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INLEIDING

1 Verspilde tijd…

“Een hopeloos traject! Waar begin je aan? Als ik je goed begrijp, wil je gaan bekijken
of een werknemer ook als consument kan worden beschouwd. Een arbeidsovereen-
komst wordt dan vergelijkbaar met een koopovereenkomst tussen een werkgever
als professionele verkoper en een werknemer als consument. Begin er niet aan. Ver-
spilde tijd”.

Gelukkig kreeg ik dit maar een paar keer te horen als ik vertelde wat ik aan het
onderzoeken was. Ik gaf dan een korte samenvatting en steevast kwam daarin
voor dat het “de vraag is of de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden
op het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zou moeten zijn”. Melding werd
ook gemaakt van de zeer beperkte groep rechtsgeleerde schrijvers die zich in een
bijdrage aan de Nederlandse rechtsliteratuur, al dan niet zijdelings, hadden uitgela-
ten over die vraag. Ze stonden bepaaldelijk niet te juichen, die ruim 10 Hollandse
schrijvers, bij de gedachte dat de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden
zowel op het individuele als het collectieve arbeidsrecht van toepassing zou worden.
De meesten wezen die gedachte vierkant af, anderen dachten er iets genuanceerder
over, maar niemand was echt enthousiast. Het arbeidsrecht biedt voldoende bescher-
ming, zo luidde een regelmatig terugkerend argument. Het arbeidsrecht kent immers
verscheidene nietigheden en vernietigbaarheden, als wapen tegen een werkgever die
al te voortvarend zijn eigen belang voorop stelt. Wat voegt een norm als de onrede-
lijke bezwarendheid daarnaast nog toe aan het arbeidsrecht?

Toch had ik zo mijn aarzelingen. Soms, vooral bij enkele bijzondere bedingen, zoals
het studiekostenbeding, bekroop mij de gedachte dat de toegang van het individu-
ele arbeidsrecht tot de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden nuttig kan
zijn. En ook bij de beantwoording door rechters van de vraag of een niet aan de
werknemer duidelijk ter hand gesteld intern bedrijfsreglement geldingskracht had,
doemde, niet alleen in de verte, de parallel met de regeling van de algemene voor-
waarden op. Bij het belemmeringsverbod voor gedetacheerde werknemers komt
de onredelijke bezwarendheid – die allesbepalende norm, afkomstig uit de wet-
telijke regeling van de algemene voorwaarden – zelfs direct het arbeidsrecht bin-
nen. Daar stond weer tegenover dat de Nederlandse arbeidsrechters regelmatig,
heel bekwaam, om de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden heen zeil-
den. Dat moesten zij ook wel. In artikel 6:245, aan het eind van de regeling van de

1



algemene voorwaarden in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW), staat immers,
als in beton gegoten, geschreven: “Deze afdeling is noch van toepassing op arbeids-
overeenkomsten, noch op collectieve arbeidsovereenkomsten”.

Waarom is die afdeling eigenlijk niet van toepassing? Negen argumenten voerde
de regering in 1986, dertig jaar geleden inmiddels, aan. Van die negen argumenten
betroffen er acht de collectieve arbeidsovereenkomst. Maar, desondanks, werd ook
de individuele arbeidsovereenkomst geheel van invloed door de algemene voor-
waarden uitgesloten. Kan dan één argument zo krachtig zijn? Een intrigerende vraag,
die uitnodigde tot nader onderzoek.

En dan waren er de ontwikkelingen in buurland Duitsland, waarop de hoogleraar
Hondius een paar maal wees. In zijn Kroniek Algemeen van november 2008 in het
tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR 2008/9, p. 403) besprak
hij vijf jaar “Schuldrechtreform” in Duitsland en – kort – de in dat land sinds 1 januari
2002 aanvaarde toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden
op het arbeidsrecht. In zijn Kroniek Algemeen van september 2010 (NTBR 2010/7,
p. 280 e.v.) behandelde Hondius het onderwerp uitgebreider dan de eerste keer.
De Duitse literatuur over de invloed van de regeling van de algemene voorwaarden
op het individuele en collectieve arbeidsrecht groeide en er was duidelijk sprake
van een interessante ontwikkeling. Het Europese recht speelde ook een rol, onder
andere omdat de Duitse regering bij de gedachte dat de werknemer consument
is in de zin van de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen, op deze Richtlijn
teruggreep en haar soms deels bewust negeerde of juist meer vergaande inzichten
verkoos. De vraag die opborrelde was wat de EU-Richtlijn 93/13 voor het Nederlandse
arbeidsrecht kon beduiden.

Ik wachtte na 2010 nog even af, maar niemand in arbeidsrechtland leek het onder-
werp op te pikken. Onverdraaglijk. Aan de slag dus.

2 Opzet

De opzet van deze studie is als volgt:
a. Allereerst wordt besproken of er sprake is van een algeheel verbod op toepas-

sing van algemene voorwaarden in het arbeidsrecht en wat de redenen voor het
verbod/de uitsluiting zijn geweest. Omdat de uitsluiting geldt voor zowel het
individuele arbeidsrecht als het collectieve arbeidsrecht, zal een onderscheid
tussen die beide moeten worden gemaakt in de bespreking van de argumenta-
tie van de regering tegen de toepasselijkheid van de regeling van de algemene
voorwaarden op het arbeidsrecht. Het onderscheid tussen individueel arbeids-
recht en collectief arbeidsrecht wordt al vele tientallen jaren in elk handboek
gemaakt en een aparte behandeling lijkt daarom gelegitimeerd. Dat is mij overi-
gens niet helemaal gelukt, omdat het zogenoemde incorporatiebeding weliswaar
tot het individuele arbeidsrecht behoort, maar toch beter kan worden bespro-
ken in het hoofdstuk over het collectieve arbeidsrecht. Het incorporatiebeding
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betreft immers de incorporering of insluiting van een, wel of niet nader omschre-
ven, cao of een onderdeel daarvan in de individuele arbeidsovereenkomst. Het
individuele arbeidsrecht wordt besproken in de hoofdstukken 3 tot en met 8. In
hoofdstuk 9 zal omstandig aandacht worden besteed aan het collectieve arbeids-
recht. Dat leidt ertoe dat pas in hoofdstuk 10 uiteindelijk de gevolgtrekking zal
worden gemaakt voor wat betreft de waarde van de door de regering aangevoerde
argumenten ten aanzien van de uitsluiting van het collectieve arbeidsrecht.

b. De argumenten van de regering om het individuele en collectieve arbeidsrecht
uit te sluiten van de regeling van de algemene voorwaarden dienen daarom met-
een, aan het begin van dit boek, genoemd en besproken te worden, omdat zij
door dit hele boek heen een rol spelen. Die rol lijkt ingewikkeld te zijn. Aan de
ene kant is er de omstandigheid dat het lijkt alsof de argumenten zo stevig zijn
dat (daarom) 30 jaar lang geen wezenlijk debat over de uitsluiting van de alge-
mene voorwaarden op het arbeidsrecht heeft plaatsgevonden. Aan de andere
kant is er de schijn dat de argumenten niet zo sterk zijn, maar dat er ook los van
die argumenten een breed gedragen, maar wel stille en niet vaak uitgesproken,
algemene indruk in arbeidsrechtelijk Nederland bestaat dat er geen behoefte is
aan beïnvloeding van het arbeidsrecht door de wettelijke regeling van de alge-
mene voorwaarden. Die hypothese wordt uitgewerkt, in hoofdstuk 2.

c. Vervolgens zal dan bezien moeten worden of er, ondanks de uitsluiting van de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht, desalniet-
temin invloed van de regeling van de algemene voorwaarden op het arbeids-
recht te bespeuren is. Het lijkt dat zowel de wettelijke uitsluiting als ook de
vondst van andere geschikte wegen de beïnvloeding heeft belemmerd. Deze hypo-
these zal worden uitgewerkt door arbeidsrechtelijke literatuur over de uitslui-
ting te bespreken alsmede wetgeving en rechtspraak. Bovendien zal aan de hand
van drie onderwerpen, te weten het studiekostenbeding, het concurrentiebe-
ding en het eenzijdige-wijzigingsbeding bezien worden of en in welke mate het
Nederlandse arbeidsrecht een alternatief heeft weten te vinden voor het gebrek
aan beïnvloeding door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden.

d. De uitwerking van de hierboven geduide tweedeling in enerzijds literatuur, wet-
geving en rechtspraak en anderzijds drie concrete onderwerpen (studiekosten,
concurrentie door de werknemer en wijziging van het arbeidscontract door
de werkgever) verloopt als volgt. In de arbeidsrechtelijke literatuur is door een
aantal schrijvers een standpunt over de uitsluiting ingenomen. Zij passeren in
hoofdstuk 2 de revue. De bespreking van arbeidswetgeving met een – indirecte –

verwijzing naar dewettelijke regeling van de algemene voorwaarden vormt slechts
een klein onderdeel van hoofdstuk 2. De behandeling van rechtspraak is weer
wat uitgebreider en bevat zowel de onderwerpen van het belemmeringsverbod
voor gedetacheerde werknemers als het leasereglement dat onderdeel vormt van
een personeelsreglement en, ten derde, ook arbitrage als bijzondere vorm van
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geschillenbeslechting in het arbeidsrecht. Daarna volgt een uitweiding over drie
bedingen, het studiekostenbeding, het concurrentiebeding en het eenzijdige-wijzi-
gingsbeding. Zij zijn van belang voor het antwoord op de vraag of het Nederlands
arbeidsrecht in staat is geweest in de loop van de laatste 30 jaar een eigen oplos-
sing te vinden voor situaties waarin, indien de wettelijke regeling van algemene
voorwaarden van toepassing zou zijn geweest, wellicht een andere oplossing
gevonden zou zijn.

