet is voorzien ten tijde van het aangaan
van de overeenkomst. Een voorbeeld van een onvoorziene omstandigheid is
te vinden in een uitspraak van de kantonrechter te Utrecht. Hierin werd de
wijziging van de fiscale wetgeving als een onvoorziene omstandigheid geac-
cepteerd.363

360 10 november 1993,JAR 1993,274.
361 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Utrecht 24 maart 1993,·/AR 1993, 105 en kantonrechter

Delft 27 januari 1994, JAR  1994,  54.
362 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Amsterdam 29 oktober    1996,  JAR     1996,    236    en

kantonrechter Delft 5 juni  1997,JAR  1997, 147. Anders Vas Nunes  1989. Dit speelde
zich af voor de Wet aanpassing arbeidsduur.

363   5 november 1992,JAR 1993,51.
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3.5.6 De ontbinding

De vraag rijst op welke wijze artikel 6:258 BW zich verhoudt tot de ontbin-
dingsmogelijkheid van artikel 7:685 BW. Dit laatste artikel bepaalt dat een
ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk is wegens een wijziging van
de omstandigheden welke tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst
moet leiden. In het verleden heeft Van der Heijden hier aandacht aan be-
steed.364 Gedurende een wetshistorische reis langs beide wetsartikelen con-
stateert hij dat het toenrnalige artikel 7A: 1639w BW (thans artikel 7:685 BW)
in het verleden was bedoeld om restrictief te worden toegepast. Dit is in de
loop van de tijd gewijzigd. Desalniettemin pleit hij ervoor dat deze ontwikke-
ling een halt wordt toegeroepen. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst
vormt volgens hem binnen het arbeidsrecht het uitgangspunt om tot een
eenzijdige be8indiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Deze restric-
tieve benadering wordt onder andere gedeeld door De Vries, waarbij deze er
tevens op wijst dat de praktijk er soms een andere (ruimere) benaderingswijze
op na houdt.365

Door Frenk is betoogd dat de ontbindingsmogelijkheid uit Boek 7 zodanig
sterk is dat voor de ontbindingsmogelijkheid van Boek 6 weinig ruirnte meer
bestaat.366 Van der Grinten gaat hierin grotendeels mee. In zijn opinie kan
slechts bij hoge uitzondering een beroep worden gedaan op de regeling van
artikel 6:258.367 Dit baseert hij op de wetsgeschiedenis. Er zijn echter ook
schrijvers die een andere mening zijn toegedaan. Zo is Van Klaveren in na-
volging van Raat van mening dat voor artikel 6:258 BW wel een plaats in het
arbeidsrecht is weggelegd.368 Deze laatste wijst daarbij in het bijzonder op de

terugwerkende en gedeeltelijke ontbinding die op grond van artikel 6:258 BW
mogelijk is. Ook Konijn ziet mogelijkheden voor beide regelingen, waarbij zij
erop wijst dat het moeilijk is om situaties te duiden waarbij alleen een beroep
op artikel 6:258 BW mogelijk is.369

Ik denk dat artikel 6:258 BW ten onrechte te weinig (positieve) aandacht in
de literatuur en praktijk heeft gekregen.370 Ik deel echter niet de mening van
De Vries dat de reikwijdte (en dus de praktische toepasbaarheid) van het
wetsartikel onduidelijk is, met name nu artikel 6:258 BW de mogelijkheid kent
de inhoud van een overeenkomst gedeeltelijk te wijzigen ofeen overeenkomst
gedeeltelijk te ontbinden. Dit zijn mogelijkheden die artikel 7:685 BW niet

364    Van der Heijden 1987, blz. 83-91. Zie ook zijn bijdrage Van der Heijden 1993, blz. 115.
365      GJ.P. de Vries  1990.
366  Frenk 1996, blz. 228. Hij wordt daarbij gesteund door kantonrechter Wageningen 19

augustus 1992, PE: 1992,3733.
367   Van der Grinten 2002, biz. 358.
368   Raat 1995 en Van Klaveren 1996, blz. 72.
369   Konijn 1999, biz. 257-258. Een vergelijkbaar geluid laat Klinckhamers 2000 horen.
370    Zie ook Abas 1998, in het bijzonder biz. 213.
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kent. Ook bepaalt de wet dat een ontbinding wegens onvoorziene omstan-
digheden met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. 371  De  Hoge   Raad
heeft aangegeven dat artikel 7:685 BW deze mogelijkheid niet kent.372

Ik acht een 7:685 BW-ontbindingsmogelijkheid met terugwerkende kracht
niet wenselijk. Hiermee wordt op een essentiele wijze tekort gedaan aan de
benodigde rechtszekerheid. Dit kan theoretisch betekenen dat de werknemer
loon aan de werkgever moet terugbetalen terwijl hij wel arbeid heeft verricht
of beschikbaar was om arbeid te verrichten.  Is dit anders in het geval van een
onvoorziene omstandigheid? Ik vind van wel. Een onvoorziene omstandig-
heid wordt niet snel aanwezig geacht. Een ontbinding om deze reden (in
plaats van een aanpassing van de inhoud van de relatie) zal nog minder snel
plaatsvinden. Dat als ultieme remedie een ontbinding met terugwerkende
kracht kan plaatsvinden vind ik dan geen bezwaar. Dit is echter anders bij
een ontbinding van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW, alwaar een
lichter criterium geldt, te weten gewijzigde omstandigheden. Om deze rede-
nen bestaat volgens mij wel voldoende reden om beide artikelen naast elkaar
te laten bestaan.

Daarenboven kan ik mij niet vinden in de conclusie van Van der Heijden
dat de ontbindingsmogelijkheid van artikel  7:685 BW restrictief moet worden
toegepast.  Het is juist dat de wetsgeschiedenis van dit ontbindingsartikel  hier-
op wijst. Daar staat echter tegenover dat deze dateert uit het begin van de
vorige eeuw. Het BBA bestond op dat moment nog niet. De vraag is gerecht-
vaardigd of de toenmalige redenatie in de huidige maatschappelijke situatie
nog op kan gaan. Thans is het zo dat een kantonrechter relatief snel overgaat
tot het ontbinden van een arbeidsovereenkomst wegens een wijziging van
omstandigheden. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om gelijktijdig een ontbindingsvergoeding toe te kennen. Een ongegron-
de ontbindingsreden heeft vervolgens effect op de hoogte van de toe te ken-
nen ontbindingsvergoeding.373

Artikel 7:685 BW blijkt te zijn opgebouwd als een tweetrapsraket. Aller-
eerst moet een kantonrechter oordelen over de aanwezigheid van een ge-
wichtige reden, te weten een gewijzigde omstandigheid die een ontbinding
van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Pas daarna ontstaat de vraag of

371 Kantonrechter Utrecht 5 november    1992,   JAR    1993,    51: een wijziging   van    een
arbeidsvoorwaarde vindt met terugwerkende kracht plaats vanaf het moment dat partijen
het eerst over de kwestie hadden gesproken.

372   Hoge Raad 26 mei 1966, NJ 1966, 345, Hoge Raad 15 oktober 1982,19 1983,79 en
Hoge Raad 10 september 1993, Ng 1993, 777. Zie ook Van der Grinten 2002, blz. 357-
359. Overigens wil dit nog niet betekenen dat een rechter die een arbeidsovereenkomst
met terugwerkende kracht ontbindt altijd cen cassabele beslissing gceft, zie Hoge Raad 7
oktober 1992, 311992, 771.

373 Dit betekent dat de zogenaamde C-factor in de Kantonrechtersformule hoger wordt
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het toekennen van een redelijke vergoeding geindiceerd is. Artikel 7:685 lid 8
BW schrijft immers:

'Indien de rechter het verzoek inwilligt (...)'.

In de praktijk wordt de eerste stap om tot een ontbinding te komen

veelvuldig gepasseerd. Wellicht is dit het gevolg van de praktische instelling
van de kantonrechters.  Zij  gaan er relatief snel van uit dat de onderlinge  rela-
tie verstoord is geraakt, waardoor er geen mogelijkheid meer is voor een
vruchtbare samenwerking in de toekomst.

De  Hoge Raad heeft  in 1996 geoordeeld  over de vraag op welke wijze
artikel 7:685 BW (het toenmalige artikel 7A: 1639w BW) zich verhoudt tot de
regeling van artikel 6:258 BW. In deze kwestie had de toenmalige Regionaal
Directeur voor de Arbeidsvoorziening geweigerd om een ontslagvergunning
te verlenen voor een contractuele verhouding die geen arbeidsovereenkomst
was, maar wel viel onder de bepalingen van het BBA. Vervolgens ontstond de

vraag of het voor de werkgever mogelijk was om op basis van artikel 7:685
BW ontbinding bij de kantonrechter te verzoeken. Deze vraag werd door de
Hoge Raad ontkennend beantwoord.374 Daarbij overwoog hij:

'(...)  nu een overeenkomst  als de onderhavige  naar  haar  aard voor opzegging
vatbaar is, brengt de omstandigheid dat voor zulk een opzegging van overheids-

wege toestemming is vereist en dat weigering daarvan niet vatbaar is voor rechter-
lijke toetsing, mee  dat de 'werkgever'  (...) de vraag of sprake  is van onvoorziene
omstandigheid  van   dien   aard  dat de 'werknemer'   (...) naar maatstaven  van

redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding niet mag verwachten, op
voet van voormelde bepalingen mott kunnen voorleggen aan de rechter, die bij
bevestigende beantwoording de overeenkomst moet kunnen ontbinden. Er is geen
reden waarom de rechter bij de beantwoording van deze vraag grotere terughou-
dendheid in acht zou moeten nemen dan bij het in het kader van art. 1639W (het
huidige artiket 7:685 BW, SD beoordelen of sprake is van 'verandering in de
omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de dienstbetrekking billijkheids-
halve (...) behoort te eindigen'.

Ik ben van mening dat uit deze door de Hoge Raad gegeven regel geen
algemene conclusies mogen worden getrokken. De gegeven formulering is
zorgvuldig gekozen, waarbij met name de omstandigheden van dit geval
door de Raad worden benadrukt.

Een 'gewijzigde omstandigheid' valt eerder aan te nemen dan een
'onvoorziene omstandigheid'. Het verschil is dat een onvoorziene omstandig-
heid een gebeurtenis betreft die partijen niet voor mogelijk hadden gehou-
den, althans als uiterst onwaarschijnlijke mogelijkheid hadden beschouwd bij

374   Hoge Raad 8 november 1996,JAR 1996,249,13/ 1997,217 (Sijthoil).
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het aangaan van de overeenkomst.375 Uit de wetsgeschiedenis en de literatuur
moet ook worden opgemaakt dat het om een belangrijke omstandigheid
moet gaan. Een gewijzigde omstandigheid kan ook voorzienbaar zijn. Een
voorbeeld is dat een belangrijke afnemer voor de werkgever wegvalt. Dit is
een gewijzigde omstandigheid, maar was het ook onvoorzienbaar? Iedere
keer zal dan ook moeten worden bekeken hoe een situatie moet worden
gekwalificeerd.

Naast dit essentiele onderscheid tussen beide regelingen, kennen zij ook
verschillen in hun uitwerking. Op grond van artikel 6:260 BW kan een rech-
ter aan een uit te spreken ontbinding voorwaarden stellen. Dit biedt meer
mogelijkheden dan de arbeidsrechtelijke ontbinding. De arbeidsrechtelijke
ontbinding is op grond van de wet direct gerelateerd aan geld (zie 7:685 lid 8
BW). Daarnaast kan een kantonrechter ook met de ontbindingsdatum creatief
omgaan.

376

De  ontbinding op grond van artikel  6:258  BW j°  6:260 BW biedt ruimere
toepassingsmogelijkheden. Hierbij kan worden gedacht aan concrete
tegenprestaties, zoals het voortdurend gebruik van een personeelswoning,
voortgezette pensioenopbouw etc. In de praktijk zal het echter meestal een
geldelijke vergoeding betreffen. Het ligt dan voor de hand dat de kanton-
rechter ook bij een ontbinding op grond van artikel 6:285 BW zo veel
mogelijk aansluiting zoekt bij de Kantonrechtersformule zoals deze door de
rechtspraak veelal wordt toegepast bij ontbindingen op grond van artikel
7:658 BW; dit ter voorkoming van rechtsongelijkheid.

Voorts is in het voorgaande al aangegeven dat artikel 6:258 BW de
mogelijkheid kent om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden en
aan deze ontbinding terugwerkende kracht te verlenen. Deze mogelijkheden
kent artikel 7:685 BW niet.

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat tussen
een arbeidsrechtelijke ontbinding (7:585 BW) en de regeling inzake onvoor-
ziene omstandigheden (6:258 BW) belangrijke verschillen bestaan. Deze ver-
schillen bestaan zowel ten aanzien van hun werkingssfeer alsmede ook in de
mogelijkheden die zij bieden. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien beide
wetsbepalingen vanuit een andere achtergrond zijn geschreven.

3.5.7 Het bewerkstelligen van een harmonisatie

Met het voorgaande in het achterhoofd komt de vraag aan de orde of het
mogelijk is om met behulp van de regeling van artikel 6:258 BW in samen-

375 Zie Parlementaire grsdu'edenis Boek 6, blz. 973. Zie voor een weergave van andere
opvattingen GJ.P. de Vries  1990, blz. 717-722 en Konijn  1999, blz. 227-233.

376 Dit kan bijvoorbeeld van invioed zon op de verrekening met de WW-uitkering bij
beoordelen van een fictieve opzegtermijn, zie artikel 16 WW.
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hang met het bepaalde in artikel 6:260 BW een aanpassing van arbeids-
voorwaarden te bewerkstelligen, in het bijzonder een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden na een fusie of overname. Hiervoor is reeds aangegeven
dat de regeling ook binnen het arbeidsrecht van toepassing is. Wel ligt het op
de weg van degene die de aanpassing wenst, veelal de werkgever, om aan te
tonen dat een onvoorziene omstandigheid bestaat.

Uit de literatuur en wetsgeschiedenis is gebleken dat dit niet snel mag
worden aangenomen. Hierboven is reeds het voorbeeld gegeven van een wij-
ziging van de fiscale wetgeving. In het verlengde hiervan ligt de situatie van

de werkgever die zich in een slechte financiele situatie bevindt. Ook voor
hem bestaat de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden in negatieve zin aan
te  passen. 377 Vanzelfsprekend  moet de rechter  op dat moment  wel  alle
omstandigheden van het geval in aanmerking nemen, zoals bijvoorbeeld de
financitle positie van de eventuele moedermaatschappij, het inkomensniveau
van de leidinggevenden en de reEle overlevingskans van het bedrijf. Voorko-
men moet worden dat werknemers verplicht worden om loon in te leveren en
dat vervolgens de werkgever alsnog failliet gaat. Dit betekent dat hun te
ontvangen werkloosheidsuitkering op een negatieve wijze wordt beinvloed.
Bovendien moet dan de financiEle noodzaak op het moment dat de arbeids-
overeenkomst werd aangegaan onvoorzien zijn.

Met betrekking tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden ligt het op
de weg van de werkgever om aan te tonen dat sprake is van een onvoorziene

omstandigheid. Dit volgt uit artikel 150 Rv. Zoals hierboven al is gebleken,
mag de aanwezigheid hiervan niet snel worden aangenomen. Het komen tot
een arbeidsvoorwaardenpakket vormt in het algemeen een gewenste, maar
niet een onvoorziene omstandigheid. Dit betekent dat een beroep op deze
onvoorziene-omstandigheidregeling in principe voor de werkgever niet mo-
gelijk is.

Dit is in mijn ogen niet anders wanneer de harmonisatie van arbeids-
voorwaarden het gevolg is van een fusie of overname. Deze omstandigheid
wordt door de werkgever zelf gecreBerd. Op het moment dat de beslissing
wordt genomen, valt de wens om al dan niet tot een harmonisatie te komen
te voorzien. Blijkens artikel 6:258 BW moet de werkgever immers aantonen
dat de onvoorziene omstandigheid niet voor zijn rekening komt. Daaren-
boven moet de werkgever aantonen, zoals hierboven ook al gesignaleerd,
waarin de onvoorzienbaarheid is gelegen. De fusie c.q. overname hoeft bo-
vendien niet per se tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te leiden.
Veelal wordt met een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden een voordeel
voor de werkgever beoogd. Hierbij valt te denken aan de uitvoerbaarheid
van arbeidsvoorwaardenregelingen, de stroomlijning van het HRM-beleid en

377 Vergelijk Royer 1972.
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financieel voordeel. Dit kan in ieder geval niet als een onvoorziene
omstandigheid worden aangemerkt.

Dit betekent dat uitsluitend in bijzondere gevallen een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden (en algemener gesteld een aanpassing van arbeidsvoor-
waarden) op grond van de regeling van artikel 6:258 BW kan worden bewerk-
stelligd. Hierbij valt te denken aan zwaarwichtige economische omstandighe-
den. Wanneer deze zich voordoen ligt het voor de hand dat de rechter alsdan
overgaat tot een aanpassing van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Een
ontbinding van de arbeidsovereenkomst ligt niet in de rede, in het bijzonder
niet nu de werkgever een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden wenst te

bewerkstelligen en niet een be8indiging van de arbeidsrelatie.
In een later stadium zal ik ingaan op de mogelijkheden die artikel 7:685

BW kan bieden. In ieder geval moet worden geconstateerd dat het criterium
van artikel 7:685 BW (gewijzigde omstandigheid) ruimer is dan dat van de
onvoorziene omstandigheid. Daar staat tegenover dat aan artikel 7:685 BW
een vergoeding is gekoppeld wanneer de werkgever de redelijkheid van zijn
optreden niet kan aantonen (dit komt tot uiting in de C-factor van de
Kantonrechtersformule).

Ik heb reeds aangegeven dat in mijn opinie een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden niet in zijn geheel op grond van een onvoorziene
omstandigheid kan worden afgedwongen. Dit laat echter onverlet dat deze
bepaling wellicht wel een bezemfunctie kan vervullen. Zij kan voorkomen dat
de aangepaste arbeidsvoorwaarden door het merendeel van de medewerkers
worden aanvaard en slechts een miniem aantal medewerkers om hun move-
rende redenen weigert de aanpassing te aanvaarden. Op dat moment is wel-
licht wel een situatie aanwezig waarbij een beroep op het bestaan van een
onvoorziene omstandigheid uitkomst kan bieden. De onvoorziene omstan-
digheid is echter nog steeds gelegen in de fusie c.q. overname. Betoogd kan
worden dat de weigerachligen zodanig in de minderheid zijn dat onder deze
omstandigheden het risico niet meer voor de werkgever hoeft te komen.
Daarbij kunnen de redelijkheid en billijkheid en het goed werknemerschap
mede een rol spelen. Wellicht dat een kantonrechter alsdan wel medewerking
wil verlenen aan een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.378 Ik vind zelf
echter dat de rechter de verleiding om hieraan mee te werken moet
weerstaan. Hierrnee wordt immers tekort gedaan aan de contractuele theo-
rie. Bovendien kan het in mijn ogen niet zo zijn dat het enkele feit dat de
werknemer vasthoudt aan zijn rechten op zich een onvoorziene omstandig-
heid oplevert. Was dit bovendien wel onvoorzienbaar?

378 Door Van der Heijden 1992, biz. 102-103, is er in het verleden op gewezen dat
ontbindingsbeschikkingen wegens verandering in de omstandigheden dikwijls summier
worden gemotiveerd. Hij is daarom angstig voor de toepassing van de redelijkheid-en-
billijkheidstoets in de praktijk
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Overigens mag niet onvermeld blijven dat het gebruik van deze
wijzigingsmogelijkheid voor de praktijk ook een nadeel kan hebben. Het is
uiteindelijk de rechter die bepaalt op welke wijze een overeenkomst wordt
aangepast of (gedeeltelijk) ontbonden. Hierop kan de eisende partij wel enige
invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door een concreet aanbod te doen, maar de
vraag is in hoeverre de rechter hierbij lijdelijk blijft. Niet valt uit te sluiten dat
de rechter een actievere houding zal innemen. In het verlengde hiervan is het
niet bekend in hoeverre de rechter zich zal laten leiden door de eventuele

mening van een vakorganisatie en/of ondernemingsraad. Een regeling verge-
lijkbaar met bijvoorbeeld de aanbevelingen van de Kring van Kantonrech-
ters ontbreekt. Het lijkt mij wenselijk dat deze richtlijn in dit geval analoog
wordt toegepast. Dit betekent dat een regeling, wanneer deze is uitonderhan-
deld met een vakorganisatie (en in mijn ogen ook met een ondernemings-
raad) in principe door de rechter moet worden gevolgd.

3.5.8 De speciale fusieregeling

In subparagraaf 2.4.1 is aangegeven  dat een fusie of overname op een aantal
manieren tot stand kan komen. Daarbij is speciale aandacht besteed aan de

overgang van onderneming, de zogenaamde 'activa-passivatransactie'. Bij de
andere vormen van fusie of overname zijn de gevolgen minder ingrijpend
omdat de rechtspersoon niet verandert (bestuurlijke fusie) of sprake is van een
verkrijging onder algemene titel (juridische fusie).379

De juridische fusie verdient echter nadere aandacht. In artikel 2:322 BW
wordt een speciale regeling getroffen voor het wijzigen van overeenkomsten
in het kader van een juridische fusie, die is geinspireerd door artikel 6:258
BW.380 Daarbij blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de ratio van dit artikel mede
is gelegen in het voorkomen dat een fusie wegens deze afspraken afketst. 381

Het artikel luidt als volgt:

'1. Indien ten gevolge van een fusie een overeenkomst van een fuserende

rechtspersoon naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
ongewijzigd in stand behoort te blijven, wijzigt of ontbindt de rechter de
overeenkomst op vordering van een der partijen. Aan de wijziging of
ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend.

2.    De bevoegdheid tot het instellen van een vordering vervalt door verloop van
zes maanden na nederlegging van de akte van fusie ten kantore van de
openbare registers van de woonplaatsen van de gefuseerde rechtspersonen.

379 Zie artikel 2:309 BW
380 Zie wetsvoorstel 16.453, MVA, nr. 6, blz. 14. Dit laat onverlet dat de regeling een eigen

karakter heeft, zie Van der Heijden-Van der Grinten, nr. 420. Anders: Asser-Maijer II,
nr. 1700 en MJ.G.C. Raaymakers, aantekening op artikel 2:322 Bw, Rechtspersonen
(losbladig)

381 Wetsvoorstel 16.453, Awr, nr. 3, blz. 14.
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3.   Indien uit de wijziging of ontbinding van de overeenkomst schade ontstaat
voor de wederpartij, is de rechtspersoon gehouden tot vergoeding daarvan'.

Deze wetsbepaling sluit toepasselijkheid op arbeidsovereenkomsten, waaron-
der een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, niet uit. Is bij een juridische
fusie een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden op grond van dit wetsartikel
mogelijk? Bij de beantwoording van deze vraag moet men zich afvragen of
de arbeidsvoorwaarden op grond van de redelijkheid en billijkheid niet
ongewijzigd in stand behoren te blijven. Het is opvallend dat deze wettelijke
bepaling niet heeft geleid tot relevante (gepubliceerde) jurisprudentie. Waar-
schijnlijk is dit het gevolg van de besprekingen die bij het aangaan van een
fusie met leveranciers, afnemers en kredietverstrekkers worden gevoerd.
Hierdoor komt men veelal in onderling overleg tot een oplossing. Ook bevat-
ten duurovereenkomsten veelal al een regeling hieromtrent. Een juridische
procedure is dan niet meer noodzakelijk. De werkingssfeer van het artikel is
blijkens de wetsgeschiedenis ruim. Als voorbeeld wordt in de memorie van
toelichting een wijziging in bestaande marktverdelingsafspraken vermeld.
Wanneer verschillende overeenkomsten door een fusie niet meer met elkaar
zijn te verenigen kan een beroep op artikel 2:232 lid 1 BW uitkomst bieden.382

Daarbij bestaat voor alle partijen een beroep op deze regeling open.
De tekst van de regeling sluit, zoals door Van der Weegen betoogd, niet

uit dat artikel 2:322 BW ook van toepassing is op arbeidsovereenkomsten.383
Ik  stel zelf echter vraagtekens  bij deze toepasselijkheid. De onderhavige  rege-
ling is in de Nederlandse wetgeving opgenomen naar aanleiding van een
Europese richtlijn.384 In deze richtlijn, die zag op de activa-passivaconstructie
en de juridische fusie, werd een verband gelegd met de richtlijn inzake de
bescherming van de rechten van werknemers bij een overgang van onderne-
ming. Artikel 12 van de richtlijn - die op basis van artikel 23 van de richtlijn
ook van toepassing is op een juridische fusie - gaf aan:

'De bescherming van de rechten van de werknemers van elke vennootschap die de
fusie aangaat wordt geregeld volgens de voorschriften van richtlijn 77/187/EEG'.

Dit aspect is vervolgens niet in de Nederlandse wetgeving opgenomen, maar
blijkens de parlementaire behandeling moet de bescherming van de werkne-
mer weI worden beoordeeld aan de hand van het huidige artikel 7:662 ev.

382 Wetsvoorstel 16.453, MVT, nr. 3, blz. 13. Het is de vraag in hoeverre dit voorbeeld onder
het huidige mededingingsregime nog toelaatbaar is.

383 Zie hieromtrent ook Van der Weegen 1987, blz. 260-266 en in het bijzonder blz. 265.
384   EG-richtlijn 9 oktober 1978, PB 20 oktober 1978, nr. L 295/36, tevens opgenomen bij

wetsvoorstel 15.453, nr. 4.
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BW.385 Daarbij mag ik er ook wel op wijzen dat de wijzigingsmogelijkheid van
artikel 2:322 BW niet in de richtlijn wordt vermeld.

De wettelijke regeling inzake de overgang van onderneming is ree(is in
paragraaf 2.4 besproken. Daarbij is gebleken dat de rechten en verplichtin-
gen voortvloeiende uit een arbeidsovereenkomst integraal op de verkrijger
overgaan. Het staat de werkgever niet vrij om hier wijzigingen aan te bren-
gen vanwege de fusie c.q. overname. Een beroep op artikel 2:322 BW zou
rechtstreeks uit de fusie voortvloeien. Van een zogenaamde ETO-reden zou in
principe geen sprake zijn. Om deze reden is het dan ook voor de werkgever
niet mogelijk om op grond van dit wetsartikel een harmonisatie van arbeids-
voorwaarden te bewerkstelligen.

Formeel kan ook de werknemer een beroep doen op deze regeling, maar
gezien het feit dat in zijn relatie met de werkgever inhoudelijk niets wijzigt, is
een dergelijk beroep haast niet met succes mogelijk. Eventueel kan worden
gedacht aan de situatie dat de continuiteit van het bedrijf niet kan worden
gewaarborgd Een vordering op grond van een dergelijke reden acht ik niet
snel toewijsbaar. Daarnaast kan worden gedacht aan de situatie dat expliciet
gedane toezeggingen door de overname op de tocht komen te staan. Een
voorbeeld hiervan vormt een werknemer die beschikt over een expliciete
toezegging om lid te worden van een maatschap, welke toezegging als gevolg
van een overname van het bedrijf wordt ingetrokken. Mocht het verzoek
ge8nt zijn op een wijziging ten nadele van de werknemer, dan ligt het meer
voor de hand dat de werknemer een beroep doet op artikel 7:685 BW. Alsdan
kan hij een beroep doen op de bescherming van artikel 7:665 BW. Daarbij
wijs ik erop dat ik in paragraaf 2.4 reeds heb gewezen op de discrepantie die
bestaat tussen enerzijds de werknemersbescherming en anderzijds de toelaat-
baarheid van kleinere wijzigingen in de arbeidsrelatie.

Op grond van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat artikel 2:322
BW geen ruimte biedt om een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te
bewerkstelligen.

3.6 De collectieve oplossing

3.6.1 Inleiding

In de voorgaande paragrafen heeft met name het individuele arbeidsrecht
centraal gestaan. Op welke wijze kan de werkgever (in het kader van een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden) invloed uitoefenen op de inhoud van
de tussen hem en de werknemer bestaande arbeidsovereenkomst? In de

385 Zie wetsvoorstel 16.453, AIVT, nr. 3, biz. 3 en MvA, nr. 6, blz. 5: de positie van de
werknemer is van het wetsvoorstel losgekoppeld en is afzonderlijk geregeld in de
bepalingen met betrekking tot de overgang van onderneming.
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praktijk voert de werkgever meestal de onderhandelingen met de collectieve
belangenbehartigers van de werknemers, te weten de vakbond(en) en/of de
ondernemingsraad. Deze onderhandelingen leiden veelal tot een akkoord.
Wat is de status van de in dit kader gemaakte afspraken?

In het hierna volgende wordt allereerst gekeken naar de rechtspositie van
de tussen de vakorganisatie en de werkgever gemaakte afspraken, in het
bijzonder in de vorm van een CAO. Vervolgens wordt aandacht besteed aan
de status van de met de ondernemingsraad gemaakte afspraken. Tot slot
wordt een uitstapje gemaakt naar onze oosterburen. Aldaar is in de wet de
Betriebsvereinbarung opgenomen, welke het beste valt te vergelijken met de
ondernemingsovereenkomst in het Nederlandse recht, maar wel (kortweg)
met een doorwerking van de afgesproken arbeidsvoorwaarden in de indivi-
duele arbeidsovereenkomsten.

3.6.2 De CAO

Het  staat de werkgever in principe  vrij  om  met een of meerdere vakorganisa-
ties omtrent de (harmonisatie van) toepasselijke arbeidsvoorwaarden te on-
derhandelen. De vakorganisaties beschikken niet over een algemeen recht op
toelating tot de (CAO-)onderhandelingen. Een representatieve vakorganisatie
kan echter niet zonder gegronde reden de toegang tot de onderhandelings-
tafel worden ontzegd.386 Ook komt het voor dat vakorganisaties op grond
van de toepasselijke CAO beschikken over een onderhandelingspositie. In een
CAO kan worden afgesproken dat een vakbond in bepaalde situaties beschikt
over een consultatie- of onderhandelingsrecht. De CAO bepaalt dan bijvoor-
beeld dat in het geval van een reorganisatie met de vakorganisaties een
sociaal plan moet worden afgesproken.

Een tussen werkgever en vakorganisaties bereikt akkoord bindt in principe
de leden van de vakorganisatie. Blijkens artikel 9 Wet CAO zijn de leden van
de afsluitende vakvereniging aan de CAO gebonden. Wanneer een CAO-bepa-
ling bepaalde arbeidsvoorwaarden regelt, zijn afspraken terzake in strijd met
de CAO blijkens artikel 9 en artikel 12 Wet CAO nietig. Wanneer de afspraken
niet in de vorm van een CAO worden gemaakt (en artikel 9 Wet CAO dus niet
geldt) valt te betogen dat de leden aan het bereikte akkoord gebonden zijn op
grond van de lidmaatschapsverhouding die bestaat tussen het lid en de
vakorganisatie. Blijkens artikel 2:46 BW kan, mits de statuten dit bepalen, de
(vak)vereniging voor haar leden rechten bedingen en verplichtingen aangaan.
Dit zal in het algemeen zo zijn, nu de vakorganisatie ook de bevoegdheid

386     Schutte  1998,  blz.  27; M.M. Oil)ers, aantekening  14 op artikel  1  Wet  CAO  en  De  Bijll
Nachenius 2000, biz. 26-28. Zie ook SER-advies inzake de rechtsgevolgen van
representativiteit van organisaties van ondernemers en werknemers, 1979/6 en Fase
1987, biz. 623 e.v.
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kent om een CAO af te sluiten. Evenzo zal een vakorganisatie op grond van
de interne reglementen het bereikte onderhandelingsakkoord over het alge-
meen door middel van een referendum ter beoordeling aan de leden voorleg-
gen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de leden de vakorganisatie hebben
gemachtigd om namens  hen te onderhandelen. 387 Daarnaast kan worden
betoogd dat sprake is van een derdenbeding.388 Alsdan moet de dende het

beding nog wel accepteren.
Wanneer toch geen directe binding bestaat, dan mag er vanuit worden

gegaan dat van de gemaakte afspraken een reflexwerking uitgaat. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de Kantonrechtersrichtlijn, die aangeeft dat de kantonrech-
ter in een ontbindingsprocedure een afvloeiingsafspraak die is overeengeko-
men met een representatieve vakorganisatie in beginsel volgt. Dit is alleen
anders wanneer dit zou leiden tot een evident onbillijke uitkomst.389 Volgens
de toelichting op deze aanbeveling vloeit deze gedachtegang voort uit de
collectieve gedachte, de solidariteitsgedachte en de maatwerkgedachte. Deze
opvatting wordt door de Hoge Raad gedeeld ten aanzien van het beoordelen
van de vraag of sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag (thans opzeg-
ging). In een dergelijke situatie mag in principe een met een of meerdere
representatieve vakorganisaties afgesloten sociaal plan door de rechter wor-
den gevolgd. Dit is volgens de Hoge Raad slechts anders wanneer bijzondere
omstandigheden aan de kant van de werknemer bestaan.390

Voor partijen bestaat de mogelijkheid om de gemaakte afspraken vast te
leggen in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Dit is een
overeenkomst waarin voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden wor-
den geregeld.391 Daarbij moet blijkens de jurisprudentie het begrip 'arbeids-
voorwaarde' ruim worden geinterpreteerd.392 De CAo kan betrekking hebben

387 Volgens rechtbank Amsterdam 8 februari 1984, m 1985, 19 is dit niet het geval, tenzij de
werknemers de vakorganisatie hebben gemachtigd om namens hen te onderhandelen. In
de praktijk wordt een akkoord op grond van de toepasselijke verenigingsreglementen
door middel van een referendum aan de leden voorgelegd. Hieruit kan een machtiging
worden opgemaakt.  Zie  voor de reikwildte van  artikel  2:46 Bw: gerechtshof Amsterdam  8
november 1996,jOR 1996,134

388   Ziejacobs 1986, blz. 217-219.
389   Artikel 3.6 Kantonrechtersfurmule. Zie voor een kritische beschouwing Loonstra 1999a,

biz. 159-165.
390   Hoge Raad  14 juni 2002, JAR 2002,  165. Ook besproken door S.F.H. Jellinghaus in

Arbeidlntegraa/2002, biz. 160-163.
391 Zie artikel 11 lid 1 Wet CAO.

392   Hoge Raad 19 maart  1976, iw 1976,407; Hoge Raad  10 juni 1983, NJ 1984,  147 en
Hoge  Raad 20 maart 1998, JAR 1998, 127. In de praktijk worden sociale plannen ook
wel in de vorm van een CAO afgesloten, zie bijvoorbeeld kantonrechter Zaandam 25
april 1997, JAR 1997, 113; kantonrechter Utrecht 15 september   1995, JAR   1995,223;
kantonrechter Terneuzen 22 augustus 2001, JAR 2001,  193 en het sociaal plan dat is
afgestoten bij European Bulk Services, genoemd in Zondag 2000, blz. 46. Zie ook M.M.
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op een of meerdere bedrijven. Ook stelt de  wet ook een aantal formele eisen

aan een CAO. Zo moet bij de betrokken partijen de wil aanwezig zijn om de
gemaakte afspraken ook daadwerkelijk in de vorm van een CAO af te
sluiten.393 Daarnaast moet het akkoord schriftelijk worden afgesloten en dient
de vakorganisatie statutair over de bevoegdheid te beschikken om een CAO af
te sluiten.

Artikel 4 van de Wet LV bepaalt dat een  CAO of een wijziging daarvan  pas
in werking treedt vanaf het moment dat de  CAO bij de minister is aangemeld
en deze aan partijen een ontvangstbevestiging heeft gestuurd.394 In de litera-
tuur is de vraag gerezen welke waarde aan dit toezendingsvereiste moet
worden gehecht. Door sommige schrijvers is betoogd dat zonder deze kennis-
geving geen sprake kan zijn van een (in werking tredende) CAO.395 Hiertegen-
over staan schrijvers die de ontvangstbevestiging alleen zien als een admini-
stratieve handeling en hier geen waarde aan toekennen.396 Evenzo heeft Ba-
kels in het verleden in een conclusie aangegeven dat een sociaal plan,
wanneer het niet als CAO kan worden aangemerkt, in ieder geval daarmee op
een lijn moet worden gesteld.397 Met andere woorden: ook zonder deze ont-
vangstbevestiging zou sprake zijn van een CAO (of een surrogaat daarvan) en
zou deze werking hebben, overeenkomstig of analoog aan de Wet CAO. In-
middels heeft de Hoge Raad hieromtrent uitsluitsel gegeven. De Hoge Raad
houdt vast aan de formele eisen. Dit betekent dat alleen sprake is van een
CAO wanneer aan alle formele eisen, waaronder de aanmelding zoals be-
doeld in de Wet LV, is voldaan.398 Hiermee is voormelde discussie beEindigd.

Ik ben van mening dat deze opinie van de Hoge Raad formeel juist is en
bovenal wenselijk. Het bestaan van een CAO heeft voor de werknemer en de
werkgever grote consequenties. Het betekent immers dat de gevolgen die de
wetgever met een CAO beoogt, in werking treden. In eerste instantie is dit
niet zozeer van belang voor de leden zelf. Blijkens hetgeen hiervoor is gesteld
kunnen zij ook zonder CAO door de vakbond worden gebonden. Een CAO
heeft echter blijkens artikel 14 Wet CAO ook gevolgen voor de ongebonden
werknemers. Juist deze toepasselijkheid rechtvaardigt een formalistische
opvatting met betrekking tot de vereisten voor het bestaan van een CAO. Het
feit dat de ratio van de melding van loonpolitieke aard is doet hier niets aan

Olbers, aantekening 4 op artikel 1 Wet CAO, Arbeidsovereenkomst (losbladig), en de
aldaar genoemde literatuur.

393 Zie rechtbank Rotterdam 8juni 1995,JAR 1995,149.
394  Dat dit gebeurt blijkt uit bijvoorbeeld rechtbank Middelburg 21 augustus 1996, JAR

1996,199.
395 Loonstra  1996.

396   Boot 1996; Van Slooten 1995, blz. 362-367 en Van der Hulst 1999, biz. 85-86.
397    Conclusie bil Hoge Raad 26 mei 2000, 312000,473.
398     Hoge  Raad 13 april 2001,/AR 2001,82,  in het bijzonder rechtsoverweging  4.2  en  Hoge

Raad 30 november 2001,JAR 2002,16.  Zie ook kantonrechter Terneuzen 12 december
2001,JAR 2002,29.
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af.399 Hierdoor beschikt de minister over inzicht in de loonontwikkeling in
Nederland, hetgeen effect heeft op bijvoorbeeld de hoogte van de uitkerin-
gen.

Van der Hulst heeft terecht gewezen op het verschil dat bestaat tussen het
overeenkomen van een CAO en de daadwerkelijke inwerkingtreding.400 Ook
is het wenselijk dat aan alle andere formele vereisten, zoals het schriftelijk-
heidsvereiste, wordt vastgehouden. 4()1

Ondanks bovenstaande formele eisen is het aangaan van een CAO een-
voudig. Omdat een CAO tot gevolg heeft dat de hierin opgenomen arbeids-
voorwaarden in principe doorwerken in de individuele arbeidsovereenkom-
sten, kan dit bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden een aantrekkelijke
optie zijn. Een bijkomend voordeel is dat de arbeidsvoorwaarden ook bij een
overgang van onderneming beschermd zijn.402

3.6.2.1 De harmonisatie-CAO

De in het kader van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden af te sluiten
CAO kan alomvattend zijn. Naast typische CAO-aspecten zoals het loonge-
bouw kan de CAO ook bedrijfseigen regelingen bevatten. Een afgesloten (on-
dernemings-)CAO kan bovendien met zich meebrengen dat het instemmings-
recht van de ondernemingsraad wordt beknot, of dat dit vervalt. Dit recht
treedt immers terug wanneer de betrefrende kwestie (uitputtend) in een CAO
is geregeld.403 Bovendien is het mogelijk om in het kader van een overgangs-
regeling een onderscheid aan te brengen tussen 'oude' en 'nieuwe' medewer-
kers.404

Blijkens artikel 9 en artikel 12 Wet CAO werken de in een CAO gemaakte
afspraken rechtstreeks door in de individuele arbeidsovereenkomst van de le-
den van de betrokken vakorganisatie. In de literatuur wordt wel eens betoogd
dat sprake is van het gunstigheidsprincipe. Dit zou betekenen dat het niet
mogelijk is om door middel van een CAO een afspraak in een individuele

399 Zie R.H van het Kaar, aantekening 2 bij artikel 4 Wet op de Ioonvorming,
Arbeidsoverrenkomst (losbladig). Zie ook kantonrechter Terneuzen, 22 augustus 2001,
JAR 2001, 193.

400   Van der Hulst 1999, blz. 85.
401 Zie bijvoorbeeld rechtbank Amsterdam  31 mei 1995,JAR  1995,  162: een verslag van een

bijzondere overlegvergadering van de ondernemingsraad is geen authentieke of onder-
handse akte (hiermee wordt derhalve niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste).

402 Dit vioeit voort uit artikel 14a Wet CAO. Het laat onverlet dat de overnemende partij wei
een nieuwe CAO kan afsluiten, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwe harmonisatie.

403    Artikel 27 lid 3 wOR en artikel 32 lid 3 woR. Zie hierover later meer.
404 Zie bijvoorbeeld Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba  16

mei 2000,j'AR 2000, 124.
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arbeidsovereenkomst ten nadele van de werknemer aan te passen.405 Ik denk
dat deze visie onjuist is. De tekst van de Wet CAO is duidelijk: er wordt geen
onderscheid gemaakt ten faveure of ten nadele van de werknemer. Daaren-
boven vloeit dit tevens voort uit artikel 2:46 BW. Het is een vereniging (dlls
ook een vakbond) toegestaan om door middel van een overeenkomst haar
leden te binden. Ook hier geldt dat de ledenbinding ook in negatieve zin kan

plaatsvinden, mits dit dit past binnen de redelijkheid en billijkheid van artikel
2:8 Bw. In het verleden heeft Fase er ook op gewezen dat de nietigheids-
sanctie van artikel 12 Wet CAO absoluut is.406 Daarbij moet volgens hem de
tekst van artikel 12 Wet CAO (in het bijzonder de woorden 'elk' en 'strijdig')
taalkundig letterlijk worden geinterpreteerd. Aan de hand van de tekst van de
CAO moet worden bekeken of een arbeidsvoorwaarde (minimum- of stan-
daardbepaling) strijdig is met de CAO. Vervolgens levert iedere afwijking een
strijdigheid met de CAO op. Deze visie is inmiddels door de Hoge Raad
overgenomen. 407

Ook Schutte wijst er (impliciet) op dat een verslechtering van de arbeids-
voorwaarden mogelijk is.408 Wel stelt zij dat de redelijkheid en billijkheid een
overgangsregeling vergen. Alhoewel een overgangsregeling wellicht wenselijk
is, volgt enige vereistheid hiervan niet uit het systeem van de wet. Het hoort
bovendien tot de verantwoordelijkheid van de betrokken representatieve
vakbond om deze regeling te treffen. Deze opvatting ligt bovendien in het
verlengde van de opinie van de rechtelijke macht. 409 Hieruit blijkt dat de
redelijkheid en billijkheid uitsluitend geldt in individuele gevallen waarbij
sprake is van een evident onbillijke uitkomst.

Bovendien rijst - wanneer het gunstigheidsprincipe wordt geaccepteerd -
de vraag hoe moet worden bepaald welke regeling het meest gunstig is.
Verderop wordt ten aanzien van de Betnebsvereinbaning aangegeven dat
een onderscheid bestaat tussen het individuele en het collectieve gunstig-
heidsprincipe. Moet worden gekeken naar de individuele bepaling of de
totaliteit van de regeling? Dit wijst al op een vergelijkingsprobleem. Het
meten van de gunstigheid is praktisch niet mogelijk.410

In Duitsland heeft het Bundesarbeitsgericht ten aanzien van het Tarif
aangegeven dat de werknemer niet kan verwachten dat een daarin afgespro-

405    Zie Van Tongeren  1997, biz. 23 en Jacobs 2003, blz. 87-89. Zie ook M.M. Olbers, aan-
tekening 6 op artikel 12 Wet CAO, Arbeidsovereenkomst (losbladig) en president recht-
bank Utrecht 15 september 1994,JAR 1994,198.

406   Fase 1982, biz. 51-52.
407   Hoge Raad 14januari 2000, JAR 2000,43.
408   Schutte 1998, blz. 42.
409   Zie de overwegingen ten aanzien van het sociaal plan in de Kantonrechtersrichtlijn en de

overweging van de Hoge Raad 14 juni 2002,JAR 2002,165.
410   Vergelijk Hoge Raad 14 januari 2000, JAR 2000,43, alwaar blijkt dat de Raad van

mening is dat nietige bedingen per geval moeten worden beoordeeld en waarbij de
rechtbank ten onrechte een pakketvergeluking heeft toegepast.
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ken regeling altijd onveranderd blijft.411 Dit volgt volgens het Bundesarbeits-
gericht uit de contractvrijheid die aan de CAO ten grondslag ligt. Als gevolg
hiervan kunnen ook verslechteringen optreden, mits deze voldoen aan alle
juridische vereisten. Niet valt in te zien dat dit voor Nederland anders is. Ook
hier ligt in principe het verbintenissenrecht (inclusief de contractvrijheid) ten
grondslag aan het CAO-recht.

Ik ben dan ook van mening dat het mogelijk is om door middel van een
CAO de inhoud van een individuele arbeidsovereenkomst te wijzigingen. Er
moet dan wel sprake zijn van een standaardbepaling en niet van een mini-
mumbepaling. Hierop bestaat wel een uitzondering wanneer de uitwerking
van de CAO in een individuele situatie van zodanige aard is dat deze leidt tot
een evidente onbillijkheid waarin de CAO niet heeft voorzien. Aangezien het
CAO-recht onderdeel uitmaakt van het 'normale' verbintenissenrecht, volgt
dit uit artikel 3: 12 BW. Hiervan zal echter niet snel sprake zijn. Deze benade-
ring ligt bovendien in de lijn van de Kantonrechtersrichtlijn welke in principe
een met een representatieve vakorganisatie afgesloten sociaal plan volgt,
alsmede de benadering van de Hoge Raad van de kennelijk onredelijke op-
zegging versus het met een representatieve vakorganisatie afgesloten sociaal
plan.412 Gezien de impact van de doorwerking mogen aan de formulering
van de tekst van de CAO (mede met het oog op de grammaticale-inter-
pretatieleer) hoge eisen worden gesteld. Uit de tekst van de CAO moet expli-
ciet blijken dat sprake is van een regeling die (mede) beoogt oude afspraken te
wijzigen en in het bijzonder ook in negatieve zin. Wanneer de (tekst van de)
CAO de mogelijkheid van een individuele afspraak die de CAO overstijgt
openlaat (minimumnorm), blijft deze individuele afspraak gelden.413

3.6.2.2 Discrepanties tussen CAO's

Wanneer bij een werkgever een CAO van toepassing is, kan van de inhoud
hiervan door middel van een nieuwe CAO worden afgeweken. Het staat par-
tijen immers vrij om (tussentijds) de gemaakte CAo-afspraken te wijzigen.414
Om een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen kan dan
ook een speciale harmonisatie-CAO worden afgesloten. Eventueel kan daarbij
met een andere vakbond in zee worden gegaan. De wet sluit immers niet uit
dat de werkgever met meerdere vakbonden verschillende CAO's afsluit. In het
geval van meerdere gelijktijdig toepasselijke CAO's doet de werkgever er ver-
standig aan  om de harmonisatie-CAO  pas  af te sluiten nadat de  'oude'  CAO's
zijn ge6xpireerd. Wanneer dit nict gebeurt, zal de werkgever gebonden zijn

411   Zie BAG 9.7.1997, NzA 1998, biz. 494.
412   Hoge Raad 14juni 2002,JAR 2002,165.
413 Vergelijk Bakels 1998, blz. 177 en kantonrechter Den Haag 17 maart 1994JAIR 2000,4.
414 Vergelijk artikel 5 Wet CAO.

239



aan alle CAO's, Dit betekent dat nog steeds een diversiteit in arbeidsvoor-
waarden bestaat, welke situatie hij met de harmonisatie van arbeidsvoor-
waarden juist beoogde te beeindigen.

Bovenstaande situatie is anders wanneer de werkgever valt onder de
werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde CAO. Artikel 2 van de
Wet An laat geen ruimte om door middel van een ondernemings-CAO van
de  minimuminhoud van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen  af te
wijken.415 Het bepaalt immers:

'Deze bepalingen zijn dan, behalve in de gevallen door Onze Minister
uitgezonderd, binnen dat gebied verbindend voor alle werkgevers en werknemers
ten aanzien van arbeidsovereenkomsten, die naar den aard van den arbeid,
waarop zij betrekking hebben, onder de collectieve arbeidsovereenkomst vallen of
zouden vallen, hetzij deze arbeidsovereenkomsten op het lijdstip, waarop de

werking der verbindendverklaring aanvangt, reeds gesloten zijn, hetzij zij daarna

gesloten worden'.