e. Omdat in de standpunten van de verschillende schrijvers, maar ook in wetge-
ving en rechtspraak, en voorts bij de bespreking van de drie concrete bedingen
(studiekostenbeding, concurrentiebeding, eenzijdige-wijzigingsbeding) regelmatig
argumenten opduiken die betrekking hebben op de inhoud van het algemene-
voorwaardenrecht, zal al meteen in het begin van dit boek, in hoofdstuk 2.1 een
beschrijving gegeven worden van de wettelijke regeling van de algemene voor-
waarden, de artikelen 6:231 tot enmet 6:245 BW, en ook van de EU-Richtlijn 93/13
inzake oneerlijke bedingen.

f. De bespreking van het contra-proferentem-beginsel en van de lening van de
werknemer aan de werkgever (en vice versa) kan vervolgens niet ontbreken. Het
contra-proferentem-beginsel is in het algemene-voorwaardenrecht via de imple-
mentatie van EU-Richtlijn 93/13, inzake oneerlijke bedingen, binnengekomen.
Het bepaalde in artikel 6:238 lid 2 tweede volzin (“Bij twijfel over de betekenis
van een beding prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg”) vormt daar-
van de uitdrukking. Maar de rol van de contra-proferentem-uitleg bij de uit-
leg van collectieve arbeidsovereenkomsten is problematisch. En de problemen
met een lening van de werkgever, als kredietgever, aan de werknemer, die daar-
door consument wordt in de zin van artikel 7:57 lid 1 aanhef en onder a BW (maar
ook omgekeerd, in de vorm van de lening van de werknemer aan de werkgever)
worden op geheel eigen wijze in het Nederlandse recht behandeld en opgelost.

g. De Duitsers hebben het in mijn ogen moedige besluit genomen de wettelijke
regeling van de algemene voorwaarden wel van toepassing te laten zijn op het
arbeidsrecht. In hoofdstuk 6 zal de totstandkoming van deze wetgeving aan de
orde komen, alsmede de inhoud ervan en de wijze waarop in rechtspraak en lite-
ratuur vorm is gegeven aan de opdracht van de wetgever. Een belangrijk onder-
deel van die rechtsvorming vormt het antwoord op de vraag of de werknemer
als consument kan worden beschouwd, in de zin van een natuurlijke persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“jede natürliche Per-
son die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschlieβt, der überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den können” zegt § 13 BGB).1 Vragen doemen op als: moet de rechtshandeling

1 Artikel 13 BGB is laatstelijk gewijzigd door “das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrech-
terichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung”, van
20 september 2013 (BGBl. I S. 3642), in werking getreden op 13 juni 2014. Het woord “überwie-
gend” is toegevoegd.
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een consumptief doel dienen?, speelt het spraakgebruik een rol?, wordt aange-
sloten bij de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen? En vervolgens dient
aan de orde te komen of een terhandstelling van de algemene voorwaarden in
een arbeidsovereenkomst noodzakelijk is. Daarna worden twee bijzondere uit-
werkingen van de regeling van de algemene voorwaarden in het arbeidsrecht
besproken, te weten het verbod van verrassing en het gebod van transparantie.
De toets op ongepaste benadeling (“unangemessen Benachteiligung”, § 307,
Abs. 2 BGB) nodigt uit tot bespiegelingen over de inhoud en de beperkingen van
deze norm. Een apart fenomeen in het Duits recht vormen de in het arbeids-
recht geldende ofwel de het arbeidsrecht kenmerkende bijzonderheden (“die
im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten” van § 310 Abs. 4, Satz 2 BGB). Het
verbod van de zogenoemde geldingsbehoudende reductie heeft invloed op de
sanctie van een onbillijke benadeling.

h. Zijn deze in Duitsland gevonden oplossingen voor de vraag of de werknemer
consument is, of terhandstelling van algemene voorwaarden in de arbeidsover-
eenkomst moet plaatsvinden, hoe een verbod op verrassende bedingen en een
gebod van meer duidelijkheid en inzichtelijkheid bedingen uitwerkt, één op
één toepasbaar in het Nederlandse arbeidsrecht? Dat thema zal in hoofdstuk 7
aan de orde komen. In hetzelfde hoofdstuk zal besproken worden of en hoe de
verscheidene in de zwarte en grijze lijst van artikel 6:236 en 237 BW opgeno-
men bedingen invloed op de arbeidsovereenkomst kunnen uitoefenen.

i. Na de beantwoording van de vraag of de regeling van de algemene voorwaar-
den in het Nederlandse arbeidsrecht toepassing zou moeten zijn, zou deze stu-
die in beginsel afgesloten kunnen worden. Onderzocht is dan of de werknemer
consument is, of de werkgever kan worden gezien als een gebruiker in de zin
van artikel 6:231 aanhef en onder 2 BWen de werknemer als wederpartij, vervol-
gens of terhandstelling noodzakelijk is en of gebondenheid aan algemene voor-
waarden gemakkelijk moet worden aangenomen. Bestudeerd is wat de invloed
van de zwarte en grijze lijst is en of de sanctie van vernietigbaarheid bij onre-
delijk-bezwarendheid ook voor het arbeidsrecht bruikbaar is. Dat zou een naar
mijn mening erg onbevredigend einde zijn. De aanname van een toepasselijk-
heid van algemene voorwaarden op de individuele en collectieve arbeidsover-
eenkomst vraagt, ja smeekt, om een verdere behandeling en uitwerking. Met
name op enkele belangrijke arbeidsrechtelijke deelterreinen kunnen zich ver-
scheidene complicaties voordoen. Gedacht kan worden aan het directierecht of
wel de instructiebevoegdheid van de werkgever, maar ook aan het toerekenings-
vraagstuk ofwel het werkgevers- en werknemersrisico. Ook bij het leerstuk van
de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst en het recht op/de plicht
tot de verrichting van arbeid poppen allerlei vragen op over de uitwerking en toe-
passelijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden op de arbeidsover-
eenkomst. Hoe zit het met de arbeidsduur en de arbeidstijd en met de vraag of bij
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deze, primaire of secundaire, arbeidsvoorwaarde wellicht sprake is van een kern-
beding? En ook kan niet buiten behandeling blijven of, en hoe, de beëindigings-
overeenkomst past in het plaatje van de algemene voorwaarden. Het onderzoek
naar al deze zes deelterreinen in het arbeidsrecht zal plaatsvinden in hoofdstuk 8.

j. En dan zijn nog niet eens besproken de verschillende in het arbeidsrecht voorko-
mende bijzondere bedingen zoals het studiekostenbeding, het concurrentiebeding,
het nevenwerkzaamhedenbeding, het geheimhoudingsbeding, het boetebeding,
deze laatste zowel bij het concurrentiebeding als het geheimhoudingsbeding. In
het bijzonder deze bedingen zouden onder de invloed van de wettelijke regeling
van de algemene voorwaarden wel eens een ontwikkeling kunnen doormaken
die niet onbeschreven mag blijven. Dat zal gebeuren in hoofdstuk 9 Ook zullen,
kort, peildatumbedingen, verhuiskostenbedingen en afspraken over kastekorten
de revue passeren.

k. Is dan de nodige aandacht besteed aan de individuele arbeidsovereenkomst,
ook de collectieve arbeidsovereenkomst verdient serieuze aandacht. Vormt de
collectieve arbeidsovereenkomst, die al dan niet via het incorporatiebeding in
de arbeidsovereenkomst is opgenomen, een algemene voorwaarde? Die vraag
kan ook gesteld worden ten aanzien van de, in menig Nederlands bedrijf nog
voorkomende, reglementen, al dan niet betiteld als arbeidsvoorwaardenregeling,
ondernemingsreglement of personeelsreglement. Ook de ondernemingsover-
eenkomst, gesloten tussen ondernemer en ondernemingsraad, zou een algeme-
ne voorwaarde kunnen vormen. Zowel de collectieve arbeidsovereenkomst, als
het incorporatiebeding en voorts het bedrijfsreglement en de ondernemings-
overeenkomst zullen in hoofdstuk 10 aan de orde komen.

l. Na de behandeling van de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomst zal
bezien moeten worden of een slotconclusie kan worden getrokken ten aanzien
van de door de regering gebruikte argumenten om de individuele en de collec-
tieve arbeidsovereenkomst uit te sluiten van de wettelijke regeling van de alge-
mene voorwaarden. De argumenten zullen nogmaals worden doorgelopen en
geanalyseerd. Met het al dan niet aanvaarden of verwerpen van de argumenten
van de regering is de discussie nog steeds niet klaar. Zou namelijk een scenario
moeten worden geschetst voor een toepasselijkheid van de wettelijke regeling
van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht, dan kan gekozenworden tus-
sen gehele of gedeeltelijke schrapping van artikel 6:245 BW. Daarmee is, geheel
of gedeeltelijk, de belemmering tot een beïnvloeding door de regeling van de
algemene voorwaarden van het arbeidsrecht weggenomen. Maar de vraag kan
vervolgens gesteld worden of de Nederlandse wetgever méér zou moeten doen.
Gedacht kan worden aan een verdere implementatie van de EU-Richtlijn 93/13
inzake oneerlijke bedingen, met ook de arbeidsovereenkomst als toepassings-
gebied. Een aardige, waarschijnlijk nog tot veel discussie leidende vraag is ook
of de Nederlandse rechter, in het geval dat de EU-Richtlijn oneerlijke dingen het

2 Inleiding
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kader wordt waarbinnen arbeidsrechtelijke bedingen moeten worden beoordeeld,
de toets op oneerlijkheid of onredelijke bezwarendheid van bedingen ambtshalve
moet verrichten. De volgende vraag die opdoemt is of, wanneer de wetgever niets
onderneemt, het leerstuk van goed-werkgeverschap en goed-werknemerschap
uitkomst kan bieden.

Al met al een aardig aantal vragen. Worden zij teruggebracht tot een aantal kernvra-
gen, dan zijn dat er vijf.
1. Wat zijn de door de wetgever gebruikte redenen geweest het arbeidsrecht uit te

sluiten van de wettelijke regeling en hoe zijn deze redenen te waarderen (hoofd-
stuk 1)?

2. Is het arbeidsrecht, ondanks de uitsluiting, toch beinvloed door de algemene
voorwaarden en hoe is dat dan gebeurd (hoofdstukken 2,3,4 en 5)?

3. Hoe verhoudt de Duitse regeling van de algemene voorwaarden zich tot het
Duitse arbeidsrecht (hoofdstuk 6)?

4. Wat zouden toepasselijkheid van de regeling van algemene voorwaarden kunnen
meebrengen voor het individuele en voor het collectieve arbeidsrecht (hoofdstuk
7, 8, 9, 10 en 11)?

5. Is het wenselijk de regeling van algemene voorwaarden van toepassing te ver-
klaren op het Nederlandse arbeidsrecht (hoofdstuk 12)?

3 Korte beschrijving van de hoofdstukindeling

In hoofdstuk 1 wordt allereerst besproken welke argumenten door de regering zijn
gebruikt ter onderbouwing van de in de wet opgenomen bepaling dat de regeling
van de algemene voorwaarden niet mag worden toegepast op het individuele en col-
lectieve arbeidsrecht. De argumenten worden voor een deel op hun validiteit beoor-
deeld.2

Vervolgens passeren in hoofdstuk 2 verscheidene schrijvers, die hun licht hebben
laten schijnen over de verhouding tussen algemene voorwaarden en het individuele
en collectieve arbeidsrecht, de revue. Ook komt het – indirect – door de regeling van
de algemene voorwaarden beïnvloede artikel 7:614 BW aan de orde. Aan het eind
van hoofdstuk 2 worden de onderwerpen besproken waarin in de rechtspraak aan-
dacht is besteed aan de verhouding tussen algemene voorwaarden en arbeidsrecht.

In hoofdstuk 3 vindt een nadere analyse plaats van de wijze waarop in het arbeids-
recht wordt omgegaan met de in de wettelijke regeling van de algemene voorwaar-
den opgenomen eis van de terhandstelling. En verder wordt aandacht besteed aan
twee bijzondere bedingen, het concurrentiebeding en het eenzijdige-wijzigingsbe-
ding, en hun raakvlakken met de regeling van de algemene voorwaarden.

2 Een paar argumenten die betrekking hebben op het collectieve arbeidsrecht komen pas in
hoofdstuk 10 aan de orde.

Korte beschrijving van de hoofdstukindeling 3
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In hoofdstuk 4 wordt de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden verder
uitgewerkt en getoetst aan het in het arbeidsrecht voorkomende studiekostenbe-
ding.

In hoofdstuk 5 wordt kort aandacht besteed aan de lening van de werkgever aan de
werknemer en vice versa.

Hoofdstuk 6 is een lang hoofdstuk, met aandacht voor alle in het Duitse recht voor-
komende oplossingen voor de beïnvloeding van het arbeidsrecht door het algemene-
voorwaarden-recht.

In hoofdstuk 7 wordt besproken wat de te verwachten invloed van de zogenoemde
zwarte en grijze en blauwe lijsten zal kunnen zijn op het individuele arbeidsrecht.

In hoofdstuk 8 vindt daarna een onderzoek plaats naar de gevolgen van een even-
tuele aanpassing van artikel 6:245 BW voor, en van de beïnvloeding door de EU-
Richtlijn 93/13 van, het instructierecht van de werkgever, de eenzijdige wijziging van
de arbeidsovereenkomst, de vrijstelling van de verplichting tot de verrichting van
arbeid, arbeidstijdspatronen en de beëindigingsovereenkomst. In hoofdstuk 9 wordt
dit onderzoek voortgezet door bespreking van een zestal bijzondere bedingen: het
studiekostenbeding, het concurrentiebeding, het vervaltermijnbeding, het boetebe-
ding, het geheimhoudingsbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding.

In hoofdstuk 10 komt het collectieve arbeidsovereenkomstenrecht aan de orde, als-
mede de ondernemingsovereenkomst en het incorporatiebeding.

In hoofdstuk 11 passeren de door de regering ten aanzien van de collectieve arbeids-
overeenkomst gebezigde argumenten voor de uitsluiting van de wettelijke regeling
van de algemene voorwaarden de revue en wordt hun waarde getoetst.

En ten slotte zal in hoofdstuk 12 besproken worden of de argumenten van de rege-
ring tot het verbieden van de beïnvloeding van het collectieve arbeidsrecht door
de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden valide zijn, hun kracht hebben
behouden en of zij die kracht zullen moeten blijven behouden. De vraag of er een
alternatief is voor de algehele uitsluiting in artikel 6:245 BW wordt vervolgens beant-
woord.

4 Gevolgde methode

Het onderzoek heeft plaatsgevonden door het bijeenzoeken en analyseren van
(Europese) wetgeving, parlementaire geschiedenis, literatuur en rechtspraak, op het
gebied van de regeling van de algemene voorwaarden, als onderdeel van het con-
sumentenrecht, en het, individuele en collectieve, arbeidsrecht. Zowel Nederlands als
Duits recht is bestudeerd. Rechtsvergelijking heeft vanaf hoofdstuk 6 voortdurend

4 Inleiding
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plaatsgevonden. De keuze voor Duits recht is ingegeven door de omstandigheid dat
alleen in Duitsland gekozen is voor – kort gezegd – directe vantoepassingverklaring
van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht.

5 De keuze voor het onderwerp

Het is mijn promotor E.H. Hondius geweest die mij op het spoor zette. In zijn
Kroniek Algemeen van november 2008 in het tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor
Burgerlijk Recht NTBR 2008/9, p. 403) besprak hij vijf jaar “Schuldrechtsreform”

en- kort – de toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden op
het arbeidsrecht. In zijn Kroniek Algemeen van september 2010 (NRBR 2010/7,
p. 280 e.v.) kwam het onderwerp – uitgebreider dan de eerste keer – terug. Hondius
besprak het “Transparenzgebot” en de contra-preferentem-regel in het Duitse arbeids-
recht en ook de “geltungserhaltende Reduktion”. En hij wekte mijn belangstelling…..

9
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HOOFDSTUK 1

“Deze afdeling is noch van
toepassing op arbeidsovereen-
komsten, noch op collectieve
arbeidsovereenkomsten” (artikel
6:245 van het Burgerlijk Wetboek)

1.1 Inleiding

Deze studie gaat – kort gezegd – over de in artikel 6:245 van het Burgerlijk Wetboek
(BW) opgenomen bepaling dat het individuele en het collectieve arbeidsrecht uit-
gesloten wordt van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Om de
argumenten die door de regering zijn gebezigd om tot de uitsluiting te komen op hun
waarde te kunnen schatten, zal allereerst een uiteenzetting worden gegeven van de
inhoud van de afdeling in het BW die de algemene voorwaarden regelt. Daarna vol-
gen in dit hoofdstuk de (negen) door de regering aangevoerde argumenten. Enkele
ervan zullen al in dit hoofdstuk op hun houdbaarheid worden getoetst.