Nu de wet geen ontheffingsmogelijkheid kent gedurende de looptijd van een
algemeen verbindend verklaarde CAO zijn hiervan afwijkende bepalingen in-
gevolge artikel 3 Wet Avv nietig.416 Eventueel kan de (algemeen verbindend
verklaarde)  cAo wel zelf een ontheffingsmogelijkheid omvatten.417 Bovendien
kan een algemeenverbindendverklaring maximaal voor twee jaren geschie-
den.418 Dit betekent dat de werkgever na het verstrijken van deze periode wel
over de mogelijkheid beschikt om een ondernemings-CAO in werking te laten
treden en/of gedurende een eventuele nieuwe Avv-procedure bedenkingen
te berde te brengen die ertoe kunnen leiden dat aan de werkgever een vrij-
stelling wordt verleend.419

Een dergelijke vrijstelling is verleend aan de in de Rotterdamse haven
actieve sleepdienst Adriaan Kooren.42() Deze werkgever had met een (mede
op zijn initiatief) opgerichte vakorganisatie een ondernemings-CAO afgeslo-
ten, terwijl een algemeen verbindend verklaarde CAO voor de sleepbranche

415   Zie Fase 2000, blz. 197-199.
416 Zie bijvoorbeeld circulaire Arbeidsinspectie nr. 8915, Stay. 23 december 1997, nr. 247,

besproken door M.M. Olbers, aantekening 12 op artikel 2 Wet Avv, Arbeidsovereen-
komst (losbladig).

417   Zie in dit kader ook hoofdstuk 2 van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verkla-
ring CAo-bepalingen (Avv) d.d. 2 december 1998, Star. 1998,240. Voor een algemene

beschouwing zie Van Drongelen/van Rijs 2002.
418 Artikel 2 lid 2 Wet An'. Dit is slechts anders ten aanzien van fondsen een meer

permanent karakter dragen.
419      STAR-advies 8 oktober 1998, onderdeel  3.6 en onderdeel  6.2,  in het bijzonder  het  slot

van sub 1 van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen

(AVV).
420 President rechtbank Rotterdam 14 december 1988, KG 1989, 31. Zie hieromtrent ook

Van der Heuden 1994a, blz. 337-338 en Olbers 1989a.
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bestond. Dit was de reguliere vakorganisaties een doorn in het oog. In een
kort geding werd echter geoordeeld dat de CAo van Adriaan Kooren rechts-
geldig was en dat de algemeen verbindend verklaarde CAO niet op Adriaan
Kooren van toepassing was. Daarbij overwoog de rechtbankpresident dat de
minister bij de algemeenverbindendverklaring had aangegeven dat de alge-
mene Rotterdamse Havensleepboten-CAO rliet van toepassing was op Adri-
aan Kooren wanneer zij een afzonderlijke CAO zou afsluiten.

3.6.2.3 Beperkingen van een CAO

Artikel 18 Wet CAO bepaalt dat een CAO maximaal voor de duur van vijf

jaren kan worden afgesloten. Dit betekent dat het noodzakelijk is om de CAo
regelmatig te verlengen en eventueel aan te passen. Wanneer dit niet gebeurt
kan het zelfs voorkomen dat werknemers weer terug kunnen vallen op hun
'oude' rechten. Met andere woorden: het afsluiten van een speciale harmoni-
satie-CAO om credert alleen een tijdelijke, niet een definitieve situatie.421 In

het verlengde hiervan moet er ook voor worden gewaakt dat deze speciale
CAO 'in de pas' loopt met eventuele andere (bedrijfstak-)CAO's die al dan niet
algemeen verbindend zijn verklaard. Daarenboven kan de af te sluiten CAO

in principe niet bewerkstelligen van individuele afspraken met (ongebonden)
werknemers die boven het niveau van de CAO uitstijgen, teniet worden ge-
daan. Dit vloeit rechtstreeks voort uit het CAO-recht. Eventueel kan hierom-
trent expliciet een bepaling in de CAO worden opgenomen die onder andere
kan inhouden dat de bepalingen van de CAO met terugwerkende kracht van
toepassing zijn op de arbeidsverhoudingen.422

Ondanks deze tekortkomingen behoort het harmoniseren van arbeids-
voorwaarden door het afsluiten van een speciale CAO zeker tot de mogelijk-
heden. Daarbij heeft het afsluiten van een CAO ook het voordeel dat hiermee

draagvlak bij het personeel van de werkgever wordt gecreEerd doordat de
interne reglementen van de vakorganisaties bepalen dat hun leden over de
CAO moeten stemmen.

3.6.2.4 De ongebonden werknemer

Er bestaat echter nog wel een juridisch probleem. Dat is de positie van de on-
gebonden werknemer. Een CAO bindt uitsluitend de werkgever en de werk-

nemers die lid zijn van de contracterende vakorganisatie. Wanneer de werk-
nemer niet lid is van deze vakorganisatie is de werkgever verplicht om de in

421 Zie omtrent de nawerking van CAO's M.M. Olbers, aantekening 2 op artikel 9 Wet CAo,
Arbeidsovereenkomst (losbladig) en Schutte 1998, blz. 49-51. Fen goed voorbeeld
hiervan geeft rechtbank Amsterdam 18 september 1996,JAR 1996,228.

422   Hoge Raad 27 maart 1998,JAR 1998, 99 (FNV/Kuijpers)
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de CAO opgenomen arbeidsvoorwaarden jegens hem na te komen, maar de
werknemer kan toepassing van de CAO niet bij de rechter afdwin-gen.423 Een
nalevingsvordering is uitsluitend mogelijk voor een CAO-partij. Dit is slechts
anders wanneer in de individuele arbeidsovereenkomst een incorporatiebe-
ding is opgenomen.424 Ten aanzien van de positie van de ongebonden werk-
nemer zijn twee vragen van belang:
1.     Heeft de werknemer aanspraak op het meerdere van de CAO?
2.     Is de werknemer gebonden aan het mindere van de CAO?

De literatuur die hieromtrent is geschreven richt zich met name op het
eerste aspect: heeft de werknemer een loonvordering op de werkgever? Het
uitgangspunt luidt ontkennend. Hekkelman heeft in het verleden betoogd dat
de CAo-bepalingen kunnen worden gezien als standaardvoorwaarden, die als
gevolg hiervan doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomsten.425 Deze
opvatting is onder andere overgenomen door Boot.426 Daarnaast is volgens
Hekkelman wellicht ook een beroep mogelijk op de stilzwijgende aanvaar-
ding van de CAO, de redelijkheid en billijkheid of het gewoonterecht.  Ook op
basis hiervan zou de ongebonden werknemer aan de CAO gebonden zijn. 427

In paragraaf 2.2 is reeds aangegeven dat het bestaan van een gewoonterecht
niet snel mag worden aanvaard. Tegen deze opvatting heeftJansen zich ver-
zet.428 Daarbij neemt hij het met de vakorganisaties afgesloten sociaal plan
als uitgangspunt. In zijn ogen dient de werknemer expliciet met de toepasse-

423  Artikel 14 Wet CAO. Zie ook Handelingen II 1926/ 1927,  nr.   166,  blz.  9;  Hoge  Raad  7
juni 1957, A) 1957, 527, rechtbank Den Haag 16 september 1992, JAR 1992,97,
rechtbank Amsterdam   31   mei   1995, JAR   1995,   162 en kantonrechter Utrecht   14 juni
2000, JAR 2000,188. Zie hieromtrent ook Van der Hulst 1999, biz. 88-98.

424 Zie bijvoorbeeld rechtbank   Den   Haag 16 september   1992, JAR 1992,97; rechtbank
Amsterdam 5 juni 1996, JAR 1996,  139 en Hoge Raad 4 mei 1956, W 1956, 299.
Kritisch is Koning   1994,   met  name   biz.   242   over deze constructie, omdat werkgevers
veelal niet op de hoogte zijn wie van de werknemers al dan niet lid van een vakorganisa-
tie is. Zie ook Koning 1998 en Jacobs in zijn dissertatie 1987, biz. 216/217. Deze laatste
acht de gel)ondenheid geen probleem voorzover sprake is van minimumnormen in de
CAO. Alhoewel de incorporatie ook mondeling mag worden afgesproken, kan dit niet snel
worden aangenomen, aldus Stege    1999,   biz. 254, onder verwijzing naar rechtbank
Amsterdam 8 februari 1984, 311985, 19.

425   Hekkelman 1979, blz. 217.
426   Boot 1996, blz. 221.
427   Hekkelman 1979, biz. 223. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat in de literatuur is

betoogd dat het goed werkgeverschap, de gelijke behandeling en de redelijkheid en
billijkheid kunnen leiden tot een mogelijkheid voor een ongebonden werknemer om
nateving te vorderen van bepalingen  van  een CAO: Olbers  19963, biz.  31.  Zie ook M.M.
Olbers, aantekening 5 bij artikel 14 Wet CAO, Arbeidsovereenkomst (losbladig) en Zon-
dag 2001, biz. 303-304. Een voorbecld hiervan vormt kantonrechter Rotterdam 2
februari 2001, niet gepubliccerd.

428  Jansen 1997, biz. 12.
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lijkheid van een sociaal plan in te stemmen. Deze visie is onder andere over-
genomen door Van der Hulst.429

Ik deel deze laatste mening. Daarbij wijs ik bijvoorbeeld op de uitspraak
van de rechtbank Den Haag, waarin deze aangeeft dat het enkele feit dat een
(niet-lid/)werknemer in het verleden in algemene termen heeft verwezen
naar de C.Ao niet met zich meebrengt dat hij aan de CAO gebonden is.430

Hiermee wordt tekort gedaan aan de essentie van de contractvrijheid en de
vrijheid van de werknemer om al dan niet lid te worden van een vakorga-
nisatie.431 Evenzo blijkt uit de wetsgeschiedenis dat het niet de bedoeling is
om werknemers die niet lid zijn van een vakorganisatie (direct) aan de CAO te
binden.432 Dit is een reden te meer om geen gebondenheid aan te nemen.
Daarbij speelt de tijdsfactor in mijn ogen geen rol. De werkgever of de werk-
nemer kan betogen dat een CAO die langere tijd is toegepast op een arbeids-
relatie een rechtsverwerking met zich meebrengt. Hierdoor zou dan een
rechtstreekse incorporatie van de CAO in de individuele arbeidsverhouding
tot stand zijn gebracht. Deze visie deel ik niet. Dat de werkgever een CAO
toepast op een arbeidsrelatie met een ongebonden werknemer vloeit recht-
streeks voort uit het bepaalde in artikel 14 Wet CAO. Deze uit de wet voort-
vloeiende verplichting kan niet met zich meebrengen dat hierdoor vervolgens
een rechtsverwerking ontstaat of dat gesteld wordt dat de werknemer
stilzwijgend de CAO heeft aanvaard. Voorts mag niet worden vergeten dat de
huidige privacywetgeving de werkgever bovendien verbiedt om werknemers
te registreren op basis van hun lidmaatschap van een vakvereniging.433 In sa-
menhang met het bepaalde in artikel 14 Wet CAO wordt het feitelijk onmoge-
lijk voor de werkgever om werknemers op basis van vakbondslidmaatschap
verschillend te behandelen.

Gebondenheid aan een CAO hoeft overigens niet altijd in het voordeel
van de werknemer te werken. Dit betekent dat een gebonden werknemer ook
verplicht is tot de in de CAO genoemde afdrachten, zoals solidariteits- en
scholingsheffingen, maar ook pensioenpremies.434

Sedert   1  januari   1994  rust  op de werkgever de verplichting  om  aan  zijn
werknemers een schriftelijke opgave te verstrekken van de belangrijkste gege-
vens inzake de tussen hun bestaande arbeidsrelatie.435 Deze opgave dient di-

429   Van der Hulst 1999, blz. 91-93.
430    Rechtbank Den Haag 16 september 1992,JAR 1992, 97.
431    Zie De Izede 1988, blz. 134; De Bijll Nachenius 2000, blz. 28 en Grapperhaus 2002.
432 Aldus Schutte 1998, biz. 43.
433    Artikel 16 jo 20 Wbp
434 De praktijk heeft uitgewezen dat het onderscheid tussen georganiseerden en ongeorgani-

seerden vervaagt. Om deze reden heeft Koning 1998 betoogd om de wet terzake aan te
passen en artikel 14 Wet CAO te schrappen. Evenzo Grappenhaus 2002 Anders: Stege
1999, biz. 254.

435 Artikel 7:655 BW.
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rect in de schriftelijke arbeidsovereenkomst te worden opgenomen of binnen
een maand na indiensttreding aan de werknemer te zijn verstrekt, bijvoor-
beeld door middel van een brief. Evenzo moeten wijzigingen schriftelijk aan
de werknemer kenbaar worden gemaakt. Wanneer de werkgever niet aan
deze verplichting voldoet is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de
hieruit voortvloeiende schade. Tot de door de werkgever te verstrekken infor-
matie hoort ook een opgave omtrent de toepasselijke collectieve arbeidsover-
eenkomst. Dit aspect kan in samenhang worden gezien met artikel 14 Wet
CAO. De werkgever verklaart dat een bepaalde CAO toepasselijk is, hetgeen
kan worden opgevat als een toezegging die betekent dat de werknemer de
naleving van de CAO vervolgens - ondanks het bepaalde in artikel 14 Wet
CAO - toch in rechte kan afdwingen.436

Dit is slechts anders wanneer de werkgever een 'toverformule' hanteert,
zoals 'de werkgever hanteert conform het bepaalde in de Wet CAO de     -
CAO.' De wet schrijft immers voor dat aangegeven moet worden welke CAO
toepasselijk is. De verklaring voorkomt dat een recht aan de werknemer
wordt toegekend. Het toepassen van een CAO betekent immers niet automa-
tisch dat de werknemer hierop een afdwingbaar recht verkrijgt. De toepas-
sing volgt immers uit artikel 14 Wet CAO. Afhankelijk van de tekst van de ge-
dane mededeling zal de mededeling ook moeten worden gedaan na een CAO-
wijziging.437

Hierdoor wordt de mogelijkheid tot een collectieve aanpassing van ar-
beidsvoorwaarden wellicht beperkt. Een niet-lid/werknemer kan betogen dat
hu niet aan de harmonisatie-CAO gebonden is, met name wanneer deze CAO
voor hem een achteruitgang betekent, bijvoorbeeld qua hoogte van het loon
of het vervallen van een regeling. Alsdan is de werkgever op grond van artikel
14 Wet CAO wel verplicht het meerdere toe te passen, doch niet het mindere.
De beoogde eenvormigheid van arbeidsvoorwaarden wordt dan niet (geheel)
bereikt.

3.6.2.5 Minimum- en maximumnormen

Een CAO kan een minimumregeling bevatten. Dit brengt met zich mee dat
het mogelijk is om in individuele arbeidsovereenkomsten boven de CAO-
afspraken uit te stijgen. Aan de andere kant kunnen in een CAO ook maxi-
mumafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld het instellen van een loon-
plafond. Dergelijke afspraken binden de werkgever, de vakbond en de leden

436   Zie ook Koning 1987, biz. 141.
437      Van der Hulst   1999,   blz.   89   is van mening  dat een toepasselijkheidsverklaring slechts

eenmaal behoeft te worden gedaan. Deze mening deel ik niet geheel. Het is alhankelijk
hoe de gedane mededeling luidt. Wordt bijvoorbeeld expliciet gewezen op een bepaalde
editie van de CAO?
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van de vakbond. Ongebonden werknemers zijn niet gebonden aan deze
maximumafspraken. Als gevolg hiervan kan een algehele harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden veelal niet worden bewerkstelligd door middel van een
speciale CAO. Dit is slechts anders wanneer alle werknemers lid zijn van de
contracterende vakorganisaties en/of dat in individuele arbeidsovereenkom-
sten van de werknemers een incorporatiebeding is opgenomen. Bij gebrek
hieraan moet een harmonisatie nog steeds door middel van maatwerk wor-
den bereikt.

3.6.2.6 De toekomst

Volledigheidshalve wijs ik erop dat de thans gekozen constructie met betrek-
king tot het verschil tussen georganiseerde en ongeorganiseerde werknemers
onder druk staat. Diverse malen hebben schrijvers aangegeven dat dit onder-
scheid niet valt te handhaven.438 Naast het feit dat hiermee niet in de pas
wordt gelopen met de ons omringende landen, zoals Duitsland en Belgia,
wordt ook meer aansluiting gezocht met de praktijk. Aangezien veel arbeids-
overeenkomsten reeds een CAO-incorporatiebeding kennen, passen werkge-
vcrs de CAO veelal volledig toe op alle werknemers. Ter aanvulling op deze

schrijvers   wijs   ik   er   ook   nog   op dat artikelen    16   en   20   van   de   Wbp   de
werkgever verbieden om zijn werknemers op basis van vakbondslidmaat-
schap te registreren. Het maken van een onderscheid is dan ook feitelijk
onmogelijk geworden. Onder deze omstandigheden wordt het werken met
een harmoniserings-CAO vanuit een formele optiek lastig. Feitelijk zal de
werkgever bij gebrek aan wetenschap de CAO op iedere arbeidsrelatie moe-
ten toepassen en afwachten of een ongebonden werknemer zonder incorpo-
ratiebeding protesteert. Dit is een onwenselijke situatie: nu het te maken van
onderscheid niet meer valt te handhaven kan de betreffende wetsbepaling -
zoals door diverse schrijvers reeds betoogd - dan ook maar beter uit de
wetgeving worden verwijderd. Hiertoe is een wetswijziging noodzakelijk
waardoor wordt bereikt dat de CAO voor alle werknemers geldt, ongeacht
hun lidmaatschap. Hierrnee wordt recht gedaan aan de feitelijke situatie.

3.6.3 De afspraken met de ondernemingsraad

Het staat de werkgever vrij om inzake de harmonisatie van de arbeidsvoor-
waarden met de ondernemingsraad een akkoord af te sluiten. In de praktijk
gebeurt dit ook regelmatig, bijvoorbeeld bij een gebrek aan voldoende repre-
sentativiteit bij de vakorganisaties of mandatering van de onderhandelingsbe-
voegdheid aan de ondernemingsraad. Eventueel krijgen de gemaakte afspra-
ken de status van een CAO.

438 Zie bijvoorbeeld Koning 1994, blz. 242; Fase 1997, blz. 19 en Grapperhaus 2002.
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Een tussen de ondernemer/werkgever en de ondernemingsraad gemaakte
afspraak gaat verder dan bijvoorbeeld het aan de ondernemingsraad
toekomende instemmingsrecht. Het onderhandelingsrecht vloeit voort uit het
overlegrecht in samenhang met artikel 28 WOR. Bovendien mag niet worden
vergeten dat artikel 2 woR het werkgebied van de ondernemingsraad ruirn
formuleert.439 Daarnaast kan ook een extra recht aan de ondernemingsraad
zijn verleend zoals een instemmingsrecht op een (integraal) voorstel tot har-
monisatie. Dit recht kan bijvoorbeeld in het kader van een eerder advies-

traject op grond van artikel 25 lid 1 WOR zijn verstrekt. Op grond van artikel
32 WOR kan dit extra recht worden toegekend door middel van een schrif-
telijke overeenkomst of bij CAO. In de literatuur wordt in het algemeen aan-
genomen dat de contracteringsbevoegdheid van de ondernemingsraad verder
reikt dan alleen de toekenning van extra rechten.440 Ook een arbeidsvoor-
waardelijke onderhandelingspositie kan hieronder worden gebracht.

3.6.3.1 De doorwerking

De wet bepaalt niet dat de in een ondernemingsovereenkomst gemaakte
afspraken direct doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomsten van de
betrokken werknemers.441 Evenzo weigeren literatuur'142 en jurisprudentie+43
een automatische doorwerking op dit moment te accepteren. Dit komt door-
dat de individuele medewerkers geen partij zijn bij het tussen de onderne-
mingsraad en de ondernemer afgesloten akkoord en de wet het contractrech-
telijke beginsel dat een overeenkomst uitsluitend partijen bindt, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld een CAO, niet doorbreekt.

439     ' ( . . . )i n het belang   van    het goed functioneren   van die onderneming   in   al   haar
doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg (...)'.

440   Zie Van der Heliden/Van der Hulst 1995. blz. 10; Luttmer-Kat 1996 en Siege 1999, blz.
251. Anders: Zondag 2002a, biz. 154

441   Kan,erstukken 26.538, 222a, biz. 9 en 10 en Kamerstukken 24.615, nr. 3, biz. 23-23 en
44.

442  De Liede 1989. biz. 32: Van der Heilden/Van der Hulst 1995, biz. 17. Van het Kaar,
aantekening 3 op artikel 32, Wet op de ondernemingsraden, in: Rechtspersonen aanver-

wante stukken (losbladig). Koning 1996, blz. 145; Loonstra 1999, blz. 178; Van Stra,tien
1999, biz. 165, De Leede 1988, blz. 131; P.F. van der Heijden, aantekening 5 bij artikel
27 WOR, Ondernemingsraad (losbladig) en M.G. Rood, aantekening op artikel 27 lid 3
woR,  i'Fet op de ondernemingsraden (losbladig). Een uitzondering hierop vorrnt wellicht
de discussie die binnen de SER is gevoerd ten aanzien van de vraag in hoeverre de
instemming van de ondernemingsraad doorwerkt in de individuele arbeidsrelatie. Zie ten
aanzien van werktijden: SER-advies Zeggenschap werknemers over arbeidstijden, 18
oktober 2002, 2002/14, blz. 23- 27.

443 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Utrecht 4 december 1996, JAR 1997,29; kantonrechter
Utrecht 4 december 1997,JAR 1997,29 en indirect Hoge Raad 7 oktober 1988, Nr 1989,
335 (IBAI ); Hoge Raad 7 oktober 1988, ROR 1988,34 (AKZO) en Hoge Raad 5 februari
1999,JAR 1999,62.
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De achtergrond voor dit niet doorwerken van de gemaakte afspraken valt
te herleiden tot de opstelling die de vakorganisaties innemen. Om te voorko-
men dat hun CAO-onderhandelingspositie wordt ondermijnd door de mede-
zeggenschapsorganen hebben zij zich verzet tegen een andere wettelijke
regeling. Dit komt onder andere tot uiting in de adviezen die hieromtrent in
het verleden door de SER zijn uitgebracht.444 Om deze reden is niet gekozen
voor een doorwerking van afspraken van de ondernemingsraad met de werk-
gever inzake de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Dit laat volgens de
minister onverlet dat voldoende basis bestaat om onderling arbeidsvoorwaar-
delijke afspraken te maken.+45

Een bereikt akkoord werkt dan ook niet direct door in de individuele
arbeidsovereenkomsten. Dit is slechts anders wanneer in de arbeidsovereen-
komst een incorporatiebeding is opgenomen+46 waarin staat dat de afspraken
met de ondernemingsraad rechtstreeks doorwerken in de individuele arbeids-
relatie. Hierboven heb ik al betoogd dat alsdan geen sprake is van een eenzij-
digewijzigingsbeding in de zin van artikel 7:613 Bw en dat  s niet aan alle
vereisten hiervoor, zoals de aanwezigheid van een zwaarwichtige reden, hoeft
te worden voldaan. Daarnaast kan worden gedacht aan een indirecte door-
werking. Deze komt tot stand door de werking van het goed werkgeverschap
en de redelijkheid en billijkheid. Op grond van deze bepalingen mag de
werknemer van een (goed) werkgever verwachten dat hij de met de onder-
nemingsraad gemaakte afspraken jegens zijn werknemers respecteert. Ook is
in de literatuur betoogd dat de arbeidsvoorwaardelijke elementen in een CAO
mogen worden aangemerkt als een derdenbeding.447 Een individuele werkne-
mer kan dit beding accepteren, waardoor hij partij wordt bij de overeen-
komst. Dit betekent dat hij dus ook zelf nakoming van de inhoud kan vorde-
ren. Alsdan is dan ook sprake van een arbeidsvoorwaarde die bij een over-
gang van onderneming wordt beschermd.448 Volledigheidshalve wordt erop
gewezen dat de ondernemingsraad wel zelf nakoming van de gemaakte af-
spraken kan vorderen. Wanneer sprake is van een instemmingsplichtig besluit
kan ook de daarbij behorende (nietigheids)procedure worden gevoerd.

444 Zie bijvoorbeeld SER-advies   1975   Taak,  samenste#ing en  bevoegtheden  ondememing3-
raden werkgevers en werknemersteden wensen geen recht or m.b.t. pri-maire arbeids-
voorwaarden, overgenomen in de wetswijzigingsvoorstel van 1976/1979, zie MvT blz.
23, bijlage bij SER-advies 92/07: de Raad vindt het geen goed idee om de onderhande-
lingsbevoegdheid van de ondernemingsraad uit te breiden, en SER-advies 94/06: ab
ondernemersleden en enkele kroonleden wensen de doorwerking van de gemaakte af-
spraken, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Duitse situatie (blz. 104-105) terwijl de
werknemersleden en enkele andere kroonleden hier tegen zijn (blz. 106-107),

445 Wetsvoorstel 24.615, nr. 3, blz. 26. Anders: Bloemarts, Tvvs 1997, biz. 356-357.
446      Hoge  Raad 4  mei 1956 , Ny 1956, 299.
447 Artikel 6:253 BW.

448 Zie Loonstra 1995, blz. 38 en Van Slooten 1995, biz. 364.
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Vermeldenswaard is dat een trend valt te ontdekken waarbij in CAO's
raamafspraken worden gernaakt die vervolgens per individuele werkgever
met de ondernemingsraad nader moet worden uitgewerkt.449 De vraag ont-
staat of de alsdan tussen de ondernemer en de ondernemingsraad gemaakte
afspraken de status van CAO verkrijgen. In het verleden heeft Pepers betoogd
dat het voor doorwerking noodzakelijk is dat de afspraak met de onderne-
mingsraad die overeenkomstig artikel 4 Wet LV wordt aangemeld bij de
minister.450 Ik acht dit niet noodzakelijk. De CAO is immers al aangemeld en
hierdoor dus ook de mogelijkheid voor de ondernemingsraad om aanvullen-
de afspraken te maken.

De optie van het derdenbeding is volgens mij alleen retel wanneer de bij
het afsluiten van de ondernemingsovereenkomst betrokken partijen ook
daadwerkelijk hebben beoogd een derdenbeding overeen te komen (wilsover-
eenstemming). Bovendien zal de individuele werknemer de doorwerking
moeten accepteren. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming acht ik aan-
vaarding van de derdenbedingconstructie niet mogelijk. Voorts wijs ik erop
dat het ook mogelijk is dat een ondernemingsovereenkomst op grond van een
CAO tot stand komt. Wanneer dit het geval is, dan mag ervan worden uitge-
gaan dat deze conform het CAO-recht rechtstreeks doorwerkt in de individu-
ele arbeidsovereenkomsten.451 Daarnaast is het akkoord ook van invloed bij
de beoordeling van de redelijkheid van een aanpassingsvoorstel. Bij de
bespreking van de wetsgeschiedenis van artikel 7:613 BW is reeds aangegeven
dat het aanvankelijk de bedoeling was om dit ook als zodanig in de wet op te
nemen. Dit is echter niet doorgegaan, hetgeen echter niet betekent dat de
opinie van de ondernemingsraad van generlei waarde is.

3.6.3.2 De situatie in Belgie, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland

Het bovenstaande betekent dat de reikwijdte van een met een ondernemings-
raad bereikt akkoord formeel beperkt is.452 Nadat het akkoord is afgesloten
zal de invoering nog op basis van het individuele arbeidsrecht (of een CAO)
moeten worden bereikt. Eventueel kan wel, zoals al eerder betoogd, het oor-

deel van de ondernemingsraad bij de uiteindelijke beoordeling van een wijzi-
gingsvoorstel door de rechter in een individuele situatie (bijvoorbeeld op de
aanwezigheid van een zwaarwichtige reden of de redelijkheid) worden mee-
gewogen.  Men kan zich afvragen of deze mogelijkheid weI wenselijk is.  Wan-

449 Zie bijvoorbeeld Bulsma 1999 en kantonrechter Helmond 8 januari 2003,JAR, 2003,27.
450   Pepers 2002, blz. 31.
451    Van der Heijden, SAL,11998, blz. 207-214, en Van Bon 1999, blz. 244 e.v.
452  Voor een schematisch overzicht inzake de verschillen tussen een akkoord met CAO-

partijen en de ondernemingsraad wordt verwezen naar het slot van de notitie 'De relatie

CAO-ondememingsraad en de doorwerking van afspraken in de individuele arbeidsover-
eenkomst: een juridische notitie', EK 01-02, nr. 22a, nr. 9b.
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neer naar onze zuiderburen wordt gekeken, dan is het opvallend dat deze dis-
cussie daar niet is gevoerd. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het feit
dat de macht van de ondernemingsraad aldaar beperkter is. Dit komt onder
andere doordat de ondernemingsraad zelf het platform vormt voor overleg
tussen werkgever en werknemer.453 Zij zijn beiden lid van de ondernemings-
raad. Hierdoor bestaat een essentieel verschil met de Nederlandse onderne-

mingsraad. Daarnaast is de rol van de vakbonden (syndicaten) aldaar groter.
In het Verenigd Koninkrijk is de ondernemingsraad in de vorm zoals

deze in Nederland of in Duitsland bekend is niet aanwezig. Aldaar worden in

principe alle kwesties door de werkgever alleen of met de vakorganisatie(s)
afgewikkeld. Slechts in een aantal gevallen is dit anders. Naast de regeling
van de Europese ondernemingsraad kennen een aantal wettelijke regelingen
ook aparte vormen van werknemersrepresentatie. Zo bepaalt artikel 10 TUPE
dat in het geval van een overgang van onderneming door het personeel
vertegenwoordigers moeten worden gekozen die hieromtrent dienen te wor-
den geconsulteerd. Een ander voorbeeld vormt de Workforce Agreement zo-
als deze  in de Maternity and Parental Leave etc. Regulations  1999 is opgeno-
men. Door middel van een overeenkomst met vertegenwoordigers van het
personeel kan de wettelijke minimurnregeling worden aangepast. De Wor-
king Time Regulations 1998 kennen een vergelijkbare mogelijkheid tot het
afsluiten van een Workforce Agreement. Deze regelgevingen zijn met name
Europeesrechtelijk georienteerd.

Zodra een collectief ontslag of een overgang van onderneming plaatvindt,
dient de werkgever de appropriate representatives hierover te consulteren.454
Dit hoeven niet altijd vakbondsvertegenwoordigers te zijn. De werkgever
beschikt over een keuzevrijheid. Hij mag eenieder consulteren, mits deze
afvaardiging democratisch door de werknemers is gekozen.

In Duitsland wordt aan de Betriebsrat door de wet een belangrijke positie
toegekend. Deze positie is vergelijkbaar met die van de ondernemingsraad in
Nederland. Daarbij kent de wet (in tegenstelling tot in Nederland) aan de
Betriebsrat de mogelijkheid toe om te onderhandelen over arbeidsvoorwaar-
den. Dit gebeurt in de vorm van een Betriebsvereinbaning. Het is dan ook

interessant om de Betriebsvereinbarungnader te bekijken.

3.6.4 De Betriebsvereinbarung

Duitsland accepteert in principe wel dat afspraken die door de Betriebsrat -
het  equivalent van de ondernemingsraad - worden gemaakt, rechtstreeks
doorwerken in de individuele arbeidsrelatie. Het gaat dan om afspraken die
zijn vastgelegd in een Betbebsvereinbamng. De Beibsveminbaningis gere-

453   Rigaux 1994, blz. 68.
454      Section 188 TULRA en section 101UPE.
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geld in § 77 van het BetrVG. Volledigheidshalve wijs ik erop dat voor leiding-
gevenden een andere regeling geldt, te weten de SprecherausschuB (SprAug).
Een  Betriebsvereinbarung is niet op hen van toepassing, maar op grond van
§ 28 SprAug kunnen wel richtlijnen worden afgesproken.

In de Nederlandse literatuur is in het verleden regelmatig gewezen op de
Betriebsvereinbarunrs, juist omdat deze verder gaat dan de Nederlandse
ondernemingsovereenkomst en het Duitse medezeggenschapsrecht overeen-
komsten kent met de Nederlandse situatie. Nu bovendien een ontwikkeling
valt te ontdekken waarbij ondernemingsraden steeds vaker onderhandelen
omtrent (primaire) arbeidsvoorwaarden, is het interessant om te bekijken of
het wenselijk is om deze mogelijkheid al dan niet geheel binnen het Neder-
landse recht te introduceren.

Een beschouwing van de Betriebsvereinbarung kan niet plaatsvinden
zonder een korte inleiding omtrent het systeem van het Duitse collectieve
arbeidsrecht. Ook bij onze oosterburen wordt een systernatiek gehanteerd die
hierarchisch sterk lijkt op het Nederlandse systeem, maar dan gedifferentieer-
der. Daarbij wordt de volgende rangorde gehanteerd:
lb. Verbondstarijsvertrag(branche- en/of regiogebonden CAO);
lb. FirmentanTsvertrag(ondernemings-CAO);
2b. Betnebsverei>,barung(ondernemingsovereenkomst);
2b. Regelungsabrede (afspraken tussen werkgever en Betliebsrat, niet vast-

gelegd in een Betriebsvereinbarun 
3.    Allgemeine Arbeidsbedingungen/arbeitsvertragliche Einheitsregelungen

(algemene arbeidsbepalingen);
4.        Beti*bliche Ubung (bedrij fsgewoonte).

Binnen dit geheel komt de Betriebsvereinbarung dus hitrarchisch na de
CAO en v66r de algemene bedrijfsregelingen. Hiermee wordt voorkomen dat
de Betnebsmt een concurrent is voor de vakorganisatie.456 Deze verdeling
komt bijvoorbeeld tot uiting in § 4 sub 3 TVG, dat aangeeft dat een afwijking
van een Tarifvertrag uitsluitend mogelijk is ten gunste van de werknemer.

Evenzo kan een nieuw Tai#ertrag een Betriebsvereinbaningsregeling ver-
dringen wanneer de Tan*nhoud gunstiger is.457

Daarnaast kent het Duitse medezeggenschapsrecht een andere structuur
dan de Nederlandse WOR. Op grond van de wet is iedere werkgever in Duits-

455  Zie bijvoorbeeld Kamerstukken 24.625, nr. 3, AlvT biz. 49-53; Van der Heijden/Van
der Hulst 1995, met name biz. 21 e.v.; G.E Koning 1998, biz. 67-111 en Heerma van
Voss 1999, blz. 270.

456   § 77 lid 3 BetrVG, zie ook Erfurter Kommentar 2003 § 77 BetrVG nr. 49-50 en Schaub
2000, § 31, nr. 27. Deze gedachle staal overigens wei onder druk, zie Hablitzel 2001.

457  BAG, BB 1995, 2060. Zie hieronitrent nader Ehmann/Benedikt Schmidt 1995, met name
biz. 193 en Stege Handkomrnentar 1999, § 77 BetrVG, nr. 10 en 20-24. Anders: Schaub
2000, nr. 23 onder verwijzing naar BAG 9.4.1991 AP 1 zu § 77 (BetrVG) 1972 = NZ'191,
734. Naar zijn mening gaat cen Tadfaltijd v66reen Betriebsvereinbarung
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land die meer dan vijf werknemers in dienst heeft verplicht om een Betriebs-
rat in te stellen.458 Deze Betriebsrat beschikt over verschillende rechten die
betrekking hebben op sociale, personele en economische aangelegenheden.
Hierbij valt te denken aan het recht op informatie en scholing, het initiatief-
recht, het hoorrecht, het tegenspreekrecht ( Widerspruchsrecht), het veto-

recht, het toestemmingsrecht en het instemmingsrecht. Het gaat hier te ver
om al deze rechten hier te bespreken. Hiervoor wordt verwezen naar de
literatuur vermeld in de literatuurlijst. Ook wordt erop gewezen dat bij grote
ondernemingen ook nog een Autsichtsrat bestaat, een paritair samengesteld
orgaan dat vergelijkbaar is met een Raad van Commissarissen bij een
structuurvennootschap. Voorts is nog vermeldenswaard dat de Betriebsrat -
in tegenstelling tot de Nederlandse ondernemingsraad - onder invloed staat
van de vakbeweging.

3.6.4.1 Verschijningsvormen van de Betnebsvereinbaning

Binnen dit geheel moet de Betriebsvereinbarung worden gezien als een
schriftelijke overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd tussen werkgever
en Betriebsrat. Hierin kunnen alle aangelegenheden worden geregeld die
vallen binnen de werkingssfeer van het BetrVG.459 Dat hiervan sprake is,
wordt relatief snel aangenomen. Inhoudelijk kan het daarbij  gaan om inhou-
delijke normen (de zogenaamde Betriebs- of Inhaltsnormen) of om procedu-
rele normen die tussen de Betriebsrat en de werkgever gelden (de zogenaam-
de betriebsverfassungsrechtliche Norm)

Allereerst bestaan situaties waarin de werkgever verplicht is om met de
Betriebsrat ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid een Betriebsverein-
barung af te sluiten. Hierbij kan worden gedacht aan arbeidsomstandig-
heden, sociale aangelegenheden, scholing en het afsluiten van een sociaal
plan.460 Dit wordt ook wel de erzwingbare Mitbestimmung genoemd. Wan-
neer beide partijen niet tot overeenstemming komen bestaat de mogelijkheid
om de Eini n/de#e, een instantie vergelijkbaar met de Nederlandse
bedrijfscommissie, om een bindende uitspraak te verzoeken. Deze uitspraak
heeft dezelfde status als een tussen partijen afgesloten Betriebsvereinbarung.
Daarenboven beschikt de ondernemingsraad in deze gevallen over een
afdwingbaar recht om de werkgever te verplichten een Betnebsvereinbaning
afte sluiten.

458 § 1 BetrVG.
459  Zie voor de werkingssfeer bijvoorbeeld § 2 BetrVG: Stege Handkommentar 1999, § 77

BetrVG, nr. 7; deze is van mening dat het gaat om cen regeling van algemene aard die
ziet op de verhoudingen binnen het bedrijf, waaronder arbeidsbedingingen en de interne
orde.

460   Zie § 87, § 91 ,§98 en§112.
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Daarnaast bestaat ook de freiwillige Betriebsvereinbarung. Dit betreft een
overeenkomst die niet door de wet verplicht wordt gesteld en alle afspraken
kan omvatten, mits dit past binnen de werkingssfeer van de Wet.461 Daarbij
geldt dat de gemaakte afspraken rechtstreeks doorwerken in de individuele
arbeidsovereenkomsten van de individuele werknemers, ongeacht de vraag of
zij   lid   zijn   van een vakorganisatie. 462 Afsluiting vindt derhalve plaats   op
vrijwillige basis.

Tussen beide verschijningsvormen bestaat overigens wel een belangrijk
verschil. De erzwingbare Mitbestimmungbesaikt, in tegenstelling tot de fri-
willige Betriebsvereinbarung, over nawerking nadat de Betriebsvereinbarung
is afgelopen.463 Bij een freiwi&ke Betnebsve.reinbaning geldt de nawerking
alleen wanneer dit tussen partijen is afgesproken of wanneer sprake is van
een specifieke situatie als bedoeld in § 77 sub 6 BetrVG.464 Alsdan herleven
de oude (collectieve) afspraken.465 In dit kader is het van belang om te ver-
melden dat een Betriebsvereinbarung die is aangegaan voor onbepaalde tijd
(behoudens onderlinge afspraken), op grond van een gewichtige reden 466
door iedere partij kan worden opgezegd met inachtneming van een opzeg-
termijn van drie maanden.467 De opzegging kan vormvrij geschieden. Bij een
geschil omtrent de interpretatie van de tekst van de Betriebsvereinbarung
houdt de rechter rekening met de wil van partijen en gaat niet enkel uit van
een grammaticale interpretatie.468 Wanneer dit niet tot een oplossing leidt,
moet de voor de werknemer meest gunstigste uitleg worden gehanteerd.469

3.6.4.2 De verhouding tussen Betriebsvereinbarung en  Tarif

Omdat een Tanhertrag van een hogere orde is dan een Betriebsverein-
baning mag deze laatste op straffe van nietigheid niet met de bepalingen van
een Tanfin strijd zijn470, zelfs niet waneer de Betnebsvereinbarung gunstiger

461    § 88 BetrVG gedt een niet-limitatieve opsomming van mogelijke onderwerpen.
462   Zie § 77 sub v BetrVG.
463 Zie hieromtrent ook Daubler 1998, biz. 542 cn Jacobs 2000, blz. 69.
464    Zie voor een bespreking met jurisprudentieverwijzing BAG 28.4.1998, AP nr. 11 BetrVG

1972 § 77 en de annotatie onder deze uitspraak van Rech.
465 BAG 21.9.1989, AP BetrVG  1972 § 77 nr. 43; £64 § 77, BetrVG 1972, nr. 33 en BAG

28.3.2000, EzA § 77,1 nr. 336, BetrVG 1972 § 77.
466   § 626 BGB
467  § 77 BetrVG Een particle opzegging is alleen mogelijk wanneer dit tussen partijen is

afgesproken.
468 Blz. 201 Hoyningen, Stege Handkommentar 1999, § 77 BetrVG, nr. 26 en BAG

11.6.1975 EzA §77 BetrVG 1972, nr. 1
469 Kasseler Handbuch 1997, Thiele 7.1 Rz. 992.
470   § 77 sub 2 BetrVG en 134 BGB. Zie ook Schliemann 1999, blz. 599 en Hromadka 1992,

biz. 248. Zie ook BAG 28.4.1981, APnr. 1 en BAG 16.9.1986, Apnr. 17 zu § 77 BetrVG
1972.
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uitvalt.471 Dit is slechts anders wanneer een Tanfde mogelijkheid creeert om
door middel van een Betriebsvereinbaningvan de inhoud van het TanY'af te
wijken472 ofwanneer sprake is van een sociaal plan.473

3.6.4.3 De doorwerking

Voor het onderhavige onderzoek is van belang dat het voor de Betriebsrat
mogelijk is om door middel van het afsluiten van een Betnebsvereinbaning
mee te doen aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling binnen de werkgever.

In § 77 sub 4 BetrVG is bepaald dat de in een Betnebsvereinbarunggemaak-
te afspraken rechtstreeks doorwerken in de individuele arbeidsrelatie. Het is
dan ook niet noodzakelijk om hiertoe een incorporatiebeding in de individu-
ele arbeidsovereenkomsten op te nemen.

Deze doorwerking is echter wel beperkt. De normen opgenomen in een
Betriebsvereinbarung gelden als een minimumnorm. Dit betekent dat het
mogelijk is om door middel van een individuele afspraak ten gunste van de
werknemer van de  Betriebsvereinbarung af te w\jken. Dit  Gunstigkeitsprinzip
wordt sedert 1986 door de rechtspraak geaccepteerd.474 Bij het toepassen van
dit Piinz,0 moet rekening worden gehouden met de totaliteit van de gemaak-
te afspraken. Aan de hand van de totale inhoud van de Betl*bsvereinbaning
moet dan worden bekeken of deze binnen de grenzen van het recht en de
billijkheid ten gunste van de werknemer afwijkt.475 Dit betekent dat een Gun-
stikkeitsvergleich alleen kan plaatsvinden voor arbeidsvoorwaarden die niet

476(in het algemeen) in een individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.
Om deze reden wordt ook wel gesproken over het kollektives Gunstigkeits-
plinzi2. het totaal van de nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden moet beter
zijn dan het totaal van de oude alvorens deze hiervoor in de plaats kunnen

471      Zie  BAG  24.1.1996,  AZ4  1996,  948-951 en BAGE 69,  135  = NZ'1 1992, 749 = AP nr.  51

zu § 87 BetrVG 1972 (Lohngestaltung) en BAG, NZA 1994,184.
472 Door middel van een zogenaamde Tail&iungsWausel, zie § 77 BetrVG.
473   Zie § 112 jo § 77 lid 3 BetrVG alsmede BAG 29 november 1978, AP nr. 7 zu §  112

BetrVG.
474  Zie voor een fundamentele beschouwing Blomeyer blz. 337; Ehman/Lambrich 1996;

Annuss 2001; BAG 16.9.1986, NZA 1987, 136 = APBetrVG § 77 nr. 17, BAG 3.11.1987
AP§ 77 BetrVG 1972 nr. 25 en BAG 20.11.1990, AZ'1 1991, 477.

475   Zie de rechtspraak en literatuur bij § 77 BetrVG. Daarnaast diverse artikelen, waaronder
Irinemann  1990, biz 145-167; BAG GS 16.9.1986, AP nr.  17 zu 77 BetrVG; EzA § 77
BetrVG 1972 nr. 1, NzA 1957,168; NZA 1990, blz. 331-339.

476 BAG 21.9.1989, AP BetrVG 1972 § 77 nr. 43; Ez/1 § 77 BetrVG 1972, nr. 33; BAG
28.3.2000, EzA § 77,1  nr. 336 en APnr. 83 BetrVG 1972 § 77.

253



treden. 477  Dit is slechts anders wanneer  in de arbeidsovereenkomst  een
Ofinungsklauselis opgenomen.478

In de literatuur is dan ook betoogd dat een Betriebsvereinbarung door
middel van het Gunstigkeitsprinzip niet in staat is om de loonhoogte, de pen-
sioenregeling, de te ontvangen premies en de arbeidstijd voor de werknemer
in negatieve zin te veranderen.479 Blijkens een uitspraak uit 2000 is in sommi-
ge situaties een kollektiver Gunstigkeitsvergleich niet mogelijk wanneer het
gaat  om de essentialia  van de arbeidsovereenkomst. 480 Voor zogenaamde
Sozialleistungen geldt het kollektiver Gunstigkeitsvergleich onverkort. De op-
vatting in de literatuur wordt dan ook door de rechtspraak gedeeld.

Daarnaast moet volgens vaste jurisprudentie rekening worden gehouden
met de billijkheidscontrole zoals opgenomen in § 315 BGB. Het betreft een
abstracte billijkheidscontrole waarbij de regeling wordt getoetst aan de alge-
mene maatstaven.481 Voorts is de rechtspraak onder omstandigheden bereid
om in individuele gevallen een concrete billijkheidscontrole uit te voeren.482
Een voorbeeld van de billijkheidscontrole vormt de jurisprudentieregel dat
een  Betriebsvereinbarung onder omstandigheden niet hoeft te gelden voor de
werknemer wanneer dit voor hem onbillijke gevolgen met zich meebrengt.483
Of hiervan sprake is wordt uiteindelijk marginaal door de rechter getoetst.484

3.6.4.4 De overgang van onderneming

Volledigheidshalve wijs ik erop dat de Betriebsvereinbarung ook wordt be-
schermd bij een overgang van onderneming. In een dergelijke situatie wor-
den de rechten voortvloeiende uit deze overeenkomst geincorporeerd in de
individuele arbeidsovereenkomst. Zodra een nieuwe Betriebsvereinbarung is
afgesloten, treedt deze in de plaats voor de oude, geincorporeerde regeling.
Op dat moment geldt niet het Gunstigkeitsprinzip, maar vindt de indeplaats-

477   Edurter Kommentar 2003, § 77 BetrVG, nr. 77 en Annuss 2001, blz. 759. Volgens
Waltermann 1996 wijkt deze interpretatie     niet     af    van de toepassing    van     het
Gunstigkeitsprinzip bij een Tarif

478   Annuss 2001, blz. 757.
479   Kasseler Handbuch 1997, Thiele 7.1, Rz. 1003 onder verwijzing naar LAG Dusseldorf

22.5.1991, BB 1991, 1713.
480 BAG 28.3.2000, NZA 2001, blz. 49-52. Zie voor een kritische beschouwing Annuss 2001,

biz. 760.
481   Zie hieromtrent nader Stege Handkommentar 1999, § 77 BetrVG, nr. 24a; Schliemann

1999, blz. 600-602 en 604 en BAG 8 12.81, BB 1981, 2139.
482   Zie voor kritiek hierop Stege Handkommentar 1999, § 77 BetrVG, nr. 24a. Volgens hem

wordt hiermee uit de pas gelopen met het CAO-recht.
483    Zie § 75 BetrVG en BAG AP nr.  142 zu § 242 BGB; Diiubler 1998, biz. 479 crt 548 en

Wittgruber    1999,   biz.    72-75   Op deze billijkheidscorrectie wordt regelmatig kritiek
uitgeoefend omdat dit cen te onzekere factor is, zie Von Hoyningen-Huene, Billigkeit, S.
161 ff.

484 BAG 30.1.1970, APnr.  142 cn BAG 17.3.1987, APnr. 9.
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stelling automatisch plaats.485 Wanneer dit een nadeel voor de werknemer
betekent, kan dit pas ten minste een jaar na de overgang worden gerepa-
reerd.