1.1.1 De uitsluiting van het individuele en collectieve arbeidsrecht van de
wettelijke regeling van de algemene voorwaarden

Artikel 6:245 BW bevat de volgende bepaling: “Deze afdeling is noch van toepassing
op arbeidsovereenkomsten, noch op collectieve arbeidsovereenkomsten.” Het artikel
vormt het slotstuk van afdeling 3 van titel 5 van boek 6 van het BW. Afdeling 3 bevat
de artikelen 6:231 tot en met 6:245 BW, alle over algemene voorwaarden. Artikel
6:231 BW regelt het begrippenkader van de afdeling en verstaat onder algemene
voorwaarden: “een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal over-
eenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van
de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrij-
pelijk zijn geformuleerd.” Onder de “gebruiker” wordt verstaan degene die algemene
voorwaarden in een overeenkomst gebruikt. Ten slotte wordt onder de “wederpartij”
degene verstaan die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gel-
ding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.
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De afdeling kent in de artikelen 6:236 en 237 BW1 de zogenoemde zwarte en grijze
lijst. Kenmerk van de zwarte en de grijze lijst is dat beide lijsten slechts van toepas-
sing zijn op een overeenkomst tussen een gebruiker enerzijds en een wederpartij
die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf anderzijds. De zwarte lijst regelt voor die rechtsverhouding een veertiental
onredelijk bezwarende bedingen en de grijze lijst een veertiental vermoedelijk onre-
delijk bezwarende bedingen.

Ook bestaat een collectieve rechterlijke toetsing van algemene voorwaarden. Op
vordering van een in de wet nader gedefinieerde rechtspersoon2 kunnen bepaalde
bedingen in bepaalde algemene voorwaarden onredelijk bezwarend worden ver-
klaard. Het gerechtshof in ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen
van deze vordering.3 Van vorderingen in kort geding die strekken tot veroordelingen
als bedoeld in lid 3 van artikel 6:241 en die zijn ingesteld door rechtspersoon als
bedoeld in artikel 6:240 lid 3 is de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den
Haag bij uitsluiting bevoegd. Het gerechtshof in Den Haag is ook bij uitsluiting
bevoegd in geschillen over de tenuitvoerlegging en over dwangsomperikelen in de
geschillen over bedingen in algemene voorwaarden.

1.1.2 Verdere beschrijving van de wettelijke regeling van de algemene
voorwaarden: definitie en terhandstelling

In het BW behoort tot de definitie van algemene voorwaarden (“één of meer bedingen
die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen”) de
uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze
laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.4 De bepaling dat
de kernprestaties, om kernprestaties te kunnen zijn, duidelijk en begrijpelijk gefor-
muleerd moeten zijn, is een neerslag van het transparantiebeginsel, dat door middel
van de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen5 het Nederlandse algemene-
voorwaardenrecht is binnengekomen.

Wanneer algemene voorwaarden de verhouding tussen partijen die gebonden zijn
aan algemene voorwaarden te zeer negatief beïnvloeden, wordt dat als onredelijk
bezwarend gekenschetst. Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar,
indien het onredelijk bezwarend is voor de wederpartij van de gebruiker van de
algemene voorwaarden. Daarbij moet gelet worden op de aard van de overeenkomst

1 Ten tijde van de parlementaire behandeling over het ontwerp van wet nog artikel 6.5.2A.3 en
artikel 6.5.2A.4 genummerd. Het huidige art 6:245 BW kende ten tijde van de parlementaire
behandeling nog de nummering artikel 6.5.2A.11.

2 Lid 3 van artikel 6:240 BW: De vordering komt toe aan rechtspersonen met volledige rechtsbe-
voegdheid die ten doel hebben de behartiging van belangen van personen die een beroep of
bedrijf uitoefenen of van eindgebruikers van niet voor een beroep of bedrijf bestemde goederen
of diensten.

3 Artikel 6:240 en 6:241 BW, in het ontwerp-NBW nog artikel 6.5.2A.5 en 6.5.2A.6 genoemd.
4 Artikel 231 aanhef en onder a BW.
5 Richtlijn 93/13 EEG, PbEG 1993, L 95/29.

1.1.2 Hoofdstuk 1

12



en de overige inhoud van de overeenkomst, de manier waarop de voorwaarden tot
stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige
omstandigheden van het geval.6

Een beding is ook vernietigbaar als de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke
mogelijkheid heeft geboden van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Heeft
de wederpartij van de gebruiker de algemene voorwaarden als geheel aanvaard, dan
kan hij zich er later niet op beroepen dat hij niet gebonden is aan de inhoud. Een
wederpartij is ook aan de algemene voorwaarden van de gebruiker gebonden, als
de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst begreep of moest begrijpen dat
de wederpartij de inhoud daarvan niet kende.7 De gebruiker heeft aan de wederpar-
tij de in artikel 6:233 onder b genoemde mogelijkheid geboden, als hij de algemene
voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand
heeft gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de gebruiker vóór de
totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij te hebben bekendgemaakt
dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door de gebruiker opgegeven
kamer van koophandel of op een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat
ze op verzoek van worden toegezonden.8 Indien de voorwaarde niet vóór of bij het
sluiten van de overeenkomst aan dewederpartij ter hand zijn gesteld, zijn de bedingen
ook vernietigbaar, als de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpar-
tij onverwijld op zijn kosten naar de wederpartij toezendt. Ten slotte is het in artikel
6:233 lid 1 onder b en lid 2 BW omtrent de verplichting tot toezending bepaalde niet
van toepassing voor zover de toezending redelijkerwijs niet van de gebruiker kanwor-
den gevergd.

1.1.3 Verhouding tussen de artikelen 6:231 tot en met 245 BW en de
EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen

De regeling van de algemene voorwaarden is ingevoerd, in de vorm van onderdelen
van de Boeken 3, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, op 1 januari 1992 en, na een
overgangsregime van een jaar, in werking getreden op 1 januari 1993. De eraan voor-
afgaande parlementaire behandeling leert dat het ontwerp van een nieuwe en uit-
gebreide regeling van de algemene voorwaarden al in 1981 werd ingediend in de
vorm van afdeling 6.5.2a NBW, dat naar huidig recht afdeling 6.5.3 BW luidt. Het
onderwerp is door de Tweede Kamer in (mei) 1985 aanvaard en door de Eerste
Kamer in (juni) 1987. De invoering vond pas plaats op 1 januari 1992. Er heeft dus
bijna viereneenhalfjaar tussen aanvaarding door de Staten-Generaal en invoering

6 Artikel 233 aanhef en onder a BW.
7 Artikel 6:232 BW.
8 Artikel 234 aanhef en onder a en b BW. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand

komt, mogen de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de
wederpartij langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
door de gebruiker kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van een
latere kennisgeving. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de gebruiker voor de totstand-
koming van de overeenkomst aan de wederpartij hebben bekendgemaakt waar van de voor-
waarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen alsmede dat zij op verzoek langs
elektronische weg of op andere wijze aan de wederpartij zullen worden toegezonden.

Inleiding 1.1.3
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gezeten. De Richtlijn van de Europese Unie inzake oneerlijke bedingen in consu-
mentenovereenkomsten9 kreegwerking in (april) 1993, derhalve een jaar na de invoe-
ring van de wettelijke regeling inzake algemene voorwaarden, maar ruim vijf jaar
nadat de Eerste Kamer het wetsontwerp al had aanvaard. En zelfs wanneer er acht op
wordt geslagen dat het ontwerp van Richtlijn in de vorm van een voorstel van de
Europese commissie dateert uit juni 1990, dan nog zit tussen het moment waarop
het voorstel van Richtlijn is ingediend en het wetsontwerp door de Eerste Kamer is
aanvaard, drie jaar.

De invoering van de EU-Richtlijn oneerlijke bedingen heeft oorspronkelijk geleid
tot het standpunt van de Nederlandse regering dat de richtlijn geen implementatie
behoefde en dat de richtlijn was geïmplementeerd door middel van invoering van de
regeling van de algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek.10 Later is toch nog
een implementatiewet doorgevoerd11 tot aanpassing van Boek 6 BW aan de Richtlijn
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De belangrijkste
wijzigingen zijn 1. dat in artikel 6:231 BW is bepaald dat de uitzonderingspositie voor
kernbedingen alleen geldt voor zover deze duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd
en 2. dat aan artikel 6:238 BW een tweede lid is toegevoegd dat bepaalt dat een over-
eenkomst met consumentenbedingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn. Ook is
daar de zogenoemde contra-proferentem-regel ingevoerd, welke regeling niet geldt
voor de collectieve actie.

De richtlijn heeft volgens Wessels en Wissink uiteindelijk geleid tot een beperkt
aantal wijzigingen. De wet bestond immers uit de wijziging van drie artikelen, te
weten artikel 6:231, artikel 6:238 en artikel 6:240 BW. In overeenstemming met de
letterlijke tekst van artikel 4 lid 2 van de Richtlijn is in artikel 6:231 onder a BW
bepaald dat de regeling niet van toepassing is op de zogenoemde kernbedingen, voor
zover deze duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. En het voorgestelde tweede
lid van artikel 6:238 BW geeft de regels weer van de eerste twee zinnen van artikel 5
van de richtlijn, terwijl de derde volzin van ditzelfde artikel 5 van de Richtlijn een
uitzondering kent op de contra-proferentem-regel bij de uitleg van algemene voor-
waarden in het kader van een collectieve actie. Daarmee werd voldaan aan de eis van
de Europese Commissie dat ten minste twee met name aangewezen artikelen in het
BW gewijzigd worden, door middel van verwerking van artikel 4 lid 2 en artikel 5
van de EU-Richtlijn 93/13 in het BW. Geconstateerd kan worden dat de drie wijzi-
gingen betrekking hebben op enkele wezenlijke onderwerpen: het transparantiebe-
ginsel, de kernbedingen en de uitleg (het contra- proferentem-beginsel).

9 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 5 april 1993 betreffende
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Publicatieblad Nr. L 095 van 21 april 1993,
p. 0029-0034, bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 p. 0169 , bijzondere uitgave in
het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 p. 0169.

10 Met zijn laatste wijzigingen zoals gepubliceerd in het Staatsblad 1991, 600.
11 De wet van 28 oktober 1999, in werking getreden op 17 november 1999.

1.1.3 Hoofdstuk 1
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De grote inspirator van deze drie belangrijke onderwerpen is dus de Richtlijn 93/13.
Maar de Richtlijn beïnvloedt ook de toetssteen (de goede trouw / onredelijke bezwa-
rendheid), het bestemmingscriterium, de sanctie op de oneerlijkheid van een beding
en de collectieve actie. Reden om de EU-Richtlijn 93/13 aan een nadere analyse te
onderwerpen.

1.1.4 Mondeling overeengekomen algemene voorwaarden

Het is de bedoeling van de Raad van Ministers12 dat aan de consument bij een mon-
delinge overeenkomst dezelfde bescherming wordt toegekend als de bescherming
die behoort bij een schriftelijke overeenkomst en, in dat laatste geval, ongeacht het
feit dat de voorwaarden daarvan in één of meer documenten zijn vervat.13 De
Nederlandse wetgeving is (pas) ruim 10 jaar later aangepast, doordat het woord
“schriftelijke” in de definitie van artikel 6:231 aanhef en sub a BW in 2004 is
geschrapt.14 Hondius had al in zijn proefschrift15 opgemerkt dat standaardvoorwaarden
in de praktijk nagenoeg altijd op schrift staan en dat het daarom weliswaar zinvol is
dit element in de omschrijving op te nemen, maar dat het element “schriftelijk” op
zichzelf onderscheidend vermogen mist en in een wettelijke definitie kan worden
gemist. Jongeneel merkte nog op dat het in de praktijk geen moeilijkheden opleverde
datmondelinge bedingen niet onder de regeling van de algemene voorwaarden vallen.
Bij mondelinge bedingen is er zijns inziens zelfs een geringere kans op onbillijke
benadeling.16 In de tussen 2004 en thans verstreken jaren is er geen rechtszaak over
mondeling overeengekomen algemene voorwaarden gevoerd.

1.1.5 Niet afzonderlijk onderhandeld

Onder de Richtlijn vallen met name bedingen in overeenkomsten waarover niet
afzonderlijk is onderhandeld, zo blijkt uit de 12e overweging in de preambule.17 Was
het in het derde, aan het originele voorstel18 en een eerste veranderde versie19 aange-
paste, conceptvoorstel van de Europese Commissie20 nog de bedoeling dat alle soorten
van individuele afspraken onder de oneerlijkheidstoets zouden vallen, in de kort
daarop gevolge uiteindelijke versie van de Richtlijn21 is de regeling ingekrompen en
teruggebracht tot “waarover niet afzonderlijk is onderhandeld”. Er is verschil tussen

12 Zie de 11e overweging in de preambule, neergelegd in artikel 2 aanhef en onder a van de Richtlijn.
13 Artikel 2 van de Richtlijn spreekt bijgevolg niet van schriftelijke bedingen maar van bedingen.
14 Wet van 13 mei 2004, Stb. 2004,210, de aanpassingswet van de richtlijn inzake elektronische

handel, in werking getreden op 9 juni 2004 (Stb. 2004, 285).
15 E.H. Hondius, Standaardvoorwaarden, Kluwer, Deventer, 1978, p. 248.
16 R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, Kluwer, Deventer, 1991, p. 34

en 35.
17 Dat oneerlijke bedingen opgesteld moeten zijn om “in een aantal overeenkomsten te worden

opgenomen”, zoals artikel 231 aanhef en onder a BW eist voor algemene voorwaarden, is dus
volgens de Richtlijn niet noodzakelijk.

18 Uit juni 1987, volgens Habersack in Ulmer/Brandsen/Hensen, Einleitung, Rn. 89, p. 96.
19 KOM (90) 322, SYN 285, EG Nr. C 243 d.d. 28 sepember.1990, p. 2 e.v.
20 KOM (92) 66, SYN 285, EG Nr. C 73 d.d. 24 maart 1992, p. 7.
21 Richtlijn 93/13 van de Raad van 5 april 1993, EG Nr. L 95 van 21 april1993, p. 29.
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de Nederlandse definitie van algemene voorwaarden en die van de Richtlijn. In artikel
6:231 BW worden algemene voorwaarden omschreven als “een of meer bedingen die
zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen”. Uit de
parlementaire geschiedenis wordt overigens duidelijk dat al snel aan dit bestemmings-
criterium zal zijn voldaan.22 Aan de Nederlandse bestemming is evenwel niet voldaan,
wanneer een beding voor eenmalig gebruik is bestemd,maar daarover niet afzonderlijk
is onderhandeld, terwijl de Europese Richtlijn 93/13 zo’n situatie wel binnen zijn toe-
passingsgebied laat vallen.

1.1.6 Goede trouw

Verder overweegt de Raad vanMinisters23 dat de beoordeling van het oneerlijke karak-
ter van bedingenmoetworden aangevuldmet eenmiddel voor de afweging van onder-
scheiden belangen die in het geding zijn. Gekozen is voor de goede trouw.24 Bij de
beoordeling van de goede trouw moet in het bijzonder worden gelet op de min of
meer sterke respectieve onderhandelingsposities van de partijen en op de vraag of de
consument op enigerlei wijze ertoe is aangezet zijn instemming met het beding te
betuigen. De verkoper kan aan de eis van goede trouw voldoen door op eerlijke en bil-
lijke wijze te onderhandelen met de andere partij en diens legitieme belangen in aan-
merking te nemen.

1.1.7 Onredelijk bezwarend

De toetssteen van de goede trouw is naar Nederlands recht de onredelijke bezwa-
rendheid geworden. Deze open norm kan worden gezien als een equivalent van de
beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.25 De onredelijk-bezwarend-
heidstoets uit artikel 6:233 onder a BW kanworden beschouwd als een van de objec-
tieve goede trouw afgeleide norm, toegesneden op de inhoud van bedingen uit de
algemene voorwaarden.26 Dat voor de uitwerking van deze redelijkheid en billijk-
heid bij de algemene voorwaarden gekozen is voor subnormen als de aard en de ove-
rige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn
gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandighe-
den van het geval, heeft van doen met de eraan verbonden sanctie van vernietiging.27

Overigens komen deze vier Nederlandse concretiseringen genoegzaam overeen met
die van artikel 4 van de EU Richtlijn 93/13, waarin voor de beoordeling van het oneer-
lijke karakter van een beding van een overeenkomst alle omstandigheden rond het

22 M.B.M. Loos in Handboek Consumentenrecht 2006, p. 62 en Handboek Consumentenrecht, Uit-
geverij Paris, Zutphen, 2015 (vierde druk), p. 71.

23 In de zestiende overweging van de preambule van de Richtlijn 93/13.
24 Artikel 3 lid 1 Richtlijn 93/13 (“Een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is

onderhandeld wordt als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het even-
wicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen
ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort”).

25 Jongeneel, p. 164 en 166, onder verwijzing naar Nota II Inv., Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6),
p. 1595 en 1596.

26 Pavillon, Open normen in het Europees consumentenrecht, Kluwer, 2011, p. 68.
27 Nota II Inv., Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1596.
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sluiten van de overeenkomst in aanmerking worden genomen en ook alle andere
bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze
afhankelijk is op het moment waarop de overeenkomst is gesloten.28 Bovendien
moet rekening gehouden worden met de aard van de goederen of diensten waarop
de overeenkomst betrekking heeft. De consistente uitleg van deze open norm is niet
alleen van belang voor de rechtszekerheid vanuit een nationaal perspectief, maar ook
voor het bereiken van de harmonisatiedoelstelling, vanuit een Europees perspectief.29