3.6.4.5 De Regelungsabrede

Naast de Betriebsvereinbarung kent het Duitse medezeggenschapsrecht ook
nog de Regelungsabrede,486 Dit zijn tussen de werkgever en de Beniebsrat

gemaakte afspraken die niet in de vorm van een Betliebsvereibbaning zijn
gemaakt. Een voorbeeld hiervan vormt de mondelinge afspraak. Het berei-
ken van wilsovereenstemming is daarbij voldoende. Deze afspraken beschik-
ken niet over een rechtstreekse normatieve doorwerking in de individuele
arbeidsovereenkomsten. Wel kan de ondernemingsraad naleving van de
afspraken vorderen. Uit de jurisprudentie blijkt overigens een tendens

waarbij de inhoud van de Regelungsabrede t6ch beschikt over enige
normatieve werking (reflexwerking).487 Tot een algemene acceptatie hiervan
is  het  tot op heden  (nog) niet gekomen. 488 Vanzelfsprekend kunnen  de
werkgever en de werknemer ook een incorporatiebeding met betrekking tot
de betreffende afspraken afsluiten. In geval van strijd tussen een Regelungs-
abrede en een Betnebsvereinbaning gaat blijkens de hiErarchie de Betbebs-
vereinbarungv66r,489

3.6.4.6 De mogelijkheden

Uit het bovenstaande blijkt dat het moeilijk is om door middel van een
Betnebsvereinbarung een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tot stand te

brengen. De werking van de Betn ebsvereinbarung is beperkt doordat hier-
mee moeilijk individuele arbeidsvoorwaarden in negatieve zin kunnen wor-
den aangepast. Evenzo is de Betriebsvereinbarung beperkt voor wat betreft
het definitief doorvoeren van nieuwe arbeidsvoorwaarden. Een freiwillige
Betriebsvereinbarung ontbeert immers nawerking. Om deze reden con-
cludeert Hermann dat de mogelijkheden om door middel van een Betriebs-
vereinbarung een wijziging van arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen
beperkt zijn.490 Deze conclusie is in mijn ogen juist.

485   § 613 BGB en BAG 14.8.2001, 882002, blz. 413-416. Zie hieromtrent ook Meyer 2001.
486 Ook wei Betricbsabsprache of betriebliche Einigung genoemd. Zie hieromtrent ook

Daubler 1998, biz. 548.
487 Zie bijvoorbeeld BAG 19.9.1986, DB 1987 blz. 383- 384.
488   Edurter Kommentar2003 § 77 nr. 11.
489 BAG 21.1.1997, APnr. 14 zu § 77 BetrVG 1972.
490   Hermann 2000.
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3.6.5 Een plaats in Nederiand?

In de Nederlandse rechtsliteratuur is reeds door vele juristen aandacht be-
steed aan de vraag of het wenselijk is dat afspraken tussen de onderne-
mingsraad en de werkgever de werknemer direct binden. Hierbij zijn vele
schrijvers van mening dat het wenselijk is dat in het Nederlandse rechts-
systeem een vergelijkbaar figuur als de Betriebsvereinbarung moet worden
geintroduceerd.491 Zo geeft Koning in zijn dissertatie aan dat het ontbreken
van de Betriebsvereinbarung in het Nederlandse recht als een manco moet

worden gezien.492 De Nederlandse wetgever wil hier kennelijk (onder druk
van de sociale partners) niet aan. Door Stege is erop gewezen dat de door-
werking van een dergelijke regeling verder zou gaan dan die van een CAO.
Een CAO bindt immers alleen de leden van een vakorganisatie. Dit zou
betekenen  dat de rechtsgevolgen van een Betnebsvereinbarzing verder gaan
dan bij een CAO.493 Op zichzelf is deze constatering juist. De vraag is echter
of dit een onoverkomelijk probleem is. In ieder geval staat de status van de
ongeorganiseerde werknemer binnen het CAO-recht onder druk. Recentelijk
heeft Grapperhaus nog betoogd dat artikel 12 wOR maar beter kan worden
vervangen door een ander systeem.494 In aanmerking nemende artikel 14
Wet CAO, de incorporatiebedingen in individuele arbeidsovereenkomsten en
het feit dat de meeste werkgevers niet weten (en blijkens de Wbp ook niet
mogen registreren) welke werknemers lid zijn van een vakorganisatie die
betrokken was bij de totstandkoming van een CAO, wijst de praktijk uit dat de
werkgever de CAO onverkort op alle arbeidsrelaties toepast. Bovendien is het
in dit kader ook nog mogelijk om, net als in de Duitse situatie, het
onderhandelingsprimaat neer te leggen bij de vakorganisaties. Zodra deze
een uitsluitende CAO-afspraak hebben gemaakt, treedt de ondernemersover-
eenkomst terug.

Het Nederlandse collectieve arbeidsrecht is op dit moment volop in bewe-
ging. Daarbij vallen een aantal trends te ontdekken. Zo worden branche-
CAO's steeds meer omgebouwd tot ondernemings-CAO's en/of wordt hierin
een hoge mate van flexibiliteit ingebouwd. Daarnaast onderhandelen steeds

meer ondernemingsraden zelf over (primaire) arbeidsvoorwaarden. Dit staat
los van artikel 27 Wet CAO.

Eventueel kan het ook zo zijn dat de vakorganisatie in de toegepaste CAO
reeds zaken heeft gedelegeerd naar de medezeggenschap. 495 In het eerste

491 Zie buvoorbeeldJacobs 1996, blz. 917-922; Olbers 1977, blz. 320; Olbers 1989, blz. 162;
De   Izede    1989,   biz. 20; Heerma   van Voss 19963,   biz. 3; Heerma   van   Voss    1999;
Luttmer-Kat 1996, biz. 63; Otten 1998, biz. 370-373 en Hansma 1998, blz. 370-373.

492   Biz. 67. Deze opvatting heeft hij later herhaald in Koning 1994, biz. 240.
493    Stege 1999, biz. 252.
494    Grapperhaus 2002. Zie hierover ook Fase 2002.
495 Zie hieromtrent bijvoorbeeld Van Bon  1999, biz. 245-246 en Zondag 2002a.
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hoofdstuk heb ik al betoogd dat de positie van de ondernemingsraad bij het
arbeidsvoorwaardenoverleg moet worden uitgebreid. In het verlengde hier-
van ben ik van mening dat er in ieder geval in het systeem van collectieve-

arbeidsvoorwaardenvorming ook plaats moet zijn voor arbeidsvoorwaarde-
lijke afspraken tussen de ondernemingsraad en de werkgever die rechtstreeks
doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomsten. Op zichzelf hoeft dit
ook niet zo vreemd te zijn, nu het vroegere arbeidsreglement ook al een
doorwerking kende in de individuele arbeidsrelatie. Deze doorwerking van
door de ondernemingsraad met de werkgever gemaakte afspraken moet dan
plaatsvinden door middel van de ondernemingsovereenkomst. De bezwaren
van Stege hiertegen acht ik niet steekhoudend. De huidige praktijk leidt ertoe
dat de vakbondsleden (veelal ook nog een minderheid vormend binnen het
bedrijf) uiteindelijk de inhoud van de CAO bepalen. De overige (ongebonden)
werknemers hebben hier geen invloed op, maar worden door artikel 12 Wet
CAO, de praktijk en eventuele incorporatiebedingen wel hieraan gebonden.
Alsdan blijkt een gekozen vertegenwoordiging (de ondernemingsraad) veel
democratischer.

Ik acht het dan ook wenselijk dat de positie van de ondernemingsraad bij
de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen wordt versterkt. Vooralsnog zal het
politiek een stap te ver zijn om de positie van het met de ondernemingsraad
gesloten akkoord geheel gelijk te stellen met de CAO. Een eerste stap kan zijn
om de arbeidsvoorwaardelijke ondernemingsovereenkomst te erkennen. De-
ze moet dan, evenals de Duitse variant, beschikken over doorwerking in de
individuele arbeidsovereenkomsten.

Overigens ben ik van mening dat een dergelijke arbeidsvoorwaarden-
convenant ook over de mogelijkheid moet beschikken om naast de uitbrei-
ding van arbeidsvoorwaarden ook beperkende afspraken te maken. Deze mo-

gelijkheid moet ook bestaan voor het inleveren door de werknemers van
arbeidsvoorwaarden. Daarbij zullen wel de individuele contractuele afspra-
ken moeten worden gerespecteerd. Dit betekent dat het moet gaan om een
verandering van een collectieve arbeidsvoorwaarde, anders wordt de indivi-
duele contractvrijheid beperkt, hetgeen niet wenselijk is.

Of dit uiteindelijk ook haalbaar is, is nog maar de vraag. Uit hetgeen ik
eerder al schreef ten aanzien van het eenzijdigewijzigingsbeding blijkt dat de
vakorganisaties nogal sceptisch staan tegenover het verstrekken van meer
rechten aan de ondernemingsraad voor wat betreft arbeidsvoorwaar(len-
onderhandelingen. Aan de andere kant valt een ontwikkeling te ontdekken
dat ondernemingsraden steeds vaker onderhandelen omtrent arbeidsvoor-
waarden. De tijd zal het leren.
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3.7 Ontslag bij niet-acceptatie

3.7.1 Inleiding

In de adviesaanvraag aan de SER van 1990 geeft de minister aan dat wanneer
de werkgever niet met de werknemer tot een vergelijk komt omtrent een aan-
passing van zijn arbeidsvoorwaarden, het op de weg van de werkgever ligt
om de arbeidsovereenkomst te be6indigen of de rechter te verzoeken toe-
stemming te verlenen om de beoogde wijziging door te voeren. Hierbij spelen
volgens de minister de onderlinge belangen een rol, die aan de hand van de
redelijkheid en billijkheid moeten worden afgewogen.496

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de wet diverse mogelijkheden
kent voor de werkgever om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Het
blijkt echter moeilijk te zijn om met deze optics een volledige harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. De eenzijdigewijzigingsmogelijk-
heden moeten immers in mijn ogen restrictief worden toegepast. Daarom
moet worden bekeken of ook een andere optie mogelijk is. In het Duitse recht
is bijvoorbeeld de Anderungskundigungbekend. Dit betreft een mogelijkheid
voor de werkgever om de werknemer te ontslaan onder gelijktijdige aanbie-
ding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met andere arbeidsvoorwaarden.
Het Nederlandse recht kent deze procedure niet. Wel kan men zich afvragen
of de huidige ontslagprocedures deze mogelijkheid moeten opnemen en zo
ja, onder welke voorwaarden. Volledigheidshalve wijs ik erop dat het de
werknemer altijd vrijstaat om zelf ontslag te nemen, ook wanneer deze van
mening is dat sprake is van een uitholling en reductie van zijn functie-
inhoud.497 Voorts mag ik er ook wel op wijzen dat de werkgever altijd nog
beschikt over de mogelijkheid om zijn loondoorbetalingsverplichting - al dan
niet gedeeltelijk - op te schorten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in het reeds
besproken Taxi-Hofmanarrest.

Bij de bestudering van deze ontslagmogelijkheid moet in het achterhoofd
worden gehouden dat het Nederlandse duale ontslagsysteem een grondige
studie vereist. In het buitenland wordt een slechtere ontslagbescherming van
de werknemer vaak als drukmiddel gebruik om een eenzijdige wijziging door
de werkgever te bewerkstelligen. Zo is het in het Verenigd Koninkrijk niet
ongebruikelijk dat een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd onder gelijktij-
dige aanbieding van een gewijzigde arbeidsovereenkomst.498 In een dergelijke
situatie bestaat voor de werknemer alleen de mogelijkheid om het ontslag aan
te vechten op billijkheid. Blijkens de jurisprudentie moet deze billijkheid wor-

496      Zie de brief van de minister  Szw  aan  de  SER  d.d 16 februari 1990, opgenomen  in  SER-
advies 94/06, blz. 138.

497 Kantonrechter Eindhoven 13 november 2001, 14 2001,5809.
498  McMullen 1992, biz. 16-17.
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den beoordeeld aan de hand van de vraag of de aanpassing in het belang is
van de continuiteit van het bedrijf'99, waarbij alle relevante omstandigheden
een rol spelen.5110 Het uiteindelijke criterium vormt de vraag of de wens van
de werkgever om tot een aanpassing te komen reasonable is.501 Ook wijs ik
erop dat in subparagraaf 2.1.4 reeds is gebleken dat een eenzijdige wijziging
van (essentiele) arbeidsvoorwaarden in Belgie en het Verenigd Koninkrijk
met zich meebrengt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Ik
heb daarbij  zelf ook voorgesteld om het begrip 'essentitle arbeidsvoorwaarde'
ook in het Nederlandse rechtsstelsel in te bedden. Belindiging van de
arbeidsovereenkomst naar aanleiding van en eenzijdige wijziging van een
essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst is in Nederland een onbe-
kend fenomeen; ik zie geen reden om dit te veranderen.

In het hierna volgende zal ik eerst aandacht besteden aan de mogelijk-
heden die bestaan om de inhoud van een arbeidsovereenkomst door middel

van opzegging te wijzigen. Vervolgens zal ik in dit kader aandacht besteden
aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Tot slot zal ik ook nog een
blik over de grens met onze oosterburen werpen, alwaar de Anderungs-
kundigung mogelijkheden biedt tot wijziging van de inhoud van een arbeids-
overeenkomst.

3.7.2 De opzegging van de arbeidsovereenkomst502

Binnen het Nederlandse recht geldt als uitgangspunt dat een arbeidsovereen-
komst eindigt door middel van een opzegging door de werkgever of de werk-
nemer. In het geval van een opzegging door de werkgever client deze
hiervoor vooraf toestemming te hebben gekregen van de CWI.503 Wanneer de
werkgever een arbeidsovereenkomst opzegt zonder te beschikken over deze

toestemming kan de werknemer de nietigheid van de opzegging inroepen504

of een vergoeding vorderen wegens kennelijk onredelijke opzegging.505 Gedu-
rende deze procedure komt in principe niet de vraag aan de orde of aan een
van de partijen een (schade)vergoeding moet worden toegekend. Dit kan
eventueel daarna in een aparte procedure aan de orde komen. De rechter
moet oordelen of sprake is van een 'kennelijk' onredelijke opzegging van de

499    G. Ellis v. Brighton Co-op Society (1976), IRLR 419.
500 Zie Hollister v. National Farmers' Union (1979), ICR 542 CA.
501 Richmond Precision Engineering v. Pearce (1983), /RLR 179. Volgens McMullen 1992,

blz. 17-18 moet de toets bovendien plaatsvinden vanuit het oogpunt van de werkgever.
502   Zie voor een algemene beschouwing bijvoorbeeld C.E.M. Boom, artikelsgewijs commen-

taar op het BBA, Arbeidsovereenkomst (losbladig), Belzer/Van Inenen/Van Rijs/Wiltha-
gen 2000, in het buzonder blz. 47-81 enJacobs 2001, biz. 11-26.

503 Artikel 6 BBA.

504   Artikel 9 BBA.
505   Artikel 7:677 lid 4 j' 7:680 BW. Dit kan overigens anders zijn wanneer sprake is van een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
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arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:681 BW. Voorts is het vermel-
denswaard dat het niet mogelijk is om tegen een beslissing van de CWI in
beroep te gaan. Eventueel kan nog wel een beroep worden gedaan op de
Nationale Ombudsman.

De vraag ontstaat of de CWI een vergunning zal verlenen wanneer de
werknemer weigert om aan een aanpassing (harmonisatie) van zijn arbeids-
voorwaarden mee te werken.5 6 Hiertoe moet worden gekeken naar hetgeen
is neergelegd in het op basis van artikel 6 lid 3 BBA gegeven Ontslagbesluit.
Dit besluit bevat de regels die de CWI moet toepassen bij de behandeling van
een aanvraag tot het verlenen van een ontslagvergunning.

3.7.2.1 Het ontslagbesluit

Het centrale toetsingscriterium op de aanvraag tot het verlenen van een
ontslagvergunning  valt te vinden in artikel  3: 1   van het Ontslagbesluit.  De
CWI moet beoordelen of het voorgenomen ontslag redelijk is. Daarbij moet
zij rekening houden met de mogelijkheden en belangen van de betrokken
werkgever en werknemer. Uiteindelijk gaat het dus om de redelijkheidstoets.
Deze redelijkheidsvraag wordt in het Besluit nader uitgewerkt voor bedrijfs-
economische redenen (paragraaf 4) en andere dan bedrijfseconomische  rede-
nen (paragraaf 5). Deze laatste categode wordt verder onderverdeeld in de
categorietn:
-     ongeschiktheid van de werknemer voor de functie;
-    de aanwezigheid van een ernstig gewetensbezwaar aan de zijde van de

werknemer;
-      het verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werknemer;
-     het bestaan van een ernstig en duurzaam verstoorde relatie.

Voorts werkt artikel 5:2 van het Ontslagbesluit het verzoek tot het
verlenen van een ontslagvergunning ten gevolge van ziekte of gebreken nader
Uit.5()7

Feit is dat een weigering om mee te werken aan een aanpassing (al dan
niet in het kader van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden) niet expli-
ciet in het Ontslagbesluit als beBindigingsgrond wordt genoemd. Dit betekent
dat de werkgever die een ontslagvergunning aanvraagt aannemelijk moet
maken dat de opzegging noodzakelijk is. Dit geldt ook wanneer de werkgever
het ontslag motiveert met de aanwezigheid van bedrijfseconomische rede-
nen.508 Deze redenen moeten  er  dan toe leiden  dat een of meerdere arbeids-

506   Ik laat hierbij de werktijdverkorting buiten beschouwing, omdat dit ziet op een tijdelijke
situatie. Zie hieromtrent nader Zondag 2001.

507  In het verleden waren ook de overgang van onderneming en de daarbij behorende
gevolgen in een uitvoeringsregeling opgenomen, zie Van Straalen 1999, blz. 211-216.

508      Artikel 4:1  Ontslagbesluit.
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plaatsen vervallen. Een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden heeft veelal
een bedrijfseconomische achtergrond. De vigerende (oude) arbeidsvoorwaar-
den zijn te duur. Uit de tekst van artikel 4:1 Ontslagbesluit blijkt dat het bij
deze ontslaggrond gaat om /uncties die vervallen en niet om individuele
werknemers: in het artikel wordt immers gesproken over 'een of meer
arbeidsplaatsen'. Ditzelfde blijkt uit de wetsgeschiedenis. Zo heeft de minister

gedurende de parlementaire behandeling aangegeven dat als bedrijfsecono-
mische omstandigheden kunnen worden aangemerkt:
-    een slechte financiele situatie;
-         een  structurele  werk- of omzetvermindering;
-     een uit oogpunt van ondernemingsbeleid noodzakelijke reorganisatie;
-    technologische veranderingen. 509

Daarenboven blijkt uit het Ontslagbesluit dat wanneer sprake is van een
geldig ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, enkel een af-

vloeiingsvolgorde wordt geaccepteerd op basis van een (gewogen) ancitnni-
teitsvolgorde.510 Op grond hiervan luidt de conclusie dat een verzoek aan de
CWI tot het verlenen van toestemming om het dienstverband met de werk-
nemer te mogen opzeggen wegens diens weigering om aan een harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden mee te werken, niet kan worden toegewezen wegens

bedrijfseconomische redenen.

In paragraaf 5 van het Ontslagbesluit worden een aantal andere ontslag-
redenen nader uitgewerkt. Van een disfunctioneringssituatie is bij een weige-
ring door de werknemer om een harmonisatie niet te accepteren geen sprake.

Uit het eerste lid van artikel 5:1 van het Ontslagbesluit blijkt immers dat het

moet gaan om onvoldoende geschiktheid voor de functie in samenhang met
de eisen die aan deze functie kunnen worden gesteld. Ook betekent het wei-

geren van de werknemer om nieuwe geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden

te accepteren niet dat sprake is van een gewetensbezwaar. Artikel 5:1 lid 3
van het Ontslagbesluit geeft immers aan dat het hierbij gaat om een weige-
ring om de bedongen arbeid te verrichten. Hiervan is geen sprake. De werk-
nemer voert zijn werkzaamheden normaal uit. Het gaat 'slechts' om de hier-
aan verbonden arbeidsvoorwaarden. Voorts bepaalt artikel 5:1 lid 4 van het
Ontslagbesluit dat de gevraagde toestemming wordt gegeven wanneer de

werkgever aannemelijk maakt dat de werknemer verwijtbaar handelt dan wel

verwijtbaar nalaat. Daarbij wordt ook nog bepaald dat dit verwijtbare
handelen of nalaten van zodanige aard moet zijn dat van de werkgever niet
in redelijkheid kan worden gevergd dat de arbeidsrelatie wordt gecontinu-
eerd. Deze  redelijkheidstoets moet restrictief worden toegepast. Hierop zal ik

hierna nader ingaan.

509 Zie Kainerstukken 25.263, nr. 3, blz. 11-19 MVT en de nota naar aanleiding van het
verslag Kamersnikken 25.263, nr. 6, blz. 25-33.

510   Artikel 4:2 Ontslagbesluit
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Het Ontslagbesluit, inclusief het bepaalde in artikel 5:1, verstrekt een
discretionaire bevoegdheid aan de cwl. Uit de formulering van genoemd
artikel blijkt dat een verwijtbaar handelen c.q. nalaten aan de zijde van de
werknemer aanwezig moet zijn. Naar mijn mening betekent dit dat de CWI
de aanvraag restrictief moet beoordelen. Het ligt niet in haar macht om de
arbeidsvoorwaarden onder de oude en de nieuwe situatie (volledig) op
inhoud te toetsen en te vergelijken. Het betreft dan ook een marginale toets.
Daarbij wordt erop gewezen dat de CWI bij de door haar uit te voeren toets
nimmer de kennelijke (on)redelijkheid van de opzegging zelf kan beoor-
delen.511 Hier staat echter tegenover dat de CWI zich kan laten leiden door
het  feit dat de ondernemingsraad en/of vakorganisatie(s)  met het harmonisa-
tievoorstel hebben ingestemd.512

Gezien de formulering van artikel 5:1 lid 4 van het Ontslagbesluit ben ik
van mening dat bij een harrnonisatie van arbeidsvoorwaarden niet snel een
deugdelijke ontslagreden mag worden aanvaard. De werknemer treft immers
geen verwijt wanneer hij bij zijn weigering om de geldende arbeidsvoorwaar-
den aan te passen blijft. Hij houdt zijn werkgever 'slechts' aan de tussen par-
tijen gemaakte afspraken. Dit is slechts anders wanneer zijn houding perti-
nent onredelijk is, waardoor een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat.
Hierbij valt te denken aan een situatie waarbij de werknemer weigert om met
wijzigingen niet behorende tot de essentialia van de overeenkomst in te
stemmen welke de redelijkheidstoets kunnen doorstaan, hetgeen op grond
van het goed werknemerschap wel van hem had mogen worden gevergd.
Deze wijzigingen zijn echter reeds zonder een opzegging eenzijdig door de
werkgever door te voeren, bijvoorbeeld op basis van het goed werknemer-
schap of het instructierecht. Ook kan worden gedacht aan het opschortings-
recht. Dit betekent dat de uit te voeren marginale toets moet uitwijzen dat
het verzochte ontslag voor de werkgever redelijk is binnen de kleine marge
waarbinnen hij kan opereren.

Kan het weigeren door de werknemer om gewijzigde arbeidsvoorwaarden
te accepteren met zich meebrengen dat hierdoor een grond ontstaat voor een
opzegging van de arbeidsverhouding wegens een ernstig en duurzaam ver-
stoorde arbeidsrelatie 513 Ik ben van mening dat hien'an niet op een directe
wijze sprake is. Het enkele feit dat de werknemer zijn werkgever houdt aan
de tussen beide gemaakte afspraken leidt er niet toe dat een ernstig en duur-
zaam verstoorde relatie ontstaat welke moet leiden tot het ontslag van de
werknemer. De weigerachtige houding van de werknemer kan Wel tot gevolg
hebben dat tussen partijen een situatie ontstaat waarin de relatie onover-

511 Artikel 7:681 BW.

512   Daarbij mag niet worden vergeten dat de Cwl bij zijn besluitvorming wordt geadviseerd
door een ontslagcommissie die paritair is samengesteld.

513    Artikel 5:1 lid 5 Ontslagbesluit.
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brugbaar is verstoord. Dit is echter een afgeleid principe, hetgeen de werk-
gever zal moeten stellen en aannemelijk maken in zijn aanvraag tot het verle-
nen van een ontslagvergunning. Op dat moment moet dan wel ondubbel-
zinnig vaststaan dat de werknemer de aanpassing weigert te accepteren.514

Dit onderscheid is van essentieel belang. Een verstoring van de relatie is
het gevolg van de houding van de werkgever. Hij wenst de afgesproken
arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) aan te passen. Dit betekent dat de weg van
een beroep op de bepalingen met betrekking tot een kennelijke onredelijke
opzegging voor de werknemer open staat.515 De werknemer treft immers (in
principe) geen verwijt aan de verstoring van de arbeidsrelatie. Hij houdt de
werkgever 'slechts' aan de afgesproken overeenkomst. Dit is slechts anders
wanneer de houding van de werknemer om met een wijziging in te stemmen
als onredelijk kan worden gezien. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de
reeds aangehaalde Midnet-Taxi-uitspraak van de Hoge Raad.516 De werk-
nemer weigerde om in het kader van een reorganisatie een andere (lagere)
functie te aanvaarden gekoppeld aan een vermindering van zijn inkomen
(circaf 600,00 per maand). Vervolgens werd de tussen partijen bestaande

dienstbetrekking door middel van opzegging beEindigd. De Hoge Raad
oordeelde dat van de werknemer meer medewerking had mogen worden
verwacht. Het verzoek om een schadevergoeding vanwege een kennelijk
onredelijke opzegging werd afgewezen. In het verlengde hiervan bestaat een
kans dat aan de ontslagen werknemer geen werkloosheidsuitkering wordt
toegekend.517 In paragraaf 3.3 ben ik al ingegaan op de vraag op welke wijze
het door de Hoge Raad in deze uitspraak gebezigde criterium in mijn ogen
moet worden toegepast.

Nu een ontslag wegens ziekte of gebrek vanzelfsprekend niet aan de orde
is, kan wellicht ook nog worden teruggevallen op de algemene toetsingsmaat-
staf voor het verlenen van een ontslagvergunning zoals bedoeld in artikel  3:1
van het Ontslagbesluit: is het voorgenomen ontslag redelijk? Bij het beoor-
delen van deze toetsingsmaatstaf is de discretionaire bevoegdheid van  de  CW[
van belang. Daarbij ontkomt de C.wI er niet aan om alle betrokken belangen
tegen elkaar af te wegen. Dit brengt met zich mee dat de werkgever zijn
aanvraag tot het verlenen van toestemming zo goed mogelijk moet moti-
veren. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de informatie die de werk-
gever moet verstrekken bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische
redenen.518 Hoe de beslissing van de CWI uiteindelijk zal uitvallen, is af}lan-
kelijk van de omstandigheden van het geval. De CWI ontkomt daarbij niet

514 Zie bijvoorbeeld Nationale Ombudsman 10 november 1993, rapport 1993/829.
515   Artikel 7:681 Bw.
516   Hoge Raad 28 april 2000, JAR 2000, 120. Zie ook kantonrechter Hilversum 16 oktober

2002,JAR 2002,282.
517 Zie hiervoor nader hoofdstuk 4.4.
518   Zoals de informatie die is vermeld in Bijlage C van het Ontslagbesluit.
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aan een inhoudelijke toetsing van de huidige en de beoogde arbeidsvoor-
waarden. Dit is enigszins vreemd, aangezien de CWI bij 'normale' ontslagver-
zoeken niet treedt in de redelijkheid van de afvloeiingsregeling. De afvloei-
ingsregeling (of beter gezegd: de overgangsregeling) maakt thans echter
onderdeel uit van de aangeboden (overgangs)regeling.

Gezien het belang van de procedure mogen hoge eisen worden gesteld
aan de eventuele toekenningsbeslissing van de CWI.519 In dat kader is mede
van  belang de vraag of de ondernemingsraad of de vakbond bij het harmoni-
satieproces betrokken zijn geweest alsmede wat hun oordeel over het voorstel
is. Wanneer dit het geval is, zal sneller sprake zijn van een redelijk voorstel.
Dit laat echter onverlet de vraag of een weigering om een dergelijk redelijk
voorstel te accepteren ook leidt tot een redelijke reden om een ontslagvergun-
ning te verlenen. Daarbij speelt mede een rol de vraag hoe de beoogde
aanpassing in de persoonlijke situatie van de werknemer doorwerkt. Het kan
immers zo zijn dat hij op basis van de bestaande arbeidsvoorwaarden
langdurige (betalings)verplichtingen is aangegaan. Wanneer hierin niet wordt
voorzien in de nieuwe regeling, bijvoorbeeld middels een hardheidsclausule,
kan een ontslagaanvraag als onredelijk worden aangemerkt.

Ik heb reeds betoogd dat een eenzijdigewijzigingsbevoegd (mede door de
contractuele benadering) restrictief moet worden benaderd. Dit brengt met
zich mee dat de CWI uiteindelijk aan de hand van een marginale toetsing de
opzegmogelijkheid restrictief moet benaderen. Een eenzijdige wijziging is im-
mers in principe niet mogelijk en kan dan ook op zichzelf niet leiden tot het
verlenen van de gevraagde toestemming. Hiervoor moet door de werkgever
mddr aannemelijk worden gemaakt. In mijn ogen terecht stelt Van den Boom
dat de werkgever de toestemming moet 'verdienen'.520 Het uitgangspunt blijft
immers dat een opzegging niet mogelijk is. Eventueel kan de weigering van
de werknemer leiden tot een arbeidsconflict, maar dan is dat de reden voor
een eventuele toestemmingsverlening. Bovendien staat dan voor de werkne-
mer de weg van het aanvechten van een kennelijk onredelijke opzegging
open. Voorts kan worden gedacht aan een partiele opzegging van de arbeids-
overeenkomst. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst alleen ten aanzien
van een aantal arbeidsvoorwaarden wordt beaindigd (eventueel onder gelijk-
tijdige aanbieding van nieuwe arbeidsvoorwaarden).

3.7.2.2 De partiele opzegging

Het is opvallend dat veel toelichtingen op de wet zwijgen omtrent de vraag of
een arbeidsovereenkomst partieel kan worden opgezegd, in casu voorzover
het een gewijzigde arbeidsvoorwaarde betreft. In de lagere rechtspraak is dit

519 Zie hieromtrent nader Beltzer/Van Inenen/Van Rijs 2000, blz. 53-58.
520   Van den Boom 1992, blz. 114
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vraagstuk in het verleden een aantal keren ter sprake gekomen.52 1  Uit  deze

(schaarse) rechtspraak kan worden opgemaakt dat een particle opzegging niet
mogelijk is. Deze opvatting wordt onderschreven door de toelichting bij het
vroegere Delegatiebesluit 1993. Zo oordeelde de kantonrechter te Breda522:

'naar geldend recht kan een bestaande overeenkomst niet eenzijdig door 66n van
de contractpartijen worden gewijzigd en vervangen door een nieuwe overeen-
komst'.

Evenzo had de minister, in een zaak die speelde v66r de inwerkingtreding
van de WAA, aangegeven niet mee te werken aan het omzetten van fulltime
in parttime contracten. De situatie van individuele werknemers speelde daar-
bij geen rol.523 In de literatuur heeft Loonstra in het verleden betoogd dat het
mogelijk is om een arbeidsovereenkomst partieel op te zeggen.524 Daarbij be-
roept hij zich op de tekst van het voormalige Delegatiebesluit en in het bij-
zonder de mogelijkheid om aan de ontslagvergunning voorwaarden te ver-
binden. Dit standpunt is door Zincken bestreden.525 Ik deel de mening van
Loonstra niet. Uit zijn verhandeling blijkt dat hij met name wenst dat het
ontslag niet verder reikt dan strikt noodzakelijk is. Dit laat onverlet dat ons
ontslagsysteem de partiBle opzegging niet kent.526 Wel bestaat de mogelijk-
heid voor de CWI om aan de vergunningverlening bepaalde voorwaarden te
stellen. Deze zijn echter limitatief opgesomd in 4:5 van het Ontslagbesluit en
gelden alleen bij bedrijfseconomische redenen. 527

In mijn visie moet geen ruimte bestaan voor een partidle opzegging van
een arbeidsovereenkomst. De wetgeving geeft voldoende ruimte om een
(arbeids)overeenkomst op onderdelen tussentijds inhoudelijk te wijzigen.
Deze mogelijkheden zijn reeds in het voorgaande aan de orde gekomen. Het
(al dan niet geheel) bedindigen van het contract is van een geheel andere
orde. Het al dan niet geheel toestaan van de mogelijkheid om naast de wijzi-
gingsmogelijkheden ook nog een beeindiging toe te staan gaat in mijn ogen

521 Dit speelde in het bijzonder in de periode dat de WAA nog niet bestond en de vraag werd
ontstond ofeen recht op parttime werk bestond.

522 Kantonrechter Breda 13 mei 1992, Ay. 1993, 3902. Overigens had de toenmalige RDA
weI toestemming voor partiEle opzegging verleend. In gelijke zin kantonrechter Bergen
op Zoom 15 september 1999, I  1999,5373.

523 Zie richtlijn minister SZW 4 februari 1983, nr. 23.064, richdijn 11 december 1986, nr.
86/19412 en brief minister van  SZW 10 november  1993 aan RDA'en. Deze richtlijn werd
overigens niet altijd gevolgd, zie beslissing RDA 8 december 1993,JAR 1994,1.

524 Zie bonstra  1995.
525  Zincken 1995.
526   In dit kader wijs ik ook op de uitspraak van de Nationale Ombudsman 17 juni 1997,

rapport 1997/236 waarin hij aangeeft 'dat de rechtsbetrekking tussen werkgever en
werknemer ondeelbaar is' (overweging 4.3).

527      Zie   ook   Van den Boomen    1992,   blz.   95 met betrekking   tot de situatie onder   het
Delegatiebesluit.
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een brug te ver. Daarbij mag ik er ook wel op wijzen dat uit de aangehaalde
jurisprudentie met name blijkt dat de een partiele opzegging van de arbeids-
overeenkomst veelal werd gebruikt ter verkrijging van een parttime dienst-
verband. Werknemers kunnen hiervoor tegenwoordig een beroep doen op de
WAA en hoeven bovendien geen vergunning meer aan te vragen.

Voor het omzetten van de arbeidsrelatie van een fulltime naar een
parttime dienstverband op initiatief van de werkgever bestond  in het verleden
een richtlijn. Hierin werd bepaald dat de noodzaak van een personeels-
inkrimping aannemenlijk moest zijn gemaakt alsmede dat alle voor ontslag
voorgedragen werknemers met de omzetting van een fulltime naar een
parttime dienstverband hadden ingestemd. 528 Hieruit blijkt  dat  ook  deze
richtlijn uitgaat van de contractuele theorie. Tussen partijen moet consensus
bestaan over de aanpassing. Later is dit standpunt genuanceerd.

De civiele ondeelbaarheid van de arbeidsovereenkomst staat buiten kijf.
Daar staat tegenover dat het wel mogelijk is om toestemming te verlenen
voor de opzegging van de gehele arbeidsrelatie onder de gelijktijdige aanbie-
ding van een nieuwe deeltijdovereenkomst. Daarbij moet wel zekerheid
bestaan dat het aanbod ook daadwerkelijk wordt gedaan. 529 Daarenboven
mag niet worden vergeten dat de contractuele theorie een restrictieve bena-
dering vergt. Dit laat onverlet dat in het verleden ook over andere aanpas-
singen is gesproken, waaronder het verlagen van het salaris. Daarbij werd
door de toenmalige RDA getoetst aan de volgende punten530:

-   Is de besparing op de loonkosten essentieel voor het behoud van de
(resterende) werkgelegenheid?

-         Is het nieuwe contract niet in strijd met wettelijke of CAO-bepalingen?
-  Is met eventueel betrokken vakorganisaties gedurende een redelijke

termijn naar alternatieven gezocht?
Wanneer aan de hand van deze vragen blijkt dat de loonkostenbesparing

essentieel is voor het behoud van de werkgelegenheid en geen strijd bestaat
met wettelijke of CAO-bepalingen wordt, bij gebrek aan alternatieven, de
vergunning verleend. Om de reeds genoemde redenen ben ik van mening dat
dit uitgangspunt niet aanvaardbaar is.

528  Richtlijn van de Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening aan (onder meer) de
directeuren van de (Gewestelijke) Arbeidsbureaus inzake het ontslagbeleid bij omzetting
van volle tijd- naar deeltijdbanen van 11 december 1986, JURA/B/86/19412 (ingetrok-
ken bij ministerieel besluit van 20 december 1990, Stcrt. 252).

529 Zie Nationale Ombudsman 27 juli 1996, rapport 1996/339 en Nationale Ombudsman
19 november 1998, rapport 1998/511.

530   Van den Boom 1992, blz. 135.
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3.7.2.3 Uitbreiding van het Ontslagbesluit?

Wanneer gedeeltelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst alleen zou
worden bemoeilijkt door het Ontslagbesluit, had men er eventueel voor
kunnen kiezen om het Besluit met een bepaling inzake de wijziging van
arbeidsvoorwaarden aan te vullen. Hiervoor is immers geen wetswijziging
noodzakelijk. Gezien het voorgaande acht ik dat niet gewenst. Het ligt niet
op de weg van de (3WI om arbeidsvoorwaarden te vergelijken, los nog van de

vraag of hiertoe ge8quipeerd is.  In dit kader wijs ik erop dat het niet mogelijk
is om van de beslissing van de CWI bij de rechter in beroep te gaan. Daarbij
wijs ik er tevens op dat het uberhaupt niet mogelijk is om een arbeidsover-
eenkomst partieel op te zeggen. Het verlenen van een hiertoe strekkende ont-

slagvergunning is dan ook onnodig.
Wanneer al een opzegging plaatsvindt, dan betekent dit dat de gehele

arbeidsovereenkomst eindigt, eventueel onder gelijktijdige aanbieding van
een nieuwe. Dit laatste kan echter niet als voorwaarde in de toestemming
worden opgenomen. Slechts bij een bedrijfseconomische omstandigheid kan
de CWI beperkte voorwaarden stellen. Wel staat het de werknemer vrij een

vordering op grond van kennelijk onredelijke opzegging en/of op basis van
het goed werkgeverschap in te stellen.

Aanvulling van het Ontslagbesluit zou betekenen dat de huidige
procedure bij de CWI anders zou moeten worden ingericht. Dit geldt in het
bijzonder wanneer naast partiele opzegging van duur, ook andere arbeids-
voorwaarden gedeeltelijk zouden moeten kunnen worden opgezegd. De hui-
dige procedure is hiertoe niet geEquipeerd.

3.7.3 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De wet geeft aan dat de werkgever en de werknemer altijd bevoegd zijn om
de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst wegens gewich-
tige redenen te ontbinden.531 Als een gewichtige reden noemt de wet een
dringende reden of een verandering in de omstandigheden die van zodanige
aard is dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of op korte
termijn moet eindigen. Een belangrijk verschil tussen beide ontbindingsgron-
den is dat alleen bij een toewijzing van een verzoek vanwege een verandering

in de omstandigheden de rechter, over de mogelijkheid beschikt om,

'zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt,
aan een van de partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding toe (te)
kennen'.532

531 Artikel 7:685 BW.

532    Artikel 7:685 lid 8 Bw.
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Om de berekening van een billijke vergoeding te vereenvoudigen en een
eenduidige berekening te bereiken heeft de Kring van Kantonrechters een
berekeningsformule ontwikkeld. 533

De ontslagprocedure op grond van artikel 7:685 BW wordt voor een grote
verscheidenheid van redenen gebruikt, terwijl het juist de bedoeling van de
wetgever was dat zij niet vaak zou worden gebruikt. 534 Volledigheidshalve
wijs ik erop dat de wet het instellen van hoger beroep en cassatie uitsluit. Als
gevolg hiervan is geen sprake van een echte ontwikkeling van rechtseenheid.
Hoger beroep en/of cassatie kan alleen worden ingesteld bij essentiele
(procedurele) schendingen van het recht, zoals het niet toepassen van hoor en
wederhoor.535

Biedt de ontbinding van een arbeidsovereenkomst mogelijkheden bij het
bewerkstelligen van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden? In ieder
geval levert het enkel weigeren door de werknemer om een harmonisatie-
voorstel te accepteren geen gewichlige reden in de zin van artikel 7:685 BW
op. In artikel 7:678 BW, dat ook van toepassing is bij de definitring van een
gewichtige reden bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, wordt
immers als dringende reden gedefinieerd:

'zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten
gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de
arbeidsovereenkomst te laten voortduren'.

Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt dat een dringende reden aanwezig is
wanneer deze een onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst
rechtvaardigt. Dit kan dan tevens een reden voor een ontslag op staande voet
zijn. Hiervan is bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden geen sprake.
Een ontbinding op deze grondslag is dan ook niet mogelijk.

3.7.3.1 Harmoniseren door middel van ontbinding?

Vormt een weigering van de werknemer om in het kader van een harmonisa-
tie van arbeidsvoorwaarden (in het bijzonder na een fusie of een overname)
nieuwe arbeidsvoorwaarden te accepteren een veranderde omstandigheid in
de zin van de wet? Met andere woorden: kan in een dergelijke situatie een
arbeidsovereenkomst worden ontbonden? Na een fusie of een overname blijft
de arbeidsovereenkomst, zoals reeds in paragraaf 2.4 aangegeven, bestaan

533   Aanbeveling van de Kring van Kantonrechters d.d. 8 november 1996 en de verschillende
aanvullingen hierop.

534 Zie bijvoorbeeld Van der Heijden 1987
535 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 21 oktober 1983, 191984,296; Hoge Raad 4 april 1986, W

1986, 549; Hoge Raad 15 oktober 1993,,W 1994,64 en Hoge Raad 22 november 1996,
JAR 1996,253. Zie ook Swelheim 1997.
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omdat de rechtspersoon van de werkgever niet is veranderd, of omdat er
sprake  is van een fusie onder algemene titel of van een overgang van onder-
neming. In de laatste situatie gaat van artikel 7:662 BW een beschermende
werking uit.536 Een ontslag (waaronder de ontbinding van de arbeidsovereen-
komst) is wegens een overgang van onderneming in principe niet mogelijk.
Hierop wordt in artikel 7:665 BW een uitzondering gemaakt. Dit artikel luidt:

'Indien de overgang van een onderneming een wijziging van de omstandigheden
ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst deswege
wordt ontbonden ingevolge artikel 7:685 BW, geldt zij met het oog op de
toepassing van lid 8 van dat artikel als ontbonden wegens een reden welke voor
rekening van de werkgever komt'.

Het is opvallend dat de tekst van artikel 7:665 BW spreekt over een
'wijziging'. Dit wijst erop dat ook een niet-substantiEle wijziging voldoende is.

In paragraaf 2.4 is echter gebleken dat in een aantal andere Europese landen
veelal wordt gesproken over een aanzien/#ke wijziging.

Uit het wetsartikel vloeit volgens mij voort dat ook sprake is van een
reden voor rekening van de werkgever wanneer de werknemer verzoekt om
de ontbinding. Dit vloeit uit de essentie van de regeling voort; deze beoogt
immers de werknemer tegen de wijziging te beschermen. Daarbij sluit de
(Europese) regelgeving niet uit dat het ontslag om andere redenen
plaatsvindt, bijvoorbeeld wegens de zogenaamde ETO-redenen. Ook sluit de
regeling niet uit dat de werknemer zelfontslag neemt.537

Overigens zit in de regelgeving ook iets kroms. In paragraaf 2.4 is
gebleken dat wanneer de werknemer weigert om een overgang van onder-
neming te volgen, de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het
tijdstip van de overgang.538 Dit brengt met zich mee dat het niet vaak zal
voorkomen dat derhalve bij de kantonrechter om ontbinding wordt verzocht.
Dit moet dan gebeuren voordat de daadwerkelijke overgang plaatsvindt of
wanneer de overgang al heeft plaatsgevonden.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de bescherming die de regeling biedt,
waaronder die op grond van artikel 7:665 BW, uitsluitend geldt op het
moment van de overgang. Dit betekent dat de werknemer na de overgang
van de onderneming geen beroep meer kan doen op artikel 7:685 j° artikel
7:665 BW. De kwestie wordt dan als een 'normaal' ontbindingsverzoek door
de rechter behandeld, waarbij wellicht van artikel 7:665 BW wel een analoge
werking uitgaat. Het kan dus de werkgever of de werknemer zijn die de

536    Zie voor een beschrijving van dit artikel en met name met betrekking tot het onderhavige

onderwerp paragraaf 2.4.
537   Hoge Raad 26 mei 2000, JAR 2000,152.
538   Zie Hoge Raad 7 oktober 1988, *7 1989, 240; Hoge Raad 24 december 1993, 19 1994,

419 en Hoge Raad 26 mei 2000,JAR 2000,152.
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kantonrechter verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In beide
gevallen ligt het op de weg van de verzoeker om aan te tonen dat daarbij
sprake is van een wijziging in de omstandigheden. Waar is deze omstan-
digheid dan in gelegen?

In het geval van weigering door de werknemer om de aangepaste
(geharmoniseerde) arbeidsvoorwaarden te accepteren zal dit primair als
gewichtige reden worden aangedragen. Subsidiair kan worden gesteld dat het
een gebrek aan onderling vertrouwen aantoont, omdat de werknemer
weigerachtig is om de aanpassing te accepteren. Een voorbeeld hiervan uit de
jurisprudentie vormt een werknemer die als gevolg van (onterecht) door-
gevoerde wijzigingen arbeidsongeschikt werd.539

Door Luttmer-Kat is gesteld dat een weigering van de werknemer om in
te stemmen met een aanpassing (in negatieve zin) van de arbeidsvoorwaarden
een voldoende reden kan zijn om een arbeidsovereenkomst te ontbinden
wegens verandering van omstandigheden, waarbij de werknemer dan recht
heeft op een ontbindingsvergoeding. 540 Dit wordt door haar alleen
onderbouwd met een verwijzing naar het feit dat de Duitse Andenmgskundi-
gung in Nederland onbekend is. Deze visie is door Van der Water bestre-
den.54' Ingelse acht - gezien het feit dat de ontbinding bij de kantonrechter
het karakter draagt van een verzoekschriftprocedure - een wijziging van de
arbeidsvoorwaarden door middel van een ontbinding van de arbeidsovereen-
komst alleen mogelijk door middel van creatief procederen en medewerking
van de kantonrechter.542 Hij betoogt dat een dergelijke ontbinding in strijd is
met het bepaalde in artikel 7:662 e.v. BW. Ter aanvulling op deze discussie
wijs ik op de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 2 oktober 1997.
Hierin geeft deze aan dat een ontbindingsverzoek voor toewijzing vatbaar is
wanneer de werkgever om begrijpelijke redenen wenst over te gaan tot een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na een overname en bovendien bereid
is om over een financiEle compensatie te praten.543

In mijn visie valt een weigering van de werknemer om de andere arbeids-
voorwaarden te accepteren niet als een wijziging van de omstandigheden aan
te merken. De visie van Van de Water is daarbij enigszins kortzichtig, omdat
hij zich enkel richt op de overgang van onderneming. Een ontbinding kan
immers ook later plaatsvinden dan het moment dat de overgang van onder-
neming plaatsvindt. Dit heb ik reeds in paragraaf 2.4 nader besproken. Ook
orn een andere reden acht ik de visie van Luttmer-Kat echter onjuist. Haar
stelling doet tekort aan de essentie van het overeenkomstenrecht: afspraak is

539 Kantonrechter 's-Hertogenbosch  17 l'ebruari 2000, JAR 2000,70.
540   Luttmer-Kat 1997, biz. 288.
541   Van de Water 1998, biz. 60.
542   Ingelse 1995, biz. 83-89.
543 JAR 1997,235.
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afspraak. Wanneer de werkgever de afgesproken arbeidsvoorwaarden wenst

te wijzigen, dan zal hij de hem openstaande wegen, zoals besproken in hoofd-
stuk 3, moeten bewandelen. Het aan de kantonrechter verzoeken van een
ontbinding, hetgeen als een v6rstrekkende maatregel kan worden aange-
merkt, valt hier buiten. Het betreft dan een oneigenlijk gebruik van een
rechtsmiddel.

Als alternatief zou de werkgever bij het ontbindingsverzoek gelijktijdig
een aanbieding kunnen doen van een nieuwe arbeidsovereenkomst met
daarin verwerkt de aangepaste voorwaarden.544 Met deze procedure wordt
dan niet een daadwerkelijke beeindiging van de arbeidsrelatie, maar alleen
een aanpassing beoogd. Ik acht deze gang van zaken niet wenselijk. Hiermee
wordt de ontslagprocedure oneigenlijk gebruikt. De wet kent deze optic niet
en het is ook nimmer de wens van de wetgever geweest om hiermee impliciet
een eenzijdigewijzigingsmogelijkheid een wettelijke basis te geven (zoals
bijvoorbeeld de Duitse Andeningskund*ung). Het uitgangspunt binnen het
Nederlandse recht blijft immers de contracttheorie en niet de institutionele
theorie.

In vergelijking met bijvoorbeeld het eenzijdigewijzigingsbeding of het
goed werknemerschap vindt in deze variant w61 een rechterlijke toetsing
plaats. Hierbij mag echter de aard van de ontbindingsprocedure niet worden
miskend. De ontbindingsprocedure is met name geent op snelheid, waarbij
de waarheidsvinding geen prioriteit heeft.545 Daarbij wijst De Laat erop dat
de ontbindingsprocedure is geschreven met het oog op een definitieve beain-

diging van de arbeidsrelatie en niet voor een verbreking met het oog op een
wijziging van de inhoud.546Juist bij een vergelijking van arbeidsvoorwaarden
en meer in het bijzonder de (financiele) weging daarvan, is een voorzichtige
procedure op zijn plaats. Daarbij moet de mogelijkheid bestaan tot het laten
uitvoeren van bijvoorbeeld een deskundigenbelicht. De reguliere ontbin-
dingsprocedure is hiertoe niet geEquipeerd.