Op grond van artikel 3 van de Richtlijn wordt een beding in algemene voorwaar-
den oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht
tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de par-
tijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. De vraag is of dit een dub-
bele toets is en of de goed trouw naast de verstoring staat of omgekeerd. Het lijkt
erop dat het Europese hof de zelfstandigheid van de norm van de goed trouw in ieder
geval niet benadrukt, door in het arrest Constructora Principado30 alleen aan de aan-
zienlijke verstoring, in samenhang met de gezichtspunten van artikel 4 lid 1, invul-
ling te geven.31 Of een beding een aanzienlijke verstoring in het evenwicht ten nadele
van de consument veroorzaakt, zal moeten worden bepaald door rekening te hou-
den met de toepasselijke regels van het nationale recht. Er vindt dus een meer
abstracte32, al uit één beding op te maken, vaststelling van de oneerlijkheid van een
beding plaats, bijvoorbeeld aan de hand van een vergelijkend onderzoek33 naar nati-
onaal recht. Voorts lijkt de Hoge Raad in het arrest Heesakkers-Voets, aan de hand
van afwijking van aanvullend recht, een inkleuring te geven aan de toets op onre-
delijke bezwarendheid, die gelijkenis vertoont met de toets van de aanzienlijke ver-
storing, zoals voorgestaan door het Europese Hof.34 De vraag is alleen of het daarmee
klaar is. Pavillon meent nog van niet, wijzend op het door de Hoge Raad35 onder-
streepte concrete karakter van de toetsing aan 6:233 sub a. BW.36 Hondius lijkt
Pavillons mening niet toegedaan: hij zet twee visies scherp tegenover elkaar, te weten
die van de Hoge Raad met zijn voorkeur voor de weging van alle omstandigheden van
het geval aan de ene kant en die van het gerechtshof en de A-Gmet hun voorkeur voor
de – inmiddels geëuropeaniseerde – wettelijke regeling van algemene voorwaarden.
Deze laatste aanpak wordt door Hondius gesteund. De ontwikkelingen gaan evenwel
snel. Het EU-Hof van Justitie is in het uit een jaar later (2014) stammende Constructora-
arrest37 van oordeel dat het aan de verwijzende rechter staat om, bij zijn beoordeling

28 Artikel 4 Richtlijn 93/13 en overweging 16 in de preambule.
29 C.M.D.S. Pavillon, Open normen in het Europees consumentenrecht, Kluwer, 2011, p. 73.
30 HvJ EU 16 januari 2014, C-226/12.
31 C.M.D.S. Pavillon, Wat maakt een beding oneerlijk? Het Hof wijst ons (eindelijk) de weg, in Tijd-

schrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2014-4 p. 167.
32 C.M.D.S. Pavillon, Wat maakt een beding oneerlijk? Het Hof wijst ons (eindelijk) de weg, in Tijd-

schrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2014-4 p. 165.
33 R.W.E. van Leuken in noot onder Constructora Principado, JOR 2014, 153.
34 HR 13 september 2013, TvC 2013, 6, p. m.n. M.B.M. Loos en R.R.M. de Moor (Heesakkers/Voets).
35 HR 12 september 2012, TvC 2013, 1, p. 30-36, met noot E.H. Hondius.
36 C.M.D.S. Pavillon, Wat maakt een beding oneerlijk? Het Hof wijst ons (eindelijk) de weg, in Tijd-

schrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2014-4 p. 167 en 168.
37 HvJ EU, 16-01-2014, nr. C-226/12, RCR 2014/24.
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of er eventueel sprake is van een aanzienlijke verstoring van het evenwicht, alle
omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst alsook alle andere bedingen
daarvan in aanmerking te nemen, rekening houdend met de aard van het goed of de
dienst waarop die overeenkomst betrekking heeft.38

1.1.8 De blauwe lijst

De aan de Richtlijn gehangen blauwe39 lijst kent een minimumkarakter en is slechts
indicatief.40 Deze als indicatief bedoelde bedingen mogen in het kader van de nati-
onale wetgeving aangevuld worden, maar ook beperkender geformuleerd worden.
De nadruk op het karakter van indicativiteit van de blauwe lijst is verzwakt (en de
positie van de blauwe lijst versterkt) door de overweging van het EU-Hof van Justitie
dat de lijst een wezenlijk aspect vormt waarop de bevoegde rechter zijn beoordeling
van het oneerlijke karakter van dat beding kan baseren.41 Het EU Hof gaat in 2003
nog een stapje verder met de versteviging van de betekenis van de blauwe lijst.42

1.1.9 Kernbedingen

In de 19e overweging van de preambule wordt ten aanzien van de kernbedingen
overwogen dat de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding daarop
geen betrekking mag hebben. Daarentegen kan het eigenlijke voorwerp van de

38 HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (HBU/Saladin) spreekt over een waardering van tal van omstandig-
heden, zoals: de zwaarte van de schuld, mede i.v.m. de aard en de ernst van de bij enige gedraging
betrokken belangen, de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding
voorkomt, de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van pp., de wijze waarop het
beding is tot stand gekomen, de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding
bewust is geweest; artikel 233 aanhef en onder a BW formuleert het zo: “indien het, gelet op de aard
en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand
gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het
geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij”; HR 21 september 2012, JBPR 2012/69 met
annotatie door P.E. Ernste, JIN 2012/184 met annotatie door N. de Boer, NJ 2013/431 met annotatie
door H.J. Snijders,TvC 2013, afl. 1, p. 30,m.nt. E.H. Hondius en noot C.M.D.S. Pavillon in TBR 2012/206,
(van Marrum/Wolff) spreekt over: “een specifiek beding dat moet worden beoordeeld in het licht
van de omstandigheden van het betrokken geval”, maar ook, verderop, van “op basis van de concrete
omstandigheden van het geval”.

39 E.J. Zippro, Arbitraal beding in algemene voorwaarden niet per definitie onredelijk bezwarend
in business-to-consumer verhoudigen, Denk niet zwart, denk niet grijs, denk niet zwart-wit, maar
in de kleur van… de concrete omstandigheden van het geval, MvV 2012, nr. 10, p. 287 e.v., spreekt,
naast blauwe – “(EU)” – bedingen, ook van oranje bedingen en voegt daar aan toe: “(symbool voor
de nabijheid van gevaar)”.

40 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 maart 2006, C05/011 HR, NJ 2006, 311 de indicatieve lijst
betrokken. Zie over dit arrest H.N. Schelhaas, Matiging versus vernietigbaarheid van een con-
tractuele boete, NTBR 2006, p. 249 e.v. Indirect, althans in het oordeel van de Hoge Raad, pas-
seerde de lijst in het arrest van 21 september 2012, RvdW 2012,1132, LJN BW6135, TvC 2013-1,
p. 30 e.v., m.nt. Hondius.

41 Hvj EU 26 april 2012, C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242, NJ2012, 404, m.nt. M.R. Mok, TvC 2012,
afl. 6, p. 280. m.nt. J.H.M. Spanjaard (NFH / Invitel), r.o. 26, 28 en 30; HvJ EU 21 maart 2013, C-92/
11, ECLI:EU:C:2013:180, NJ 2013/375 (RWE Vertrieb / Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen),
r.o. 49-51. Zie ook M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten in
Handboek Consumentenrecht (vierde druk), Uitgeverij Paris, 2015.

42 HvJ EU 21 maart 2013, C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180, NJ 2013, 375 (RWEVertrieb / Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen), r.o. 50-55.
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overeenkomst en de verhouding kwaliteit/prijs niettemin in aanmerkingworden geno-
men bij de beoordeling van het oneerlijke karakter van andere bedingen. Omdat
artikel 4 lid 2 van de Richtlijn een uitzondering vormt op de inhoudelijke toetsing
van eenbeding,moet die bepaling striktworden uitgelegd.43 Een Europese definitie van
een kernbeding is pas ontwikkeld in het tamelijk recente Kásler-arrest van het Hof van
Justitie van de Europese Unie van 30 april 2014, waarin het oordeelt dat de omstan-
digheid dat overeenkomst sluitende partijen in het kader van hun contractsvrijheid
en van de marktomstandigheden over een beding hebben onderhandeld, geen crite-
rium kan zijn aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of dat beding tot het
eigenlijke voorwerp van de overeenkomst in de zin van artikel 4 lid 2 van de richtlijn
behoort.44 Naast kernbeding, in de zin van het eigenlijke voorwerp van de overeen-
komst, wijdt het hof ook aandacht aan het in de Richtlijn 93/13 voorkomende begrip
“gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegen-
prestatie te leveren of te verrichten diensten”.45

1.1.10 Duidelijke en begrijpelijke bewoordingen

Verder wordt in de preambule46 overwogen dat de overeenkomst in duidelijke en
begrijpelijke bewoordingen moet worden opgesteld. De consument moet daadwerke-
lijk gelegenheid hebben om kennis te nemen van alle bedingen. In geval van twijfel
prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie. Uit het Kásler-arrest blijkt
dat het hof vasthoudt47 aan de maatstaf van de normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtige, oplettende, gemiddelde consument. Deze consument moet in staat zijn
om de economische gevolgen die een beding voor hem heeft, in te schatten aan de
hand van de hem verschafte informatie.48

Het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst is alleen uitgesloten van de beoorde-
ling van het oneerlijke karakter ervan, indien het duidelijk en begrijpelijk is opge-
steld.49 De achtergrond daarvan is dat de door de Richtlijn 93/13 nagestreefde
doelstelling van de bescherming van de consument concreet gegarandeerd moet
worden en dat daarom elke omzetting van artikel 4 lid 2 van de Richtlijn volledig

43 HvJ EU 30 april 2014, nr. C-26/13, NJ 2014, 355, r.o. 49 (Kásler).
44 HvJ EU 30 april 2014, nr. C-26/13, NJ 2014, 355, r.o. 42 (Kásler).
45 In Invitel , ECLI:EU:C:2012:242, punt 23, heeft het Hof al geoordeeld dat die uitsluiting niet van

toepassing is op een beding inzake een aanpassingsmechanisme van de kosten van de aan de con-
sument te verstrekken diensten. In Kásler vond het Hof een dergelijk beding, voor zover het de
consument een verplichting oplegt om in het kader van de aflossingen van een lening de bedra-
gen te betalen die voortvloeien uit het verschil tussen de verkoopkoers en de aankoopkoers van
de vreemde valuta, niet kan worden beschouwd als een ‘vergoeding’ waarvan de gelijkwaardig-
heid als tegenprestatie voor een door de kredietverlener verrichte prestatie krachtens artikel 4,
lid 2 van de Richtlijn 93/13 niet mag worden beoordeeld op het oneerlijke karakter ervan.(r.o. 59,
tweede liggende streepje).