Voor de goede orde wijs ik erop dat deze opvatting los staat van de ont-
slagprocedure bij de uitvoering van een sociaal plan. Wanneer de werknemer
in een herplaatsingstraject (gedurende een reorganisatie) een aangeboden
(passende) functie weigert, kan hij worden ontslagen. Dit betreft dan een

544 Een voorbeeld hiervan is te vinden in kantonrechter Wageningen 6 april 1988, AE.
1989, 2986 met noot Mannoury; kantonrechter Harderwijk 25 september 1992, Ay.
1992, 3850 en kantonrechter Rotterdam 22 juli 1997„/AR 1997, 191. Eventueel kan de
ontbinding met terugwerkende kracht tot stand worden gebracht teneinde een tijdelijke
rechtsongelijkheid te voorkomen  Zie Hoge Raad 9 oktober 1992, NJ 1992,771 en Hoge
Raad 26 november 1999, Rvdit/1999,182

545 Zie Castermans 1999, blz. 50-51 en Sagel 2002, blz. 23.
546   De Laat 1995, in het bijzonder biz. 300.
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disfunctioneringsontslag of een overtolligheidsontslag. Deze situatie moet los
worden gezien van het onderhavige harmoniseringsvraagstuk.547

3.7.3.2 De weigerachtige werknemer

Het is wel mogelijk dat een weigerachtige houding van de werknemer tot een
verstoring van de arbeidsverhouding leidt, hetgeen wel geldt als een gewij-
zigde omstandigheid.548 Daarbij kan worden aangesloten bij de opinie van de
Hoge Raad dat van een goed werknerner mag worden verwacht dat hij zich
bij voorgestelde wijzigingen in de arbeidsverhouding in het algemeen positief
moet opstellen.549 Deze opvatting wordt door de meeste kantonrechters bij
het behandelen van ontbindingsverzoekschriften omtrent een wijziging van
arbeidsvoorwaarden ook gevolgd. Zij zijn van mening dat wanneer geen
sprake is van een onaanvaardbare achteruitgang, voldoende reden bestaat
om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan.550 Evenzo

heeft de Hoge Raad bepaald dat dit een omstandigheid is die mee kan spelen
bij het bepalen van de hoogte van een vergoeding.551 Ook kan ontslag volgen
wanneer de werknemer misbruik maakt van zijn rechten en/of niet voldoet
aan zijn verplichtingen, onder andere voortvloeiende uit het instructierecht
en het goed werknemerschap. Zoals eerder gesteld zijn deze opties niet in

staat om grote (fundamentele) wijzigingen in de arbeidsverhouding aan te
brengen.

Binnen dit geheel mag de uitspraak van een Hilversumse kantonrechter
niet onvermeld blijven. In deze uitspraak kwarn de rechter tot een ontbinding
van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding omdat
de werknemer weigerde te praten over de aanpassing van zijn functie.552 In

concreto ging met om een andere functie op een andere locatie (Naarden in
plaats van Doesburg) met een afl: ouw van salaris van € 1.425,00 naar
€ 843,00 per maand. De weigering van de werknemer om hierover te praten
werd aangemerkt als een handelen in strijd met goed werknemerschap en
rechtvaardigde in de ogen van de werkgever een ontbinding voor de
arbeidsovereenkomst zonder enige vergoeding. Ik vind deze sanctie te ver
gaan nu hierdoor de contractvrijheid - en in het bijzonder de vrijheid om
uberhaupt contractbesprekingen aan te gaan - op een essentiEle wijze wordt

547 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Delft 24 februari 2000,JAR 2000,49.
548 Zie bijvoorbeeld kantonrechter Enschede 5 december 1996,JAR 1997,18.

549    Hoge Raad 26 juni 1998, N/ 1989,767,JAR 1998, 199 (Taxi Hofrnan).
550 Kantonrechter Hilversum 4 mei  1998, JAR  1998,  117; kantonrechter Hoorn 2 oktober

1998, JAR 1998, 218 en kantonrechter Rotterdam 22 juli 1997,JAR 1997, 191.
551  Hoge Raad 28 april 2000, JAR 2000, 120 (Midnet Taxi). Zie ook R. Hansma,

Koningbundel, biz. 161-172.
552      Kantonrechter Hilversum 16 oktober 2002,JAR 2002,282
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beperkt, nu de werknemer wel wordt verplicht om de discussie met de
werkgever aan te gaan.

In hoeverre vervolgens een reden bestaat om aan een van partijen een
ontbindingsvergoeding toe te kennen, wanneer al tot een ontbinding wordt
gekomen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij zijn
onder andere de redelijkheid van de beoogde wijzigingen, de (financiele)
gevolgen voor de desbetreffende werknemer alsmede de financitle positie van
de werkgever van belang. In dit kader kan de Kantonrechtersformule een rol
spelen, waarbij de omstandigheden ertoe kunnen leiden dat de zogenaamde
'c-factor' hoger of lager dan  1 wordt vastgesteld. Wanneer de kantonrechter
de wijzigingen redelijk acht, kan hij de arbeidsovereenkomst zelfs ontbinden
zonder toekenning van een vergoeding, eventueel onder de voorwaarde dat
de werknemer gelijktijdig een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangebo-
den met de nieuwe (beoogde) arbeidsvoorwaarden.553 In het verlengde hier-
van kan de kantonrechter een ontbindingsvergoeding toekennen die dient ter
tegemoetkoming in het door de werknemer geleden nadeel. Dit kan worden
gezien als een compensatievergoeding.554 Zo oordeelde de Bossche kanton-
rechter dat een wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werkgever ten
onrechte was doorgevoerd. Als gevolg hiervan was de werknemer ziek gewor-
den. Bij de ontbinding op verzoek van de werknemer werd een ontbindings-
vergoeding  met  C= 1,5   door de kantonrechter redelijk gevonden. 555 Deze
visie, die ik deel, wordt overigens niet unaniem in de literatuur gevolgd. Door
Van der Meer is betoogd dat de vergoedingsregeling niet ziet op een
immateri8le-schadevergoeding.556 Van Klaveren is daarenboven van mening
dat een immater le-schadevergoeding niet mogelijk is, maar dat hiermee wel
bij de berekening van een geldelijke ontbindingssom rekening mag worden
gehouden.557 Uit de wet kan niet worden opgemaakt dat deze beperkte visies

juist zijn. Wel wijs ik erop dat de Kantonrechtersrichtlijn de correctiefactor
ruim omschrijft. Deze ziet op verwijtbaarheid, waarbij ook aandacht kan
worden besteed aan de bijzondere omstandigheden. Dit betekent dat ook een
immateridle-schadevergoeding onderdeel van de ontbindingsvergoeding kan
uitmaken. Voor de goede orde wordt nogrnaals benadrukt dat de rechter

553 Een voorbeeld hiervan is te vinden in de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter
Rotterdam 22 juli 1997,JAR 1997, 191 en kantonrechter Wageningen 6 april 1988, Ay.
1989,2986

554   Deze gang van zaken is in lijn met de jurisprudentie van het Europese Hof, zie zijn
uitspraak  van 12 november   1999, 15 (Europieces/Sanders). Evenzo Mannoury  in  zon
noot onder kantonrechter Wageningen 6 april 1988, 4, 1989, 2986 en Van Amstel
1995.

555 Kantonrechter 's-Hertogenbosch 17 februari 2000,JAR 2000,70.
556   Van der Meer 1995
557 Van Klaveren 1996.
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eerst moet oordelen of een ontbindingsgrond bestaat alvorens tot de toeken-
ning van een vergoeding te komen.

De vraag rijstt of deze ontwikkeling wel wenselijk is. Hiermee wordt
immers bereikt dat het via een achterdeur t6ch weer mogelijk wordt om
aanpassingen door te voeren.  Niet de wijziging zelf vormt hierbij de ontbin-
dingsgrond, maar de weigering om aan de wijziging mee te werken. In
paragraaf 3.4 betoog ik dat de wijzigingsoptie via het goed werknemerschap
restrictief moet worden geinterpreteerd. Juist deze restrictieve interpretatie
brengt met zich mee dat van de ontbindingsoptie slechts in een zeer beperkt
aantal gevallen gebruik mag worden gemaakt.

Voor de goede orde benadruk ik nogmaals dat dit ondezoek ziet op een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na een fusie of overname. Het kan
ook voorkomen dat de werkgever het wenselijk acht om de arbeidsvoorwaar-
den om een andere reden aan te passen, bijvoorbeeld omdat de continuiteit
van de bedrijfsvoering in gevaar is (bijvoorbeeld in verband met een
faillissementsdreiging). Door Van der Hulst is betoogd dat alsdan een ontbin-
ding van de arbeidsovereenkomst tot de mogelijkheden behoort.558 Ik kan mij
hierin niet vinden. Ik zie niet in waarom in dat geval van het algemene prin-
cipe moet worden afgeweken. De wet opent in deze situaties de mogelijkheid
van arbeidstijdverkorting en/ofontslag in verband met economische omstan-
digheden. Aanpassing van arbeidsvoorwaarden past niet hierbinnen. Dit laat
andere aanpassingsmogelijkheden, zoals een aanpassing door middel van een
CAO, onverlet.

3.7.4.1 De Anderungskundigung

In tegenstelling tot de Nederlandse situatie kent het Duitse arbeidsrecht wel
een speciale procedure ten behoeve van de werkgever om de met de werk-
nemer afgesproken arbeidsvoorwaarden te wijzigen.559 Dit betreft de zoge-
naannde Anderungskundigung, die is geregeld in § 2 van het KSchG. In het

558      Van der Hulst      1999,     blz.     96-97. Een voorbeeld hiervan     in de praktijk     is
Gemeenschappelijk  Hof voor de Nederlandse Antillen en Aruba  11  januari  2000,  NJ
2000, 230: gezien de slechte financiele situatie stond het de werkgever vrij om met
individuele werknemers nieuwe arbeidsovereenkomsten met minder gunstige
arbeidsvoorwaarden af te sluiten. Dit volgt uit een belangenafweging, waarbij een
aanzienlijke loonsverlaging een voorwaarde was voor het voortbestaan van het bedrijf.

559 Zie hieromtrent ookJacobs 1993a, 124; Van Klaveren 1996, blz. 69 e.v.; Lousberg 1997,
blz. 226-231 (bespreekt het Duitse recht); DRubler   19983;  Weiss   1995,  blz.   102  e.v.;
Schaub 1989; Schaub 2000, § 137; Hromadka 1996; Kittner/Diiubler/Zwanziger 1999,
in het bijzonder § 2 KSchG; Backmeister/Trittin 2000, in het bijzonder § 2 KSchG;
Wallner 2001; Heidelberger Kommentar 1999, in het bijzonder § 2 KSchG;
DBrner/Lukzac/Wildschutz 1999, in het bijzonder nr. 1312-1391; Berkowsky 2000;
Kiel/Koch 2000; Fischermeier 2000 en Berkowsky 2000. Discutabel is het of ook de
werknemer een Anderungskund*ung kan vorderen.
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kader van het voorliggende onderzoek is een nadere bestudering van deze
procedure interessant.

Ook in het Duitse recht geldt de regel 'afspraak is afspraak'. De werkgever
die tot een aanpassing van de afgesproken arbeidsvoorwaarden wenst te
komen, moet hieromtrent dan ook proberen in overleg met de werknemer tot
een vergelijk komen.560 Op dat moment speelt een beroep op de Andenings-
kundigzing geen  rol. Dit wordt anders wanneer partijen  niet tot overeenstem-

ming komen. Dan kan de werkgever de wijzigingsprocedure volgen. Hij moet
dan officieel aan de werknemer de voorgestelde gewijzigde arbeidsvoorwaar-
den aanbieden onder de gelijktijdige opzegging van de arbeidsrelatie.561 De

regeling van de Andeningsktinch4zing is namelijk een onderdeel van het
Duitse ontslagrecht. De aanbieding moet duidelijk geformuleerd zijn, zodat
de werknemer hiertegen alleen nog 'ja' of'nee' kan zeggen.562 Op het voor-
stel dient de werknemer binnen de toepasselijke opzegtermijn, en in ieder
geval binnen drie weken, te reageren. Wanneer de werknemer het voorstel
integraal afwijst of niet op het voorstel reageert, eindigt de arbeidsrelatie na
het verstrijken van deze termijn.563

Daarnaast kan de werknemer ook aangeven dat hij de aangepaste
arbeidsvoorwaarden accepteert onder het voorbehoud dat:

'die Anderung der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt ist'.

Aan deze voorbehoudsverklaring zijn geen formele eisen gesteld, mits deze
voor de werkgever voldoende duidelijk is. Vervolgens kan de werknemer de
kwestie aan de rechter voorleggen. Hiertoe dient hij een Festste#ungsk/age

(wanneer hij het aanbod niet accepteert en de arbeidsovereenkomst dus is
gedindigd) of een Anderiingsschutzk/age (wanneer de werknemer het aanbod
onder voorwaarden aanvaard) in te dienen bij het Arbeitsgericht.564 In het
laatste geval past de werkgever de nieuwe arbeidsvoorwaarden op de
arbeidsrelatie toe tot het moment dat de rechter hieromtrent anders heeft
beslist.

560 Op grond  van  BAG  27.9.1984, NZA  1985,  455  moet de  werknemer beschikken over een
week bedenktijd. Zie Backmeister/Trittin 2000, § 2 KSchG, nr. 9.

561    § 622 BGB. In Duitsland bestaat geen duaal ontslagstelsel.
562  Backmeister/Trittin 2000, § 2 KSchG, nr. 6 en Heidelberger Kommentar 1999,§ 2

KSchG nr. 18.
563   Dit kan eventueel anders zijn wanneer de werknemer gewoon doorwerkt. Dan is het ook

mogelijk dat hij wordt geacht de aanpassing te hebben geaccepteerd, zie hieromtrent
nader Kitmer/Diiubler/Zwanziger 1999, nr. 124

564   § 4 KSchG.
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3.7.4.2 De Teilkundigung

Binnen de Duitse literatuur is de vraag gerezen of het ook mogelijk is om de
arbeidsovereenkomst bij een wijziging van de arbeidsvoorwaarden partieel te
beEindigen. Dit wordt aangeduid met de Teilkundigung. Alhoewel de wet de
Tei/ktind*zing niet verbiedt, wordt deze in de literatuur en de rechtspraak
ontoelaatbaar geacht.565 Een Teilkundigung betekent namelijk dat eenzijdig
wordt ingegrepen in de afgesproken arbeidsverhouding. Deze eenzijdige wij-
ziging is niet toelaatbaar. Dit is slechts anders wanneer tussen partijen het
recht hiertoe is afgesproken, het Widerrufsvorbehalt 566 of wanneer de
arbeidsverhouding bestaat uit meerdere losse overeenkomsten.

3.7.4.3 Het toetsingscriterium

De rechter moet oordelen over de vraag of sprake is van een sozial unge-
rechtfertigte Kundigung.567 Daarbij wordt door hem marginaal beoordeeld
of de beoogde wijziging proportioneel en evenredig  is. 568 Wanneer  hij
oordeelt dat hiervan geen sprake is, wordt de Anderungskund,5ung geacht
niet te zijn gedaan.569 Voorts is het mogelijk dat de beoogde Anderugskundi-
gung bestaat uit meerdere wijzigingsvoorstelllen. Wanneer een van deze wij-
zigingen sozial ungerechtlertigt is, geldt dit voor de gehele Andeningskundi-
gung: 570 In de andere situatie wordt het voorbehoud van de werknemer ge-

passeerd. In beide gevallen behoudt de werknemer wel zijn werk. De arbeids-
overeenkomst wordt geacht ononderbroken te zijn geweest. 571

De rechter voert de toetsing uit aan de hand van een tweetal criteria:
allereerst dat van de noodzakelijkheid van de beoogde wijziging, en vervol-
gens het criterium of de gevolgen van de verandering aanvaardbaar zijn.572

Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat het niet mogelijk is om met behulp van

565  Lousberg 1997, blz. 231, Hromadka 1992, blz. 239; Diubler 19983, 1124; KR-Rost § 2
KSchG rn. 51; Wank 1990, blz. 48; Schaub 1989, blz. 81; Schaub 2000, § 123, nr. 49;
Backmeister/Trittin 2000, § 2 KSchG, nr. 22; Berkowsky 2000, blz. 42-45 en Heidel-
berger Kommentar 1999, § 2 KSchG nr. 93, met jurisprudentieverwijzingen, waaronder
BAG  7.10.1982, AP nr.  5 zu § 620 BGB (Teilkiindigung), BAG 23.8.1989, AP nr.  3 zu §
565e BGB en BAG 14.11.1990, NZ4 1991,377.

566   Diiubler 19983, 1124; Hromadka 1992, blz. 242 en KR-Rost § 2 KSchG rn. 52. Verge-
liik BAG BB 1983, 1791 = DB 1983, 1386; Lousberg 1997, biz. 231 en Erfurter Kommen-
tar 2003 § 2 KSchG, nr. 7. Zie ook BAG 7.10,1982, APBGB § 620 (Teilkundigung) nr. 5;
BAG 23.8.1989 AP§ 565e nr. 3 en D6rner/Lukzac/Wildschutz 1999, nr. 1327 en 133 1.

567  § 1 KSchG.
568  1/,usberg 1997, biz. 226; Backmeister/Tritlin 2000 en Erfurter Kommentar 2003 § 2

KSchG, nr. 56-59.
569   § 8 KSchG: 'gill die Anderungskundigung als von Anfang an rechtsunwirksam'
570 I.AG 21.6.2002, BB 2003, biz. 212.
51 \ Erfurter Kommentar 2003  § 2 KSchG nr. 9.
572   Durner/Lukzac/Wildschutz 1999, nr. 1337-1338.
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de  Anderungskundigung de 'ziel' van de arbeidsovereenkomst te wijzigen,
zoals een expliciet afgesproken arbeidsvoorwaarde.573

Een door de werkgever gewenste wijziging kan worden toegewezen indien
deze wordt ingegeven door een dringende persoonlijke omstandigheid aan de
zijde van de werkgever ofeen dringende omstandigheid binnen het bedrijf. 574

Eventueel is het ook mogelijk dat aan de zijde van de werkgever verhaltens-
bedingte Grunde aanwezig  zijn,   maar  dit   wordt   niet   snel   aangenomen. 575
Volgens vaste jurisprudentie ligt het op de weg van de werkgever om de
noodzaak van de beoogde wijziging aan te tonen.576 Wanneer een gegronde
reden aanwezig is, voert de rechter een belangenafweging uit. Daarbij weegt
hij het belang van de werkgever af tegen het belang van de werknemer
(vergelijk § 1 abs. 3 KSchG).

Vervolgens neemt de rechter ook nog de billijkheidsfactor in ogenschouw:
kan van de werknemer billijkerwijs worden verlangd dat hij het voorstel aan-
vaardt7577 Hierbij kan in het bijzonder een rol spelen of in de individuele
situatie van de desbetrefTende werknemer een billijke overgangsmaatregel is
getroffen. Bij dit alles speelt volgens het Bundesarbeitsgericht een rol dat de
bedoeling van de werkgever in verhouding moet staan tot de gevolgen voor
de werknemer.578 Bovendien wordt een Kundigung niet geaccepteerd wan-
neer het beoogde resultaat ook kan worden bereikt op een andere wijze, zoals
via het instructierecht ofeen Andeningsvorbehalt.579

3.7.4.4 De positie van de Betriebsrat

Nu de Anderungskundigung haar grondslag vindt in het ontslagrecht, is

binnen deze procedure ook een plaats weggelegd voor de Betriebsrat
(voorzover deze vanzelfsprekend bij de werkgever bestaat). Op straire van een
unwi>kfam ontslag moet de BetIiebsrat vooraf door de werkgever worden ge-

573    BAG  10.2.1999, NZA  1999, biz. 657-659: wijziging arbeidstijd van  35 naar 38,5  uur per
week met een 3% loonsverhoging niet toegestaan.

574 Volgens vaste rechtspraak moet het gaan om d/ingende betn'ebliche Er/bidnibe, zie
Kittner/Daubler/Zwanziger     1999,     nr.      153.     Zie     voor een beschrijving    van     de
betriebsbedingte Anderungskundigungin het bijzonder Berkowsky 2000.

575   Durner/Lukzac/Wildschutz 1999, nr. 1336-1342.
516    Heidelberger Kommentar 1999, § 2 KSchG nr. 132.
577   Hromadka 1996, biz 7. Zie BAG, NZA 1987, 102 = APnr. 19 zu § 15 KSchG 1969; BAG,

NZA 1992,120 = APnr. 28 zu § 2 KSchG 1969; BAG, NZ4 1993, 1075 = APnr. 31 zu § 2
KSchG 1969. Anders: Kiel/Koch 2000, nr. 428.

578   Zie BAG, APnr. 3 zu § 2 KSchG 1969, NZA 1985, 455 en BAG, NZA 1990, 734 - APnr. 8,
27 zu § 2 KSchG 1969. Zie ook Kittner 1997,696.

579 Zie Daubler 1998a, 1119 onder verwijzing naar BAG DB 1990, 1773; Kittner 1997, biz.
970 en Berkowsky 2000, biz. 39-40, biz. 47, blz. 52, biz. 81-92 (deze laatste overigens met
kritiek). Jurisprudentie:  BAG  26.1.1995,  NzA  1995,626  =  AP nr.  36 zu § 2 KSchG  1969
en BAG 28.4.1982, Njw 1982, 2678 = AP nr.  3 zu § 2 KSchG 1969. Anders Vors  1999,
blz. 296.
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hoord.580 Daarbij moet de werkgever aangeven wat de reden voor de Ktindi-
gungis en de hiermee gepaard gaande gevolgen. De Betriebsrat dient binnen
een week schriftelijk zijn visie op het ontslag kenbaar te maken, te weten een

akkoordverklaring of een verwerping ( Widersprechen). Wanneer een reactie
uitblijft wordt de toestemming geacht te zijn gegeven. De gronden waarop
een ontslag kan worden tegengesproken, waaronder het ontbreken van een
sociale regeling, zijn limitatief in § 102 lid 2 BetrVG opgesomd.

Op de werkgever rust de verplichting om de werknemer de opinie van de
Betriebsrat mede te delen.581 Hiermee wordt de positie van de werknemer
versterkt. Daarenboven ligt het op de weg van de werkgever om bij een
negatieve reactie van de Betriebsrat gedurende de Andening undikzings-
procedure bij de rechter de oude arbeidsvoorwaarden onverminderd toe te
passen, tenzij de rechter de werkgever hiervan ontheft.582 Bovendien moet
een werkgever die meer dan twintig werknemers binnen een periode van der-
tig dagen wenst te ontslaan, bijvoorbeeld door middel van de Andeningskun-
di4ungsprocedure, de collectieve ontslagregeling volgen, zoals de melding bij
het Arbeitsamt.583 Alsdan is sprake van een Massena:nderungskundigung.

3.7.4.5 Het gebruik in de praktijk

In het algemeen wordt aangenomen dat een organisatorische verandering
binnen een bedrijf een Anderungskundigung rechtvaardigt.584 Hiermee kan
bijvoorbeeld worden bewerkstelligd dat een collectieve arbeidsduurverminde-
ring tot stand komt. Wel moet hiervoor een zakelijke grond aanwezig zijn.
De rechter let er daarbij op dat geen sprake is van rechtsmisbruik.585 Bij een
betriebsbedingte Anderungskundigung moet bovendien sprake zijn van een
dringende reden. Dit betekent dat:

'die beabsichtige Anderung der Arbeitsbedingungen in solchen FWilen nur dann,
wenn  sie in Anbetracht der betrieblicher Situation unvermeidbar it (...) fir den
Arbeitgeber darf nicht de M6glichkeit bestehen, durch andere Massnahmen auf
technischem, organisatorischem oder wirtschaftlichem Gebiet der betriebliche
Lage Rechnung zu tragen'.586

580  § 102 BetrVG Zie BA(; 20.3.1986, APKSchG 1969 § 2 nr. 14 en BAG 30.11.1989. Ap

BetrVG 1972 § 102 nr. 53
581   § 102 BetrVG. Eventueel kan ook sprake zijn van een Afittbesti>nmungsrecht van de

Betnebsrat op grond van § 87 I nr.  10 en § 99 BetrVG.
582     §  102 lid 5 BetrVG.
583   § 17 e.v. KSchG
584 Von Hoyningen,   biz.    171,   Kitmer/Daubler/Zwanziger   1999 nr. 156-164a;   BAG

6.3.1986, APnr. 20 § 15, KSch.G. 1969 en BAG 19.5.1993, NZ4 1993,175.
585 Erfurter Kommentar2003 § 2 KSchG nr. 52.
586   BAG 20.2.1986, Apnr. 11 zu § 1 KSchG 1969. Zie ook Heidelberger Kommentar 1999,§

2 KSchG nr. 154
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Bij een aanpassing van het loon ontstaat een probleem. Loon vormt immers
de tegenprestatie voor de gedane arbeid. Een Andeningskund,gzing kan
volgens sommige schrijvers in principe niet de essentialia van een
arbeidsovereenkomst aanpassen.587 Hierbij valt volgens hen te denken aan
het wijzigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in een voor
bepaalde tijd.588 Een aanpassing van de essentialia met gebruikmaking van
een Andeningskundfiung is  in  de  ogen van andere schrijvers moeilijk,  maar
niet geheel onmogelijk.589 Volgens het Bundesarbeitsgericht vallen bovendien
meerdere Anderungskundigungen te prevaleren boven een of meerdere
ontslagen.590 Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter bereid is om alsdan aan
een verzochte Anderungskiindigung toe te geven, mits hij de overtuiging
heeft dat de kostenreductie (in het bijzonder de loon- en arbeidstijdreductie)
niet op een andere wijze kan worden bereikt.59 1 Wanneer dit verzoek wordt
gedaan vanwege slechte economische prestaties van een bedrijfsonderdeel,
moet het gehele bedrijf (en niet enkel het bedrijfsonderdeel) bij de beoor-
deling worden betrokken.592 Een collectieve aanpassing wordt ook wel een
Massenanderungskundigung genoemd. Het uitgangspunt blijft echter dat
gemaakte afspraken moeten worden nagekomen593

'Grundsitzlich sind einmal geschlossene Vertrage einzuhalten und es ist
anerkannt, dass Geldmangel den Schuldner nicht entlastet. Die Dringlichkeit eines
schwerwiegenden Eingriffs in das Iristungs-/Lohngefuge, ;vie es die
Anderungskundigung zur Durchsetzung einer erheblichen Lohnsenkung darstellt,
ist deshalb nur dann begrundet, wenn bei einer Aufrechterhaltung der bisherigen
Personalkostenstruktur weitere, betrieblich nicht mehr auffangbare Verluste
entstehen, die absehbar zu seiner Reduzierung der Belegschaft oder sogar zu einer
Schliessung des Betriebs fihren'

Voorts wordt in de literatuur de algemene opvatting aangehangen dat het
door middel van een Massenanderungskundigung mogelijk is om de niet-
georganiseerde werknemers onder de werking van een 7117Tte brengen. Dit

587     Erfurter Kommentar2003 § 2 KSchG nr. 54.
588 BAG 25.4.1996, NZA 1996,1197 en BAGE 46,191= NZA 1985,489= Apnr. 21  zu §  1

KSchG (Betriebsbedingle Kundigunpj
589   Kittner/Diubler/Zwanziger 1999 nr. 167 en BAG 27.9.2001, NZA 2001, blz. 750-755.
590 BAG 19.5.1993, BB 1993 (28) biz. 2020 en BAG 27.9.2001, NZA 2001, biz. 750-755. Deze

voorkeur wordt volgens   Lousch   1993,   biz.   2371   beperkt  door  de   werkloosheidsrcge-
lingen. Wanneer de verandering ertoe leidt dat werkncmers minder loon ontvangen dan
een uitkering, is het wenselijk om toch te kiezen voor gedwongen ontslagen.

591  Kittner/Diiubler/Zwanziger 1999 nr. 168a en nr. 172; Backmeister/Trittin 2000, § 2
KSchG, nr. 64; BAG, AP 6 z.u § 611 BGB (Lohnanspruch) en BAG 20.3.1986, EzA §2
KSchG nr. 6

592 BAG 12.11.1998, ALA 1999, blz. 471-474.
593 BAG 1.7.1999, NZA 1999,1336.

279



is mogelijk omdat hiermee recht wordt gedaan aan de status van collectieve

afspraken en het belang van een ordening van de arbeidsvoorwaarden.594

3.7.4.6 Het bereiken van een harmonisatie

De vraag ontstaat  of door middel  van een Andemngskun*:ung een harmo-
nisatie van arbeidsvoorwaarden kan worden doorgevoerd. Het Bundesar-
beitsgericht heeft aangegeven dat de enkele wil om werknemers gelijk te
behandelen geen deugdelijke grond vormt voor een (betriebsbedingte) Ande-
ningskundgeng:595 Een dergelijke wil vormt geen dringende reden in de zin
van het Kunc zingsschutsgesetz.596 Dit ligt in het verlengde van hetgeen in

paragraaf 2.3 is geschreven omtrent de ontwikkeling van de gelijke behan-

deling. Het Duitse recht accepteert een algemeen recht op gelijke beloning
voor gelijke werknemers. Dit betekent dat gelijke werknemers niet onderling
mogen worden benadeeld. De gelijkebehandelingsregel geldt echter alleen
ten gunste en niet ten nadele van de werknemers.

Deze gang van zaken is anders wanneer de werkgever kan aantonen dat
het voor hem ontoelaatbaar (unzumutbat) is om de oude arbeidsvoorwaar-
den te handhaven, bijvoorbeeld om bedIijfseconomische redenen. 597 De
enkele wens om tot gelijke arbeidsvoorwaarden te komen is een ontoelaat-
bare reden.598 Dit geldt ook wanneer sprake is van een bedrijfsovername en
een daaruit voortkomende wens om tot geharmoniseerde arbeidsvoorwaar-
den te komen.599

3.7.5 De behoefte in Nederland

De vraag ontstaat of in het Nederlandse recht behoefte bestaat aan een
regeling die vergelijkbaar is met de Duitse Anderungskundigung. In het

verleden heeft Lousberg gepleit voor een introductie van de Anderungs-
kund,4ung in het Nederlandse recht.600 Uit het feit dat in de Nederlandse
praktijk weinig met betrekking tot eenzijdige wijzigingen van arbeidsvoor-
waarden wordt geprocedeerd zou kunnen worden opgemaakt dat hier weinig
behoefte bestaat.  Het is echter de vraag of dit ook daadwerkelijk zo is.  Uit de
Duitse rechtspraakoverzichten blijkt dat aldaar van deze mogelijkheid regel-
matig gebruik wordt gernamkt. Wellicht hangt dit samen met de rechterlijke

594 Aldus Hildebrandt 1996, blz. 147 en Berkowsky 2000, blz. 119-120.

595   BAG, BB 1983, 1414 = DB 1982, 1776. Zie ook Hueck/Von Hoyingen-Huene § 2 KSchG
rn 74 en Diiubler 1998a, 1119

596 Zie Schaub 1989, biz. 90-91.
597    D8rner/Lukzac/Wildschutz 1999, nr. 1386 en Schaub 1989, blz. 96.
598   Zie ook Berkowsky 2000, biz. 80-81.
599   Hromadka 1996, blz. 2 en BAG, APnr. 3 zu § 2 KSchG 1969.
600   Lousberg 1997, blz. 421.
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opvatting dat het de voorkeur heeft om een (collectieve) Andeningskundi-
gung toe te passen in plaats van daadwerkelijke ontslagen. Voorts kan men
zich afvragen of een ontwikkeling zoals in Nederland thans is ingeslagen met
betrekking tot het goed werknemerschap (Taxi Hofman) wenselijk is. Binnen
dit geheel valt wellicht een rechterlijke toets te prefereren.

Aan de andere kant speelt de vraag wat hiermee uiteindelijk wordt
bereikt. Wat vormt de meerwaarde van de introductie van een Andentngs-
kundgungsregeling in het Nederlandse recht ? Deze eventuele meerwaarde is
gelegen in het feit dat een wijziging van arbeidsvoorwaarden is onderworpen
aan de rechterlijke toets. Dit zou in Nederland kunnen in de vorm van een
procedure vergelijkbaar met artikel 6:258 BW (dagvaardingsprocedure) of
artikel 7:685 BW (verzoekschriftprocedure). Ik ben van mening dat, mede in
het licht van de contracttheorie, de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid restric-
tief moet worden benaderd. De werkingssfeer van de Anderungskund*ungis
(te) groot. Een eenzijdige wijziging is mogelijk mits deze niet sozial
ungerechtfertigt is. Dit past niet in het door mij voorgestane model. Ik denk
dan ook dat het opnemen van een regeling in de trant van de Duitse
Anderungskundigung niet noodzakelijk is. Daarbij wijs ik erop dat in het
Nederlandse recht reeds het eenzijdigewijzigingsbeding bestaat. Bovendien
heb ik al aangegeven dan ook in de door mij voorgestane restrictieve inter-
pretatie een wijziging van (niet-essentiEle) arbeidsvoorwaarden mogelijk is,
waarbij een gebrek aan consensus kan leiden tot een ontslagprocedure. Deze
procedure leidt vervolgens tot een externe onafhankelijke toetsing. Het is
immers aan de CWI en de kantonrechter (deze laatste in het kader van een
procedure wegens kennelijk onredelijke opzegging of in het kader van een
ontbindingsverzoek) om over het voorstel te oordelen. Het niet kunnen wijzi-
gen van de essentialia van de arbeidsovereenkomst acht ik daarbij niet ono-
verkomelijk. Door middel van consensus moeten partijen trachten tot een
onderling vergelijk te komen.

3.7.6 Ontslag en WW

De vraag rijst of een werknemer die weigert een ander arbeidsvoorwaarden-
pakket te accepteren en daarom wordt ontslagen recht heeft op een werkloos-
heidsuitkering (of een andere socialezekerheidsuitkering). Daarbij teken ik
aan dat uit de voorgaande paragrafen reeds is gebleken dat het uitgangspunt
moet zijn dat een dergelijk ontslag niet is toegestaan. De kans bestaat echter
dat een rechter (al dan niet vanwege specifieke omstandigheden) besluit om
een ontslagaanvraag van de werkgever t6ch te honoreren. Om deze vraag
inzake het recht op een werkloosheidsuitkering te beoordelen is primair van
belang om welke reden de werknemer wordt ontslagen en op welke wijze. Zo
bepaalt artikel 24 lid 3 WW dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos is
wanneer hij krachtens artikel 6 BBA louter wegens bedrijfseconomische om-
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standigheden is ontslagen. Op dat moment komt hij in principe in aanmer-
king voor een werkloosheidsuitkering.601 Wat nu als de weigering als ontslag-
grond wordt aangevoerd en door de rechter wordt geaccepteerd?

De weigeringsgronden voor een werkloosheidsuitkering zijn opgenomen
in artikel 24 WW. Allereerst moet de werknemer voorkomen dat hij verwijt-
baar werkloos wordt. Hiervan is sprake wanneer de werknemer gedrag heeft
vertoond waarvan hij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat dit een
beeindiging van de arbeidsrelatie met zich mee zou brengen. Ook is het
mogelijk dat de reden van de bek:indiging het gevolg is van onterechte
bezwaren aan de kant van de werknemer. Met andere woorden: er moet
sprake zijn van een aan de werknemer toerekenbare verwijtbaarheid.602

Daarnaast moet de werknemer voorkomen dat zijn werkloosheidssituatie
voortduurt door passende arbeid te aanvaarden en zich in te spannen om
passende arbeid te vinden. Uiteindelijk moet aan de hand van alle feiten en
omstandigheden van het geval worden beoordeeld of sprake is van passende
arbeid.603 Als passende arbeid wordt aangemerkt arbeid die op de krachten
en de bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om
redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet kan worden ge-
vergd.Gw Daarbij kan rekening worden gehouden met gebeurtenissen uit de
periode voorafgaande aan het intreden van de werkloosheid.605 Wanneer de
werknemer niet aan deze eis voldoet, is de uitvoeringsinstantie in principe
verplicht om een maatregel te treffen.606

In de onderhavige situatie speelt de vraag of van de werknemer redelijker-
wijs mag worden gevergd dat hij de aangepaste arbeidsvoorwaarden accep-
teert. Daarbij wijs ik erop dat hij op dat moment in het algemeen geen be-
roep meer kan doen op de bescherming die de bepalingen terzake de over-
gang van onderneming kunnen bieden. In paragraaf 2.4 is immers reeds aan-
gegeven dat een ontslagname door de werknemer vanwege een overgang van
onderneming niet leidt tot een vetwijtbare werkloosheid in de zin van artikel
24 lid 1 sub a ww. Wel zal nog moeten worden voldaan aan de verplichtin-
gen voortvloeiende uit artikel 24 lid  1  sub b ww.

601  Vanzelfsprekend moet de werknemer weI voldoen aan de verplichtingen inzake het
voorkomen van werkloosheid (artikel 24 lid  1 sub b WW) Eventueel kan de werkgever de
verkorte procedure volgen.

602 Zic biivoorbeeld Centrale Raad van Beroep 20 augustus 1991, RSV 1992,90.
603  Noordam 2000, biz. 104. Zie ook Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici

van 1 december 1995, Stb. 1995,604 en Richtlijn passende arbeid 19 maart 1996, Stcrt.

1996,60.
604   Artikel 24 lid 3 WW.
605    Centrale Raad van Beroep 12 maart  1996, RSv 1996,  126.
606 Zie artikel 27 Wh' en het Maatregelenbesluit TICA 6 juni 1996, Staatscourant, 1996,604,
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3.7.7 De benadering van de Centrale Raad van Beroep

In het verleden heeft de Centrale Raad van Beroep aangegeven dat een
werkloosheidssituatie met zich mee kan brengen dat betrokkene een inko-
mensachteruitgang moet accepteren. Zo kan van iemand die drie maanden
werkloos is worden verwacht dat hij aangeboden arbeid accepteert ondanks
het feit dat hij hierdoor een inkomensdaling ondervindt vanf 75,00 netto per
week. 07 Ook moest   de   Raad   in het verleden oordelen   over de volgende
situatie:

Na een tijdelijk dienstverband heeft een werkneemster onderhandeld over
een vast dienstverband. Het dienstverband heeft zij uiteindelijk niet geaccep-
teerd, aangezien zij in een andere tariefgroep zou komen. Hierdoor zou haar
inkomen met circa  2,00 netto per uur dalen. De Raad oordeelt:608

'De Raad dient vervolgens de vraag te beantwoorden of appellante door eigen
toedoen geen passende arbeid heeft behouden. Als passende arbeid wordt
ingevolge art. 24, derde lid, van de ww beschouwd alle arbeid die voor de
krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding
om  redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van  hem kan worden
gevergd. Gelet op het enige bezwaar van appellante moet in dat kader worden
bezien of van appellante gevergd kon worden in te stemmen met het aanbod van
haar werkgeefster dat voor haar uiteindelijk neerkwam op een loonsverlaging van
f 2,00 netto per uur.
De vraag beantwoordt de Raad bevestigend. Hoewel het aangeboden loon na
wijziging van tariefgroepindeling niet onaanzienlijk lager was dan voorheen, was
dit toch niet zodanig laag dat van appellante in haar omstandigheden, staande
voor het risico van werkloosheid, niet had kunnen worden gevergd die
loonsverlaging, desnoods tijdelijk in afwachting van het vinden van ander werk, te
accepteren (...).De aangeboden arbeid moet derhalve als passend worden
aangemerkt'.

Het bovenstaande geeft aan dat de werknemer in het geval van ontslag
wegens een weigering om aangepaste arbeidsvoorwaarden te accepteren niet
beschikt over de zekerheid dat hij een werkloosheidsuitkering zal ontvangen.
Daarbij ligt het op de weg van de werknemer om aan te tonen dat hij niet
verwijtbaar werkloos is geworden en bovendien voldoet aan criterium dat
geen passende arbeid is geweigerd.

Als uitgangspunt moet blijkens de jurisprudentie dan ook worden
genomen dat van de werknemer mag worden verlangd dat hij ondergeschikte
en redelijke wijzigingen in de arbeidsovereenkomst accepteert. Dit geldt ook
ten aanzien van een vermindering van het inkomen, mits deze verlaging in

607    Centrale Raad van Beroep 20 oktober 1998, RSV 1998, 318.
608   Centrale Raad van Beroep 27 juli  1999, Rsv 1999,245. Andere voorbeelden vormen

Centrale Raad van Beroep 30 november 1995, Rsv 1996, 70 en Centrale Raad van
Beroep 28 augustus 1995, RSV 1996, 5.
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redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd. De werknemer die
wordt ontslagen omdat hij weigert mee te werken aan ondergeschikte en
redelijke aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst pleegt dan ook een
benadelingshandeling.

De vraag ontstaat wat als een ondergeschikte en redelijke aanpassing
moet worden aangemerkt. Hiervoor heb ik reeds de restrictieve contract-
theorie bepleit. Met het oog op de rechtseenheid en de verhouding tusssen
het arbeids- en socialezekerheidsrecht pleit ik ervoor om deze lijn ook in deze
situatie door te trekken. Dit betekent dat de werknemer niet hoeft in te
stemmen met een eenzijdige wijziging, tenzij dit voortvloeit uit bijvoorbeeld
de instructiebevoegdheid. Het moet dan gaan om aangelegenheden verband
houdend met de gang van zaken bij de uitoefening van de arbeid. Dit
betekent dat de werknemer niet om deze reden kan en mag worden ontsla-
gen en dat van de werknemer mag worden verwacht dat hij alsdan tegen een
dergelijk ontslag ageert.

Het Nederlandse recht kent in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Belgische
en Britse recht niet de constructie dat een eenzijdige wijziging van de
arbeidsvoorwaarden ertoe leidt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege
eindigt. In Nederland kan de werknemer een nakomingsactie beginnen of
ontslag nemen. Ter voorkoming van een benadelingshandeling moet de
werknemer in principe kiezen voor een nakomingshandeling. Hij zal dan ook
om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering niet te licht-
voetig gebruik moeten maken van zijn recht om bijvoorbeeld op stAAnde voet

ontslag te nemen. Dit kan dan worden gezien als een benadelingshandeling.
In dit kader mag ik wel wijzen op voorgaande overweging dat het niet is
toegestaan om essentiEle arbeidsvoorwaarden eenzijdig te veranderen.
Slechts binnen bepaalde grenzen bestaat voor de werkgever de mogelijkheid
om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld door een beroep
te doen op het goed werknemerschap.

In de praktijk ligt het op de weg van de werknemer om te bepalen of hij
tegen een eenzijdige wijziging van de werkgever ageert. Het is in het
Nederlandse recht niet mogelijk om van het UWV voorafeen beoordeling van
het recht op een werkloosheidsuitkering zonder sanctie-oplegging te verkrij-
gen. Om de werknemer tegemoet te komen heeft het vroegere LISV door
middel van het Besluit verweer tegen ontslag getracht duidelijkheid te
schapen door een beleid te creeren.609 Dit beleid houdt (kortweg) in dat van
de werknemer wordt verwacht dat hij in zijn verweer al het mogelijke aan-
voert om te trachten de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Wanneer
niet aannemelijk is dat het verweer slaagt wordt het voeren van verweer niet
verlangd. Deze richtlijn voegt voor de praktijk niet veel toe. De inhoudelijke

609   Besluit van 19 november 1997, Star. 1997,229.
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vraag blijft immers bestaan: had het verweer redelijkerwijs kunnen slagen?
Dit betekent dat het UWV telkens toch een inhoudelijke toets uitvoert.

3.7.8 De verstoorde arbeidsrelatie

Volledigheidshalve wijs ik erop dat een weigering door de werknemer om
mee te werken aan een aanpassing van de arbeidsrelatie (ook al staat hij in
zijn recht) ertoe kan leiden dat een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat.
Wanneer de werkgever deze vervolgens als beeindigingsgrond aandraagt (en
bijvoorbeeld om deze reden ontbinding van de arbeidsovereenkomst ver-
krijgt), zal het UWV de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering volledig
toetsen aan alle feiten en omstandigheden. Alsdan wordt mede aandacht be-
steed aan de vraag of een ontbindingsvergoeding is toegekend en zo ja,
hoeveel. Het uwv moet feitelijk beoordelen of het voeren van verweer op
enigerlei wijze effectief had kunnen zijn  en wel op een zodanige wijze  dat de
arbeidsverhouding in stand was gebleven omdat van een vruchtbare
samenwerking tussen werkgever en werknemer nog sprake was. Blijkens het
Ontslagbesluit moet dan worden beoordeeld of het ontslag redelijk is (artikel
3: 1). Blijkens artikel  5:1  van het Ontslagbesluit is hiervan sprake wanneer de
onderlinge relatie ernstig en duurzaam is verstoord en de werkgever dit
aannemelijk maakt. Bovendien moet een herstel van de relatie, eventueel
door middel van een overplaatsing, niet mogelijk zijn. De werknemer hoeft
voor een opzegging van de arbeidsovereenkomst niet te beschikken over een
hiertoe strekkende vergunning.

3.7.9 De Bijstandswet

Het voorgaande geldt ten aanzien van een situatie waarin de werknemer een
werkloosheidsuitkering aanvraagt. De mogelijkheid bestaat dat de werkne-
mer hiervoor niet in aanmerking komt omdat hij niet voldoet aan de weken-
eis die de WW stelt om voor een kortdurende uitkering in aanmerking te ko-
men. Alsdan treedt de Bijstandswet als algemeen vangnet in werking. Dit
blijkt uit artikel 7 Abw, waarin staat aangegeven dat iedere Nederlander die
in Nederland in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat
hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het
bestaan te voorzien, recht heeft op een bijstandsuitkering. Feit is dat de werk-
nemer in de onderhavige situatie veelal onder de bijstandstoetsing w61 een
verwijt valt te maken. Daarbij wordt blijkens artikel 14 Abw een bijstands-
uitkering geweigerd wanneer de belanghebbende blijk heeft gegeven (al dan
niet in de periode voorafgaand aan de bijstandsaanvraag) van een tekort-
schietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in zijn bestaan
of nadien onvoldoende heeft meegewerkt aan het verkrijgen of behouden van
arbeid. Blijkens de wetgeschiedenis gaat het daarbij om het zich niet node-
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loos in bijstandsbehoeftige omstandigheden brengen.610 Het toetsingscriteri-
um is dan ook in mijn ogen ruimer dan dat van de WW. Dit is ook begrijpelijk
nu de Abw een vangnetregeling is. In dit kader mag niet worden vergeten dat
deze situatie enkel geldt voor de werknemer die niet in aanmerking komt
voor een kortdurende werkloosheidsuitkering. Een weigering om in te
stemmen met de aanpassing van arbeidsvoorwaarden betekent derhalve nog
niet dat hij dus aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering. Daarbij wijs
ik er wel op dat hierv66r reeds is betoogd dat een bedfindiging van de
arbeidsovereenkomst om deze reden in principe niet door de rechter wordt
gehonoreerd.

Een andere mogelijkheid is dat de werkgever in strijd met de bepalingen
inzake de overgang van onderneming handelt en de arbeidsovereenkomst als
gevolg hiervan op grond van artikel 7:685 BW wordt ontbonden. Ook dan
moet per individuele situatie worden bekeken in hoeverre een recht op een
werkloosheids- of bijstandsuitkering ontstaat. Uit de wetgeving blijkt met
name niet dat bij een dergelijke ontbinding per definitie een recht op een
werkloosheidsuitkering ontstaat. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat het
wel de bedoeling is dat de werknemer in een dergelijke situatie een uitkering
ontvangt. 611 Zoals ik ook al in paragraaf 2.4 heb aangegeven kan uit een
aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep worden opgemaakt dat
alsdan een recht op een werkloosheidsuitkering bestaat.612 Alsdan nnoet de

werknemer ook nog aantonen dat hij heeft voldaan aan de vereisten van
artikel 24 lid 1 sub b en c WW (behoud van passende arbeid). In die zin
bestaat bij de werknemer nog altijd een risico.613

610 Kameistukken 1991/1992, 22.545, nr. 3, blz. 121.
611    D. Christe, Aantekening op artikel 7:655 BW, Arbeidsovereenkon}st Bosbladig)
612     Centrale Raad van Beroep 19 april  1994,  Rsv 1994,  228; Centrale Raad van Beroep 20

juli 1993, RSV 1993, 324 en artikel 24 lid 1 sub a WW.
613 Zie hieromtrent impliciet Centrale Raad van Beroep 19 maart 1991, RSV 1991,216.
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4     CAPITA SELECTA

4.1 De persoonlijke toeslag

4.1.1 Inleiding

Een in de praktijk veelvuldig gehanteerde methode om een harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen is de toekenning aan de werknemer
van een persoonlijke toeslag. Hiermee wordt bedoeld het toekennen aan de
werknemer van een individuele financiele component welke regelmatig wordt
uitgekeerd en waarmee wordt beoogd de financiele gevolgen van een wijzi-
ging van een of meerdere arbeidsvoorwaarden te ondervangen. Deze defini-
tie is ruim. De reden hiervoor is dat de exacte omschrijving van de persoon-
lijke toeslag telkens afhankelijk is van de tussen partijen gemaakte afspraken.
Daarbij speelt met name de vraag om welke reden een persoonlijke toeslag
wordt toegekend en voor welke duur. Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

In het kader van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden wordt bij een
werkgever een nieuw systeem van inschaling geintroduceerd. De salarissen
van de betrokken werknemers zullen binnen dit systeem moeten worden
ingepast. Dit betekent dat de werknemer gelijk, lager of hoger wordt inge-
schaald. Bij een gelijke of hogere inschaling zal geen probleem ontstaan.
Wanneer het loon echter lager wordt, zal het verschil moeten worden onder-
vangen. Dit kan gebeuren door het toekennen van de persoonlijke toeslag
aan de desbetreffende werknemer. Concreet betekent dit dat de werkgever
aan de werknemer een salaris uitbetaalt overeenkomstig de nieuwe systema-
tiek. Doordat gelijktijdig een bedrag ten titel van een persoonlijke toeslag aan
hem wordt uitbetaald, blijft de werknemer op een (praktisch) gelijk inkomens-
niveau. Op de salarisspecificatie komt het onderscheid wel naar voren, omdat
beide posten hierop apart staan vermeld.