46 Overweging nr. 20 in de preambule van Richtlijn 93/13.
47 Na eerder in Océano Grupo (HvJ EG 27 juni 2000, LJN AD3215, NJ 2000,730) dat oordeel al te

hebben gegeven.
48 HvJ EU 30 april 2014, nr. C-26/13, NJ 2014, 355, (Kásler), r.o. 74.
49 HvJ EU 30 april 2014, nr. C-26/13, NJ 2014, 355, (Kásler), r.o. 61.
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moet zijn. Het EU-Hof van Justitie verwijst naar de 20e overweging in de considerans
waaruit duidelijk wordt dat de eis dat schriftelijke bedingen steeds duidelijk en
begrijpelijk moeten zijn, direct van doen heeft met de omstandigheid dat de consu-
ment daadwerkelijk gelegenheid moet hebben kennis te nemen van alle bedingen van
de overeenkomst. Bijgevolg is het vereiste dat bedingen duidelijk en begrijpelijk wor-
den opgesteld in elk geval van toepassing, ook wanneer een beding onder de werking
van artikel 4 lid 2 van de Richtlijn valt en het oneerlijke karakter ervan, zoals bedoeld
in artikel 3 lid 1 van de Richtlijn, niet kan worden beoordeeld. Dat contractuele bedin-
gen taalkundig en grammaticaal begrijpelijk zijn, volstaat dus niet om aan het in de
Richtlijn neergelegde vereiste van transparantie te voldoen.50 De noodzaak van trans-
parantie van een beding moet ruim worden opgevat, omdat het in de Richtlijn uit-
gewerkte beschermingsstelsel op de gedachte berust dat de consument zich tegenover
de verkoper in een zwakke positie bevindt en met name over minder informatie dan
laatstgenoemde beschikt.

Omdat het transparantiebeginsel deel uitmaakt van Nederlands recht kan de natio-
nale rechter zich bezighouden met de vraag wat de echte betekenis van dit beginsel
is.51 Het EU-Hof van Justitie is van oordeel dat artikel 4 lid 2 van de Richtlijn dezelfde
draagwijdte heeft als artikel 5 van de Richtlijn. Met betrekking tot dat artikel 5 heeft
het EU-Hof geoordeeld dat het voor consument vanwezenlijk belang is dat hij vóór de
sluiting kennisneemt van alle contractsvoorwaarden en de gevolgen van de sluiting
van de overeenkomst. Op basis van de aldus verkregen informatie zal de consument
beslissen of hij wenst contractueel gebonden te zijn met een verkoper, door de voor-
waarden te aanvaarden die de verkoper tevoren heeft vastgelegd.52 Gaat het om een
heel concreet beding dat voor de consument met een schijnbaar onbegrensde
verhoging van de kosten van een financiële dienst gepaard kan gaan, dan is het voor
de consument van wezenlijk belang, met het oog op de naleving van het vereiste van
transparantie, om geïnformeerd te worden en zodoende de economische gevolgen
die er uit kunnen vloeien te voorzien.53

1.1.11 De sanctie

De sanctie op een oneerlijk beding is de niet-gebondenheid van de consument eraan.
Op grond van artikel 6 van de Richtlijn binden oneerlijke bedingen in overeenkom-
sten tussen verkoper en consument deze laatste niet, onder de in het nationale recht
geldende voorwaarden. Bovendien blijft de overeenkomst voor partijen bindend,
indien de overeenkomst zonder de onredelijke bedingen kan voortbestaan.

50 HvJ EU 30 april 2014, nr. C-26/13, NJ 2014, 355, (Kásler), r.o. 71.
51 HvJ EU 30 april 2014, nr. C-26/13, NJ 2014, 355, punt 66.
52 HvJ EU 21 maart 2013, C-92/11 (EU:C:2013:180, m.n. J.H.M. Spanjaard (RWE Vertrieb), punt 70 en

HvJ EU 30 april 2014, nr. C-26/13, NJ 2014, 355 (Kásler).
53 HvJ EU 21 maart 2013, C-92/11 (EU:C:2013:180, m.n. J.H.M. Spanjaard (RWE Vertrieb), punt 49 en

HvJ EU 30 april 2014, nr. C-26/13, NJ 2014, 355, (Kásler), r.o. 73.
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Artikel 6 lid 1 van de Richtlijn 93/13 over oneerlijke bedingen verzet zich tegen een
bepaling van nationaal recht op grond waarvan de nationale rechter de betrokken
overeenkomst, wanneer hij de nietigheid van een oneerlijke beding in een overeen-
komst heeft vastgesteld, kan aanvullen door de inhoud van het beding te herzien.54 De
gedachte daarachter is dat mogelijk afbreuk kan worden gedaan aan de verwezenlij-
king van de in artikel 7 van de EU-Richtlijn neergelegde langetermijndoelstelling. Het
zou ertoe bijdragen dat de voor verkopers afschrikkende werking, die uitgaat van een
loutere niet-toepassing van oneerlijke bedingen, wordt uitgeschakeld. Verkopers zou-
den in de verleiding kunnen blijven dergelijke bedingen te gebruiken in de weten-
schap dat, ook al mochten ze ongeldig worden verklaard, de overeenkomst niettemin
zou kunnen worden aangevuld. Daarmee zou dus het belang van verkopers gediend
zijn.55

1.1.12 Collectieve actie

Ook een vorm van collectieve actie is in de Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen
opgenomen. De lidstaten dienen er immers op te zien dat er, in het belang van de
consumenten, maar ook van de concurrerende verkopers, doeltreffende en geschikte
middelen bestaan om een einde te maken aan het gebruik van oneerlijke bedingen in
overeenkomsten tussen consumenten en verkopers.56 Op grond van artikel 7 lid 2
van de Richtlijn moeten personen of organisaties die volgens de nationale wetgeving
een legitiem belang hebben bij de bescherming van de consument, overeenkomstig
het nationale recht een beroep kunnen doen op rechtbanken of de bevoegde admi-
nistratieve instanties.

1.1.13 Uitsluitingen

Het doel van de Richtlijn 93/13 is het vaststellen van eenvormige voorschriften op
het gebied van oneerlijke bedingen en daardoor de bewerkstelliging van een doel-
treffende bescherming van de consument. In zijn tiende overweging in de pream-
bule op de Richtlijn 93/13 heeft de Raad van Ministers daaraan toegevoegd dat
die eenvormige voorschriften van toepassing moeten zijn op alle overeenkomsten
tussen verkopers en consumenten. Bijgevolg zijn met name van deze Richtlijn uit-
gesloten arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende erfrechten, overeen-
komsten met betrekking tot de gezinssituatie en overeenkomsten met betrekking tot
de oprichting en de statuten van vennootschappen. En verder spreekt de Raad uit
dat het niet nodig is bedingen waarin dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke
bepalingen zijn overgenomen, aan de bepalingen van de richtlijn te onderwerpen.57

Bijgevolg, aldus de Raad, is het niet nodig bedingen waarin dwingende wettelijke

54 HvJ EU 14 juni 2012, NJ 2012, 512, EU:C:2012:349, (Banco Espanol de Credito), r.o. 68 en 73.
55 De A-G merkte nog op (conclusie, punt 100) dat nietigheid overigens niet eraan in de weg staat

nationale voorschriften van aanvullend recht te gebruiken. Ervan uitgaande dat voorschriften van
aanvullend recht zelf geacht worden geen oneerlijke bedingen te bevatten, past vervanging door
zo’n voorschrift in de doelstellingen van artikel 6 lid 1 Richtlijn 93/13.

56 Overweging 23 in de preambule, neergelegd in artikel 7 lid 1 van de Richtlijn.
57 Overweging 13 in de preambule.
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of bestuursrechtelijke bepalingen zijn opgenomen dan wel beginselen en bepalingen
van internationale overeenkomsten waarbij de lidstaten of de EU partij zijn, te onder-
werpen aan de bepalingen van de Richtlijn. Onder dwingende wettelijke en bestuurs-
rechtbepalingen vallen ook regels die volgens de wet van toepassing zijn tussen de
overeenkomstsluitende partijen, wanneer er geen andere regelingen zijn overeenge-
komen.