Alhoewel de werknemer hierdoor financieel praktisch geen direct nadeel
ondervindt, ervan uitgaande dat geen sprake is van een afDouwregeling, is
het de vraag wat de overige gevolgen van deze regeling voor de werknemer
kunnen zijn voor bijvoorbeeld zijn arbeidsrechtelijke positie of de werkne-
mersverzekeringen.2

1           Zie sub-subparagraaf 1.4.2.2.
2       Evenzo kan worden gedacht aan de gevolgen voor de pensioenpositie van de werknemer.

Deze zullen aan de hand van het toepasselijke reglement moeten worden bepaald.
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Ervan uitgaande dat tussen werknemer en werkgever deugdelijke afspra-
ken zijn gemaakt omtrent de wijze waarop de persoonlijke toeslag wordt uit-
betaald en de hoogte hiervan, ontstaat de vraag of een persoonlijke toeslag
mag worden aangemerkt als loon in arbeidsrechtelijke zin. Dit zou tot gevolg
hebben dat de hieromtrent in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bepalingen
van toepassing zijn, waaronder de sanctie op het niet tijdig uitbetalen ervan.3

4.1.2 Persoonlijke toeslag en Ioon

De wet definieert het begrip 'loon' niet. Door de Hoge Raad is uitgemaakt
dat met 'loon' wordt bedoeld: 'de door de werkgever aan de werknemer te
betalen vergoeding, verschuldigd inzake de bedongen arbeid'.4 Het uitbeta-
len van een persoonlijke toeslag vloeit voort uit de tussen partijen bestaande
arbeidsrelatie (en dus uit de bedongen arbeid). Om deze reden zal een per-
soonlijke toeslag in het algemeen als loon in civielrechtelijke zin worden aan-
gemerkt. Deze zienswijze past ook binnen de definitie die de wet hanteert in
de WMM. In artikel 6 van deze wet valt te lezen:

'(...)   onder loon verstaan de geldelijke inkomsten uit hoofde   van de dienst-
betrekking(...)'.

Daarnaast wordt deze definitie van het begrip 'loon' gevolgd door de Kring
van Kantonrechters in aanbeveling 3.3 van de zogenaamde Kantonrechters-
richtlijn (inclusief de daarbij behorende toelichting). Hieruit blijkt dat vaste
en overeengekomen looncomponenten bij het berekenen van een ontbin-
dingsvergoeding (en de B-factor in het bijzonder) worden meegenomen:

'Bij de berekening van B (bcloning) zal worden uitgegaan van het bruto
maandsalaris, in ieder geval vermeerderd met vaste en overeengekomen looncom-
ponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele over-
werkvergoeding en een vaste ploegentoeslag (...)'

Of een persoonlijke toeslag kan worden aangemerkt als (civiel) loon, hangt
uiteindelijk afvan alle feiten en omstandigheden. Dit zal echter veelal wel het
geval zijn omdat het loonbegrip ruim moet worden geYnterpreteerd. Zo
oordeelde de Hoge Raad in het geval van een in de CAO-Beroepsgoederen-
vervoer opgenomen persoonlijke toeslag5:

3      Artikel 7:625 BW.
4     Hoge Raad 6 maart 1998, 19 1998, 527,JAR 1998, 126. Zie voor het loonbegrip in sa-

menhang met andere wetten  ook Van Slooten  1999, biz. 69-113.
5            Hoge  Raad 27 maart  1998 , JAR 1998,99.
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'de persoonlijke toeslag is immers een onderdeel van het bij de CAO
overeengekomen loon'.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de vaststelling dat sprake is van
een looncomponent niet alleen positieve gevolgen voor de werknemer heeft,

bijvoorbeeld doordat dan een recht op vakantiegeld ontstaat. Deze vaststel-

ling brengt naar mijn mening bijvoorbeeld ook met zich mee dat de werk-
gever bu ziekte van de werknemer (binnen de wettelijke criteria) de hoogte

van de persoonlijke toeslag kan verlagen tot 70%; het totale inkomen kan dan
worden gemaximaliseerd tot het niveau van het maximum dagloon.6

4.1.3 Persoonlijke toeslag en sociale zekerheid

Men kan zich afvragen of over een uitbetaalde persoonlijke toeslag sociale

premies verschuldigd zijn. Artikel 4 van de CSV Sociale Verzekeringen (CSV)
definieert 'loon' als 'al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten'. Het
gaat derhalve niet alleen om het 'normale' loon, zoals het maandsalaris, de

vakantietoeslag en de gratificatie. Ook andere (op geld waardeerbare) inko-
mensbestanddelen vallen hieronder. Als voorbeelden hiervan kunnen worden

genoemd: een recht op vrij wonen, een recht op kinderopvang of een recht
op aandelenopties.7 Uit de jurisprudentie blijkt dat het van belang is dat een
verband bestaat tussen het verrichte werk en de verkregen beloning voor de
werknemer (loon).8 Ook inkomensbestanddelen die zien op een toekomstige

uitkering of verstrekking kunnen als loon worden aangemerkt.
In de Regeling waardering loon in natura 2000 wordt aangegeven op wel-

ke wijze loonbestanddelen in natura moeten worden gewaardeerd.9 Evenzo

geeft de wet in artikel 6 CSv aan welke verstrekkingen buiten het loonbegrip
vallen, zoals onkostenvergoedingen. Evenzo wordt in lid 1 sub e Csv de per-
soonlijke aanspraak - een niet uit de arbeidsverhouding voorvloeiend recht -
niet als loon aangemerkt. De in de CSV gehanteerde definitie van het begrip
'loon' is dan ook ruimer dan de definitie die in het Burgerlijk Wetboek wordt

gebruikt, doch sluit aan bij het loonbegrip zoals dat in artikel 10 en 11 van de
Wet op de Loonbelasting wordt gebezigd. Ook een persoonlijke toeslag kan
worden aangemerkt als loon in de zin van de Wet op de Loonbelasting. Dit
betekent dat de werkgever en werkgever verplicht zijn over de persoonlijke
toeslag respectievelijk loon- en inkomstenbelasting af te dragen. Dit heeft dan

ook gevolgen voor de bruto-netto berekening.
Het betalen van een werknemersverzekeringspremie brengt niet auto-

matisch met zich mee dat de werknemer ook daadwerkelijk rechten aan deze

6       Artikel 7:629 BW.
7       Zie hieromtrent Noordam 2000, blz. 358-359.
8        Zie bijvoorbeeld Centrale Raad van Beroep 29 maart 1989, RSV 1989, 300.
9      21 December 1999, Stcrt. 1999, 248.
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verzekering kan ontlenen. Wordt bij het bepalen van het dagloon of het
definieren van de maatrnan rekening gehouden met een persoonlijke toeslag?
Hoe gaan de WW en de WAO hiermee om?

De loongerelateerde werkloosheidsuitkering is gebaseerd op het loon dat
de werknemer in dienstbetrekking verdiende voordat hij werkloos werd. De
hoogte van deze uitkering wordt berekend aan de hand van het dagloon.10
Onder het vigerende recht wordt bij het bepalen van de hoogte van de
werkloosheidsuitkering als dagloon aangemerkt het loon dat de werknemer
gedurende de uitkeringsperiode bij een vijfdaagse werkweek gemiddeld per
dag had kunnen verdienen in het beroep dat hij gewoonlijk uitoefende (tot
het maximumdagloon). Daarbij wordt in de praktijk geen rekening gehouden
met inkomensbestanddelen waarvan het niet zeker is dat de werknemer die
in een toekomstige dienstbetrekking ook zal genieten, zoals een
overwerktoeslag. 11

De regeling van het dagloon is in het besluit Dagloonregels Invoeringswet
stelselherziening sociale zekerheid verder uitgewerkt. 12 Uit dit besluit blijkt
dat gratificaties en bepaalde vergoedingen, waaronder overwerkbeloningen,
feestdagentoeslagen, aandelenopties en gratis producten, in principe niet
worden meegenomen bij de berekening van het uitkeringsloon. Uit de
jurisprudentie blijkt dat de vraag of een inkomensbestanddeel moet worden
meegenomen bij het berekenen van het dagloon afhankelijk is van de
beantwoording van de vraag of het een structureel onderdeel van het
inkomen betreft. Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een dertien-
de maand moet worden meegenomen bij het berekenen van het dagloon
wanneer deze uitkering niet afhankelijk is van bedrijfsresultaten, maar een

13vast bedrag of percentage van het loon bedraagt.
Een persoonlijke toeslag moet in principe worden aangemerkt als een

inkomensbestanddeel dat volledig wordt meegenomen bij het berekenen van
het dagloon. Feitelijk betekent het uitbetalen van een persoonlijke toeslag niet
meer dan dat op de loonspecificatie een gedeelte van het inkomen op een
andere manier wordt vermeld: niet als salaris, maar onder de noemer van
persoonlijke toeslag. Dit volgt uit artikel 7:626 BW: de salarisspecificatie geeft
onder andere aan uit welke bedragen het te betalen loon van de werknemer
is samengesteld.

Dat de persoonlijke toeslag als loon moet worden aangemerkt mag geen
nadelige gevolgen voor de werknemer met zich meebrengen, aangezien par-
tijen dit ook niet hebben beoogd. Deze opvatting wijzigt niet wanneer de

10     Artikel 45 WW en artikel 34 Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.
11    Noordam 2000, blz. 94.
12 Besluit 18 juni 1987, Stcrt. 1987,130.
13 Zie bijvoorbeeld Centrale Raad van Beroep 30 oktober  1985, Rsv 1986,  240 en Centrale

Raad van Beroep 3 februari 2000, usz 1999, 17.
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huidige (interim)regeling, zoals verwoord in het Dagloonbesluit, wordt

vervangen door het bepaalde in artikel 45 WW, volgens welk wetsartikel het

dagloon wordt berekend aan de hand van het loon dat de werknemer in de

periode van 26 weken onmiddellijk voorafgaand aan het begin van de werk-
loosheid gemiddeld verdiende in de dienstbetrekking waaruit hij werkloos is
geworden. Ook dan moet een persoonlijke toeslag als loon worden aange-

merkt.
Voorts kan ook een probleem ontstaan met betrekking tot de WAO.

Evenals de WW gaat deze uit van de berekening van het dagloon. Daarnaast
kan een probleem ontstaan bij het bepalen van de maatman. Bij het bepalen
van de hoogte van het toepasselijke dagloon moet worden uitgegaan van
artikel 14 WAO. Dit geeft aan dat voor de berekening van een uitkering als
dagloon wordt beschouwd het inkomen dat de uitkeringsgerechtigde gedu-
rende een vijfdaagse werkweek gemiddeld per dag had kunnen verdienen

wanneer hij niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest en de werkzaamheden

die hij in zijn beroep gewoonlijk verrichtte nog steeds had uitgevoerd. Hierbij
wordt het loonpeil gehanteerd dat gold op de dag van het ingaan van de
arbeidsongeschiktheid. Deze regeling is verder uitgewerkt in het Dagloonbe-
sluit. 14 Voor wat betreft het gebezigde loonbegrip moet weer worden aange-

haakt bij de definitie die in de CSV is terug te vinden.

4.1.4 Condusie

Op grond van het bovenstaande kom ik tot de conclusie dat het toekennen
van een persoonlijke toeslag voor de werknemer geen nadelige gevolgen

heeft. Bij het toekennen van een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheids-

uitkering, het bepalen van de hoogte een ontslagvergoeding en de loondoor-
betaling bij ziekte blijft de persoonlijke toeslag worden aangemerkt als een
loonbestanddeel waarmee rekening wordt gehouden, vanzelfsprekend totdat
de persoonlijke toeslag is afgebouwd. Wel wijs ik erop dat het niet is
uitgesloten dat wel een (negatief) gevolg bestaat voor de (pre)pensionerings-
mogelijkheden. Of een persoonlijke toeslag wordt meegenomen bij de

pensioenopbouw of de berekening van een eventuele VUT-uitkering is
afhankelijk van de tekst van de betrefTende regelingen. Dit gaat ook op ten
aanzien van de vraag of de persoonlijke toeslag jaarlijks meedoet met de

algerrlene loonsverhoging. Dit is niet vanzelfsprekend, maar zal tussen partij-
en moeten worden afgesproken. Wanneer hieromtrent niets is afgesproken
moet worden teruggegaan naar de toepasselijke reglementen. Veelal wordt
daarin het begrip 'loon' gedefinieerd. Hieruit moet worden opgemaakt of de
persoonlijke toeslag moet worden aangemerkt als loon in de zin van die

regelingen. Eventueel moeten aanvullende afspraken worden gemaakt.

14    SVR-besluit 20 april 1967, Stcrt. 1967,126.
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Ook speelt de omschrijving van het recht op een persoonlijke toeslag een
rol. Is de persoonlijke toeslag bijvoorbeeld alleen gebonden aan een functie of
aan de duur van het dienstverband? In het eerste geval is het mogelijk dat de
toeslag vervalt als de werknemer een andere (hogere) functie aanvaart. Het
kan betekenen dat de werknemer hierdoor in zijn carri6reperspectief wordt
beperkt.

In   paragraaf  2.3   is de gelijke behandeling van werknemers besproken.
Aldaar is aangegeven dat naar huidig recht gelijke gevallen wellicht gelijk
moeten worden beloond. Ik kwam daarbij tot de conclusie dat een dergelijke
regel in mijn ogen (onder verwijzing naar de contractvrijheid) niet wenselijk
is. Maar ook als dit principe wel wordt geaccepteerd, kan een persoonlijke
toeslag in het kader van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden worden
afgesproken. Er bestaat dan immers een objectieve rechtvaardigingsgrond
voor een verschil in beloning. Sterker nog, met het toekennen van de per-
soonlijke toeslag wordt juist een gelijke behandeling van werknemers beoogd.
Hierdoor is het immers mogelijk om alle betrokkenen in hetzelfde belonings-
systeem in te passen.

4.2 Het personeelshandboek

Veel bedrijven maken (al dan niet in samenhang met een CAO) gebruik van
interne bedrijfsregelingen. Deze worden veelal gebundeld in 66n stuk, vaak
'personeelshandboek'  of 'arbeidsvoorwaardenreglement'  genaamd.15 Opval-
lend genoeg wordt in de literatuur (nagenoeg) geen aandacht aan dit feno-
meen besteed. Juist bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden ontstaat de
vraag naar de juridische status van het personeelshandboek.

Bij gebrek aan een specifieke wettelijke regeling inzake het personeels-
handboek moet de status ervan worden bepaald aan de hand van het 'nor-
male' recht. Daarbij kan meteen worden geconstateerd dat het personeels-
handboek geen CAO is, aangezien het uiterst zelden voldoet aan de criteria
zoals omschreven in de Wet CAO. Voorts zal het personeelshandboek de in-
stemming van de ondernemingsraad behoeven voorzover het betrekking
heeft op aangelegenheden die op grond van een afspraak of op basis van
artikel  27  lid   1 WOR vallen onder het instemmingsrecht  van de onderne-
mingsraad. 16

Zoals hierboven reeds aangegeven bevat een personeelshandboek een di-
versiteit van regelingen:
1. primaire/essentiEle arbeidsvoorwaarden: loongebouw, pensioenrege-

ling, etc.

15      Dit mag overigens niet worden verward met het vroegere arbeidsreglement.
16 Zie bijvoorbeeld artikel 27 lid 3 WOR en Hoge Raad 7 oktober  1988, 47 1989,335 IBM.
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2. secundaire/niet-essenti8le arbeidsvoorwaarden: spaarloon, kinderop-
vang, collectieve verzekeringen, etc.

3. tertiaire arbeidsvoorwaarden: onkostenregelingen, etc.
4. bedrijfsprocedurele aspecten: ziekmeldings- en klachtenprocedures, etc.

De toepasselijkheid van het personeelshandboek vloeit veelal voort uit een

beding in de individuele arbeidsovereenkomst. Hierdoor wordt het perso-
neelshandboek geincorporeerd in de individuele arbeidsovereenkomst en is
derhalve hierop van toepassing. Wanneer dit niet is gebeurd rnoet aan de
hand van iedere individuele bepaling worden bekeken of deze van zodanige
aard is dat sprake is van een wederzijdse binding. Hierbij valt te denken aan
de verworvenrechtendiscussie die in paragraaf 2.2 is gevoerd. Wanneer aan

dit bindingsvereiste niet wordt voldaan is sprake van beleid door de werk-
gever dat wordt beheerst door het goed werkgeverschap, het goed werkne-

merschap en eventuele rechten op gelijke behandeling (zie paragraaf 2.3).
Niet mag worden vergeten dat sommige regelingen niet zozeer arbeidsvoor-

waardelijk zijn, maar direct vallen onder het instructierecht van de werk-
gever. Voorbeelden hiervan zijn de ziekmeldings- en de vakantieaanvraag-
procedure. Deze regelingen zijn dan ook zonder een hiertoe strekkende
afspraak te wijzigen. Vanzelfsprekend zal de werknemer van deze regelingen
en de wijziging hiervan wel op de hoogte moeten zijn.

De aard van een regeling speelt met name een rol op het moment dat het

personeelshandboek wordt gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van een
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Voorzover sprake is van een rege-
ling op basis van het instructierecht staat het de werkgever in principe vrij om
van het wijzigingsrecht gebruik te maken (zie subparagraaf 3.1.3). Daarnaast

speelt de vraag een rol of een incorporatiebeding of eenzijdigewijzigings-
beding in de individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen. Bovendien kan

bij de uiteindelijke beoordeling van de wijziging meespelen of de onderne-

mingsraad met het wijzigingsvoorstel heeft ingestemd. Het komt bijvoorbeeld
regelmatig voor dat een ondernemingsraad beschikt over een instemmings-
recht ten aanzien van het gehele personeelshandboek. In dit kader kan het
IBM-arrest van de Hoge Raad een rol spelen, waarin deze heeft aangegeven
dat een beroep van individuele medewerkers op strijd met de redelijkheid en
billijkheid niet snel zal kunnen worden aanvaard wanneer door de onderne-
mingsraad tegen de inhoud van de wijziging geen bezwaar is gemaakt. 17

17       Hoge Raad 7 oktober 1988, jy/ 1989, 335 (IBM).
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4.3 Aandachtspunten bij het uitvoeren van een harmonisatie

4.3.1 Inleiding

In het voorgaande heb ik aandacht besteed aan de beantwoording van de
vragen welk systeem het meest geschikt is om een harmonisatie van arbeids-
voorwaarden door te voeren, en wat de juridische grondslag van een harmo-
nisatie is. Thans kom ik aan de meer algemene vraag aan welke eisen een
harmonisatieprocedure moet voldoen. Hoe kan in de praktijk tot een harmo-
nisatie van arbeidsvoorwaarden worden gekomen? Aan deze vraag wordt
hieronder aandacht besteed.

De uitvoering van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan grofweg
in vier fases worden onderverdeeld, te weten:
-        fase 1: inventarisatie;
-       fase 2: plan van aanpak met tijdspad;
-       fase 3: implementatie;
-    fase 4: evaluatie en bijsturing.

Deze fases worden in het hierna volgende nader besproken. Daarbij teken
ik aan dat een aantal zaken voortdurend, gedurende het hele proces van
harmonisatie speelt. Deze komen allereerst aan de orde.

Het traject van de harmonisatie moet voortdurend met de grootste zorg-
vuldigheid worden gevolgd. Dit vloeit vanuit een juridisch oogpunt voort uit
het goed werkgeverschap. Daarnaast moet rekening worden gehouden met
psychologische factoren: voorkomen moet worden dat het traject gepaard
gaat met onrust en ontevredenheid onder de werknemers, zodat een ave-
rechts effect wordt bereikt.

In het kader van deze zorgvuldigheid is een goede communicatie van
essentieel belang. Deze communicatie ziet allereerst op voorlichting aan de
individuele werknemers. Hierbij valt te denken aan voorlichtingsbijeenkom-
sten, folders en de mogelijkheid om individueel vragen te stellen. Daarnaast is
ook een rol weggelegd voor de vertegenwoordigers van de werknemers, te
weten de vakbond, de ondernemingsraad of de  PVT. Op grond van  de wet en
hun achterban kunnen zij een (onderhandelings-)positie afdwingen. Daar-
naast kunnen zij binnen het inventarisatietraject (fase 1) een belangrijke rol
spelen. Zij kunnen er immers voor zorgen dat binnen de organisatie arbeids-
rust wordt bereikt en dat werknemers over de streep worden getrokken om
de beoogde wijziging te accepteren.

Ook is gebleken dat wanneer een aantal weigerachtige werknemers
bestaat, de rechter kan worden geadiBerd. Deze ontkomt veelal niet aan het
uitvoeren van een soort redelijkheidstoets. Diverse malen is gebleken dat de
rechter bij deze toets ook aandacht besteedt aan de opvatting van de vakor-
ganisatie en de ondernemingsraad. Ook met het oog hierop kan het verstan-
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dig zijn om overleg met deze belangenbehartigers te voeren en hun goed-
keuring te verkrijgen.

4.3.2 Fase  1:  inventarisatie

Wanneer een werkgever de wens heeft opgevat om tot een harmonisatie van
de toepasselijke arbeidsvoorwaarden binnen de arbeidsorganisatie over te
gaan, bijvoorbeeld na een fusie of overname, moet hij, alvorens daadwerke-
lijk tot uitvoering van de harmonisatie over te gaan, eerst een inventarisatie
maken.

De eerste vraag die dan speelt is wat de reikwijdte van de harmonisatie

moet zijn: is een algehele harmonisatie van alle arbeidsvoorwaarden wense-

lijk is gaat het alleen om enkele onderdelen, bijvoorbeeld een pensioen- of
een vakantieregeling? Evenzo is van belang of de harmonisatie betrekking
heeft op het gehele ofeen gedeelte van het personeel.

Ook moet de werkgever de randvoorwaarden voor de harmonisatie

opstellen: moeten de arbeidsvoorwaarden kwalitatief gelijkwaardig zijn,
financieel dezelfde kostenpost omvatten, etc. Hieraan gekoppeld speelt ook
de vraag of het toepasselijke HRM-beleid moet worden aangepast, bijvoor-
beeld door een omschakeling naar een prestatiebeloning. Deze aanpassing
van het HRM-beleid zal bij een fusie of overname ook noodzakelijk zijn
omdat de verschillende personeelsafdelingen worden samengevoegd. Ook
moeten randvoorwaarden worden ontwikkeld voor de wijze waarop het
traject wordt ingegaan, zoals aanvullende faciliteiten voor de afdeling perso-
neelszaken.

Daarnaast moet een algehele inventarisatie plaatsvinden van alle binnen
de arbeidsorganisatie van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Dit geldt
voor collectieve regelingen, zoals CAO, personeelshandboek en reglementen,
maar ook voor de individuele aanspraken, zoals extra vrije dagen en speciale
vergoedingen. In de praktijk gebeurt dit vaak door aan iedere werknemer een
brief te sturen waarin zijn status in het personeelsdossier wordt weergegeven,

waarop de werknemer indien nodig kan reageren. Hiermee kan de basis
worden gelegd voor de tweede fase, het opstellen van een plan van aanpak.

Voor wat betreft de communicatie is het verstandig om de vakorganisaties
en de ondernemingsraad vroegtijdig van het voornemen tot harmonisatie op
de hoogte te stellen. Het valt te voorzien dat een ondernemingsraad ook

instemmingsaanvragen in dit kader kan verwachten. Met het oog op artikel
24 WOR zal de bestuurder tijdig aan de ondernemingsraad moeten meedelen
welke instemmingsaanvragen hij kan verwachten (en eventueel afspraken
maken omtrent het te verwachten vervolgtraject).
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4.3.3 Fase 2: plan van aanpak met tijdspad

Na de inventarisatiefase komt de tweede fase in zicht: het opstellen van een
plan van aanpak. Dit kan worden gezien als het belangrijkste onderdeel van
het geheel. De gedachte om tot een harmonisatie over te gaan moet nu wor-
den uitgewerkt tot een concreet plan. Dit plan bestaat uit een procedureel en
een inhoudelijk deel. Beide aspecten zullen nader worden bekeken.

Het procedurele aspect is van groot belang. Hierboven is reeds enkele
malen aangegeven dat het betrachten van zorgvuldigheid bij de procedure
van essentieel belang is. Om deze reden is in ieder geval de communicatie
met de betrokken medewerkers (en hun vertegenwoordigers) van essentieel
belang. 18 Daarnaast moet het plan van aanpak een algemeen kader schetsen,
waarbij de mogelijkheid bestaat om hiervan in individuele gevallen af te
wijken (hardheidsclausule).19  Het  kan immers voorkomen  dat een bepaalde
collectieve regeling voor een individuele werknemer negatief uitvalt. Dit
negatieve gevolg moet bovendien van zodanige aard zijn dat de redelijkheid
en billijkheid verlangen dat in casu een andere (aanvullende) regeling wordt
getroffen.20

Het plan van aanpak kan voorzien in een commissie waaraan
werknemers geschillen kunnen voorleggen. De procedure bij deze commissie
en de samenstelling ervan kan op vele manieren vorm krijgen: in sommige
gevallen is sprake van een adviescommissie, die de werkgever slechts advi-
seert met betrekking tot door werknemers geuite klachten; in andere gevallen
is gekozen voor een arbitragecommissie, waarvan de uitspraak voor partijen
bindend is. De samenstelling van de commissie is veelal paritair. Dit betekent
dat hierin vertegenwoordigers zitting hebben van de zijde van zowel de
werkgever als de werknemers. Het voordeel van een dergelijke commissie is
het laagdrempelige karakter ervan. De ervaring leert dat een werknemer niet
snel een procedure aanspant tegen zijn werkgever zolang het dienstverband
nog voortduurt. Daarenboven brengt dit wellicht onevenredig hoge kosten
met zich mee. Een geschillencommissie kan dan een goede optie zijn. Voor
deze commissie bestaat ook de mogelijkheid om te bemiddelen tussen werk-
gever en werknemer.

Voor wat betreft de inhoudelijke kant van de zaak wordt gewezen op
paragraaf 1.4, alwaar de belangrijkste overgangsmodellen zijn beschreven.
De  werkgever zal een keuze moeten maken tussen een of meerdere modellen.

18  Dit is bovendien inherent aan het in Nederland vecial toegepaste poldermodel. Zie
bilvoorbeeld kantonrechter Amsterdam 18 september 2002,JAR 2002,232.

19    Zic ook Grapperhaus 1999, biz. 132-133.
20 Een bekend voorbeeld hiervan is de werknemer die in goed vertrouwen op basis van zijn

salaris een hypotheek heeft afgesloten, maar deze door een eventueel lager loon na de
harmonisatie niet meer kan dragen.
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Bij de totstandkoming van een harmonisatie wordt in de praktijk vaak ook

de omgekeerde weg gevolgd. De randvoorwaarden worden door de werkge-
ver opgesteld, waarna de ondernemingsraad in de gelegenheid wordt gesteld
om binnen deze randvoorwaarden een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden op
te stellen.

Tot slot moet een tijdspad worden opgesteld waarbinnen alles wordt

uitgewerkt.
Ook kan in deze fase worden besloten om terug te keren naar fase 1 ofhet

harmonisatietraject te beeindigen, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een
harmonisatietraject (onder de gegeven randvoorwaarden) niet haalbaar is.
Dit kan zich voordoen bij de ineenvlechting van de verschillende pensioen-
regelingen. Eventueel kan worden besloten tot een partidle harmonisatie.

4.3.4 Fase 3: implementatie

Nadat het voorgaande tot een concreet plan van aanpak heeft geleid, zal dit
eventueel geheel of gedeeltelijk ter instemming aan de ondernemingsraad/

personeelsvertegenwoordiging en/of ter beoordeling aan de vakbond moeten

worden voorgelegd. In ieder geval is het verstandig om ook in deze derde

(cruciale) fase veelvuldig overleg met alle betrokkenen te voeren.

Nadat het plan van aanpak definitief is geworden kan het worden

uitgevoerd (geimplementeerd). Ook daarbij is een goede communicatie met
de werknemers, bijvoorbeeld door middel van voorlichtingspamfletten of
bijeenkomsten, van groot belang. Daarenboven blijkt het veelal wenselijk om
alle wijzigingen in een persoonlijk gesprek aan de werknemers toe te lichten.
Het voordeel hiervan is bovendien dat op deze wijze ook op een deugdelijke

wijze kan worden geinventariseerd of er een beroep op de hardheidsclausule

zal worden gedaan. Voorts moet de werkgever de 'oude' relaties met derden

afwikkelen, door bijvoorbeeld het beeindigen van uitvoeringscontracten of
het veranderen van Uwv-administratiekantoor.

Zodra werkgever en werknemer vervolgens tot een akkoord komen

omtrent de harmonisatie is het van belang om de gemaakte afspraken
duidelijk schriftelijk vast te leggen - ter voorkoming van eventuele geschillen

in de toekomst. Bovendien vloeit dit voor een belangrijk gedeelte voort uit
artikel 7:655 BW. Wel moet ervoor worden gewaakt dat de werknemer niet al
te veel onder (tijds)druk wordt gezet. De jurisprudentie heeft uitgewezen dat
de werknemer alsdan wellicht alsnog onder het contract uit kan komen. Het
heeft dan ook de voorkeur om de nieuwe arbeidsovereenkomst niet direct in
het gesprek waarin een en ander wordt toegelicht uit te reiken en direct te
laten ondertekenen.
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4.3.5 Fase 4: evaluatie en bijsturing

Tot slot volgt de vierde fase. Hierin wordt het traject intern - onder meer
met de betrokken overlegpartners - ge2valueerd. Dit is van belang om te
bekijken of wellicht nog knelpunten zijn ontstaan die niet waren voorzien.
Vervolgens kan hierop nog worden bijgestuurd. Daarenboven kan uit de
evaluatie nog worden geleerd voor de toekomst, bijvoorbeeld met betrekking
tot de toepassing van het HRM-beleid binnen de organisatie.
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5        CONCLUSIE
EN AANBEVELINGEN

5.1 Inleiding

De contractvrijheid staat onder druk. Dit is mede het gevolg van een
maatschappelijke ontwikkeling waarbij de wetgever (lees: de politiek) besluit
om beleidsmatige redenen in te grijpen in de individuele contractverhouding

van partijen. De arbeid-en-zorgwetgeving vormt hier een goed voorbeeld
van. Voorts is de rechtspraak geneigd om de verhouding tussen werkgever en
werknemer steeds meer als gelijkwaardig te zien. Een goed voorbeeld hiervan
vormt de ontwikkeling van het goed werknemerschap als tegenpool van de

verplichtingen (waaronder het goed werkgeverschap) van de werkgever.
Ik heb dan ook betoogd dat moet worden voorkomen dat binnen het

Nederlandse arbeidsrecht de institutionele theorie als uitgangspunt wordt
genomen. Ik acht het meer gepast om van de contractuele theorie uit te gaan.

Hierbij kunnen enige institutionele invloeden niet worden voorkomen. Dit
vloeit voort uit de aard van de onderlinge relatie, in het bijzonder de onder-
geschiktheid van de werknemer. Dit principe komt ook terug in de proble-
matiek inzake verworven rechten en de algemene onderlinge gelijke behan-

deling van werknemers. Ook de wijziging van een arbeidsvoorwaarde in het
kader van een overgang van onderneming moet in dit licht worden gezien.

Het ligt voor de hand dat bij het doorvoeren van een aanpassing in de
arbeidsovereenkomst de onderlinge consensus als uitgangspunt wordt geno-
men. Ook een CAO kan als een (indirecte) consensus worden gezien. Deze
consensus kan mondeling of schriftelijk worden bereikt. Wel zal de werkgever
aan zijn mededelingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 7:655 BW moeten
voldoen. Alhoewel dit wellicht niet in de vorm van een vaststellingsover-
eenkomst kan plaatsvinden, betekent dit dat de werknemer in principe wel
aan het bereikte akkoord gebonden is. De werkgever zal de werknemer op
het moment van het aangaan van de overeenkornst deugdelijk moeten
voorlichten over de reden voor de beoogde aanpassing en de gevolgen ervan
voor de werknemer. Dit vloeit voort uit het goed werkgeverschap.

In het derde hoofdstuk is aandacht besteed aan de diverse juridische

mogelijkheden die bestaan om tot een eenzijdige aanpassing van een
arbeidsovereenkomst te komen. Geconcludeerd kan worden dat de juridische
mogelijkheden en toetsingscriteria nogal uiteen lopen. Een algemene regeling
om tot een wijziging van de inhoud van een arbeidsovereenkomst te komen
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ontbreekt in Nederland. Bovendien blijkt de stelling van de minister ten tijde
van zijn adviesaanvraag aan de SER inzake de afschaffing van het arbeids-
reglement te kort door de bocht te zijn geweest. 1 Zonder enige onderbouwing
stelde hij dat de rechter aan de hand van de redelijkheid en billijkheid tot een
beslissing moet komen, waarbij als uitgangspunt geldt dat een eenzijdige
wijziging van de inhoud van de arbeidsovereenkomst niet is toegestaan.

In dit hoofdstuk wordt getracht te bekijken of tussen de diverse harmoni-
satiemogelijkheden parallellen zijn te trekken en hoe deze in verhouding tot
de buitenlandse regelingen moet worden gezien. Bovendien moet worden
bekeken welke posities de diverse betrokken partijen kunnen innemen.

Bij het vergelijken van de diverse mogelijkheden moet goed in het oog
worden gehouden dat iedere optie is gebaseerd op een andere rechtsgrond
met ieder weer zijn eigen toetsingscriteria. In concreto zijn, naast het
gezamenlijk akkoord, respectievelijk onderzocht het eenzijdigewijzigings-
beding, het goed werkgever- en werknemerschap, de onvoorziene omstandig-
heid (al dan niet in combinatie met de speciale fusieregeling), de afspraak met
de vakorganisatie, de afspraak met de ondernemingsraad en de ontslagoptie
(opzegging en ontbinding). Concreet kan een onderscheid worden gemaakt
tussen de collectieve en de individuele aanpassingsmogelijkheid. Volledig-
heidshalve wil ik er nog op wijzen dat in paragraaf  1.5 is gebleken  dat  de
Nederlandse regelgeving ook niet voorziet in een internationale harmonisa-
tie. De nationale regelgevingen zijn hiertoe niet geEquipeerd. Wel kan door
middel van een internationaal HRM-beleid enige eenheid worden bereikt.

52 De collectieve benadering

Vanuit een bedrijfsmatige optiek geniet de collectieve benadering van een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden de voorkeur. Er zijn dan immers
slechts een beperkt aantal onderhandelingspartijen. Gebleken is cchter dat de
mogelijkheden om in Nederland met de ondernemingsraad afspraken te
maken die individuele werknemers binden, minimaal is. Dit is slechts anders
wanneer in de individuele arbeidsovereenkomsten een incorporatiebeding is
opgenomen. Een andere in de praktijk ook regelmatig gehanteerde optie is
het bereiken van een akkoord met de vakorganisatie(s), al dan niet in de vorm
van een CAO.

De vakorganisatie is in staat om zijn leden te binden. Dit volgt uit artikel
9 en  12 Wet CAO. Alsdan moeten de gemaakte afspraken wel in de vorm van
een CAO worden gemaakt en bij de minister worden gemeld overeenkomstig
artikel 4 van de Wet LV. Wanneer de afspraken niet in de vorm van een CAO

1 Brief minister Szw :lan SER d.d.  16 libruari 1990, opgenomen als bijlage in SER-advies
94/06
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worden gemaakt, kan binding van de leden van de vakorganisatie worden

aangenomen op basis van hun lidmaatschap.
Het afsluiten van een harmoniserings-CAO blijkt echter op een aantal

hobbels te stuiten. Zo creBert een CAO alleen een tijdelijke situatie. De maxi-
male afsluitingsduur is immers vijfjaren. Daarnaast bestaat de moeilijkheid
dat het niet mogelijk is middels een CAO afspraken in individuele arbeids-
overeenkomsten die boven de CAO uitsteken, in alle arbeidsovereenkomsten
op een negatieve wijze aan te passen. Hiertoe zijn in ieder geval ondubbel-

zinnige afspraken noodzakelijk. Voorts zijn niet-leden van een contracte-
rende vakorganisatie niet gebonden aan de gemaakte afspraken. Blijkens
artikel 14 Wet CAO zullen zij van de CAO wel de lusten ondervinden, maar
niet de lasten. Dit is anders wanneer bijvoorbeeld een incorporatiebeding in
de individuele arbeidsovereenkomsten is opgenomen. Door deze beperkingen
wordt implementatie van een harmoniserings-CAO bemoeilijkt. Het doel
(eenvormige arbeidsvoorwaarden) wordt immers pas bereikt wanneer alle
arbeidsovereenkomsten zijn aangepast. Deze bezwaren laten in mijn ogen
onverlet dat een CAO een zeker niet te onderschatten middel is om een
harmonisatie te bewerkstelligen. In ieder geval wordt hiermee een harmoni-
satie bereikt van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de betrokken
vakorganisaties, in ieder geval voor de middellange termijn. Veelal zal dit ook
voldoende reden zijn voor de niet-leden/werknemers om het harmonisatie-
voorstel te accepteren.

Volledigheidshalve wijs ik er wel op dat de goedkeuring van de vakorgani-
satie en/of de ondernemingsraad wel een reflexwerking kan hebben bij de
individuele toets of van de werknemer mag worden verwacht dat hij mee-
werkt aan een voorgestelde wijziging van zijn arbeidsvoorwaarde. In het IBM-
arrest overwoog de Hoge Raad al dat2

'een beroep van individuele werknemers op strijd met redelijkheid en billijkheid
niet licht zal kunnen worden aanvaard, wanneer door de ondernemingsraad tegen
de inhoud van de wijziging geen bezwaar is gemaakt'.

In dit onderzoek heb ik ook andere vindplaatsen in literatuur en rechtspraak
aangegeven waar deze opvatting te vinden is.3 Evenzo wijs ik op de wetsge-
schiedenis van het eenzijdigewijzigingsbeding. Ik ben van mening dat terecht
aan de ondernemingsraad een belangrijke stem mag worden gegeven. De
leden van een ondernemingsraad beschikken immers over rechtsbescherming
en kunnen voor rekening van de ondernemer een deskundige raadplegen.
Hierdoor kunnen zij tot een deugdelijk oordeel komen. De klacht dat de

2        Hoge Raad 7 oktober 1988, 19 1989, 335.
3            Zie  bijvoorbeeld de brief van de minister  van  SZW  aan  de  SER  d.d. 16 februari   1990,

opgenomen in SER-advies 94/06, biz. 138 e.v.
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ondernemingsraadsleden onvoldoende afstand zouden kunnen nemen van de
problematiek acht ik ongegrond. De praktijk leert anders. Vakorganisaties
daarentegen kunnen ook andere dan het ondernerningsbelang voorop stellen.
Hierbij valt te denken aan macro-economische belangen of CAO-onder-
handelingen bij andere bedtijven. Ik pleit in deze dan ook voor een gelijke
positie van ondernemingsraden en vakorganisaties.

5.3 Beperkingen in de collectieve benadering

Probleem bij deze indirecte werking blijft de doorwerking van de gemaakte
afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst. Om deze reden heb ik
gepleit voor doorwerking van de afspraken tussen ondernemingsraad en de
werkgever in de individuele arbeidsovereenkomst. Ik wil dit echter niet
doortrekken tot een (stemming op een) personeelsvergadering. Alsdan zou
het nog maar de vraag zijn of de werknemers niet onder druk staan en in
volledige onafhankelijkheid kunnen beslissen, en of zij over alle relevante
informatie beschikken. Bij een ondernemingsraad spelen deze kwesties niet,
nu het informatierecht en de rechtsbescherming wettelijk zijn geregeld. De
ondernemingsraad kan zelf bijvoorbeeld een externe deskundige raadplegen.

Geconconcludeerd kan worden dat het collectieve arbeidsrecht de werk-
gever geen mogelijkheid biedt om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen,
in het bijzonder in het kader van een harmonisatie van arbeidsvoorwaar(len.
Allereerst brengt de aard van het collectieve arbeidsrecht met zich mee dat
de werkgever hiertoe altijd een akkoord moet sluiten met vakorganisatie of
ondernemingsraad. Reeds hierdoor is van een zuivere eenzijdigewijzigings-
bevoegdheid geen sprake. Bovendien blijkt een bereikt akkoord niet altijd
direct door te werken in de individuele arbeidsovereenkomsten van alle be-
trokken werknemers. Een vakorganisatie kan immers niet-leden niet binden.
Bovendien is het niet altijd mogelijk om arbeidsvoorwaarden eenzijdig in
negatieve zin te wijzigen, in het bijzonder wanneer deze tot de essentialia van
de arbeidsovereenkomst behoren. Evenzo beschikt een ondernemingsraad
niet over de mogelijkheid om de individuele werknemers te binden. Dit laat
vanzelfsprekend onverlet dat van de visie van een collectieve belangenbehar-
tiger wel een indirecte (reflex)werking uitgaat, in het bijzonder bij het bepalen
van de redelijkheid van een voorstel.

Dit is anders wanneer in de individuele arbeidsovereenkomsten een incor-
poratiebeding is opgenomen. De collectieve belangenbehartiger is dan door
de individuele werknemer gemandateerd om namens hem te onderhandelen.
Een dergelijk beding is niet gelijk aan het eenzijdigewijzigingsbeding. Door
het incorporatiebeding gelden de (aangepaste) collectieve arbeidsvoorwaar-
den binnen de individuele arbeidsrelatie. Er is dan echter geen sprake meer
van collectief, maar van individueel arbeidsrecht.
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Volledigheidshalve wijs ik erop dat deze conclusie in de pas loopt met de
ons omringende landen. Ook daar blijkt dat een collectief akkoord niet sterk
genoeg is om alle werknemers te binden. Hromadka ziet dit als een gemis en
heeft in Duitsland gepleit voor een wetswijziging nu naast het TanTook de
Betriebsvereinbarung en  de  Anderungskundigung niet in staat blijken te zijn
om collectieve wijzigingen in arbeidsovereenkomsten te bewerkstelligen.4

5.4 De individuele benadering

Met name bij de individuele mogelijkheden om tot een aanpassing van een
arbeidsovereenkomst te komen in het kader van een harmonisatie van ar-
beidsvoorwaarden spelen de verschillende rechtsgronden en de daarbij beho-
rende toetsingscriteria een rol. Iedere mogelijkheid kent een eigen toetsings-
kader, waarbij telkens moet worden beoordeeld of hiermee een harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden kan worden bewerkstelligd.

Bij de individuele wijzigingsmogelijkheden speelt de onvoorziene omstan-
digheid (al dan niet in de fusievariant) geen rol van betekenis. Gebleken is dat
een fusie of overname niet als een onvoorziene omstandigheid kan worden
aangemerkt in de zin van deze wettelijke regeling.

In tegenstelling tot Duitsland (Anderungskundigun6 kent ons land geen
speciale procedure om de werknemer te ontslaan onder gelijktijdige aanbie-
ding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met gewijzigde arbeidsvoorwaar-
den. De vraag rijst of dit binnen het huidige ontslagrecht mogelijk is. Hierbij
kan worden gekozen voor een tweetal benaderingen, te weten een gedeelte-
lijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst voor de te wijzigen arbeids-
voorwaarden, of een algehele betindiging onder gelijktijdige aanbieding van
een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket. De beeindiging van de arbeidsrelatie
wegens een verstoorde arbeidsrelatie in verband met een weigering om het
nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket te accepteren laat ik verder buiten
beschouwing omdat dit een afgeleid probleem vormt.

Gebleken is dat het in principe niet mogelijk is om vanwege een weigering
van de werknemer om mee te werken aan een harmonisatie van de arbeids-
voorwaarden een ontslagvergunning ten behoeve van een opzegging van de
arbeidsovereenkomst te krijgen. Het Ontslagbesluit kent geen hiertoe strek-
kende ontslaggrond. Bovendien kan deze reden niet worden aangemerkt als
een redelijke reden in de zin van artikel 3: 1 van het Ontslagbesluit. Hiervoor
moeten meer argumenten worden aangevoerd, zoals rechtsmisbruik door de
werknemer of strijd met het goed werknemerschap. Deze mag echter - mede
in aanmerking nemende de contractuele benadering - niet snel worden aan-
genomen. Wel blijkt dat een aantal kantonrechters hier op dit moment
anders over denken en daarbij aansluiting zoeken bij het Taxi-Hofmanarrest,

4 Hromadka 19962, biz. 1239 e.v.
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waardoor een werknemer niet kon weigeren over een aanpassing te praten.
Zelfs wanneer het CWI al toestemming verleent is het niet mogelijk om de
arbeidsovereenkomst gedeeltelijk op te zeggen, dat wil zeggen: voor het ge-
deelte dat moet worden gewijzigd. Alsdan zal de gehele arbeidsovereenkomst
moeten worden opgezegd (eventueel onder gelijktijdige aanbieding van een
nieuwe arbeidsovereenkomst). In het verlengde hiervan heb ik reeds betoogd
dat ik een eenvoudige aanpassing van het Ontslagbesluit niet wenselijk acht.

Ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW in
verband met een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (in het bijzonder na
een fusie  of een overname) stuit op problemen. Deze procedure ziet immers
op een bei:indiging en niet op een aanpassing van de arbeidsrelatie. Boven-

dien ligt in deze procedure de nadruk op snelheid. Hierdoor is in deze proce-
dure minder plaats voor een uitgebreid onderzoek naar de (financiele) gevol-
gen voor de werknemer en de redelijkheid van de wijziging. Dit nog los van
het feit dat een eenzijdigewijzigingsbevoegdheid in mijn ogen restrictief moet
worden toegepast, waarbij het in ieder geval niet mogelijk is om de essentialia
te wijzigen.

In de Duitse wetgeving is de Anderungskundi*ung opgenomen: de werk-
gever zegt de arbeidsovereenkomst op onder gelijktijdige aanbieding van
nieuwe arbeidsovereenkomst met de gewijzigde arbeidsvoorwaarden. De
werknemer kan dit aanbod accepteren, verwerpen of onder protest accepte-
ren.  Uiteindelijk moet de rechter oordelen of de betindiging van de arbeids-
overeenkomst (en dus het aanbod) 'sozial ungefertigi is. Het is echter niet
mogelijk om middels een Anderungskund/ ung na een fusie of een overname
een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen.

Het eenzijdigewijzigingsbeding kent een aparte regeling in de wet.5 Het is
de werkgever toegestaan om een eenzijdigewijzigingsbeding in een arbeids-
overeenkomst op te nemen. Hien'an kan echter pas rechtsgeldig gebruik
worden gemaakt wanneer zich bij de werkgever een zwaarwichtige reden
voordoet: een objectieve omstandigheid waarbij van de werkgever niet in
redelijkheid kan worden verlangd dat hij de op dat moment geldende
arbeidsvoorwaarde(n) onverkort blijft toepassen. Hier tegenover staat het
goed werknemerschap, in het bijzonder in verhouding tot het Taxi Hofman-
criterium: van een goed werknemer mag worden verwacht dat hij de door de
werkgever gevraagde aanpassingen van de arbeidsrelatie op een positieve
wijze benadert. Deze opvatting impliceert dat partijen dus nog wel tot
daadwerkelijke afspraken moeten komen. Het betreft dan ook een indirecte
eenzijdigewijzigingsbevoegdheid, in tegenstelling tot het eenzijdigewijzigings-
beding, dat een directe doorwerking kent.

Dit laatste verschil vervaagt in de praktijk. Het ligt immers op de weg van
de werknemer om actie te ondernemen, bijvoorbeeld door het instellen van

5     Artikel 7:613 BW.
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een loonvordering.6 Overigens kan men zich afvragen of dit een wenselijke
situatie is. De ervaring leert dat de werknemer niet geneigd is om gedurende
zijn dienstverband tegen zijn werkgever te procederen. Bovendien wordt de
werknemer hierdoor op kosten gejaagd. Dit wordt in het buitenland, alwaar
een minder verregaande ontslagbescherming bestaat, als een probleem ge-
zien. De werknemer wordt zo via een omweg toch gedwongen tot acceptatie
van de (cenzijdige) wijziging.

Het is opvallend dat het door de Hoge Raad in het Taxi Hofman-arrest

gegeven criterium om tot een wijziging van de inhoud van de arbeidsover-
eenkomst te komen ruimer is geformuleerd dan hetgeen in artikel 7:613 BW is
bepaald ten aanzien van het eenzijdigewijzigingsbeding. Hierdoor ontstaat de

vraag wat de meerwaarde is van het opnemen van een eenzijdigewijzigings-
beding in de arbeidsovereenkomst (en dus van artikel 7:613 BW). Aanpassing
van arbeidsvoorwaarden op grond van het goed werknemerschap vereist im-
mers niet de aanwezigheid van een 'zwaarwichtige reden'. Betoogd kan wor-
den dat de aanwezigheid van een eenzijdigewijzigingsbeding de werking van
het goed werknemerschap beperkt. Er bestaat immers een contractueel alter-
natief. 7 Tegen deze opvatting pleit Van Slooten. Hij stelt dat bij een geslaagd

beroep op de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid minder strenge regels gelden
dan bij de toepassing van artikel  6: 248  Bw.8  Ik deel deze mening niet.  In  sub-
paragraaf 3.4.1 is reeds aangegeven dat tussen het goed werkgeverschap van
artikel 7:611 BW en de redelijkheid en billijkheid geen verschil bestaat. Hier
strandt de opvatting van Van Slooten dan ook. Bovendien ben ik van mening
dat de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid restrictief moet worden benaderd.

Daarnaast kan een vergelijking worden gemaakt tussen artikelen 7:611
BW (goed werknemerschap) en 6:258 BW (onvoorziene omstandigheid). Ook
hier geldt dat iedere optie beschikt over een eigen toetsingskader. Gebleken is
dat de aanpassingsmogelijkheid van artikel 6:258 BW beperkt is. Er moet
immers sprake zijn van een onvoorziene ornstandigheid waardoor de weder-

partij een ongewijzigde instandhouding van de gemaakte niet afspraken mag
verlangen. Dit is veel beperkter dan het Taxi Hofman-criterium. Zondag
heeft in het verleden betoogd dat het goed werknemerschap ziet op tijdelijke
situaties en de regeling van de onvoorziene omstandigheid op structurelere

aanpassingen.9 Deze opvatting is in essentie juist.
De huidige wettelijke regeling van het eenzijdigewijzigingsbeding is in

mijn ogen volstrekt overbodig. Oorspronkelijk bedoeld als onderdeel van een
groter wetsvoorstel, een herziening van de WOR, is de huidige tekst van

6      Dit gebeurde bijvoorbeeld in de Taxi Hofman-zaak Ook hier stelde de werknemer een

loonvordering in, welke hij verloor.
7    Zic hieromtrent nader De Vroe 2001 en Van der Heijden 1999b, blz. 26. De laatste

schrijver acht dit geen goede ontwikkeling
8      Van Slooten 1999, blz. 50-51.
9       Zondag 2000, biz. 51.
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artikel 7:613 BW uiteindelijk in de wet terechtgekomen. Bovendien was het
aanvankelijk de bedoeling om de ondernemingsraad nog een rol toe te
kennen  bij de beoordeling of sprake  was van een zwaarwichtige reden.  Dit is
echter gedurende de parlementaire behandeling uit de wettekst verdwenen.
Aan de andere kant verzocht de minister de SER destijds nog om advies om-
trent het opnemen van een wettelijke bepaling die opname van een eenzijdi-
gewijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst zou verbieden. Uiteindelijk is
dus het tegenovergestelde bereikt. Sterker nog, door het afspreken van een
eenzijdigewijzigingsbeding kan worden betoogd dat tussen partijen consensus
bestaat dat de eenzijdigewijzigingsmogelijkheid van het Taxi-Hofmanarrest
wordt beperkt. Bovendien is artikel 7:611 BW naar de mening van de minister
niet van toepassing op de primaire arbeidsvoorwaarden (beloning). Deze
benadering deel ik niet. Uit de Taxi-Hofman- en Midnet-Taxiarresten blijkt
niet dat de Hoge Raad enige restricties geeft. Zo was in de Midnet-Taxikwes-
tie sprake van een (niet tijdelijke) functieaanpassing waarbij de werknemer
zelfs loon moest inleveren! De discussie spitst zich niet zozeer toe op de gevol-
gen van de rechtsgrond maar op de toegang tot de rechtsgrond, te weten
respectievelijk het goed werknemerschap en de onvoorziene omstandigheid.
Volledigheidshalve wijs ik er wel op dat de mening van de minister dateert
van v66r het Taxi-Hofmanarrest.

In subparagraaf 3.5.3 heb ik aandacht besteed aan artikel 6:258 BW en de
ontbindingsmogelijkheid van artikel 7:685 BW. Daarbij ben ik tot de
conclusie gekomen dat artikel 6:258 BW over een meerwaarde beschikt.
Artikel 7:685 BW kent immers niet de mogelijkheid om de inhoud van een
overeenkomst te wijzigen of deze gedeeltelijk te ontbinden. Ook is op grond
van dit wetsartikel ontbinding met terugwerkende kracht niet mogelijk.

In de bekeken buitenlandse stelsels wordt het overeenkomen van een
eenzijdigewijzigingsbeding geaccepteerd. Aldaar worden in principe geen
eisen gesteld aan de rechtsgeldigheid van een dergelijk beding. Daar staat
tegenover dat men in Belgie, Duitsland en Engeland - in tegenstelling tot in
Nederland - de beperking kent dat essentiBle arbeidsvoorwaarden niet eenzij-
dig mogen worden gewijzigd. Het Taxi Hofman-criterium is in die landen
onbekend. In Nederland bestaat echter geen meerwaarde meer voor het
opnemen in een arbeidsovereenkomst van een eenzijdigewijzigingsbeding.
Het kan dan ook maar beter, zoals hiervoor al gesteld, uit de wet worden
verwijderd. Een andere optie is dat het Taxi Hofman-criterium fundamenteel
wordt gewijzigd c.q. wordt beperkt tot slechts enkele soorten (niet-essentidle)
arbeidsvoorwaarden.

Op diverse plaatsen is in dit onderzoek een rechtsvergelijkende studie uit-
gevoerd, zoals ten aanzien van het eenzijdigewijzigingsbeding en de instruc-
tiebevoegdheid. Bij het beoordelen van de benadering en eventuele speciale
harmonisatiemogelijkheden in het buitenland, zoals de Andenmgsktind*ung,
mogen de interne rechtssystemen van die landen niet uit het oog worden ver-
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geten. Zo kent Nederland als enige in het kader van dit onderzoek besproken
land een duaal ontslagstelsel. Het Nederlandse ontslagrecht kan in het
algemeen als werknemersvriendelijker worden omschreven dan dat in het
buitenland. Ook moet rekening worden gehouden met het socialezekerheids-

systeem en de toegang tot de gefinancierde rechtshulp in de verschillende
landen. Binnen deze context moeten de buitenlandse regelingen worden

geinterpreteerd. Zo kan het systeem van het Verenigd Koninkrijk worden

gezien als star, waarbinnen weinig mogelijkheden bestaan voor een een-

zijdige wijziging. Aan de andere kant kan de werkgever aldaar op eenvoudige
(en goedkope) wijze (bij gebrek aan overeenstemming) de arbeidsovereen-
komst beeindigen. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat bij het bestu-
deren van een buitenlands rechtsstelsel de sociale verhoudingen binnen dat
land niet uit het oog mogen worden verloren. De ondernemingsraad in
Nederland kent bijvoorbeeld alleen een equivalent in Duitsland. Daarnaast is
de macht van de vakorganisaties is in ieder land anders.

5.5 Een oplossing noodzakelijk?

Uit het voorgaande blijkt dat de Nederlandse werkgever op dit moment over
het algemeen beschikt over de mogelijkheid om (minder essentiEle) arbeids-
voorwaarden relatief eenvoudig eenzijdig te wijzigen. De werknemer moet

blijkens de jurisprudentie immers beschikken over een positieve attitude.
Zoals reeds in paragraaf 2.1. besproken staat deze ontwikkeling haaks op  de
ontwikkeling in de jurisprudentie inzake een door de werknemer genomen

ontslag of instemming van de werknemer met een (negatieve) aanpassing van
de arbeidsvoorwaarden: beide worden door de rechter niet snel geaccep-
teerd. In het Kuijpers-arrestio oordeelde de Hoge Raad:

'Gelet op de aard van de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer mag
de werkgever slechts erop vertrouwen dat een individuele werknemer heeft
ingestemd met een voorstel tot salarisverlaging, zonder voorafgaand overleg met
de werknemers gedaan op een door de werkgever met het voltallig personeel
gehouden vergadering, indien uit de verklaringen of gedragingen van die
werknemers tijdens of na de vergadering ondubbelzinnig blijkt van aanvaarding
van het voorstel'.

Alhoewel deze uitspraak is gedaan ten aanzien van een personeelsvergade-

ring valt niet in te zien waarom het genoemde ondubbelzinnigheidsvereiste
ook niet geldt in individuele gevallen. Het is dan ook vreemd dat de eenzijdi-
gewijzigingsmogelijkheid wel snel wordt geaccepteerd, maar de wilsovereen-

stemming niet. Hiermee wordt de bescherming van de afhankelijke/onderge-
schikte werknemer onder druk gezet. Volgens de vaste jurisprudentie wordt

10    Hoge Raad 28 mei 1999,JAR 1999,131.
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een beroep op een onvoorziene omstandigheid niet snel geaccepteerd.11 Deze
terughoudendheid geldt volgens de Hoge Raad ook bij de arbeidsovereen-
komst.12 Ook bij de toepassing van het eenzijdigewijzigingsbeding moet de
werkgever eerst zijn zwaarwichtig belang aantonen alvorens hij rechtstreeks
gebruik kan maken van de mogelijkheid die het beding aan hem verschaft.

De momenteel door de wetgever Bn door de Hoge Raad ingeslagen weg
toont aan dat in het recht een discrepantie is ontstaan. Het Taxi Hofrnan-
arrest ziet, zoals eerder ook aangegeven, op een positieve grondhouding van
de werknemer om een wijziging van de inhoud van de arbeidsovereenkomst
overeen te komen. Het betreft de fase v66r de wilsovereenstemming. Van een
zuivere eenzijdigewijzigingsbevoegdheid is geen sprake. De praktijk leert ech-
ter dat een aanpassing van arbeidsvoorwaarden in de overgrote meerderheid
van de situaties in onderling overleg wordt overeengekomen. De jurispruden-
tie van de Hoge Raad richt zich met name op de wijze van totstandkoming
van deze overeenstemming. Zolang de werkgever aan de procedurele nor-
men voldoet, is de werknemer gebonden. Het gaat daarbij om het verstrek-
ken van voldoende informatie aan de werknemer zodat deze de (gevolgen
van de) veranderingen kan overzien en het niet onder (tijds)druk plaatsen van
de werknemer om het voorstel te accepteren.

5.6 Een uitstapje naar het huurrecht

In dit kader is het interessant om een uitstapje te maken naar het huurrecht.
Aldaar is het in principe niet mogelijk om eenzijdig wijzigingen in de huur-
overeenkomst aan te brengen. Zo is een huurder verplicht om bij de beBin-
diging van de huurovereenkomst het gehuurde in oorspronkelijke staat terug
te brengen.13 Ook kan een wijziging van de huurprijs alleen door de rechter
worden vastgesteld.14 Dit geldt ook voor de indeplaatsstelling en de woning-
ruil. 15 Het is opvallend  dat het arbeidsrecht juist een andere wijzigings-
bevoegdheidstheorie kent. Volledigheidshalve wijs ik er daarbij wel op dat
het huurrecht evenals het arbeidsrecht geen algemene eenzijdigewijzigings-
bevoegdheid  kent,  al  dan  niet na rechterlijke tussenkomst. 16 Het huurrecht
kent echter naast artikel 6:258 BW wel een andere mogelijkheid. Het is
blijkens artikel  7A: 1623  BW een verhuurder van woonruimte toegestaan  om
een huurovereenkomst op te zeggen wanneer de huurder niet instemt met
een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met

11      Hoge Raad 27 april 1984, M 1984,679 en Hoge Raad 10 juli 1989,311989,786.
12    Hoge Raad 19 november 1993, N11994,156.
13 Zie artikel 7A: 1633 BW.
14 Zie artikel 7A: 1626 Bw.
15 Respectievelijk artikelen 7A: 1623h, 7A: 16231 en 7A: 1635 Bw.
16  Zie E.E. de Wijkersloot-Vinke, aantekening 19 op artikel 7A: 1623b BW, Handboek

Huu/Trcht (losbladig).
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betrekking tot dezelfde woonruimte voorzover - ingeval de Huurprijzenwet
Woonruimte op de opgezegde huurovereenkomst van toepassing is - dit
aanbod niet een wijziging inhoudt van de huurprijs of van bepaalde kosten.
Wanneer de huurder tegen de opzegging protesteert ligt het blijkens artikel
7A: 1623c Bw op de weg van de verhuurder om het oordeel van de rechter te
vragen omtrent de opzegging van de huur. In principe loopt de huurover-
eenkomst vervolgens door tot het moment dat de rechter een beslissing heeft
genomen. Het toetsingskader door de rechter is restrictief. Blijkens de
wettekst, die spreekt over 'kan' en 'slechts', hoeft de rechter alleen te toetsen
of de opzeggingsgrond juist wordt toegepast. Voor de redelijkheid en
billijkheid is daarbij weinig plaats. 17

Deze wijzigingsbevoegdheid is ruim omschreven. Zo kan dit betekenen
dat de huurder moet meewerken aan een renovatie van zijn woning en dat
dit gevolgen heeft voor de huurprijs. 18 Het kan ook betrekking hebben op een

gedeelte van het gehuurde en/of de inhoud van de huurovereenkomst. Als
gevolg hiervan kan de huurprijs en/of het bedrag van de servicekosten wijzi-
gen, vanzelfsprekend binnen de kaders van de Huurprijzenwet. Bovendien is
het niet uitgesloten dat de wijziging een verslechtering voor de huurder
betekent (qua huurprijs en/of woongenot). Uiteindelijk oordeelt de rechter
aan de  hand van alle relevante feiten en omstandigheden of sprake  is van  een
'redelijk aanbod'. Eventueel kan de rechter alvorens een beslissing te nemen
de huurder alsnog een periode van ten hoogste een maand geven om het
aanbod van de verhuurder alsnog te aanvaarden.'9

5.7 De fundamentele restrictieve benadering

Er bestaat in Nederland geen eenduidigheid ten aanzien van de eenzijdige-

wijzigingsbevoegdheid. Daarom ontstaat de vraag of deze problematiek niet
fundamenteler moet worden benaderd. Dit geldt eens te meer nu in de ons
omringende landen veel meer discussie is gevoerd omtrent de eenzijdige
aanpassingsmogelijkheden. Daarbij is het opvallend dat het in het Verenigd
Koninkrijk en in Belgit niet wordt geaccepteerd als de eenzijdigewijzigings-
bevoegdheid ingrijpt in de kern van de arbeidsovereenkomst. Alsdan eindigt
de arbeidsovereenkomst van rechtswege en ontstaat een schadeplichtigheid.
Nederland kent dit principe niet. Alhier moet in principe eerst een ingebreke-
stelling worden verstuurd. Vervolgens kan na een ingetreden verzuim een
(buitengerechtelijke) ontbinding of een nakomingactie plaatsvinden. Wel

17         E.E. De Wjkersloot-Vinke, aantekening  6 op artikel 7A: 1623e, Handboek  Huu,Irecht
(losbladig).

18      Zie Hoge Raad 4januari 1985,,y/ 1985, 789 en Hoge Raad  16 mei  1986, iw 1986, 779.
19 Dit wordt ook weI tenne degnice genoemd, zie artikel 7A: 1623e  lid  8 Bw
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vormt het niet betalen van loon voor de werknemer een dringende reden
voor een onmiddellijke opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Aan een fundamentele discussie over de mogelijkheid eenzijdig een
wijziging van arbeidsvoorwaaren door te voeren heeft het tot op heden steeds
ontbroken. Voorzover deze al wordt gevoerd, blijft deze beperkt tot een op-
somming van de aanwezige mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is de
in Belgie gevoerde discussie inzake het ius tedandi. Maar ook deelonderwer-
pen zijn in het buitenland veel verder uitgekristalliseerd. Zo is in Duitsland
uitgebreid gediscussieerd (en geprocedeerd) over de aard en de omvang van
het eenzijdigewijzigingsbeding en de Anderungskundihing. Ook mag ik wel
wijzen op de discussie die in de ons omringde landen is gevoerd ten aanzien
van de essentialia van de arbeidsovereenkomst.

Langzaamaan begint in Nederland de fundamentele discussie op gang te
komen. Zo heeft Ingelse zich afgevraagd waarom nu juist de arbeidsover-
eenkomst een eenzijdigewijzigingsbevoegdheid moet kennen.20 In zijn ogen
moet de natuur van de arbeidsverhouding, de ongelijke machtspositie tussen
partijen, bedwongen worden. Dit uitgangspunt verzet zich in zijn ogen tegen
de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid. Ik heb reeds betoogd dat ik het wenselijk
acht dat ook in Nederland aan de essentialia van de arbeidsover-eenkomst
aandacht wordt besteed en een belangrijke functie wordt toege-kend.

Wanneer de fundamentele discussies in het buitenland worden bekeken,
dan blijkt dat daar in principe geen rechtvaardiging te vinden is voor een
eenzijdigewijzigingsbevoegdheid (een wijzigingsrecht wordt eventueel wel
geaccepteerd binnen de kaders van het instructierecht). Zo is het ius vanandi
in Belgie in essentie verworpen. Dit leidt er in mijn ogen toe dat de enige
rechtvaardiging te vinden is in het feit dat een arbeidsovereenkomst een
duurovereenkomst (in Duitsland ook wel Dauerschuldverhaltnis genoemd) is.
Juist door de duur van de overeenkomst kan het niet anders zijn dan dat de
praktijk de inhoud van de gemaakte afspraken doet wijzigen of een veran-
dering noodzakelijk maakt. Een voorbeeld hiervan vormt het ontstaan van
verworven rechten. Als gevolg hiervan kan een zuivere contractuele bena-
dering tot een onwenselijke situatie leiden. De tussen partijen in de loop der
tijd ontstane relatie wijkt op (essentiEle) onderdelen af van hetgeen partijen
bij aanvang van de arbeidsrelatie hebben afgesproken. Bestaat er vervolgens
nog consensus over de inhoud van de onderlinge relatie?

Binnen dit geheel ontstaat de vraag of een integrale en samenhangende
visie bestaat c.q. kan worden ontwikkeld. In de voorgaande hoofdstukken is
per onderwerp gekeken naar de rechtsstelsels in het Verenigd Koninkrijk,
Belgi8 en Duitsland. Dit fragmentarische beeld kan echter worden herleid tot
een geheel. Het is mogelijk om de diverse puzzelstukken per land ineen te
passen.

20    Ingelse 1995, blz. 89.
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Zo is het duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk de contractuele theorie als
uitgangspunt neemt: de tussen partijen gemaakte afspraken zijn leidend.
Deze visie komt in alle onderdelen terug. Zo worden verworven rechten (en
implied terms in het bijzonder) niet snel geaccepteerd. Ook is het mogelijk
om in een individuele arbeidsovereenkomst een eenzijdigewijzigingsbevoegd-
heid op te nemen waaraan in principe geen restricties worden gesteld. In het

verlengde hiervan wordt het instructierecht van de werkgever restrictief

geinterpreteerd. Tot slot mag niet worden vergeten dat een eenzijdige wijzi-
ging van de inhoud van de arbeidsovereenkomst niet is toegestaan (funda-
mental  breach  of contrac4  en tot een betindiging van de overeenkomst kan
leiden. Hieruit blijkt eens te meer dat de partijafspraken leidend zijn en dat in
dit kader een eenzijdigewijzigingsbevoegdheid als uitgangspunt tussen partij-
en moet worden afgesproken. Volledigheidshalve wordt crop gewezen dat
deze formele benadering door de praktijk wordt doorkruist. Het staat de

werkgever vrij om met inachtneming van de juiste opzegtermijn een
arbeidsovereenkomst te belindigen, bijvoorbeeld omdat de werknemer
weigert om nieuwe arbeidsvoorwaarden te accepteren. Alsdan is in principe

geen sprake van een breach of contract en staat geen vordering wegens
constructieve  dismissal of  breach  of contract open. Onder omstandigheden
kan een dreiging met ontslag hier wel toe leiden.21

In het kader van de ius-vanhndidiscussie is in Belgie uitgebreid gediscus-
sieerd (en geprocedeerd) over het bestaan en de omvang van de eenzijdige-
wijzigingsbevoegdheid. Daarbij is gebleken dat het bestaan van deze
bevoegdheid niet zonder wordt aangenomen.  Het Hof van Cassatie heeft het
bestaan van een (algeheel) ius variandi afgewezen.  In het verlengde hiervan is
het ook niet mogelijk om eenzijdig een essentiele arbeidsvoorwaarde te wij-

zigen. Alsdan kan de wederpartij zich op het standpunt stellen dat de arbeids-
overeenkomst is verbroken. Wellicht kan ook het wettelijk verbod op het
opnemen van een eenzijdigewijzigingsbeding in dit licht worden gezien. Aan
de andere kant sluit het Belgische recht niet uit dat uberhaupt eenzijdige

wijzigingen in een arbeidsovereenkomst worden doorgevoerd. Zo bestaat er
een instructierecht voor de werkgever. Ook wordt - in weerwil van de
wettelijke verbodsbepaling - onder omstandigheden een eenzijdigewijzigings-
beding geaccepteerd (verworven rechten). Binnen dit kader bestaat binnen
het Belgisch recht een genuanceerd eenzijdigewijzigingsrecht, dat wordt
beperkt door de essentialia van de overeenkomst (waarbij een grote waarde
wordt toegekend aan de bedoeling van partijen) en de goede trouw. Binnen
deze context is het dan ook niet vreemd dat sommige Belgische
rechtsgeleerden stellen dat het ius vabandi nog steeds (in een afgezwakte
vorm) bestaat.

21     Zie  IDS Bnef nr. 674, December   2000,   biz. 17 onder verwijzing naar Greenaway
Harrison v. Wiles (1994), /RLR 380.
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Ook in het Duitse recht bestaat een consistentie in het recht. Aldaar
wordt de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid in principe niet geaccepteerd. Dit
komt onder meer tot uiting in het feit dat een eenzijdige wijziging van een
essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is. Deze
opvatting wordt echter wel genuanceerd. Dit blijkt onder andere uit het
bestaan van het instructierecht en de acceptatie van het eenzijdigewijzigings-
beding. Aldaar geldt naast de essentialia ook de billijkheid als ondergrens.
Verworven rechten worden onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd. Er is
dan ook sprake van een uiterst genuanceerd systeem, waarbij als uitgangs-
punt geldt dat geen eenzijdige wijziging is toegestaan, tenzij...

Zoals besproken in in subparagraaf 3.1.2 moet de fundamentele discussie
worden gevoerd vanuit de principiEle keuze voor de contractuele  6f de insti-
tutionele theorie. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik de contracttheorie
als basis voorsta. Dit betekent dat tussen partijen gemaakte afspraken in prin-
cipe niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Binnen deze context moet dan
ook de eenzijdigewijzigingsbevoegdheid in het Nederlandse recht worden
benaderd. Daarom ligt het volgens mij voor de hand dat een eenzijdigewijzi-
gingsbevoegdheid, behoudens de instructiebevoegdheid van de werkgever,
niet snel mag worden aanvaard. De vraag ontstaat wat alsdan de criteria
moeten zijn. Het is immers in de praktijk onwerkbaar wanneer in het geheel
geen eenzijdige beinvioedingsmogelijkheid/wijzigingsbevoegdheid bestaat.
Dit zou leiden tot een situatie die geen recht doet aan de duurrelatie tussen
partijen.

In mijn ogen moet het eenzijdigewijzigingsrecht van de werkgever in
ieder geval worden gezien binnen het kader van het instructierecht. Dit recht
betekent dat het de werkgever vrijstaat om de arbeid binnen de organisatie te
organiseren. Deze bevoegdheid wordt beperkt door een binnen de grenzen
van de redelijkheid en billijkheid uit te voeren belangenafweging. Bovendien
moet het mogelijk zijn een eenzijdigewijzigingsbevoegdheid in de vorm van
een eenzijdigewijzigingsbeding af te spreken. Ook hier geldt dan weer de
toets van de redelijkheid en de billijkheid. De aanwezigheid van een zwaar-
wichtige reden, zoals thans vereist, acht ik daarbij van minder belang. Par-
tijen spreken immers zelf met elkaar een eenzijdigewijzigingsbevoegdheid af;
dit vormt een onderdeel van de onderhandelingen tussen partijen. De rede-
lijkheid en billijkheid (alsmede het goed werkgever- en goed werknemer-
schap) moeten ervoor zorgen dat geen excessen ontstaan.

5.8 Schematische weergave

De huidige wetgeving en rechtspraak in Nederland tonen aan dat de door
mij voorgestane restrictieve benadering van de eenzijdige wijzigingingsbe-
voegdheid niet onverkort wordt gevolgd. De verschillende juridische opties
kunnen schematisch als volgt worden weergegeven:
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Actie Weaartike/ Toetsingsaiteria
Gezamenlijke CAO-afspraak 9/14 Wet CAO - schriftelijke overeenkomst met be-

voegde vakorganisatie (zie artikelen
2 en 3 Wet CAO;

-   melding aan en ontvangstbevesti-
ging door de minister (artikel 4
Wet LV);

-   doorwerking in individuele
arbeidsovereenkomsten leden;

- behoudens incorporatiebeding
geen doorwerking in individuele
arbeidsovereenkomst niet-leden;
werkgever moet CAO echter wel
toepassen (artikel 14 Wet CAO);

- tijdelijke situatie: maximaal vijf
.iaar,

Ondernemingsovereenkomst 32 WOR - schriftelijke afspraak tussen

werkgever en ondernemingsraad;
-  geen doorwerking in individuele

arbeidsovereenkomsten;
- eventueel incorporatiebeding of

CAO-doorwerking.

Eenzijdigewijzigingsbeding 7:613 BW -   schriftelijk beding;
- zwaarwichtig belang;
-   onderlinge belangenafweging op

basis van redelijkheid en
billijkheid.

Goed werkgeverschap 7:611 BW - redelijke voorstellen i.v.m.
gewijzigde omstandigheden op het
werk;

-   werknemer moet hierop in
principe positiefingaan,

-    tenzij dit redelijkerwijs niet van de
werknemer kan worden gevergd.

Onvoorziene omstandigheid 6:258 BW - aanwezigheid onvoorziene
6:260 BW omstandigheid;

-   redelijkheid en billijkheid brengen
met zich mee dat ongewijzigde
instandhouding niet kan worden
verlangd;

-     ontbinding of wijziging van  de
gemaakte afspraken;

- eventueel terugwerkende kracht;
- rechterliike toets.

Fusie 2:322 BW -   aanpassing als gevolg vn een fusie;
- verder dezelfde criteria als bij

onvoorziene omstandigheid;
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Actie Webartikel Toetsingscriteria

-   beperking ten aanzien van
arbeidsovereenkomsten nu de
overgang-van-
ondernemingsrichtlijn van
toepassing is.

Opzegging 6/9 BBA - aanvraag vergunning voordat
Ontslagbesluit opzegging kan plaatsvinden;
7:667 e.v. Bw -   Cwl toetst redelijkheid van het

ontslag;
-   opzegging met reden;
- opzegternlijn;
- eventuele vordering wegens

kennelijk onredelijke opzegging;
- partiEle opzegging niet mogeliik

Ontbinding 7:685 BW - gewichtige reden gelegen in een
veranderde omstandigheid.

Instructierecht 7:610 BW - vloeit voort uit ondergeschiktheid
7:660 BW werknemer;

- voorschriften omtrent het
verrichten van arbeid en/of ter
bevordering van de goede orde in
de onderneming;

-  begrensd door inhoud
overeenkomst en algemeen
verbindende voorschriften,

- wijzigingen vallen onder recht
werkgever om arbeid binnen zijn
organisatie te ordenen
(ordevoorschriften).

5.9 De toekomst

Door Heerma van Voss is gepleit voor een algemene regeling die aangeeft op
welke wijze de werkgever wijzigingen in een arbeidsovereenkomst kan (laten)
aanbrengen, met name nu in zijn ogen het goed werknemerschap zijn doel
voorbijschiet. Hierbij denkt hij aan een regeling op basis van de CAO of de
ondernemingsovereenkomst. Wijziging van arbeidsvoorwaarden kan plaats-
vinden wegens een zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomi-
sche of bedrijfssociale reden. In het verlengde hiervan moet volgens hem
plaats zijn voor een hardheidsclausule ten behoeve van individuele werkne-
mers. Met het oog op de zorgvuldigheid acht hij een rechterlijke tussenkomst
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gewenst in de vorm van een procedure vergelijkbaar met artikel 6:258 BW en
7:685 BW.22

Feit is dat het Nederlandse recht slechts een beperkte mogelijkheid kent
om eenzijdig wijzigingen in een arbeidsrelatie door te voeren. De aanwezige

mogelijkheden moeten, mede in het kader van de restrictieve benadering,
worden aangemerkt als te licht (het goed werknemerschap en het instructie-
recht) of als niet altijd toepasbaar (onvoorziene omstandigheden, eenzijdige-

wijzigingsbeding en ontslag). Ook de collectieve oplossing vormt geen retle
optie.

Is derhalve sprake van een lacune in het rechtssysteem die de introductie
in Nederland van de Andeningskundikzing of van een soortgelijke regeling,
zoals door Heerma van Voss voorgestaan, noodzakelijk maakt? Moet het
vroegere arbeidsreglement weer in de wet worden geintroduceerd, maar dan
in een afgestofte vorm (personeelshandboek)? Het reglement werkte immers
rechtstreeks door in de individuele arbeidsrelatie. Tezamen met een integraal
instemmingsrecht voor de ondernemingsraad kan dit een oplossing voor de
eventuele lacune zijn.

Het is de vraag of de praktijk behoefte heeft aan een nieuwe regeling.  Met
name nu hierover in de praktijk blijkens de jurisprudentie en het door mij
verrichte veldonderzoek weinig wordt geprocedeerd. Ik ben van mening dat
geen behoefte bestaat aan een nieuwe regeling. Los nog van de praktijk,
waarbij kan worden betoogd dat andere factoren een rol spelen dan het
recht, zoals de kosten van een procedure en de onderlinge arbeidsverhou-
dingen, luidt het adagium nog steeds 'afspraak is afspraak'. Wanneer de wens
bestaat om een afspraak te wijzigen, dan dienen partijen hieromtrent in
overleg te treden. Niet valt in te zien waarom voor het arbeidsrecht een
andere situatie moet worden gecreeerd dan voor het algemeen verbintenis-
senrecht en in het bijzonder de duurovereenkomsten. Dit hoeft in de dage-
lijkse gang van zaken niet op problemen te st:uiten. Voor de organisatie van
de arbeid is het instructierecht in samenhang met het goed werknemerschap
voldoende toegerust om de werkzaamheden op de werkvloer in te richten.
Wanneer sprake is van een onvoorziene omstandigheid die een aanpassing
vergt, dan kan de speciaal hiervoor gecreerde wettelijke regeling uitkomst
bieden. Hiermee kan maatwerk worden verkregen, in het bijzonder nu een
arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht kan worden gewijzigd of
worden ontbonden. Een voorbeeld hiervan vormt de niet-voorzienbare
bedrijfsverhuizing. Tot slot kan de werkgever ook nog een eenzijdigewijzi-
gingsbeding in de arbeidsovereenkomst overeenkomen.

22     Heerma van Voss 1996, blz. 36.
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Schematisch kunnen de eenzijdigewijzigingsmogelijkheden als volgt wor-
den weergegeven:

eenzijdigewijzigingsmdgelijkheid

niet-essentieel essentied
1 1                                                                                                                                  1

instructierecht incorporatiebeding onvoorziene omstandigheid

goed werknemerschap eenzijdigewijzigingsbeding

Binnen deze context bestaat in mijn ogen geen behoefte aan een nieuwe
regeling in de trant van de Anderungs*Eindgung. Bovendien kan de werkge-
ver nog altijd trachten afspraken te maken met de collectieve belangenbehar-
tigers, al dan niet in samenhang met een incorporatiebeding. De vraag is dan
nog wel op welke wijze moet worden omgegaan met het eenzijdigewijzigings-
beding. Op zichzelfmoet het mogelijk zijn dat partijen samen een eenzijdige-
wijzigingsbevoegdheid afspreken. De aanwezigheid van een zwaarwichtige
reden is hiervoor niet noodzakelijk; ik zie hiervoor geen goede rechtvaardi-
ging. Het algemene verbintenissenrecht en de onderzochte buitenlandse
rechtsstelsels kennen dit vereiste ook niet. De beperking is dan gelegen in de
essentialia van de overeenkornst en de redelijkheid en billijkheid (alsmede het
goed werkgever- en werknemerschap).

Het is opvallend dat het Nederlandse rechtssysteem geen echte mogelijk-
heid voor de werkgever kent om eenzijdig een harmonisatie van arbeidsvoor-
waarden te bewerkstelligen. Zoals ook in hoofdstuk 3 is gebleken kent de wet
(onder omstandigheden) wel de mogelijkheid om kleine wijzigingen in een
arbeidsverhouding door te voeren. In het bijzonder wordt daarbij gewezen
op de mogelijkheid die het goed werknemerschap en het instructierecht op
dit moment bieden. Gezien de ongeclausuleerde formulering door de Hoge
Raad vam de daarbij toepasselijke criteria, is het zeker op basis hiervan naar
huidig recht mogelijk om de werknemer in principe op basis van het goed
werknemerschap te dwingen aanpassingen in de arbeidsovereenkomst te
accepteren, inclusief een volledig geharmoniseerd arbeidsvoorwaarden-
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pakket. Vanuit een formele optiek is echter ook in deze situatie consensus
tussen partijen noodzakelijk. Wellicht is dit ook de reden waarom grote
wijzigingen veelal in onderling overleg met de werknemers (en hun
vertegenwoordigers, te weten de vakorganisatie  en/of de ondernemingsraad)

plaatsvinden. Hiermee wordt een draagvlak voor de wijzigingen binnen de

organisatie bewerkstelligd.
Als het aankomt op een inhoudelijke toets van de aangepaste

voorwaarden, is het opvallend dat de rechter zich met name richt op de tot-
standkoming van het akkoord en de daarbij in acht genomen zorgvuldig-
heidseisen. Bovendien wordt ten aanzien van een eventuele inhoudelijke toets
met name de visie van de ondernemingsraad en/of de vakorganisatie van
belang geacht. Dit volgt in het bijzonder uit de jurisprudentie ten aanzien
van sociale plannen waaruit blijkt dat een akkoord met een representatieve
vakorganisatie of ondernemingsraad in principe wordt gevolgd.23 Alhoewel
deze rechtspraak - en de Kantonrechtersrichtlijn ten aanzien van de inter-

pretatie van het sociaal plan in het kader van een ontbindingsprocedure -
met name gericht is op vakbonden dient, mede gezien mijn voorgaande
betoog over de gelijkstelling van de ondernemingsraad met de vakorganisa-
ties, aan de visie van de ondernemingsraad een zelfde waarde te worden
toegekend als aan die van de vakorganisatie.

In dit onderzoek heb ik diverse malen betoogd dat de eenzijdigewijzi-
gingsbevoegdheid restrictief moet worden benaderd en dat de essentialia van
de arbeidsovereenkomst hiervan moeten zijn uitgesloten. Hierdoor wordt het
doorvoeren van een volledige harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bemoei-
lijkt. Het uitgangspunt is immers dat tussen de werkgever en de werknemer
consensus moet bestaan omtrent de aanpassing van de inhoud van de
arbeidsovereenkomst. Alsdan bestaat binnen de wettelijke kaders nog altijd
de mogelijkheid van het afsluiten van een CAO (in mijn ogen bij voorkeur in
een situatie waarbij niet-leden hieraan ook zijn gebonden). Daarnaast heb ik
ook aangegeven dat het in mijn ogen mogelijk moet zijn dat de onderne-
mingsraad over de arbeidsvoorwaarden onderhandelt en tot een de werkne-
mers bindend akkoord komt. Alsdan wordt deze problematiek ondervangen
en is bovendien sprake van een overeenstemming tussen partijen en niet van
een zuivere eenzijdigewijzigingsbevoegdheid. Er wordt tegemoetgekomen
aan het algemene uitgangspunt, te weten een wilsovereenstemrning tussen de
betrokken partijen. Hiervan is ook sprake bij een collectieve regeling (CAO of
akkoord met de ondernemingsraad). De ervaring leert dat een harmoniatie
van arbeidsvoorwaarden binnen een arbeidsorganisatie ook op dit moment
veetal door middel van een collectief akkoord wordt bewerkstelligd; dit leidt
tot weinig implementatieproblemen. Dit rechtvaardigt in mijn ogen de
contractuele benadering van de onderhavige problematiek.

23 Hoge Raad 14juni 2002, JAR 2002,165.
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SAMENVATTING

In dit onderzoek is bekeken welke mogelijkheden bestaan om tot een
harmonisatie (ook wel synchronisatie genoemd) van arbeidsvoorwaarden te
komen. Hiermee wordt bedoeld: het traject waarbinnen de werkgever de
diverse binnen zijn bedrijf geldende arbeidsvoorwaarden structureert tot 66n
algemene regeling die van toepassing is op alle of een groep van arbeids-
relaties. Omdat een dergelijke harmonisatie dikwijls het gevolg is van een
fusie of overname, is in het onderzoek ook aandacht besteed aan deze speci-
fieke situaties. Bovendien wordt ook aandacht besteed aan het recht in de ons
omringende landen, vanzelfsprekend uitsluitend voorzover dit interessant is
in het kader van de onderhavige studie.

Vakorganisatie en ondernemingsraad

Op grond van wettelijke en andere regelingen kunnen vakbonden en onder-
nemingsraad in het harmonisatieproces een rol spelen. De vakbond beschikt
onder andere over het recht op collectieve actie en het consultatierecht zoals
opgenomen in de WMCO en de SER-Fusiegedragsregels, en niet te vergeten
het recht om een CAO af te sluiten en daarin inhoudelijke afspraken te ma-
ken. De positie van de ondernemingsraad bij een harmonisatie van arbeids-
voorwaarden is gewaarborgd in de WOR. Naast het overleg-, informatie- en
initiatiefrecht zijn het advies- en instemmingsrecht in het bijzonder van
belang. Het advies- en instemmingsrecht zien echter niet op de totale harmo-
nisatie van arbeidsvoorwaarden, behalve wanneer een hiertoe strekkende

schriftelijke afspraak is gemaakt. Alleen aspecten van een harmonisatie die
vallen onder artikel 27 lid l WOR zijn instemmingsplichtig. Hetzelfde geldt
ten aanzien van de adviesplichtigheid, welke is geregeld in artikel 25 lid 1
WOR.

In de onderlinge verhouding tussen vakorganisatie en ondernemingsraad
zijn de ILO-verdragen van belang. Deze verdragen sluiten niet uit dat 66n van
beide zich met de onderhandelingen van de arbeidsvoorwaarden bemoeit.
Van een monopolistisch recht van de vakbonden is dan ook geen sprake. Wel
ligt op dit moment het uiteindelijke onderhandelingspnmaat bij de vakorga-
nisaties. Dit betekent dat wanneer sprake is van strijdige belangen het recht
van de vakbonden v66r dat van de ondernerningsraad gaat. In mijn ogen is
deze rolverdeling gedateerd. De praktijk leert dat ondernemingsraden wel
degelijk in staat zijn om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, hetgeen
ook reeds regelmatig in de praktijk plaatsvindt. Daarenboven is de legitimatie
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van de vakorganisaties om als onderhandelngspartner te fungeren dalende, in
het bijzonder door de dalende ledenaantallen. Dit pleit voor een gelijkwaar-
dige positie van de ondernemingsraad ten opzichte van de vakbond. Wan-
neer deze wordt geaccepteerd, bestaat de mogelijkheid om aan de onderne-
mingsraad een integraal instemmingsrecht te verstrekken ten aanzien van alle
arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

Overgangsregelingen

In de praktijk betekent een harmonisatie dat naast het vaststellen van een
nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling veelal tegelijkertijd sprake moet zijn van
een overgangsregeling en een daarbij behorend implementatietraject (de
manier van invoering). Hierbij is met name van belang of de werkgever
bereid is om (ruimhartig) financi6le overbruggingsmaatregelen te treffen.
Bovendien kan een harmonisatie ook een wijziging in het personeelsbeleid,
zoals het beoordelingsbeleid, het beloningsbeleid, of de functiewaarderings-
systematiek, met zich meebrengen. Bij het trefTen van een overgangsregeling
kan worden besloten tot het handhaven van de 'oude' arbeidsvoorwaarden,
al dan niet gekoppeld aan een afbouwregeling. Eventueel kan dit plaats-
vinden door middel van het omzetten van een arbeidsvoorwaarde in een
persoonlijke toeslag. Het probleem is dan echter dat nog altijd geen sprake is
van een volledige harmonisatie. Deze laatste kan wel worden bereikt door
alle of een aantal rechten af te kopen door het uitkeren van een vergoeding
ineens tegen het verval van de rechten.

Internationale context

Binnen een internationale context is een harmonisatie van arbeidsvoorwaar-
den - binnen bepaalde kaders - wel degelijk mogelijk. Het probleem is echter
dat de arbeidswetgeving per land verschilt. De Europese richtlijnen doen hier
niets aan af, los nog van het feit dat deze richtlijnen alleen werking hebben
binnen het territorium van de lidstaten. Een internationale harmonisatie kan
worden bereikt door het personeelsbeleid onderling op elkaar af te stemmen
en per land binnen de aldaar toepasselijke regelgeving te implementeren.

Verworven rechten

Om tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te kunnen komen moet
eerst duidelijkheid bestaan over de uitgangspositie van de werknemer: wat is
de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Deze kan worden afgeleid uit de
wet, de (algemeen verbindend verklaarde) CAO, personeelsregelingen en de
tussen partijen gemaakte afspraken - al dan niet op schrift gesteld. Daarnaast
kan onder omstandigheden ook het gebruik een rol spelen, eens te meer wan-
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neer men bedenkt dat een arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt als
een duurovereenkomst, waarbij een voortdurende interactie tussen partijen
plaatsvindt. Wanneer niet alle afspraken op papier zijn vastgelegd kan de
inhoud van de arbeidsovereenkomst ter discussie komen te staan. Dit is de
kern van de problematiek van de zogenaamde 'verworven rechten'. Geble-
ken is dat in Nederland rechtsverwerking niet snel wordt geaccepteerd. Daar
staat echter tegenover dat de verschillende rechters met name in de lagere

rechtspraak divers met deze materie omgaan. In mijn ogen komt de proble-
matiek van de verworven rechten uiteindelijk neer op een bewijsprobleem. In
die zin lijkt het mij dan ook het meest voor de hand liggen om gewoon de
contracttheorie toe te passen, met dien verstande dat na het verloop van een
zekere tijd de bewijslast wordt omgedraaid. Wat een redelijke termijn is,
moet uiteindelijk arbitrair worden vastgesteld. Daarbij gaat mijn voorkeur uit
naar een periode van vijfjaren.

Essentitle arbeidsvoonvaM(len

Het blijkt dat in de praktijk een aantal soorten arbeidsvoorwaarden kan
worden onderscheiden. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen pri-
maire, secundaire en vaak zelfs ook nog tertiaire arbeidsvoorwaarden. Een
eenduidige definitring van deze typen arbeidsvoorwaarden bestaat niet. Een
ander - in Nederland minder bekend - onderscheid dat kan worden gemaakt
is dat tussen essentiEle en niet-essentiEle arbeidsvoorwaarden. Wellicht is deze
onbekendheid eraan te wijten dat hier - in tegenstelling in tot de ons
omringende landen - de arbeidsovereenkomst niet automatisch eindigt bij
een eenzijdige wijziging van een essentieel element ervan.

Ik pleit voor de erkenning van de essentialia binnen het arbeidsovereen-

komstenrecht. In mijn ogen vormen deze de kern van de arbeidsverhouding
zonder welke het contract niet zou zijn afgesloten. Bij het bepalen welke
arbeidsvoorwaarden tot de essentialia moeten worden gerekend pleit ik voor
een restrictieve benadering, waarbij aan de volgende eisen moet worden
voldaan:
-      de arbeidsvoorwaarde moet op schrift zijn vastgelegd;
-   de arbeidsvoorwaarde is aantoonbaar voor 66n van de partijen van

substantieel belang;
-      de andere partij had dit redelijkerwijs kunnen begrijpen.

Een algemeen recht op gelijke beloning?

Om een harmonisatie op alle facetten te kunnen beoordelen speelt de vraag
of een algemeen recht op gelijke beloning voor gelijk werk bestaat: mag
tussen werknemers onderscheid worden gemaakt? De meeste verdragen en

wetgeving zien op een gelijke behandeling voor bepaalde groepen: er mag
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geen discriminatie plaatsvinden op grond van criteria als geslacht, arbeids-
duur en leeftijd. Ook wil ik nog wijzen op de gelijke behandeling van
uitzendkrachten ten opzichte van vaste krachten en van leden van een
vakorganisatie ten opzichte van niet-leden (artikel 14 Wet CAo). Een ander
voorbeeld van een antidiscriminatiebepaling vormt artikel 7 IVESCR. Hierin
wordt een algemeen recht op gelijke beloning erkend. 1

In het AGFA-arrest heeft de Hoge Raad erkend dat er een algemeen
levend rechtsbewustzijn bestaat dat gelijke arbeid onder gelijke omstandig-
heden op gelijke wijze moet worden gehonoreerd. Ook in Duitsland heeft de
rechtspraak een algemeen recht op gelijke behandeling erkend. Voor aan-
name van een dergelijk recht moet sprake zijn van een algemene regel
zonder de aanwezigheid van een objectieve rechtvaardigingsgrond.

Ik acht een algemeen recht op gelijke behandeling een onacceptabele
doorbreking van de contractvrijheid. Bovendien wordt hiermee een tweede-
ling tot stand gebracht tussen grote en kleine werkgevers. Binnen kleine
arbeidsorganisaties zal veel minder snel sprake zijn van gelijke functies. Niet
valt in te zien waarom partijen op basis van de contractvrijheid niet zelf
afspraken kunnen maken over individuele bezoldiging. Dit laat onverlet dat
het vanuit HRM-oogpunt wellicht wenselijk kan zijn om gelijke arbeid gelijk te
belonen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een functiewaarderings-
systeem. De gelijke-behandelingskwestie behoeft geen problemen op te leve-
ren bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Los nog van de vraag of
een recht op gelijke behandeling daadwerkelijk bestaat, kan bijvoorbeeld het
arbeidsverleden van de werknemer als rechtsvaardigingsgrond voor onge-
lijke behandeling worden aangemerkt.

Werknemersbescherming

Juist omdat een overgang van onderneming het gevolg is van een fusie of
overname, ontstaat de vraag welke bescherming c.q. beperkingen de bepalin-
gen met betrekking tot een overgang van onderneming bevatten om een har-
monisatie van arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Op grond van de wet
gaat de arbeidsovereenkomst in principe geheel over op de verkrijgende par-
tij. Eventueel kan hierbij een beperking bestaan ten aanzien van pensioen- en
spaarregelingen. Daarbij is wel sprake van een discrepantie. Wijziging van de
arbeidsvoorwaarden is niet toegestaan. Juist daarom wekt het bevreemding
dat artikel 7:655 BW een dergelijke wijziging niet uitsluit, die alsdan ontbin-
ding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. In dit kader wijs ik erop dat
de Europese richtlijn spreekt over een aanmerkelijke wijziging van de

1     Zie ook artikel 23 lid 2 van de Universele verklaring van de rechten van de mens en
artikel 1 Grondwet.
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arbeidsvoorwaarden en de Nederlandse wetgeving deze formulering in een
striktere vorm heeft overgenomen.

Gebleken is dat de bescherming van deze overgang-van-ondernemings-
bepalingen alleen geldt op het moment van de overgang. Het Europees recht
houdt een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden dan ook niet per definitie
tegen. Na de overgang van de onderneming geldt blijkens de jurisprudentie
van het Europese Hof weer het normale nationale recht inzake de mogelijk-
heden om (al dan niet eenzijdig) arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

Bij een overgang van onderneming speelt een bijzondere kwestie met
betrekking tot de CAO. De bepalingen van artikel 14a Wet CAO en artikel 2a
Wet AVV bieden - in enigszins aangepaste vorm - bescherming, ook aan niet
aan de CAO gebonden werknemers. Uit de jurisprudentie kan de volgende

onderverdeling worden afgeleid:
-    de op het moment van de overgang toegepaste CAO-arbeidsvoorwaar-

den van de vervreemder gaan als individuele rechten over (artikel 7:663
Bwj' artikel 14a Wet CAO);

-     tijdens de handhavingsperiode hebben de CAO-arbeidsvoorwaarden van
de vervreemder exclusieve werking;

-    van de CAO-arbeidsvoorwaarden kan (in ieder geval ten aanzien van de
gebonden werknemers) tijdens de handhavingsperiode niet rechtsgeldig
door de werkgever en de werknemers ten nadele van de werknemers
worden afgeweken (artikel 14a lid 2 Wet CAO);

-    na de handhavingsperiode werken de CAo-arbeidsvoorwaarden van de
vervreemder als individuele arbeidsvoorwaarden na;

-  na de handhavingsperiode kunnen de nawerkende CAO-arbeidsvoor-
waarden worden gewijzigd volgens de algemene regels van het arbeids-
recht.

Met Luttmer-Kat ben ik van mening dat deze regeling onbevredigend is
nu overgangsregelingen die de overgang van de ene naar de andere CAO
regelen, ontbreken. Om deze te kunnen opstellen is echter wel een wetswijzi-

ging noodzakelijk.

Een algemeen recht op eenzijdige wijziging?

Bestaat een fundamenteel recht om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te
wijzigen? Deze discussie is in Nederland (nagenoeg) niet gevoerd. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Belgie, alwaar lange tijd het standpunt wordt
gehuldigd dat de werkgever beschikt over een eenzijdig recht om arbeids-
voorwaarden te wijzigen, het zogenaamde ius vaiiandi. In een aantal uitspra-
ken  heeft  het Hof van Cassatie  aan dit recht invulling gegeven  en  wel  zo  dat
van een eenzijdigewijzigingsrecht (nagenoeg) geen sprake is. Dit laat onverlet
het instructierecht van de werkgever (het ius dominanch) Hierop inhakend

wijs ik er nogmaals op dat het Belgische recht eenzijdige wijziging van een
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essentiBle arbeidsvoorwaarde aanmerkt als uiting van een eenzijdige
beEindiging van de arbeidsrelatie. Dit geldt ook voor Duitsland en het Vere-
nigd Koninkrijk. Daarbij moet echter tevens in het oog worden gehouden dat
de ontslagbescherming in deze landen anders (slechter) is dan in het
Nederlandse duale ontslagsysteem. Dit betekent dat hierdoor in deze landen
de werknemer onder druk kan worden gezet om de gewijzigde arbeidsvoor-
waarden te accepteren. Naar mijn mening moet in Nederland geen funda-
menteel eenzijdigewijzigingsrecht worden geaccepteerd, met name nu dit de
contractuele benadering doorbreekt.

Acceptatie van nieuwe arbeidsvoorwaarden door de werknemer

Bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden geldt als uitgangspunt het
gezamenlijk akkoord. Om dit te bereiken moet sprake zijn van een wil tot
verandering en een daarbij behorende aanvaarding. Uit de jurisprudentie
blijkt dat de rechter deze wil tot aanvaarding niet snel bij de werknemer
aanwezig acht. Dit betekent dat de werkgever zorgvuldigheid zal moeten
betrachten om acceptatie aan de zijde van de werknemer te bewerkstelligen.
Daarbij kan hij niet volstaan met het geven van algemene informatie. Boven-
dien zal de werknemer in de gelegenheid moeten worden gesteld om alles
rustig te kunnen overdenken. Dit wordt door het goed werkgeverschap
vereist. In ieder geval moet een termijn van drie loonbetalingen voldoende
zijn om aan te kunnen nemen dat de werknemer met de wijziging van
arbeidsvoorwaarden heeft ingestemd.

Om duidelijkheid te scheppen is het aanbevelenswaardig om de bereikte
overeenstemming, los nog van de verplichting voortvloeiende uit artikel
7:655 BW, schriftelijk vast te leggen. Dit kan eventueel gebeuren in de vorm
van een vaststellingsovereenkomst. Het gaat daarbij dan niet om een nieuwe
arbeidsovereenkomst, maar wel om de vastlegging van de afgesproken wijzi-
gingen en de daarbij behorende overgangsmaatregelen. Het is echter nog
maar de vraag of de rechter uiteindelijk enige meerwaarde aan deze vast-
stelling toekent, met name met het oog op de afhankelijke positie van de
individuele werknemer. Voor een finalekwijtingsbeding geldt dat wanneer dit
op een juiste manier is overeengekomen, al dan niet in de vorm van een CAO,
de werknemer en de werkgever hieraan gebonden zijn. Dit in weerwil van
het feit dat menige (kanton)rechter een dergelijk beding al heeft gepasseerd.

Wanneer een werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekent,
is geen sprake van novatie. Het dienstverband wordt geacht ononderbroken
te zijn, waardoor opgebouwde ancienniteit e.d onverminderd van kracht
blijven. Van novatie is alleen sprake wanneer de aard van de overeenkomst
op een essentitle wijze verandert. Dit ligt in het verlengde van de overgang-
van-ondernemingsbepalingen.

324



Het eenzijdigewijzigingsbeding

In     1998    is het eenzijdigewijzigingsbeding    in de Nederlandse wetgeving
opgenomen.2 Deze wetswijziging, waarbij tevens het arbeidsreglement uit de
Nederlandse wetgeving werd verwijderd, vormde een onderdeel van een
algehele herziening van de WOR. Aanvankelijk had de toenmalige minister

het uitgangspunt dat een eenzijdigewijzigingsbeding niet moest worden
toegestaan (zie adviesaanvraag SER). Het wetsvoorstel  gaf aan dat een beroep

op een schriftelijk overeengekomen eenzijdigewijzigingsbeding alleen kan

slagen wanneer een zwaarwichtige reden aanwezig is die ertoe leidt dat het

belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
moet wijken voor die van de werkgever. Aanvankelijk werd hierbij de
aanwezigheid van een zwaarwichtige reden verondersteld wanneer
ondernemingsraad en werkgever onderling tot overeenstemming was
gekomen. Deze laatste toevoeging is echter gedurende de parlementaire

behandeling verdwenen.
Alhoewel de wettekst deze mogelijkheid openlaat, acht ik het onwenselijk

als de arbeidsovereenkomst eenzijdig in een andere (benoemde) overeen-
komst zou kunnen worden omgezet. In mijn ogen is het niet toelaatbaar om
de essentialia van de overeenkomst met behulp van een eenzijdigewijzigings-
beding eenzijdig aan te passen. De hiervoor vereiste zwaarwichtige reden
moet objectief bepaalbaar zijn. Hierbij kan de opinie van de ondernemings-
raad, ondanks het ontbreken van een hiertoe strekkende bepaling, een be-
langrijke rol spelen. De daaropvolgende redelijkheidstoets kan worden gezien
als een subjectiviteitstoets. Het gaat hierbij om de en concrete vertaling van
de algemene wijziging naar de situatie van de individuele werknemer, waar-
bij tevens een eventuele overgangsregeling een rol kan spelen.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat in een individuele arbeids-
overeenkomst een beding is opgenomen waarin een CAO van toepassing
wordt verklaard. Aangezien de inhoud van een CAO periodiek wijzigt, rijst de

vraag of een dergelijk beding moet worden aangemerkt als een eenzijdige-
wijzigingsbeding. Hierbij  kan men zich afvragen of bij de totstandkoming van
een nieuwe CAO een objectieve zwaarwichtige reden aanwezig moet zijn om
toepasselijkheid te bereiken. Ik ben van mening dat in dit geval sprake is van

een incorporatiebeding en niet van een eenzijdigewijzigingsbeding. Het
onderhandelingsrecht wordt door de werknemer overgedragen/gemanda-
teerd aan de vakorganisatie. Hetzelfde geldt ten aanzien van de toepasselijk-
heid van een personeelshandboek.

2      Artikel 7:613 BW.
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Het goed werknemerschap

Tevens bestaat de mogelijkheid voor de werkgever om acceptatie van een
wijziging van arbeidsvoorwaarden af te dwingen op grond van het goed
werknemerschap (7:611 BW), dat moet worden gezien als het verlengde van
de redelijkheid en billijkheid. De Hoge Raad stelt dat van een goed werkne-
mer in principe kan worden verwacht dat hij een redelijk voorstel tot wijzi-
ging van de inhoud van een arbeidsovereenkomst in het algemeen positief
behoort te benaderen, tenzij acceptatie redelijkerwijs niet van hem kan wor-
den gevergd. Alsdan gaat het om de vragen:
-     Is sprake van een gewijzigde omstandigheid op het werk?
-     Is het door de werkgever gedane voorstel inhoudelijk redelijk?
-   Zijn er persoonlijke omstandigheden bij de werknemer aanwezig die

acceptatie van de aanpassing naar redelijkheid en billijkheid beletten?
De formulering van de Hoge Raad laat geen uitzonderingen en/of

nuanceringen toe: deze wijzigingsmogelijkheid moet derhalve ruim worden
geinterpreteerd. Deze vormt een essentiEle doorbreking van het principe dat
gemaakte afspraken beide partijen binden. Daarbij wijs ik erop dat hier puur
formeel geen sprake is van een eenzijdigewijzigingsrecht maar van een
precontractuele verplichting welke ertoe leidt dat de werknemer het aanbod
veelal moet aanvaarden. Het begrip 'gewijzigde omstandigheid op het werk'
moet gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad ruim worden geinterpre-
teerd. De werknemer kan een wijziging van arbeidsvoorwaarden alleen afwij-
zen wanneer acceptatie in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

De in dit kader uit te voeren redelijkheidstoets valt uiteen in een proce-
dureel en een materieel gedeelte. De procedurele toets houdt onder meer in
dat de werkgever goed met de werknemers moet communiceren en hen goed
moet voorlichten, dat alle werknemers gelijk moeten worden behandeld en
dat de werkgever zijn belang bij de wijziging deugdelijk kan aantonen. De
materiBle redelijkheidstoets betekent onder andere dat de nieuwe regeling
inhoudelijk redelijk moet zijn en dat hierbij passende overgangsmaatregelen
worden getroffen.

De toelaatbaarheid van de wijziging zal uiteindelijk aan de hand van alle
feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld. In ieder geval is het in
principe mogelijk om met inachtneming van de reeds gegeven formele en
materiele redelijkheidstoets een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te
bewerkstelligen.

Deze jurisprudentie laat onverlet dat ik van mening ben dat de thans door
de Hoge Raad ingeslagen weg te ver gaat en dat derhalve een herformulering
van het door hem gegeven criterium gewenst is, in het bijzonder nu de thans
gebezigde formulering uit de pas loopt met bijvoorbeeld de restrictieve
benadering van het eenzijdigewijzigingsbeding. Deze restrictieve benadering
hangt samen met de contractuele benadering van het Nederlandse verbinte-
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nissenrecht. Het goed werknemerschap moet worden gezien als complemen-
tair aan het instructierecht van de werkgever, maar gaat ook verder dan dat;
het kan de basis vormen voor een functiewijziging, een verandering van
arbeidstijden  of de introductie van een nieuwe werkwijze. EssentiEle arbeids-
voorwaarden kunnen evenwel niet eenzijdig worden gewijzigd. Het eenzijdig
bewerkstelligen van een harrnonisatie van arbeidsvoorwaarden op basis van
het goed werknemerschap is derhalve niet mogelijk.

Onvoorziene omstandigheden

Het Nederlandse recht kent ook de regeling van de onvoorziene omstandig-
heden (artikel 6:258 BW). Op grond van deze dwingendrechtelijke bepaling
kan de rechter een overeenkomst - al dan niet met terugwerkende kracht -
geheel of gedeeltelijk wijzigen c.q. ontbinden. Deze mogelijkheid bestaat
wanneer de onvoorziene omstandigheid van zodanige aard is dat naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst niet mag worden verlangd. Het gaat derhalve niet om de uitleg
van de inhoud van de overeenkomst. Bovendien moet blijkens de parlemen-
taire geschiedenis deze bepaling restrictief worden gehanteerd nu onvermin-
derd als uitgangspunt geldt dat gemaakte afspraken moeten worden nageko-
men. Het arbeidsrecht vormt geen uitzondering op deze regel. Daarbij moet
deze regeling worden onderscheiden van de ontbindingsprocedure van
artikel 7:685 BW, volgens welke regeling een ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst kan plaatsvinden op grond van een wijziging van omstandigheden.
Bovendien kan aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen terug-
werkende kracht worden toegekend. Beide juridische mogelijkheden zijn dan
verschillend, met verschillende mogelijkheden/gevolgen.

De aanwezigheid van een onvoorziene omstandigheid wordt niet snel
aangenomen. Blijkens artikel 150 Rv ligt het op de weg van de werkgever om
aan te tonen dat de beoogde harmonisatie van arbeidsvoorwaarden als
'onvoorzien' moet worden aangemerkt. In principe voldoet de enkele wens
om tot een eenvormig arbeidsvoorwaardenpakket te komen niet aan deze
omschrijving. Dat dit verlangen wellicht het gevolg is van een fusie of
overname doet hier niets aan af nu dit veelal een situatie is die door de
werkgever wordt gecrederd en derhalve voor rekening van de werkgever
behoort te komen.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de wet ook een speciale
regeling kent ten aanzien van het wijzigen van overeenkomsten bij een
juridische fusie (artikel 2:322 BW). Deze regeling is geEnt op de onvoorziene-
omstandighedenregeling. Gezien de parlementaire behandeling valt te be-
twijfelen of deze regeling ook van toepassing is op arbeidsovereenkomsten,
mede in het licht van de reeds besproken jurisprudentie inzake de overgang
van onderneming, waarbij is gebleken dat uitsluitend om reden van een
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overgang van ondernerning geen wijziging van arbeidsvoorwaarden mag
plaatsvinden.

Collectieve aanpassing van arbeidsvooI aar(len

Naast de reeds besproken individuele oplossingen bestaat wellicht ook de mo-
gelijkheid van collectieve aanpassing van arbeidsvoorwaarden, in het bijzon-
der middels afspraken met de vakorganisaties en de ondernemingsraad. De
mogelijkheid bestaat om met een of meerdere vakorganisaties in het kader
van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden afspraken te maken in de
vorm van een CAO. Deze afspraken binden de leden van de betrokken vakor-
ganisaties rechtstreeks. Daarbij wijs ik erop dat deze binding ook kan bestaan
wanneer de afspraken niet in de vorm van een CAO worden gemaakt. Het
normale vereningsrecht is dan van toepassing; alsdan kan binding ook op
basis van artikel 2:46 BW of door het aannemen van een derdenbeding
ontstaan.

Een CAO valt eenvoudig af te sluiten. Het met de vakorganisatie bereikte
akkoord moet blijkens artikel 4 Wet LV bij de minister worden aangemeld.
Na ontvangst van de ontvangstbevestiging treedt de CAO in werking, met
inacht-neming van het bepaalde in artikel 14 Wet CAO ten aanzien van de
ongebon-den werknemer. Voorts werkt de CAO blijkens de artikelen 9  en  12
Wet CAO rechtstreeks door in de individuele arbeidsovereenkomsten van de
leden van de contracterende vakorganisatie. Daarbij wordt in mijn ogen geen
onder-scheid aangebracht tussen afspraken ten voordele of ten nadele van de
werk-nemers/leden. De gebondenheid van werknemers wordt in principe
enkel beperkt door de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW.
Vanzelfspre-kend moet aan de hand van de tekst van de CAO worden
bekeken of sprake is van een minimum- of een standaardbepaling. Derhalve
is het dan ook moge-lijk om door middel van een CAO een harmonisatie van
arbeids-voorwaarden te bewerkstelligen. Daarbij bestaan wel een aantal
beperkingen. Zo kan een CAO maar maximaal voor de duur van vijfjaren
worden afgesloten. Daar-enboven moet in de pas worden gelopen met
andere (al dan niet algemeen verbindend verklaarde) CAO's. Tot slot vormt
de belangrijkste beperking wellicht nog wel de positie van de ongebonden
werknemer. Wanneer geen incorporatie van de gemaakte afspraken (CAO) in
de individuele arbeids-relatie plaatsvindt, is deze aan de gemaakte
harmoniseringsafspraken niet gebonden. Blijkens artikel 14 Wet CAo moet
de werkgever eventueel voor de werknemer gunstigere CAO-bepalingen
echter wel op de arbeidsrelatie toe-passen. Door de ongebondenheid van de
werknemers die geen lid zijn van de vakorganisatie wordt de effectiviteit van
de (CAO-)afspraken om binnen de werkgever tot een algehele harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden te komen, ernstig beperkt. Dit laat onverlet dat de
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gemaakte afspraken wel een reflexwering kunnen hebben bij een uiteindelijke
beoordeling van de voorstellen door de rechter (redelijkheidstoets).

Daarnaast kan ook een akkoord met de ondernemingsraad worden
bereikt (ondernemingsovereenkomst). De hierin opgenomen afspraken wer-
ken echter niet direct door in de individuele arbeidsovereenkomsten, tenzij
sprake is van een incorporatiebeding. Wel kan van de afspraken een
reflexwerking uitgaan. Eventueel bestaat ook de mogelijkheid dat de bereikte
overeenstemrning wordt geincorporeerd in de toepasselijke CAO. Als gevolg
hiervan is de reikwijdte van het met de ondernemingsraad bereikte akkoord
formeel beperkt.

Van de ons omringende landen kent alleen Duitsland een regeling die de
ondernemingsraad (Betriebsrat) de mogelijkheid geeft om over arbeidsvoor-
waarden te onderhandelen, te weten de Betl*bsvereinbarung. De in dit
kader gemaakte afspraken werken direct door in de individuele arbeids-
relatie. Daarbij geldt echer wel een belangrijke beperking. De afspraken gel-
den als een minimumnorm, hetgeen betekent dat het niet mogelijk is om
door middel van een Betnebsvereinbaning individuele afspraken in negatieve
zin aan te passen.  Bij de vraag of de werknemer er in totaliteit op achteruit-
gaat moet echter wel de gehele situatie worden beoordeeld (kollektives

Gunstigkeitsprinzi#). Bovendien zijn de essentiele arbeidsvoorwaarden van
deze beoordeling uitgesloten, nu deze niet mogen worden gewijzigd zonder
expliciete overeenstemming tussen partijen. Op grond hiervan zijn ook in
Duitsland de mogelijkheden om een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
te bereiken door middel van een Betriebsvereinbarungbeperkt.

Harmonisatie door ontslag

Vervolgens rijst de vraag in hoeverre het mogelijk is om door middel van
ontslag van de werknemer (al dan niet onder gelijktijdige aanbieding van een
arbeidsovereenkomst met gewijzigde arbeidsvoorwaarden) een harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bij het uitvoeren van dit onder-
zoek heb ik tevens aandacht besteed aan de regelgeving in de ons omringen-
de landen, waaronder de Duitse Andeningskund*zing. Bij deze bestudering
mogen echter de arbeidsverhoudingen binnen de diverse landen niet worden
vergeten.

Wanneer wordt gekeken naar de opzegging van de arbeidsovereenkomst
en de daaraan vooraf gaande toestemming van het CWI valt het op dat een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden niet als beitindigingsgrond in het
Ontslagbesluit wordt genoemd. Het CWI moet het toestemmingsverzoek
beoordelen met inachtneming van de algemene toetsingsnorm van de rede-
lijkheid van de door de werkgever beoogde opzegging en de hieraan ten
grondslag liggende reden. Puur de wens om tot geharmoniseerde arbeids-
voorwaarden te komen vormt in principe onvoldoende reden om tot
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toestemmingsverlening over te gaan. Volledigheidshalve wordt erop gewezen
dat het niet mogelijk is om de arbeidsovereenkomst partieel, dat wil zeggen
uitsluitend voor het gewijzigde gedeelte, op te zeggen. Een opzegging van de
arbeidsovereenkomst vindt uitsluitend integraal plaats.

Een andere optie is ontbinding van de arbeidsovereenkomst om een
gewichtige reden (artikel 7:685 BW). Aangezien een weigering om aan een
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden mee te werken in principe geen ge-
wichtige reden voor ontslag is, moet worden bekeken of sprake is van een
gewijzigde omstandigheid. Daarbij kan de enkele weigering van de
werknemer om andere arbeidsvoorwaarden te accepteren in mijn ogen niet
als een wijziging van omstandigheden worden aangemerkt. Wanneer desal-
niettemin toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt overge-
gaan, kan alsdan aan de werknemer een vergoeding toe worden gekend,
waarvan de hoogte omgekeerd evenredig is aan de redelijkheid van de door
de werkgever voorgestelde aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.

In het Duitse recht bestaat een procedure om tot een eenzijdige wijziging
van de arbeidsvoorwaarden te komen, te weten de Andeningsktinoezing: De
werkgever kan na een weigering van de werknemer om mee te werken aan
een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden de kwestie aan de rechter
voorleggen. EssentiBle arbeidsvoorwaarden zijn van de werking van de Ande-
rungskundigungin principe uitgezonderd. Formeel is sprake van een ontslag-
procedure waarbij een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand komt. De
rechter moet daarbij  oordelen  of het  ontslag (lees: wijziging) sozial ungerecht-
fertigt is. Wanneer dit het geval is, vindt het ontslag niet plaats. Gebleken is
echter dat de enkele wens om tot geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden te
komen onvoldoende  is  om een Anderungsktind0zing te rechtvaardigen.  Naar
mijn mening is het niet gewenst om de Anderungskundigung in het Neder-
landse recht over te nemen. Weliswaar vindt in dit systeem - in tegenstelling
tot de huidige situatie in Nederland - een rechterlijke toets plaats, maar het
toetsingskader (sozial ungerechdertigA acht ik te ruim. Daarenboven is het
nog maar de vraag of de praktijk behoef-te heeft aan een dergelijke regeling,
nu  relatief weinig wordt geprocedeerd over wijzigingen van arbeidsvoorwaar-
den.

De vraag rijst of de werknemer die wordt ontslagen wegens het weigeren
van een aanpassing van zijn arbeidsvoorwaarden, recht heeft op een werk-
loosheidsuitkering. Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van
alle omstandigheden van het geval, waarbij op grond van de wettelijke crite-
ria moet worden beoordeeld of sprake is van een weigeringsgrond ex artikel
24 ww. Daarenboven moet de werknemer aan alle wettelijke verplichtingen
voldoen, waaronder de sollicitatieverplichting. In ieder geval blijkt uit de
jurisprudentie dat de Centrale Raad van Beroep ervan uitgaat dat een
werkloosheidssituatie met zich mee kan brengen dat de werknemer een
inkomensachteruitgang of andere redelijke wijzigingen accepteert. Wat in dit
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kader redelijk is moet binnen de reeds door mij bepleite restrictieve

benadering worden bekeken. Daarenboven kan uit het wettelijke systeem
worden opgemaakt dat bij een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
door de werkgever van de werknemer eerder mag worden verwacht dat hij
kiest voor een nakomingsactie dan voor een beeindiging van de
arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld een ontslag op staande voet.

Persoonlijke toeslag

In de praktijk worden de gevolgen van een aanpassing van arbeidsvoorwaar-
den regelmatig ondervangen door toekenning aan de werknemer van een
persoonlijke toeslag. Dit betreft een financiBle tegemoetkoming, welke regel-

matig wordt uitgekeerd en waarmee wordt beoogd de financiBle gevolgen
van een wijziging van een of meerdere arbeidsvoorwaarden te ondervangen.
Eventueel kan hieraan een afl)ouwregeling worden gekoppeld. Deze persoon-
lijke toeslag, vaak apart vermeld op de salarisspecificatie, is gekoppeld aan de
bedongen te verrichten arbeid. De toeslag kan dan ook worden gekwalifi-
ceerd als loon in civielrechtelijke zin, met inbegrip van de WMM en het loon-
begrip zoals dit door de Kring van Kantonrechters wordt gehanteerd.
Uiteindelijk moeten alle relevante feiten en omstandigheden de doorslag
geven. Veelal zal ook sprake zijn van loon in de zin van de socialeverzeke-

ringswetgeving nu artikel 4 van de Courdinatiewet Sociale Verzekeringen het
loonbegrip ruim definieert. Hetzelfde geldt ten aanzien van de Wet op de
Loonbelasting. Wanneer sprake is van een structureel inkomensbestanddeel
wordt de toeslag veelal ook meegenomen bij de berekening van het dagloon
van de werknemer. Geconcludeerd kan dan ook worden dat het toekennen
van een persoonlijke toeslag aan de werknemer in principe geen nadelige
effecten heeft op zijn rechtspositie (behoudens dan een eventueel afgesproken
afbouwregeling). Afhankelijk van de tekst van de (pre)pensioenregeling moet
echter nog wel worden bekeken wat de daadwerkelijke effecten hierop zijn.
Daarenboven moet aan de hand van de gemaakte afspraken worden bezien
in hoeverre sprake is van indexering van de persoonlijke toeslag.

Het personeelshandboek

Omdat binnen veel bedrijven - al dan niet in samenhang met een CAO -
gebruik wordt gemaakt van een personeelshandboek (ook wel arbeidsvoor-
waardenreglement genaamd), ontstaat de vraag wat de juridische status
hiervan is. Deze status moet aan de hand van het recht worden bepaald,
waarbij een algemene wettelijke regeling ontbreekt. Daarbij geldt dat het
personeelshandboek alleen instemmingsplichtig is op de aangelegenheden die
in artikel 27 lid 1 WOR staan vermeld. Voor wat betreft de toepasselijkheid
van het personeelshandboek op de individuele arbeidsrelatie moet bijvoor-
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beeld worden gekeken of in de arbeidsovereenkomst een incorporatiebeding
is opgenomen.

De vier fasen binnen het harmonisatietraject

Voor de praktijk kan een traject van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
bij de werkgever gemakshalve in een viertal fases worden onderverdeeld, te
weten:
-       fase 1: inventarisatie;
-       fase 2: plan van aanpak met tijdspad;
-       fase 3: implementatie;
-    fase 4: evaluatie en bijsturing.

Zoals eerder is aangegeven blijkt ook uit de rechtspraak dat de
zorgvuldigheid van handelen door de werkgever een cruciaal gegeven is.
Daarnaast moet de rust binnen de arbeidsorganisatie worden behouden.
Deze zorgvuldigheid vereist in het bijzonder een deugdelijke communicatie.

Conclusie

Geconstateerd kan worden dat de contractvrijheid onder druk staat. Ik acht
dit een onwenselijke ontwikkeling en pleit ervoor om ook binnen het arbeids-
recht de gezamenlijke consensus als uitgangspunt te nemen. Daarbij volgt uit
het goed werkgeverschap dat van de werkgever mag worden verwacht dat hij
de werknemer niet overvalt met aanpassingsvoorstellen en hem hieromtrent
deugdelijk voorlicht, waarbij ook de gevolgen van de wijzigingen voor de
werknemer worden belicht. Het Nederiandse recht kent geen algemene wet-
telijke regeling met betrekking tot een harmonisatie van arbeidwoorwaarden.
Als gevolg hiervan bestaan uiteenlopende mogelijkheden, welke ieder ver-
schillende toepassingen en criteria kennen. Daarbij kan grofweg een tweede-
ling worden aangebracht tussen de collectieve en de individuele benadering.

Behoudens middels een incorporatiebeding zijn de mogelijkheden van de
ondernemingsraad om individuele werknemers aan de gemaakte afspraken te
binden (in mijn ogen overigens onterecht) nihil. Wel kan de opinie van de
ondernemingsraad invloed hebben op een eventueel door een rechter uit te
voeren toetsing. Daarentegen zijn de vakorganisaties wel in staat om in ieder
geval hun leden bindende afspraken te maken, bijvoorbeeld door middel van
een CAO. Deze afspraken kunnen ook ten nadele van de werknemer zijn.
Niet-leden zijn echter niet aan deze afspraken gebonden, tenzij dit met hen is
afgesproken, bijvoorbeeld door middel van een incorporatiebeding. Dit
gebrek aan directe doorwerking vormt een van de belangrijkste beperkingen
bij een harmonisatie. Daarnaast is de werking van een CAO beperkt in tijd.
Het is dan ook veelal niet mogelijk om door middel van een CAO een
volledige harmonisatie af te dwingen. Los hiervan is hier geen sprake van een
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zuivere eenzijdigewijzigingsbevoegdheid van de werkgever: deze moet
immers nog steeds overeenstemming met de vakorganisatie en/of onderne-
mingsraad bereiken.

Gebleken is dat de onvoorziene-omstandighedenregeling in het kader van
een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden veelal geen rol van betekenis

speelt, in het bijzonder nu een fusie of overname niet als een onvoorziene
omstandigheid in de zin van de wet valt aan te merken. Voorts blijkt dat het
in het algemeen moeilijk is om een weigerachtige werknemer vanwege zijn
weigering te ontslaan, zowel middels opzegging als ontbinding van de
arbeidsovereenkomst.

De mogelijkheid bestaat om in een art)€idsovereenkomst een eenzijdige-
wijzigingsbeding op te nemen. Het is opvallend dat het hierbij geldende
criterium (de aanwezigheid van een zwaarwichtige reden) danig verschilt van
het criterium van het goed werknemerschap (positieve attitude werknemer).
Een eenzijdigewijzigingsbeding heeft dan ook geen meerwaarde en kan op
dit moment dan ook maar beter uit de wet worden verwijderd. Aan de
andere kant kan men zich afvragen of het criterium van het goed werkne-
merschap niet te ver is doorgeschoten. Daarenboven kennen Duitsland,
Belgi8 en Engeland dit criterium in het geheel niet

Het is opvallend dat in Nederland, in tegenstelling tot de ons omringende
landen, nagenoeg geen fundamenteel debat is gevoerd omtrent de eenzijdige-
wijzigingsbevoegdheid binnen de arbeidsovereenkomst. Blijkens het voor-
gaande ontbreekt binnen het Nederlandse rechtsstelsel bovendien een inte-
grale visie hierop. Gezien de aard van het Nederlandse verbintenissenrecht
moet wat mij betreft de consensus tussen partijen als uitgangspunt worden
genomen. Dit brengt met zich mee dat de eenzijdigewijzingsbevoegdheid
restrictief moet worden benaderd.

Nu het Nederlandse recht slechts beperkte mogelijkheden kent om
eenzijdig wijzigingen in een arbeidsrelatie door te voeren, ontstaat de vraag
of er behoefte bestaat aan een specifieke wettelijke regeling.  Uit het door mij
verrichte veldonderzoek en de (gepubliceerde) jurisprudentie blijkt dat dit
niet zo is. Dit betekent dat met de huidige juridische mogelijkheden kan
worden volstaan.
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De wijzigingsmogelijkheden kunnen schematisch als volgt worden weergege-
ven:

denajdigewijzigingsmogelijkheid

niet-essentieel essentied
1 1                                                                                                        1

instructierecht
 

incorporatiebeding onvoorziene omstandigheid

goed werknemerschap eenzijdigewijzigingsbeding

Onder de huidige omstandigheden is het voor de werkgever veelal mogelijk
om eenzijdig een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden door te voeren, te
weten door middel van een beroep op het goed werknemerschap. Ik acht dit
geen goede ontwikkeling.
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SUMMARY

This research has studied the existing possibilities to establish a harrnoniza-
tion (also called synchronization) of labour conditions, i.e. the path an emplo-
yer follows to structuralize the existing diverse labour conditions within his
company  to one general arrangement that applies to  all  or a group of emplo-
yees.  Because  this is often the result of a merger or an acquisition  I  have  paid
particular attention to this specific situation. Besides this I have also given
attention to the legal position of the countries surrounding the Netherlands.
These laws are only studied when relevant to this subject.

Trade union v. works council

Under legal and other regulations the trade unions and the works council can
play a part in harmonising labour conditions. The union has the right of col-
lective action (for example to organize a strike) and the right of consultation
as mentioned in the WMCO and the SER-Fusiegedragsregels. Furthermore the
trade union has the right of collective bargaining. These rights enable the
trade union with to play a part in the process of harmonization. The position
of the works council is guaranteed in the WOR. Besides the rights of
consultation, informa-tion and initiative the works council possesses the
advisory right and the right of approval. These  last two rights are interpreted
within limits. The rights exist only when this is assigned by law (see article 25
paragraph 1 and article 27 paragraph 27 WOR) or by an written agreement.

In the relation between the trade union and the works council the ILO-
treaties are of importance. These treaties do not exonerate the possibility that
one of these protectors of the employees' interests interferes in the
negotiations. There is no monopolistic right of the trade unions. Nevertheless
the trade union has a primacyat the negotiations when a conflict of interests
occurs. This right of the trade union waves the right of the works council.  In
my opinion this division of roles is outdated. Practical experience shows that
works councils are capable of negotiating labour conditions and that they
already regularly do so. Furthermore the legitimation of the trade unions to
act as negotiation partners is dropping, especially because of decreasing
membership figures. This pleads for an equal position of the works council in
relation to the trade union. When this is accepted the possibility rises to
provide the works council with the right of approval for the complete
arrangement of labour conditions.
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Transitional arrangements

In practice a harmonization of employment terms means that as well as the
determination of a new employment contract, a transitional arrangement
with an implementation plan (the method of introducing the new arrange-
ments within the organization) has to be drawn up simultaneously. In addi-
tion to this it matters if the employer is willing to provide (generous) financial
bridging measures. Furthermore a harmonization can also involve a change
in the HRM-policy within the company, such as a change in the evaluation
policy, the remuneration policy and the system ofjob evaluation. In reaching
a transitional arrangement it can be decided that the historic rights will be re-
spected, whether or not linked to a dismantlement, which can be realized
through commuting a term of employment to a personal allowance. Howe-
ver, in that case there is still no question of a complete harmonization. This
can be reached eventually by buying off all or a number of rights by paying
out an lump sum against full acquittal.

International context

Within an international context a harmonization of employment terms is
possible within certain boundaries. However, the main problem is that there
is a dissimilarity between the various national labour legislations despite the
European directives. Furthermore, these directives only work within the terri-
tory of the member states. Because of this an international harmonization
can be reached by attuning the various HRM-policies and implementing them
country by country within the locally applicable rules.

Acquired rights

Before a harmonization of employment terms can be reached there has to be
clarity about the point of departure of the employee: what does the labour
contract imply? This can be deduced from the law, a collective labour
agreement (declared of binding force), employee benefits and the terms of
agreement between the parties - oral or in writing. Furthermore, under
certain circumstances it is possible that the custom is of importance, all the
more so considering a labour contract is to be regarded as enduring agree-

ment involving continuous interaction between the parties. When all
arrangements have been put into writing, the contents of the labour contract
can be questioned. This is the core of the problem concerning so called
'acquired rights'. It turns out that in the Netherlands, forfeiture of rights is
not readily accepted. Nevertheless, jurisprudence shows that especially the
subdistrict courts approach this issue in different ways. In my opinion the
essence of the acquired rights problem lies with the  onus of proof. Therefore
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I think the most obvious procedure is to apply the contractual approach,
provided that the onus of proof is reversed in time. A reasonable term has to
be fixed arbitrarily. I would prefer this to be a period of five years.

Essential terms ofemployment

Apparantly, in practice terms of employment can be distinguished into a
number of varieties. Mostly, a distinction  is made between primary, secunda-
ry and often even tertiary terms of employment. There is no univocal defini-
tion of these types. Another possible distinction can be made is between es-
sential and nonessential terms of employment. This type is not commonly
known in the Netherlands, perhaps because - in contrast with Germany,
Belgium and the United Kingdom - the labour contract in the Netherlands
does not automatically end when a unilateral change of an essential part of it
is made.

I am in favour of recognition of the essentials within the labour contract
law.  The  are  at the core  of the industrial relation; without them, the contract
would not have been entered into. In determining which terms of employ-
ment must be counted among the essentials I argue in favour of a restrictive
approach, applying the following requirements:
-      the terms of employment are put into writing;
-    the terms of employment are demonstrably of substantial importance

for one of the parties;
-      the other party could reasonably have understood this importance.

A universal right to equal pay?

To judge a harmonization from all angles the question arises if a universal
right to equal pay for equal labour exists: may employees be distinguished
between? Most treaties and legislations relate to the equal treatment of
certain groups: no discrimination may be made on the basis of sex, working
hours or age. Temporary workers must be treated equally compared to
permanent staff. The same applies to trade union members and non-mem-
bers (article  14 CAO). Another example of an anti-discriminiation regulation
is article 7 IVESCR, which recognizes a general right to equal pay.

In the AGFA-case the Supreme Court has recognized a general sense of
justice that equal labour under equal circumstances should be equally
rewarded. German jurisdiction has also recognized a general right to equal
treatment. To recognize such a right, there has to be a general rule with the
absence ofan objective justification ground.

In my opinion a general right to equal treatment is an unacceptable
breach of the freedom of contract. Besides, this creates a division between

larger and smaller employers. Within small organizations, an equal function
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will not be so readily available. There is no reason why parties should not be
able to reach an agreement about individual benefits on the basis of freedom
of contract. Nevertheless,  from an HRM-point of view it could still be advisa-
ble to reward equal labour equally.  To  this end a job evaluation system can
be  used. The question of equal treatment should not cause any problems du-
ring a harmonization of employment terms.  Even if there is such a thing as a
right to equal treatment, the employee's employment history could be regar-
ded as ajustification ground for unequal treatment.

Protection ofemployee rights

Exactly because a transfer of undertaking is the result of a merger or acquisi-
tion, the question arises what protection and/or restrictions the transfer of
undertaking regulations contain to realize a harmonisation of employment
terms. Under the law, a labour contract basically transfers completely to the
acquiring party. Possibly there could be a restriction with regard to pension
and saving plans. In this, there is a question of discrepancy. Changing
employment terms is not allowed. This is exactly why it is surprising that
article 7:655 BW does not exclude such a change, which at that moment
justifies a dissolution of the labour contract. Within this framework I would
like to  point out that the European directive  speaks of a considerable change
in employment terms; Dutch legislation has adopted this formulation in a
stricter  form.

It has turned out that the protection of these transfer of undertaking
regulations only applies the moment the transfer takes place. European law
therefore does not stop a harmonization of employment terms by definition.
According to the jurisprudence of the European Court, after the transfer of
undertaking the standard national law with regard to the possibilities to
change employment terms (whether or not unilaterally) applies once more.

When a transfer of undertaking takes place, a particular question with
regard  to  the WAO comes  into  play. The regulations of article   14a  Wet  CAO
and article 2a Wet Avv - in a slightly adapted form - offer protection, even
to employees who are not bound by the CAO. From the jurisprudence, the
following breakdown can be gathered:
-     the CAO employment terms of the transferer which apply at the moment

of the transfer, transfer as individual rights (article  7:663 BW and article
14 Wet CAO);

-   during the enforcement period, the CAO employment terms of the
transferer apply exclusively;

-  during the enforcement period, employer and employees can not
deviate from the CAO employment terms at the expense of the
employees - or the bound employees anyway (article 14a section  2  Wet
CAO);
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-  after the enforcement period, the CAO employment terms of the
transferer linger on as individual employment terms;

-    after the enforcement period, the lingering CAO employment terms can
be changed according to the general rules of labour law.

I share Luttmer-Kat's opinion that this arrangement is unsatisfactory now
that there are no transitional regulations for the transition from one CAO to
another. However, to enable the composition of such regulations, an amend-
ment of the law will necessary.

A general right to unilateral change?

Does a fundamental right to unilaterally change employment terms exist? In
the Netherlands, there has been little or no discussion on this subject. In
contrast, in Belgium for example the point of view has been held for a long
time that the employer has a right to unilaterally change employment terms,
the so-called ius vanandi. In a number of verdicts, the Court of Cassation  has
given interpretation to this right to the extent that there is (as good as) no
question of a right to unilaterally change employment terms. This leaves the
instruction right of the employer (ius dominanch) intact. Taking this up, I
would like to point out once again that Belgian law regards a unilateral
change of a fundamental employment term as a manifestation of a unilateral
termination of the labour relation. This is the same for Germany and the
United Kingdom. One must however keep in mind that employment protec-
tion in these countries is different from (inferior to) the Dutch dual system.
This means therefore that in these countries employees can be pressured into
accepting the altered employment terms. In my opinion the Netherlands
must not embrace a fundamental right to unilaterally change employment
terms, especially since this breaches the contractual approach.

Acceptance ofaltered employment terms by the employee

The consensus of both parties is the basis of the harmonisation of employ-
ment terms. To establish this there has to be a proposal to a change and the
acceptance of the proposal. According to the case law the judge will not
quickly agree with the existence of the acceptation by the employee. This
means that the employer needs to take extra care when the employee accepts

the proposal. In that case he has to provide the employee with specific infor-
mation about his situation. The existence of general information is not suffi-
cient. Furthermore the employee has to be given a reasonable time to over
think the proposal. These provisions are a part of being a good employer.
Besides this a period of three periods of salary is enough to assume the
acceptance.
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It is preferred to put the agreement in writing, besides the obligation of
article 7:655 BW. Eventually this can be done in an agreement determining
the legal relationship between parties (article 7:900 BW). In that case there is
not a new labour contract but a registration of the changes within the
contract and the transitional arrangement. There is no guarantee about the
acceptance by the court of the agreement in this special form because of the
subordinate position of the employee. Both parties will be bound to a full
settlement condition in the contract, even noted in a collective agreement.
Not every court in the Netherlands shares this last opinion.

At the moment that the employee signs the new contract there is not a
situation of novation. The relation between employer and employee will be
uninterrupted, including seniority. Novation will only take place when the
essentials of the contract change.

The unilateral change ofemployment terms stipulation

Since   1998 the Dutch law knows a special regulation in Dutch  law  for  the
agreement of unilateral variation of the conditions of the labour contract
(article 7:613 BW). This regulation has replaced the regulation ofthe standing
employment conditions and was a part of a revision of the WOR. In the
beginning the minister of Social Affairs had the opinion that such an
arrangement should not be allowed (see request for advice to the SER). The
legislative proposal had the opinion that such an arrangement was only
allowed when a weighty reason was present and this reason leads to the
conclusion that according to the reasonableness and the fairness the interest
of the employee has to move for the interest of the employer. The proposal
furthermore included a provision that the weighty reason was assumed
present when the works council had reached an agreement with the emplo-
yer. This last provision has finally not been a part ofthe present law.

The text of the law is not precise. I think that it is not possible to
unilaterally change a contract into another kind of contract by using this
provision (for example a labour contract to a contract of assignment). Fur-
thermore  it is not possible to change unilateral the essentials of the agreement
by using this provision. The existence of the weighty reason has to be
objectively determined. In this situation the opinion of the workers council
can still have an important role. The following reasonableness test is a
subjective one. It means the individualization and realization of the general
test to the person of the employee.  In that case the existence  of a transitional
arrangement can be of importance.

An individual labour contract includes regularly a provision that provides
that a collective agreement becomes  a part of the contract.  Can this clause  be
regarded as a clause as mentioned in article 7:613 BW. This would mean that
a change in the agreement will not automatically change the content of the
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labour contract. The existence of an objective weighty reason is necessary.  It
is my opinion that such a provision is an incorporation clause and not a
unilateral variation clause. The negotiation right of the individual employee
is transferred/authorized to the union. This is an essential difference and as a
result it is not a provision as mentioned in article 7:613 BW.

Good employeeship

Dutch law also recognizes the possibility of the 'good employee' (article  7:611
Bw). This is a continuation of the reasonableness and the fairness. According
to the case law of the Supreme Court an employee is obliged to approach
positively a reasonable suggestion of his employer to modify the terms of the
contract unless this can not within reason be required of him.  In  that case  the
following question arise:
-      Has there been a change of circumstances at work?
-         Is the proposal of the employer as regards content reasonable?
-  Has the employee personal circumstances that prevents him within

reasonableness and the fairness acceptance  of the proposal?
The text chosen by the Supreme Court does not include exceptions

and/or nuancing. As a result the possibilities to change the terms of the
agreement have to be interpreted widely. I point to the fact that formally it is
not  a real unilateral right of change the content of the labour agreement.  It  is
a precontractual obligation which leads to an acceptance of the change. The
term "circumstances at work" has to be interpreted widely. Rejection by the
employee is only possible when the change cannot be expected of him within
reasonable boundaries.

The test of reasonableness has a procedural and a material part. The
procedural part means for example that the employer has to communicate
openly with his employee and provide him with the necessary information.
Furthermore employees have to be treated and the employer has to show his
interest properly. The material test of reasonableness means for instance that
there has to be (under these circumstances) a fair proposal and a proper
transitional offer. The result is important for the allowance test. Nevertheless
in  principal the possibility exists to establish a harmonisation of employment
terms within the mentioned boundaries.

It is my opinion that the Supreme Court has gone too far by using this
formula. Reconsideration is necessary because the ratio goes beyond the
formula of article 7:613 BW. There has to be a restrictive interpretation. Be-
sides this there is no specific role for the workers council. The good
employeeship is complementary to the right to instruct but also goes further
than this. Examples are the change of the employees function, a change of
working time and the introduction of a new mode of operation. The
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essentials of the labour contract are unchangeable.  In  that it is not possible  to
realize a harmonisation of employment terms on this legal basis.

Unforeseen circumstances

Dutch law also has the procedure of the unforeseen circumstances (article
6:258 BW). This obligatory provision gives the court the opportunity to
change an agreement complete or partly (eventually retroactively). It is also
possible to dissolve the contract. This possibility exists at the moment the
unforeseen circumstances are of such nature that within the standards of
reasonableness and the fairness an unchanged agreement cannot be
expected. The unforeseen circumstance exists when the circumstance was not
foreseen at the moment of the agreement. It may not be an interpretation
problem of the contract. According to the history of the provision the
possibility has to be used in a restrictive way because the starting point is
binding of the contract. This is not different in the labour law. Furthermore
there is a difference with the dissolution procedure of an employment
contract (article  7:685 BW).  In this last procedure a dissolution of the contract
can take place because of a change of the circumstances. It is also not
possible to give this provision retroactively. Both procedures are different and
have different possibilities and consequences.

The  existence  of an unforeseen circumstance  is not quickly accepted.  The
employer has to prove the existence of such a circumstance when a
harmonisation of employment terms occurs. The desire of the employer to
realize this is insufficient even if it is a result of a merge or acquisition. The
employer himselfcreates this situation.

Furthermore a special arrangement exists for changing the content of
agreements when a legal merger occurs (article 2:322 BW). This arrangement
is based on the unforeseen circumstance rules. The parliamentary history
shows doubt about the application to employment. This is also according to
the  rules of transfer of undertaking. A transfer may not bring a change  in  the
terms of the employment contract.

Collective alteration ofemployment terms

Besides the individual approach there is also the collective bargaining
approach. In that case we have the unions and the works council. The
possibility exists to reach a collective agreement about a harmonisation of the
employment terms with one or more unions. Such an agreement will directly
bind the members of the union. Because of the law of associations this will
also be the situation when there is not a formal collective bargaining
agreement because ofarticle 2:46 BW or the existence of a third party clause.
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It is easy to have a collective bargaining agreement. The agreement
between the employer and the union has to be sent to the Minister of Social
Agairs. After receiving the conformation that the collective bargaining
registered the collective bargaining becomes effective. The non-union
members will then not be bound by the agreement and the members are
bound. This binding of the union members/employees will exist to the
positive and the negative parts of the agreement. This will only be different
when the binding is not reasonable or fair.

The possibility exists to realize a harmonization of employment terms.
But there are some problems. First a collective bargaining agreement can
only last for five years. Furthermore it has to be within the boundaries of
other (ordered) collective agreements. Also there are problems with the non-
union members. When the collective agreement is not incorporated in the
individual employment contract the non-members are not bound. This is a
serious restriction for realizing a complete harmonization of employment
terms within one employer. Nevertheless the collective agreement can in this
situation of influence with the interpretation of the reasonableness or fairness
of the change.

It is also possible to have an agreement with the works council (the works
agreement). This agreement does not bind the individual employees, unless it
is incorporated in the individual contract. The works agreement can be of
importance with the interpretation of the reasonableness or fairness of the
change. It can also be of importance with the existence of a weighty reason.
In practice the works agreement is sometimes incorporated in the collective
bargaining. Because the works agreement is non-binding not of importance
from a legal point of view.

In the countries around the Netherlands only Germany has the
opportunity for the works council/Bet,iebsrat to negotiate about labour
terms. The works agreement/ Betriebsvereinbarung binds the individual
employees. There is a restriction. The terms of agreement are the minimum
terms. This means that it is not possible to lower the individual terms by a
Betriebsvereinbarung. The lowering has to be considered in the total
agreement. It is not allowed to lower the total of the employment contract.
This is called the kollektives Gunstigkeitsprinzip. Furthermore the essentials
of the contract are not a part of this Prinzip. These essentials cannot be
changed without the consent of both parties. Because of this the possibilities
to establish a complete harmonization of labour terms by a Betriebsverein-
baning are limited.

Harmonization through dismissal

The question arises: is it possible to dismiss the employee (and eventually
offer him a new contract with other conditions)? Comparative study of this
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subject means that there has also to look at the situation of labour relations in
the divers countries. The Netherlands for example has the preventive
dismissal test.

The dismissal licence will not be given because the divers Ontslagbesluit a
harmonization of employment terms is not mentioned as grounds for
dismissal. The general norm of the CWI is the test of reasonableness of the
ground for dismissal. The wish to have a harmonization of employment
terms is to my opinion not a good reason for the dismissal. There has to be
more, like financial reasons. Furthermore I point at the fact that it is not
possible to partially terminate the employment contract. A dismissal is only
possible for the complete employee contract.

Another dismissal possibility is the dissolve of for the subdistrict court
because  of a weighty reason (article  7:685 BW). The refusal of the acceptance
of the new terms is not an urgent cause for dismissal. Therefore there a
changed condition should be presence of. The refusal to accept the changed
terms is in my opinion not a changed condition. This means that the request
for dismissal has to be denied or compensation should be given to ule
employee. The amount of compensation depends on the reasonableness of
the offer from the employer. Eventually the employer can ofTer a new
contract under the new terms to the employee.

German law has the possibility of changing the terms of a labour contract
by court, the Andeningskund*ung: After a refusal by the employee to accept
the new terms the employer can to the court. This court will look at the
proposal. When the proposal is allowed the old contract will end and a new
contract will be created. Formally it is a dismissal procedure. Essential terms
are unchangeable. The court will not allow the change when the proposal by
the employer is sozial ungerechtfertigt. In that case the dismissal will not be
allowed. The case law shows that only the employer wish to establish a
harmonization of employment terms  is not enough to receive the permission.
It is my opinion that the criteria of sozial ungerechtlertigt is to large.

Furthermore I doubt the Dutch practice will need such a possibility.
Has the dismissed employee a right to an allowance when he is dismissed

because of his refusal to accept the changed employment terms? This
depends on the circumstances of the case and the criteria by law. The case
law of the CRvB shows that an employee is obliged to accept a reasonable
change of conditions including less salary. It is my point of view that the
reasonableness has to be interpreted in a restricted way. In most cases the
employee has the obligation to claim the performance of the contract instead
of the termination ofthe contract and claim damages.
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Personal allowances

In practice the employee receives a personal allowance when he has a
negative consequence from change of a financial term of the contract. This
allowance obviates the negative consequences of the change, eventually with
a negative development through time. This personal allowance is bound to
the employment contract. For that reason the allowance is mostly qualified as
salary according to civil law. At the end the relevant circumstances will be of
importance. There will usually be a salary in the definition of the social

security law. Article 4 of the Csv describes salary widely. The Wet op de
Loonbe/asting uses the same definition. When the allowance forms a

structural part of the salary it will be  a part of the daily pay of the employee.
The general conclusion is that the personal allowance will mostly have no
effect on the financial position of the employee. It depends on the text of the
pension fund to create problems there. Furthermore the parties will have to
make special arrangements about the existence of an index clause.

Staff reference book

The question arises about the legal status of the employment guide

(eventually together with the collective bargaining agreement). Many
companies have such a guide. The status of the guide depends on the
situation especially since a special legal arrangement is not present. The
guide only needs the right of approval when it is mentioned by law (article 27
WOR) or is given an additional right to the works council. Furthermore an
incorporation clause is needed to be a part of the individual labour contract.

The four phases within the harmonization path

For practical reasons the path of a harmonization of employment terms at

the employer's can be conveniently divided into four parts, namely:

-       phase 1: stock-taking;
-    phase 2: method and timetable;
-    phase 3: implementation;
-    phase 4: evaluation and adjustment.

As I previously indicated, case law implies that it is of crucial importance
that the employer acts with due care. Furthermore, the peace must be kept
within the labour organisation. This care particularly requires good commu-
nication
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Condusion

One can conclude that the freedom of contract is under pressure. I consider
this as an undesirable development and I would like to argue in favour of
taking departure from a mutual consensus in labour law. Furthermore, it
follows from good employership that an employer can be expected not to
surprise employees with proposals of change, but that he informs them well
about these changes and their consequences. Dutch law  has no general
regulation with regard to a harmonization of employment terms, the result
being that there are various possibilities, which each have different uses and
criteria. Roughly, a division can be made between the collective and the
individual approach.

Exept for an incorporation stipulation, the works council (wrongfully, in
my opinion) has no means to bind individual employees to agreements.
However, the opinion ofthe works council can be of influence on anyjudicial
review that might take place. Trade unions, on the other hand, are able to
enter into agreements which bind their members, for example by means of a
CAO. These agreements can also be at the expense of the employees. Non-
members however are not bound by these agreements, unless this was so
arranged, for instance by means of an incorporation stipulation. This lack of
direct effect is one of the major limitations in case of a harmonization. Also,
the effect of a CAO is limited in time. Therefore, as a rule it will not be
possible to enforce a complete harmonization by means of a CAO. Besides,
there is no question here of a pure competence to unilateral change on the
employer's part: he still needs to reach an agreement with the trade union
and/or the works council.

Apparently, the unforeseen circumstances regulation plays no part of any
importance in a harmonization of employment terms as a rule, especially
now that a merger or takeover cannot be seen as a unforeseen circumstance
according to the spirit of the law. Furthermore, it turns out that it is usually
diflicult to dismiss an employee because of his refusal, by resignation as well
as by termination of the labour contract.

The possibility exists to agree on a unilateral variation clause. This will
need a weighty reason and a reasonable proposal. The good employership
only needs a positive attitude of the employee. Because of this difference
there is at this moment no surplus value to agree with a unilateral variation
clause. It would be better to remove it from the law. On the other hand the
question arises are the criteria of the Taxi Hofman case not too wide.
Especially now the countries around the Netherlands do not know this
possibility.

There has not been a fundamental debate about the unilateral right of
change for the employer of such a clause in an employment contract.
Furthermore Dutch law has a lack of a total vision on this problem. Because
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of the basis of Dutch contract law, the consensus, this has to be the
fundamental principle. This means that the unilateral right of change has to
have a restrictive approach.

While Dutch law has only limited possibilities to realize a unilateral
change the question arises: do we need a special provision by law? My field
research shows (and the case law) shows that there is no need for this. This
means that the legal possibilities at the moment are sufficient.
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BUITENLANDSE WETSARTIKELEN

Duitsland

§ 1 Kundigungsschutzgesetz: social ungerechtfertigte Kundigungen

(1)   Die Kundigung des Arbeitsverhalmisses gegenuber einem Art,eitnehmer, des-
sen Arbeitsverhalmis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unter-
nehmen linger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn
sie sozial ungerechtferigt ist.

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kundigung, wenn sie nicht durch Grunde, die
in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch

dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschiftigung des
Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Die Kundigung
ist auch sozial ungerechtferigt, wenn
1.    in Betrieben des privaten Rechts

a.   die Kundigung gegen eine Richlinie nach § 95 des Betriebsverfas-

sungsgesetzes verst6sst,
b.  der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben

Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiter-

beschiftigt werden kann und der Betriebsrat oder eine andere nach
dem Betriebsverfassungsgesetz insoweit zustandige Vertretung der
Arbeimehmer aus einem dieser Griinde der Kiindigung innerhalb
der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes
schriftlich widersprochen hat,

2.     in Betrieben und Verwaltungen des uffentlichen Rechts
a.   die Kiindigung gegen eine Richtlinie iiber die personelle Auswahl

bei Kundigungen verstdsst,
b.  der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben

Dienststelle oder in einder anderen Dienstort einschliesslich seines

Einzugebietes weiterbeschaftigt werden kann und die zusthndige
Personalvertretung aus einem dieser Grunde fristgerecht gegen die
Kundigung Einwendungen erhoben hat, es sei denn, dass die
Stufenvertretung in der Verhandlung mit der iii,ergeordneten
Dienststelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten hat.

Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschiiftigung des Arbeitnehmers
nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmassnahmen oder eine
Weiterbeschiftigung des Arbeitnehmers unter geiinderten Arbeitsbedingun-
gen m6glich ist und der Arbeiternehmer sein Eindversthndnis hiermit erklart
hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kundigung be-
dingen.

(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im
Sinne des Absatzes 2 gekiindigt worden, so ist die Kundigung trotzdem sozial

ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers
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soziale Gesichtpunkte nicht oder nicht ausreichend berucksichtigt hat; auf
Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die
Grande anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl gefuhrt haben.
Satz 1 gilt nicht, wenn betriebstechnische, wirtschaftiche oder sonstige
berechtigte betriebliche Bedurfnisse die Weiterbeschaftigung eines oder
mehrerer bestimmter Arbeitnehmer bedingen und damit der Auswahl nach
sozialen Gesichtpunkten entgegenstehen. Der Arbeitnehmer hat die Tat-
sachen zu beweisen, die die Kundigung als sozial ungerechtferigt im Sinne
des Satzes 1 erscheinen lassen.

(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer entsprechenden Richtlinie nach den
Personalvertretungsgesetzen festgelegt, welche sozialen Gesichtspunkte nach
Absatz 3 Satz 1 zu beriicksichtigen sind und wie diese Gesichtpunkte im
Verhaltnis zueinander zu bewerten sind, so kann die soziale Auswahl der
Arbeitnehmer nur auf grobe Fehlerhaftigkeit uberpruft werden.

§ 2 Kundigungsschutzgesetz: Anderungskundigung

Kundigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis und bietet er dem Arbeitnehmer
im Zusammenhang mit der Kundigung die Fortsetzung des Arbeitsverh:iltnisses
zu geanderten Arbeitsbedingungen an, so kann der Arbeitnehmer dieses Angebot
unter dem Vorbehalt annehmen, dass die Anderung der Arbeitsbedingungen
nicht sozial ungerechtfertigt ist (§ 1 Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 1 und 2).
Diesen Vorbehalt muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber innerhalb der Kiindi-
gungsfrist, sptitestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kundi-
gung erkliren.

§ 242 BGB: Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner is verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben
mit Rucksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

§315 BGB:  Bestimmung der Leistung durch  eine  Partei

(l)  Soil die Leistung durch einen der Vertragschliessenden bestimmt werden so
ist im Zweifel anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu
treffen ist.

(2)   Die Bestimmung erfolgt durch Erklirung gegenuber dem anderen Teile.
(3)  Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene

Bestimmung fiir den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit ent-
spricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Ur-
teil getrofTen; das gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzdgert wird.

§ 611 BGB: Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag

(1)   Durch den dienstvertrag wirdt deljenige, welcher Dienst zusagt, zur I.Listung
der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewdhrung der vereinbarten
Vergiltung verpflichtet.

(2)      Gegenstand des Dienstvertrags k6nnen Dienste jeder Art sein.
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§ 613a BGB: Rechte und Pilichten bei Betriebsubergang

(1)   Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschiift auf einen anderen
Inhaber uber, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt
des Ubergangs bestehenden Arbeitsverhaltnissen ein. Sind diese Rechte und
Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebs-

vereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhaltnisses zwischen
dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und durfen nicht vor Ablauf
einesJahres nach dem Zeitpunkt des Obergangs zum Nachteil des Arbeitneh-
mers geandert werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei,
dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen Tarihiertrags oder
durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ablauf der
Frist nach Satz 2 kdnnen die Rechte und Pflichten geandert werden, wenn
der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei
fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbereich eines anderen

Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem
Arbeitnehmer vereinbart wird.

(2)  Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber fur Verpflich-
tungen nach Absatz 1, soweit sie vor dem Zeitpunkt des Ubergangs entstan-
den sind und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fulig wer-
den, als Gesamtschuldner. Werden solche Verpflichtungen nach dem Zeit-
punkt des Ubergangs fallig, so haftet der bisherige Arbeitgeber fur sie jedoch
nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des Ubergangs abgelaufenen Teil
ihres Bemessungszeitraums entspricht.

(3)    Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandels-

gesellschaft durch Umwandlung erlischt.
(4)  Die Kundigung des Arbeitsverhalmisses eines Arbeitnehmers durch den bis-

herigen Arbeitgeber oder durch den neuen Inhaber wegen des Ubergang
eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirksam. Das Recht zur Kundi-
gung des Arbeitsverhiltnisses aus anderen Grunden bleibt unberuhrt.

(5)    Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von einem ubergang
betroffenen Arbeitnehmer vor dem iibergang in Textform zu unterrichten
uber:
1.     den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des ubergangs,
2.     den Grund fur den ubergang,
3.   die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des ubergangs fir

die Arbeitnehmer und
4.  die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen MaBnah-

men.
(6) Der Arbeitnehmer kann dem ubergang des Arbeitsverhaltnisses innerhalb

eines Monats nach Zugang der Unterrichtung kann gegenuber dem bisheri-
gen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erkliirt werden.

§ 77 BetrVG: Durchfiihrung gemeinsamer Beschilisse, Betriebsvereinbarun-
gen

(1) Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, auch soweit sie auf ei-

nem Spruch der Einigungsstelle beruhen, fdhrt der Arbeitgeber durch, es sei
denn, class im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. Der Betriebsrat darf
nicht durch einseitige Handlungen in die Leitung des Betriebs eingreifen.
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(2)  Betriebsvereinbarungen sind von Betriebsrat und Arbeitgeber gemeinsam zu
beschliessen und schriftlicht niederzulegen. Sie sind von beiden Seiten zu
unterzeichnen; dies gilt nicht, soweit Betriebsvereinbarungen auf einem
Spruch der Einigungsstelle beruhen. Der Arbeitgeber hat die Betreibsverein-
barungen an geeigneter Stelle im Betrief auszulegen.

(3) Arbeitsentgelte und sonstige Art}eitsbedingungen, die durch Tarifvertrag
geregelt sind oder iiblicherweise geregelt werden, kdnnen nicht Gegenstand
einer Betriebsvereinbarung sein. Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den
Abschluss erginzender Betriebsvereinbarungen ausdrucklich zulasst

(4) Betriebsvereinbarungen getten unmittelbar und zwingend. Werden Arbeit-
nehmern durch die Betriebsvereinbarung Rechte eingeriiumt, so ist ein Ver-
zicht auf sie nur mit Zustimmung des Betriebsrat zulassig. Die Verwirkung
dieser Rechte ist ausgeschlossen. Ausschlussfristen fur ihre Geltenmachung
sind nur insoweit zulhssig, als sie in einem Tarifvertrag oder einer Betriebs-
vereinbarung vereinbart werden; dasselbe gilt fur die Abkurzung der Verjah-
rungsfristen.

(5) Betriebsvereinbarungen k8nnen, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit
einer Frist von drei Monaten gekundigt werden.

(6) Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gelten ihre Regelungen in Angele-
genheiten, in denen ein Spruch der Eingungsstelle die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine andere
Abmachung ersetzt werden.

§ 88 BetrVG: Freiwillige Betriebsvereinbarungen

Durch Betriebsvereinbarung kdnnen insbesondere geregelt werden
1. zusatzliche MaBnahmen zur Verhutung von Arbeitsunfallen und Gesund-

heitsschadigungen;
la.   Massnahmen des betrieblichen Umweltschutzes
2.    die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Be-

trieb, das Unternehmen oder den Konzern beschrinkt ist;
3.    Massnahmen zur Furderung der Vermdgensbildung;
4.  Massnahmen zur Integration auslandischer Arbeitnehmer so wie zur Be-

kampfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb.

Belgit

CAo 32bis

HOOF[)STUK I - VOORWERP EN DEFINITIES

Artikel 1
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst strekt er in de eerste plaats toe te

waarborgen:
1"   eensdeels het behoud van de rechten der werknemers in alle gevallen van wij-

ziging van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming of van een
gedeelte van een onderneming krachtens overeenkomst; de overgang in het
kader van een gerechtelijk akkoord is een overgang krachtens overeenkomst
waarop het principe van het behoud van de rechten van de werknemers van
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toepassing is behoudens de bij artikel 8 bis van deze collectieve arbeidsover-
eenkomst bepaalde uitzonderingen;

2°   anderdeels een aantal rechten met betrekking tot de werknemers, die overge-
nomen worden in geval van overnarne van activa na faillissement.

Voorts regelt deze collectieve arbeidsovereenkomst de informatie van de bij een

overgang betrokken werkenemers indien er in de onderneming geen vertegen-
woordigers van de werknemers zijn.

Commenwar
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst strekt er in de eerste plaats toe de

rechten van de werknemers te regelen eensdeels bij iedere wijziging van werkgever

ingevolge een overgang van cen ondememing krachtens overeenkomst en ander-
deels bij overname van de werknemers door een nieuwe werkgever, die het actief
overneemt van de vroegere onderneming die failliet werd verklaard.
1.      Met  betrekking  tot de gevallen  van  overgang van  een  ondememing krachtens

overeenkomst
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis herneemt de bepalin-
gen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 waardoor uitvoering werd
gegeven aan de richdijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
14   februari   1977  inzake  de  onderlinge  aanpassing  van   de   wetgevingen  der
lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij
overgang van ondememingen,  vestigingen of onderdden ervan en past die

bepalingen aan op grond van de wijzigingsrichdijn van 29 juni 1998.
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis voorziet meer bepaaid in het
behoud van de rechten van de werknemers ten aanzien van de nieuwe werk-
gever. Wanneer de overgang echter plaatsvindt in het kader van een gerech-
telijk akkoord kan onder bepaalde voorwaarden van dit principe worden af-
geweken om de werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van

de onderneming te verzekeren.
2.     Met betrekking tot de gevallen van overname van activa na faillissement

a)    Met betrekking tot de gevallen, waarbij werknemers overgenomen wor-
den ingevolge een overname van het actiefvan een ondememing na fail-
lissement, zijn de organisaties van oorded dat deze werknemers zich in
een soortgelijke situatie bevinden als deze waarvoor de voomoemde col-
lectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  32  d.d.  28  februari   1978 werd  gesloten.

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst houdt rekening met die
gelijksoortigheid alsmede met verschillende economische realiteiten, die
in het ene en in het andere geval gelden, door aan die werknemers soort-
gelijke rechten te verlenen als de rechten die de werknemers genieten
waarop de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 van toepassing is.

Die rechten betreffen meer bepaald het behoud van de bij de vorige
werkgever verworven ancienniteit. De overige arbeidsvoorwaarden blij-
ven eveneens behouden, tenzij de partijen andere voorwaarden bedin-
gen.

b)      Die bepalingen zijn van tocpassing wanneer tussen de datum van het
faillissement en de datum van de overname van de activa.
- de bedrijvigheid van de onderneming onderbroken wordt en de

arbeidsovereenkomsten betindigd worden;
- de bedrijvigheid van de onderneming voortgezet wrodt en de arbeids-

overeenkomsten behouden bhiven;

353



- de bedrijvigheid van de onderneming voortgezet wordt en nieuwe
arbeidsovereenkomsten worden gesloten met de curator, na beeindi-
ging van de bestaande overeenkomsten.
Die bepalingen zijn onder bepaalde voorwaarden eveneens van

toepassing wanneer de arbeidsovereenkomsten binnen een zekere perio-
de v66r de datum van het faillissement bedindigd worden.

c)    Om de hierarchie van de rechtsnormen te eerbiedigen, bevat deze
overeenkomst geen enkele bepaling ten aanzien van het behoud van de
rechten van de werknemers gedurende deze periode van onderbreking.

De organisaties zijn evenwel van oordeel dat er reglementaire maat-
regelen moeten worden genomen om gedurende die periode aan deze
werknemers de uitkering van cen overbruggingsvergoeding te waarbor-
gen.

Voorts regelt deze collectieve arbeidsovereenkomst de informatie van
de bij een overgang betrokken werknemers indien er in de ondernerning
geen vertegenwoordigers van de werknemers zijn.

Artikel 2
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst moet worden ver-

staan onder:
1'    werknemers: de personen die krachtens een arbeidsovereenkomst of een leer-

overeenkomst arbeid verrichten;
2°    werkgevers: de natuurlijke of rechtspersonen, die de onder 1 genoemde werk-

nemers tewerkstellen;
3"   de vervreemder: de natuurlijke of rechtspersoon die ingevolge een overgang

in de zin van artikel 1, de hoedanigheid van werkgever verliest ten aanzien
van de werknemers van de onderneming die overgaat of het gedeelte van de
onderneming dat overgaat;

4"   verkrijger: de natuurlijke of rechtspersoon die ingevolge een overgang in de
zin van artikel, de hoedanigheid van werkgever verkrijgt ten aanzien van de
werknemers van de onderneming die overgaat of het gedeelte van de onder-
neming dat overgaat;

5°    overname van activa: het vestigen van een zakelijk recht op, of het huren van
het geheel  of een deel  van  de activa van een failliete onderneming;

6°   datum van het faillissement: datum van het vonnis van faillietverklaring in de
zin van artikel 1 van de faillissementswet van augustus 1997;

7°   overgang in het kader van een gerechtelijk akkoord: de overdracht, bedoeld
in artikel 41  van de wet van  17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.

Commentaar

Het begrip arbeidsovereenkomst, waarvan sprake in artikel 2,1 ' dient begrepen
te  worden  in  de  zin   van  de  wet  van   3 juli   1978  betreffende  arbeidsovereenkom-
sten.

Op  te  merken  valt  dat  de overname  van  het geheel  of een  deel  van  de activa,
zoals bedoeld bij het punt 5" van artikel 2 slechts de toepassing van onderhavige
collectieve arbeidsovereenkomst tot gevolg kan hebben, in(lien en voor zover een
dergelijke overname gepaard gaat met een overname van werknemers.

Het zakelijk recht, waarvan sprake in hetzelfle punt 5° van artikel 2, kan ver-
scheidene  vormen aannemen  (b.v.  eigendom,  vruchtgebruik  ...1
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De overgang in het kader van een gerechtelijk akkoord, waarvan sprake in
artikel   2,7°,   is   de   overdracht,   bedoeld   bij   artikel   41    van   de   wet   betreffende   het

gerechtehjk akkoord.
Volgens genoemd artikel kan de rechtbank de commissaris inzake opschorting

machtigen de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan te
verwezenlijken indien deze bijdraagt tot de terugbetaling aan de schuldeisers en
indien daardoor cen economische activiteit en werkgelegenheid kan worden
gehandhaafd.

De commissaris inzake opschorting zorgt er vervolgens voor dat de nodige
publiciteit wordt gegeven aan het besluit tot vervreemding van een activiteit,
onderzoekt de overnamevoorstellen in het licht van voomoemde objectieven en
bespreekt ze met de bevoegde bestuursorganen van de ondememing alsook met
de werknemersafvaardiging. Hierbij zon zelfs dig)gaander besprekingen mogelijk
met het oog op het bereiken van een consensus met de werknemers waarbij
eveneens over de rechtmatige belangen van de schuldeisers gewaakt mott worden.
Aan het einde van die procedure legt de commissaris inzake opschorting aan de
rechtbank een voorstel tot gehele of gedeeltdijke overdracht van de ondememing
ter goedkeuring voor. De uitspraak van de rechtbank is onderworpen aan
volgende voorschriften:
-   zij moet voorafgaandelijk een afvaardiging van het bestuur van de onder-

neming en van de werknemers horen;
-    als de overdracht van het geheel van de onderneming wordt voorgesteld, kan

de rechtbank die enkel goedkeuren indien meer dan de helft van de schuld-
eisers die aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering, die hebben decl-
genomen aan de stemming en die in waarde meer dan de helft van de schuld-
vorderingen vertegenwoordigen, hiermee instemmen.

In artikel 42 van dezelfde wet wordt gepreciseerd dat de overdracht van de
onderneming of van  een  gedeelte  ervan  een  onderdeel  kan  zon  van  het  herstel-  of
betalingsplan.

Indien de overdracht door de rechtbank is goedgekeurd, kan de uitvoering
ervan plaatsvinden. Dit zal gebeuren op de datum die daartoe in overdrachtsover-
eenkomst wordt voorzien.

Artikel 3
Voor de toepassing van hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst

worden gelijkgesteld met:
1' werknemers: de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereen-

komst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon;

2'      werkgevers: de personen  die de onder  1 ° genoemde personen tewerkstellen;
3°  arbeidsovereenkomst: de dienstbetrekking tussen de in 1° en 2° genoemde

personen.

Commentaar
De  begrippen  van  artikei  3  ziin  overgenomen  uit  de  arbeidswet  van   16  maart

1971.

Artikel 4
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst regelt niet de overgang van de

rechten der werknemers die voortspruiten uit de stelsels inzake ouderdoms-,
overlevings- en invaliditeitsuitkeringen, toegekend uit hoofde van aanvullende

regimes van sociale voorzieningen. Zij doet evenmin afbreuk aan de bijzondere
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regelingen, die voortvloeien uit de wet of uit andere collectieve arbeidsover-
eenkornsten.

Commentaar

Artikel 4 doet geen afbreuk aan bijzondere regelingen die voortvloeien, hetzij uit
de wet en de reglementaire bepalingen, hetzij uit andere collectieve arbeidsover-
eenkomsten.

Wat de bijzondere regelingen betreft, die stoelen op een wet, kan worden verwe-
zen naar de reglementering voor de private voorzorginstellingen, die krachtens de
wet  van  9 juli   1975  betreffende  de  controle  der  verzekeringsondememingen  dient
uitgewerkt te worden.

In verband met de aanvullende stelsels van sociale voorzieningen, die stoelen op
cen collectieve arbeidsovereenkomst, dient crop gewezen te worden dat de
beschernzing van de belangen van de werknemers met betrekking tot hun rechten,
die uit deze stelsels voortvloeien, reeds verzekerd is ingevolge artikel 20 van de wet
van   5   december   1968   betreffende   de   collectieve  arbeidsovereenkomsten   en   de
paritaire comitds waarin bepaald wordt dat, wanneer cen onderneming geheel of
gedeeltelijk wordt overgedragen, de nieuwe werkgever de collectieve arbeidsover-
eenkomst die de vroegere werkgever bond, mott eerbiedigen totdat zij ophoudt
uitwerking te hebben.

In de andere gevallen, maakt de regeling van de rechten van de werknemers in
de huidige stand van de wetgeving het onderwerp uit van het onderhandelings-
terrein van vervreemder en verkrijger.

In verband met die onderhandelingen dient er nochtans gewezen te worden op
de  op  9  maart   1972  in  de  Nationale  Arbeidsraad gesloten  collectieve  arbeidsover-
eenkomst nr. 9 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten
nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de onder-
nemingsraden.

Volgens  artikel   11   van  die  collectieve  arbeidsovereenkomst  dient  de  onder-
nemingsraad in geval van fusie, concentratic, overname, sluiting ofandere belang-
rijke structuurwijzigingen waaromtrent de ondememing onderhandelingen voert,
geraadpleegd te worden over de sociale gevolgen van deze structuurwijzigingen.

Dit houdt in dat er ter gelegenheid van deze raadpleging met de werknemers-
vertegenwoordigers een gesprek zou tot stand komen betreffende het waarborgen
van de continuiteit van de rechten van de bij voormelde structuurwijzigingen
betrokken werknemers met betrekking tot de aanvullende stelsels van sociale
voorzieningen.

Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op zeeschepen.

HOOFDSTUK II - DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BU WUZIGING VAN WERK-
GEVER INGEVOLGE DE OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN KRACHTENS OVEREEN-
KOMST

Afdeling 1 - Toepassingsgebied

Artikel 6
Onderhavig hoofdstuk is van toepassing bij iedere wijziging van werkgever die

het gevolg is van om het even welke overgang van een onderneming of van  een
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gedeelte van een onderneming krachtens overeenkomst, met uitsluiting van de
gevallen, bedoeld bij hoofstuk III van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Onder voorbehoud van het bepaalde in het eerste lid wordt in deze collectieve
arbeidsovereenkomst als overgang beschouwd de overgang, met het oog op de
voortzetting van een at dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een
economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van
georganiseerde middelen wordt verstaan.

Commentaar
1.   De algemene draagwijdte van hoofdstuk II is nader omschreven in de com-

mentaar bij artikel I  van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.
Wat het begrip "overgang van cen onderneming" betreft, dient opgemerkt

te worden dat voor de toepassing van dit hoofdstuk de overgang in aan-
merking wordt genomen, voor zover zij een wijziging van werkgever tot
gevolg heeft.

Als "overgang van een onderneming krachtens overeenkomst" kunnen on-
der meer  worden  beschouwd de  wijziging van  het juridisch  statuut  van  een
onderneming, de invennootschapsstelling, de cessie, de fusie en de absorptie.

De omschrijving van het begrip "overgang" in het tweede lid van dit artikel
laat de bestaande sectorale akkoorden, die onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst van toepassing verklaren, onverlet. Zij doet evenmin afl)reuk
aan de interpretatie in de rechtspmak van het Hofvanjustitic te Luxemburg

Naargelang van het geval zal als onderneming worden beschouwd hetzij de
juridische entiteit, hetzij de technische bedrijfseenheid, in de zin van de wet-
geving op de ondememingsraden, en als gedeelte van een ondememing, de
afdding  in   de   zin   van   de   wet   van   28  juni    1966   betreffende   de   schadeloos-
stelling van werknemers, die ontslagen worden b#sluiting van ondememin-
gen.

2.  De bepalingen van hooRistuk II din niet van toepassing wanneer er zich
concentraties  of herstructureringen  voordoen,  waarbijer  geen  wijziging  van
werkgever wordt tot stand gebracht.

Evenmin is dit hoofstuk van toepassing wanneer de overgang van de onder-
neming het gevolg is van  het overl#den  van de werkgever.

Dienaangaande wordt eraan herinnerd dat het behoud van de rechten der
werknemers in geval van overlijden van de werkgever reeds in de Belgische
wetgeving geregeld  is  (wet van  3 juli   1978 betrefiende  de arbeidsovereenkom-
sten, artikel 33)

Tenslotte is dit hoofstuk niet van toepassing bj overgang van activa van
een failliete ondememing.  De rechten van de werknemers, die ter gelegenheid
van een dergelijke overgang worden overgenomen, worden geregeld in het
hiernavolgend hoofdstuk

Afdeling 2 - Behoud van de rechten van de werknemers

Artikel 7
De rechten en verplichtingen, welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op

het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1,1°, bestaande arbeidsovereen-

komsten, gaan door deze overgang op de verkrijger over.
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Commentaar
Krachtens artikel 7 dient de verkrijger de verplichtingen over te nemen die

voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten, die bestaan op het tijdstip van de
overgang.

Hij is derhalve niet gehouden de verplichtingen over te nemen die de ver-
vreemder ten aanzien van zijn gewezen werknemers zou hebben in het raam van
de op 19 december 1974 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot in-
voering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werknemers indien zij wor(len ontslagen.

Dienaangaande wordt eraan herinnerd dat de betaling van de aanvullende
vergoeding, indien de werkgever in gebreke blijft, in bepaaide sectoren gewaar-
borgd wordt door specifieke collectieve arbeidsovereenkomsten.

Bij ontstentenis van dergelijke overeenkomsten wordt de betaling van deze
vergoeding,   krachtens  de   wet  van    12   mei   1975   tot   verruiming  van   de  opdracht
van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondememingen
ontslagen werknemers, door dit Fonds gewaarborgd.

Artikel 8
De vervreemder en de verkrijger zijn in solidum gehouden tot betaling van de

op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1,1°, bestaande schulden, die
uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten voortvloeien, met uitzon-
dering van de schulden uit hoofde van aanvullende regimes van sociale voorzie-
ningen, zoals bedoeld bij artikel 4 van deze overeenkomst.

Artikel 8 bis
Wanneer de overgang plaatsvindt in het kader van een gerechtelijk akkoord,

zoals bedoeld bij artikel 2 van onderhavige overeenkomst, gaan de op het tijdstip
van de overgang bestaande schulden die uit de op dat tijdstip bestaande arbeids-
overeenkomsten voortvloeien, niet over op de verkrijger indien de betaling van die
schulden wettelijk worden gewaarborgd door het Fonds tot vergoeding van de in
geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers binnen de grenzen
die voor zijn tussenkomst van toepassing zijn in de wetgeving betreffende de
sluiting van ondernemingen.

Bovendien kunnen, in hetzelfde geval, de verkrijger, de vervreemder of de per-
soon (personen), die de functies van de vervreemder uitoefent (uitoefenen) ener-
zij(is en alle in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigde organisaties ander-
zijds in het kader van een collectieve onderhandelingsprocedure overeenkomen
om in de arbeidsvoorwaarden wijzigingen aan te brengen die bedoeld zijn om de
werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de onderneming of
van een gedeelte daarvan te verzekeren.

Commentaar
Om het voortbestaan van de insolvente onderneming te verzekeren, voorziet

artikel 8 bis in uitzonderingen op de principes bepaald bij artikelen 7 en 8.
De organisaties zijn van oordeel dat de nodige reglementaire maatregelen moe-

ten worden genomen om de toepassing daarvan te waarborgen.

Artikel 9
De wijziging van de werkgever vormt op zichzelf voor de vervreemder of de

verkrijger geen reden tot ontslag.
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De werknemers, die veranderen van werkgever, kunnen nochtans ontslagen
worden om een dringende reden of om economische, technische of organisatori-
sche redenen, die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich meebrengen.

Artikel 10
Indien de arbeidsovereenkomst wordt verbroken omdat de overgang in de zin

van    artikel     1,     1° , een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten
nadele van de werknemer ten gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst geacht
te zijn verbroken door toedoen van de werkgever.

Commentaar
Artikel  10 vormt de bevestiging van het standpunt, dat door de meerderheid van

de rechtspraak wordt ingenomen inzake de weerslag van een essentitle wijziging
van de arbeidsvoorwaarden op de rechten van de werknemers.

HOOFDSTUK III - DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS, DIE OVERGENOMEN
WORDEN IN GEVAL VAN OVERNAME VAN ACTIVA NA FAILLISSEMENT

Afdeling 1 - Toepassingsgebied

Artikel  11
Onderhavig hoofdstuk is van toepassing bij overname van werknemers ingevol-

ge de gehele of gedeeltelijke overname van activa van een failliete onderneming,
op voorwaarcle dat de overname geschiedt binnen een termijn van zes maanden
vanaf de datum van het faillissement.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de werknemers, die op de datum van het
faillissement nog gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst of een leerovereen-
komst, alsmede op de werknemers, die worden ontslagen tijdens de periode van
66n maand v66r die datum, op voorwaarde dat die werknemers recht hebben op
een verbrekingsvergoeding en dat die vergoeding hun op die datum niet werd
uitbetaald.

Het is van toepassing in geval van overname van die werknemers op het
ogenblik van de overname van de activa of binnen een bijkomende terrnijn van
zes maanden na die overname.

Commentaar

De algemene draagwijdte van hoofdstuk III is nader omschreven in de commen-
taar bij artikel 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.
Krachtens  artikel   11   is  dit  hoofstuk  van  toepassing op:

-    de werknemers, die op het ogenblik van het faillissement nog gebonden zijn
door een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst;

-   de werknemers die worden ontslagen tijdens de periode van 66n maand die
de datum van het faillissement voorafgaat, op voorwaarde dat die werkne-
mers recht hebben op een verbrekingsvergoeding en dat die vergoeding hun
op die datum nog niet werd uitbetaald.

De termjn van zes maanden waarbinnen de overname moet geschieden houdt
rekening met de maximumtjd waarbinnen een overname van de activa van een
onderneming, met het oog op een eventuele voortzetting van de bedrijvigheid,
normaal plaatsvindt.
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Het bljkt inderdaad dat, eenmaal die termijn is verstreken, het belang van de
overname van ten onderneming, meer bepaaid om commercidle redenen, fel
vermindert.

De bjkomende termijn vanafde datum van de overname van de ondememing
voor de indiensttreding van de werknemers, laat toe de indienstnemingen in de
tijd te spreiden en rekening te houden met de herstructureringsverrichtingen.

Artikel 12
Zonder afbreuk te  doen  aan de bij de artikelen  13  en  14 van onderhavige  over-

eenkomst bepaalde verplichtingen, berust de keuze ten aanzien van de werkne-
mers die hij wenst over te nemen bij de kandidaat-werkgever.

Artikel 13
De  bij de vorige werkgever bestaande collectief bedongen of collectief toegepaste

arbeidsvoorwaarden blijven ten aanzien van de nieuwe werkgever behouden,
onder voorbehoud van wijzigingen die daarin zouden worden aangebracht bij
toepassing van artikel 15.

Onder collectief bedongen arbeidsvoorwaarden moeten worden verstaan, de bij
de vorige werkgever toegepaste arbeidsvoorwaarden die voortvioeien uit
collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten op interprofessioneel of op sectoraal
niveau, evenals uit collectieve overeenkomsten of akkoorden die op ondernemings-
niveau werden gesloten.

Onder collectief toegepaste arbeidsvoorwaarden moet worden verstaan de
arbeidsvoorwaarden die, hoewel ze niet voortvloeien uit collectieve overeenkom-
sten of akkoorden, van toepassing waren op alle werknemers of op sommige
categorieen van werknemers van de vorige werkgever.

Commentaar
De  collectief bedongen  of collectief toegepaste arbeidsvoorwaarden  zullen  met

name betrekking hebben op de loonstructuren, de beroepsdassificaties en de
arbeidsregelingen.

De individuele arbeidsvoorwaarden kunnen door de partijen worden vast-
gesteld.

Artikel 14
De ancienniteit, die de werknemer door zijn arbeidsprestaties bij zijn vorige

werkgever heeft verworven, evenals de eventuele aan zijn nieuwe indiensmeming
voorafgaande periode tijdens welke de activiteit van de werknemer wordt onder-
broken ingevolge faillissement, worden in aanmerking genomen voor de vaststel-
ling van de opzeggingstermijn of van de opzeggingsvergoeding.
-Die bepaling is niet van toepassing ingeval de werknemer tijdens een proefperio-
de wordt ontslagen.

Commentaar
Met betrekking tot de berekening van de ancienniteit voor de vaststelling van de

opzeggingstermijn  of van  de  opzeggingsvergoeding,  voorziet  onderhavig  artikel  in
een algemene regeling, die niet van toepassing is ingeval de werknemer door de
nieuwe werkgever tijdens een proefperiode wordt ontslagen. In dit laatste geval
gelden  de   bepalingen  van   de  wet  van  3  juli   1978  betreffende  de  arbeidsovereen-
komstcn.
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De aandacht wordt crop gevestigd dat de voormelde regeling met betrekking tot

de ancienniteit zowel geldt bij de betindiging van de arbeidsovereenkomst door de
werknemer als bij beEindiging ervan door de werkgever.

Artikel 15
Ingeval de kandidaat-werkgever wenst dat de in artikel 13 bedoelde voorwaar-

den worden gewijzigd, zullen die wijzigingen bij gemeenschappelijk akkoord in het
kader van een collectieve onderhandelingsprocedure tussen de kandidaat-werkge-
ver en de vertegenwoordigers van de betrokken werknemers worden vastgesteld.

Bij ontstentenis van een dergelijke onderhandeling of indien de partijen niet tot
een akkoord komen, blijven die bij de vorige werkgever collectief bedongen of
collectief toegepaste arbeidsvoorwaarden ten aanzien van de nieuwe werkgever

behouden.

De in het eerste lid vermelde onderhandeling kan eveneens betrekking hebben

op de duur van de proefperiode(n), indien de kandidaat-werkgever dergelijke be-
dingen in de individuele arbeidsovereenkomsten wenst in te lassen.

Commentaar
Indien overwogen wordt wijzigingen aan te brengen in de bij de vorige

werkgever collectief bedongen  of collectief toegepaste arbeidsvoorwaarden,  moet

daarover worden onderhandeld tussen de kandidaat-werkgever en de vertegen-
woordigers van de betrokken werknemers, d.w.z. de syndicale afvaardiging(en) of;
bij onstentenis, de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorgani-
saties.  Indien  de  partijen  niet  tot  een  akkoord  komen  of bij  afwezigheid  van  onder-

handeling, blijven de bij de vorige werkgever toegepaste arbeidsvoorwaarden ten

aanzien van de nieuwe werkgever behouden, overeenkomstig artikel  13.
Die arbeidsvoorwaarden zullen, zoals hierboven werd gesteld, met name betrek-

king hebben op de loonstructuren, de beroepsdassiticaties en de arbeidsregelin-
gen.

Ingeval een proefbeding in een individuele arbeidsovereenkomst wordt ingelast,
kan de duur van de procfberiode worden vastgesteld in het kader van de collec-

tieve  onderhandelingsprocedure,  binnen  de  grenzen  van  de  wet  van  3 juli  1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Er dient in herinnering te worden gebracht dat de geschillen betreffende de

materies, die het voorwerp uitmaken van die collectieve onderhandeling, overeen-
komstig de algemene regeling inzake sociale geschillen, kunnen worden voorge-

legd aan het verzoeningsbureau van het bevoegd paritair comitt.

HOOFDSTUK IV - INFORMATIE VAN DE WERKNEMERS

Artikel 15 bis
In de ondernemingen waar noch een ondernemingsraad, noch een vakbonds-

afvaardiging bestaat, moeten de betrokken werknemers vooraf in kennis worden

gesteld van:
-     de datum of de voorgenomen datum van de overgang, bedoeld in hoofdstuk

II van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst;

-   in geval van faillissement, de datum of de voorgenomen daturn van de
overname van activa, bedoeld bij hoofdstuk III van onderhavige collectieve

arbeidsovereenkomst;
-     de redenen van die overgang ofvan die overname van activa;
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-      de juridische, economische en sociale gevolgen van die overgang of van  die
overname van activa voor de werknemers;

-     de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen.

Cornrnentaar
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst regelt de informatie van de werk-

nemers bij ontstentenis van werknemersvertegenwoordigers.
De informatie en consultatie p·an de werknemersvertegenwoordigers wordt gere-

geld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende or-
dening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en col-
lectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden en in de col-
lectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  5  van  24  mei  1971  betreffende  het  statuut  van  de
syndicale afvaardigingen van  het personeel der ondememingen.

HOOFDSTUK V - OPHEFFINGSBEPALING

Artikel 16
Wordt opgeheven de in de Nationale Arbeidsraad op 28 februari 1978 gesloten

collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 betreffende het behoud van de rechten van
de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van onderne-
mingen krachtens overeenkomst.

HOOFDSTUK VI - DUCR, INWERKINGTREDING, HERZIENING EN OPZEGGING

Artikel 17
Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur.
Zij  treeds in werking op dezelfde datum  als  de  wet van 12 april 1985 waarbij  het

Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen
werknemers belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding.

Zij  kan op verzoek van de meest gerede ondertekende partijn geheel of gedeel-
telijk worden herzien ofopgezegd, met een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of tot opzegging neemt, moet er
de redenen van bekendmaken en amendementsvoorstellen indienen. De andere
organisaties gaan de verbintenis aan deze, binnen de termijn van een maand na
ontvangst, in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Commentaar
Met betrekking tot het vierde lid moet worden opgemerkt dat in geval de

wettelijke bepalingen, die met hoofdstuk III van onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst  66n  geheel  uitmaken,  in   de  toekomst  om  een  of andere  reden  gewij-

zigd  of opgeheven  zouden  worden,  in  artikel  17,  lid  3  de  mogehjkheid geboden
wordt om de collectieve arbeidsovereenkomst eventueel gedeeltelijk op te zeggen.

Uittreksel  Wet van  3 juli  1978  betreffende de  arbeidsovereenkomsten  (AOW)

Artikel 2
De arbeidsovereenkomst voor werklieden is de overeenkomst waarbij de werk-

nemer, de werkman zich verbindt, tegen loon, onder gezag van de werkgever in
hoofdzaak handarbeid te verrichten.
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Artikel 3
De arbeidsovereenkomst voor bedienden is de overeenkomst waarbij de werk-

nemer, de bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van de werkgever in
hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten.

Artikel  17
De werknemer is verplicht:

1°  zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en
wijze zoals is overeengekomen;

2'  te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven
door de werkgever, zijn lasthebbers of zijn aagestelden met het oog op de uit-
voering van de overeenkomst;

3° zowel gedurende de overeenkomst als na het be8indigen daarvan, zich ervan
te onthouden:
a) fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met

persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de
uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken;

b)   daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te
werken;

4°  zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen hetzij aan zijn eigen
veiligheid, hetzij  aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van
derden;

5°   het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in
goede staat aan de werkgever terug te geven.

Artikel 20
De werkgever is verplicht

1°   de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeenge-
komen, inzonderheid, zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strij-
dige bepaling, door de voor de uitviering van het werk nodige hulp, hulpmid-
delen en materialen ter beschikking te stellen;

2°   als een goed huisvader te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke
omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de
werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulpmiddelen verstrekt kun-
nen worden. Te dien einde moet een verbandkist voortdurend ter beschikking
van het personeel zijn;

3'   het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen;
4°  de werknemer behoorbjk te huisvesten en gezond en voldoende voedsel te

verstrekken, ingeval hij de verbintenis heeft aangegaan om hem kost en
inwoning te verschaffen;

5°  de werknemer de nodige tijd te geven om zijn geloofsplichten, alsmede zijn
burgerlijke verplichtingen die uit de wet voortvloeien, te vervullen;

6°  de nodige zorg en aandacht te wijden aan het onthaal van de werknemers en
van de jeugdige werknemers in het bijzonder;

7°  als een goed huisvader te zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan de
werknemer toebehoort alsmede voor de persoonlijke voorwerpen welke door
deze laatste in bewaring moeten worden gegeven. In geen geval mag de werk-
gever dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke voorwerpen weigeren terug
te geven.
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Artikel 25
Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voor-

waarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen is nietig.

Verenigd Koninkrijk

Uittreksel  Transfer of Undertakings  (Protection  of Employment  Regulations
1981 (TUPE)

5.  EKect of relevant transfer on contract of employment, etc.
(1) Except where objection is made under paragraph (4A) below a relevant trans-

fer shall not operate so as to terminate the contract of employment of any
person employed by the transferor in the undertaking or part transferred but
any such contract which would othendse have been terminated by the trans-
fer shall have effect after the transfer as if originally made between the person
so employed and the transferee.

(2) Without prejudice to paragraph (1) above but subject to paragraph (4A) be-
low, on the completion of a relevant transfer
a.    all the transferor's rights, powers, duties and liabilities under or in con-

nection with any such contract, shall be transferred by virtue of this
Regulation to the transferee;
and

b.   anything done before the transfer is completed by or in relation to the
transferor in respect of that contract or a person employed in that under-
taking or part shall be deemed to have been done by or in relation to the
transferee.

(3)  Any reference in paragraph (l) or (2) above to a person employed in an
undertaking or part of one transferred by a relevant transfer is a reference to
a person so employed immediately before the transfer, including, where the
transfer is effected by a series of two or more transactions, a person so
employed immediately before any of those transactions.

(4)   Paragraph (2) above shall not transfer or otherwise affect the liability of any
person to be prosecuted for, convicted of and sentenced for any offence.

(4a) Paragraphs (1) and (2) above shall not operate to transfer his contract of em-
ployment and the rights, powers, duties and liabilities under or in connection
with  it if the employee informs the transferor or the transferee that the objects
to becoming employed by the transferee.

(41)) Where an employee so objects the transfer of the undertaking or part in
which he is employed shall operate so as to terminate his contract of employ-
ment with the transferor but he shall not be treated, for any purpose, as
having been dismissed by the transferor.

(5)  Paragraphs (1) and (4A) above are without prejudice to any right of an
employee arising apart from these Regulations to terminate his contract of
employment without notice if a substantial change is made in his working
conditions to his detriment; but no such right shall arise by reason only that,
under that paragraph, the identity of his employer changes unless the em-
ployee shows, that, in all the circumstances, the change is a significant change
and is to his detriment.
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6.  Effect of relevant transfer on collective agreements
Where at the time of a relevant transfer there exists a collective agreement made

by or on behalf of the transferor with a trade union recognised by the transferor in
respect of any employee whose contract of employment is preserved by
Regulation 5(1) above, then,
a. without prejudice to section  18 of the  1974 Act of Article  63  of the  1976  Or-

der (collective agreements presumed to be unenforceable in specified circum-
stances) that agreement, in its application to the employee, shall, after the
transfer, have effect as if made by or on behalf of the transferee with that
trade union, and accordingly anything done under or in connection with it, in
its application as aforesaid, by or in relation to the transferor before the
transfer, shall, after the transfer, be deemed to have been done by or in
relation to the transferee; and

b.    any order made in respect of that agreement, in its application in relation to
the employee, shall, after the transfer, have effect as if the transferee were a
party to the agreement.

7.  Exclusion of occupational pensions schemes

(1)   Regulations 5 and 6 above shall not apply
-     to so much of a contract of employment or collective agreement as re-

lates to an occupational pension scheme within the meaning of the So-
cial Security Pensions   Act   1975   or the Social Security Pensions   (Nor-
thern Ireland) Order  1975; or

-   to any rights, powers, duties or liabilities under or in connection with
any such contract or subsisting by virtue of any such agreement and  rela-
ting to such a scheme or otherwise arising in connection with than
person's employment and relating to such a scheme.

2.    For the purposes of paragraph (1) above any provisions of the occupational
pension scheme which do no relate to benefits for old age, invalidity or survi-
vors shall be treated as not being part of the scheme.

8.  Dismissal of employee of relevant transfer
(1) Where either before or after a relevant transfer, any employee of the transfe-

ror or transferee is dismissed, that employee shall be treated for the purposes
of Part V of the 1978 Act and Articles 20 to 41 of the 1976 Order (unfair dis-
missal) as unfairly dismissed if the transfer or a reason connected with it is the
reason or principal reason for his dismissal.

(2)  Where an economic, technical or organisational reason entailing changes in
the workforce of either the transferor or the transferee before or after a rele-
vant transfer is the reason or principal reason for dismissing an employee
-     paragraph (1) above shall not apply to his dismissal; but
- without prejudice to the application of section 57(3) of the  1978 Act or

Article (10) of the 1976 Order (test of fair dismissal), the dismissal shall
for the purposes of section 57(1)(b) of that Act of Article 22(1)(b) of that
Order (substantial reason for dismissal) be regarded as having been for a
substantial reason of a kind such as to justify the dismissal of an emplo-
yee holding the position which that employee held.

(3)   The provisions of this Regulation apply whether or not the employee in ques-
tion employed in the undertaking or part of the undertaking transferred or to
be transferred.
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(4)    Paragraph (1) above shall not apply in relation to the dismissal of any emplo-
yee  which was required by reason  of the application of section  5  of the Aliens
Restriction Amendment) Act  1919  to his employment.

(5)    Paragraph (1) above shall not apply in relation to a dismissal of en employee if
-         the   application of section   54   of  the    1978   Act   to the dismissal   of  the

employee excluded by or under any provision of Part V or sections  141
to  149  of the  1978  Act of section  237  or  238  of the Trade Union  and
Labour Relations (Consolidation) Act  1992;  or

-   the application of Article of the 1976 Order to the dismissal of the
employee is excluded by or under any provision of Part III or Article  76
of that Order.

(...)

12. Restriction on contracting out
Any provision  of any agreement (whether a contract of employment  or not) shall

be void in so far as it purports to exclude or limit the operation of Regulations 5,8
or  10 above or to preclude any person from representing a complaint to an indus-
trial tribunal under regulation 11 above.
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