1.1.14 Hoger niveau

De lidstaten mogen met inachtneming van het verdrag in een hoger beschermings-
niveau (voor de consument) voorzien door middel van nationale voorschriften die
strenger zijn dan die van de Richtlijn. Deze strengere bepalingen moeten wel ver-
enigbaar blijven met het verdrag.58

1.2 Algehele uitsluiting?

Staat het partijen, bijvoorbeeld werkgever en werknemer, maar ook werkgevers en
vakbonden, vrij om ondanks de bepaling in artikel 6:245 BW dat de afdeling van de
algemene voorwaarden noch van toepassing is op arbeidsovereenkomsten noch op
collectieve arbeidsovereenkomsten, desondanks in hun contract op te nemen dat
de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op hun rechtsverhouding van
toepassing is?

1.2.1 Is de uitsluiting van regelend of dwingend recht?

Bevat het bepaalde in artikel 6:245 BW een, dwingend, “verbod” of behoort het niet
tot het dwingende maar tot het aanvullende recht? Wessels meent dat het onzeker
is of het bepaalde in artikel 6:245 BW van aanvullend recht is of van dwingend
recht.59 Hij wijst er allereerst op dat artikel 6:246, eerste regel BW bepaalt dat niet
van de artikelen 231-244 en niet van de bepalingen van de in artikel 239 lid 1
bedoelde algemene maatregel van bestuur kanworden afgeweken. Artikel 245 wordt
daarin niet genoemd en daaruit lijkt volgens Wessels voort te vloeien dat artikel
6:245 BW niet van dwingend recht is. Hij wijst er vervolgens op dat in de Memorie
van Antwoord in de Eerste Kamer dit standpunt niet door deminister wordt gedeeld.60

De minister voert aan dat regeling over de totstandkoming van overeenkomsten en
over vernietigingsgronden niet ter vrije dispositie van partijen staat. Wessels wijst op
demogelijkheid van partijen om een ontbindende en opschortende voorwaarde in een
overeenkomst op te nemen en ziet daarom geen reden waarom partijen niet ook zou-
den kunnen kiezen voor een aanvullend vernietigingsregime. Als voorbeeld noemt
hij een, naast bij de wilsgebreken dwaling en bedrog, op grond van artikel 3:44 en
artikel 6:228 BW, inroepbare buitengerechtelijke vernietiging, mogelijke contractuele

58 Artikel 8 Richtlijn 93/13.
59 B. Wessels, Algemene voorwaarden en de arbeidsovereenkomst, Maandblad voor Vermogens-

recht, juni 2006, nr. 6, p.115 e.v.
60 MvA Eerste Kamer, Inv., Parlementaire Geschiedenis Boek 6, Invoeringswetten Boeken 3, 5 en 6,

p. 1815.
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vernietiging in het geval dat bepaalde feitelijke gegevens onjuist blijken te zijn.
Wessels acht de discussie echter nogal theoretisch, omdat uit niets blijkt dat de prak-
tijk bij arbeidsovereenkomsten er enige behoefte aan heeft een aanvullende bescher-
ming van de voorwaardenregeling overeen te komen.61

Hijma merkt op dat artikel 6:245 BW terecht niet onder de regimebepaling van
artikel 6:246 BW valt, omdat de aard van artikel 6:246 BW het artikel 6:245 BW aan
de tweedeling dwingend/aanvullend recht onttrekt. De vraag of een wetsbepaling
al dan niet dwingend is laat zich slechts zinvol stellen als die bepaling in positieve
zin iets regelt, maar niet als zij, zoals bij artikel 6:245 BW slechts een uitschakeling
bevat.62

De redenering van Wessels komt mij onaannemelijk voor. Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat artikel 6:245 BW in de opsomming van artikel 6:246 BW niet
voorkomt, omdat evident is dat artikel 6:245 BW van dwingend recht is. Dat blijkt
allereerst uit de bewoordingen van artikel 6:245 BW, waarin staat dat de afdeling
niet van toepassing is, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van dat woordje “is”. Dat
duidt op stelligheid. Op de tweede plaats staat naast deze uitdrukkelijke verbods-
bepaling niet, in hetzelfde artikel, de mogelijkheid vermeld dat toch van het artikel
kan worden afgeweken. En verder is Wessels’ betoog niet opgebouwd vanuit de rede-
nering dat afgeweken kan worden van afdeling 3 van Boek 6 (algemene voorwaar-
den), maar dat juist kan worden aangevuld op die afdeling. Het gaat mijns inziens dan
niet zozeer om de tegenstelling aanvullend/dwingend, maar eerder om die van meer
en minder. Niet uitgesloten is dat extra vernietigingsgronden in een overeenkomst
kunnen worden opgenomen, mits zij maar niet in strijd komen met dwingend recht,
openbare orde en goede zeden.

1.2.2 Negen argumenten voor de uitsluiting

Als belangrijkste argument voor het verbod van de toepasselijkheid van het recht van
de algemene voorwaarden op de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst
droeg de regering aan dat de toepassing van afdeling 6.5.2A NBW (nu: afdeling 3 van
Boek 6 BW) op het arbeidsrecht zich in het bijzonder niet verdraagt met de wet-
geving over de collectieve arbeidsovereenkomst.63 Daarnaast werd welgeteld één
argument aangedragen voor het verbod om de wettelijke regeling van de algemene
voorwaarden op de individuele arbeidsovereenkomst toe te passen.

61 Ook W.J. Slagter is van mening dat artikel 6:245 BW van regelend recht is: Aspecten van Algemene
voorwaarden, in Contracten in de praktijk, Zwolle (1985), p. 106. Zie ook R.H.C. Jongeneel, de Wet
algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, randnummer 98, p. 67.

62 Jac. Hijma, Algemene voorwaarden, Monografieën Nieuw BW, p. 3 en 4.
63 Nota naar aanleiding van het Eindverslag (Nota II Inv.), ontvangen 27 januari 1986, Invoeringswet

Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (vijfde gedeelte) (wijziging van titel 11 van
Boek 3 en de Boeken 5 en 6) Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 17 541, nr. 12, in Parle-
mentaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, invoering Boeken 3,5 en 6, Boek 6,
algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Kluwer, Deventer 1990, p. 1802 e.v.
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De regering gebruikte de volgende negen redenen:
1. De bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten tussen eenwerk-

gever (of een vereniging van werkgevers) en een vereniging van werknemers zijn
rechtstreeks van toepassing op arbeidsovereenkomsten gesloten tussen die werk-
gever (c.q. bij die vereniging aangesloten werkgevers) en de in zijn dienst zijnde
of nadien tredende werknemers die lid zijn van de voormelde vereniging van
werknemers (artikelen 1 en 9 Wet CAO). Dit betekent dat, ook zonder artikel
6.5.2A.11 (het huidige 6:245 BW, de uitsluiting van arbeidsrecht) de artikelen
6.5.2A.2 en volgende (thans 6:232 e.v.BW) inzake de vernietigbaarheid van onre-
delijk bezwarende bedingen op de cao-bepalingen niet van toepassing zouden zijn.
Er is immers geen sprake van opneming van algemene voorwaarden in een over-
eenkomst door een gebruiker, noch van aanvaarding van de voorwaarden door een
wederpartij. Daarentegen zouden dewettelijke regels over algemene voorwaarden
wel van toepassing zijn, indien eenwerkgever de cao-bepalingen opneemt in over-
eenkomsten die hij sluitmet niet of anders georganiseerdewerknemers. Aangezien
dan de werkgever als “gebruiker” moet worden aangemerkt, zouden deze werk-
nemers zich op het onredelijk bezwarende karakter van cao-bepalingen mogen
beroepen. Dit acht de regering onjuist. Artikel 14 Wet CAO schrijft de werkgever
voor de cao ook jegens zijn niet (of anders) georganiseerde werknemers na te
komen. Het doel hiervan is gelijke behandeling van alle in de onderneming werk-
zamewerknemers. Daarmee verdraagt zich niet dat sommige werknemers zich op
de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden zouden kunnen beroepen
en anderen niet.

2. De tweede reden betreft een mogelijke algemeen-verbindend- verklaring van
bepalingen van een cao die algemene voorwaarden bevat. De bevoegdheid van
de niet door artikel 9 WCAO gebonden werknemers, voor wie de cao krachtens
artikel 14 WCAO geldt, om zich op het onredelijk bezwarende karakter van cao-
bepalingen te beroepen, zou eindigen bij een algemeenverbindendverklaring. Deze
heeft immers tot gevolg dat de verbindend verklaarde bepalingen rechtstreeks
krachtens de wet tussen partijen gelden, ongeacht of zij eerder tussen hen waren
overeengekomen of niet. Ook hier schuilt volgens de regering een bron van onge-
lijkheid. In theorie zouden sommige werknemers kunnen slagen in een beroep
op vernietigbaarheid, anderen niet, omdat de bepalingen inmiddels verbindend
zijn verklaard.

3. Een derde bezwaar ziet de regering in de mogelijke rol van de vakbonden. De
regering zag zelfs grote bezwaren tegen de mogelijkheid dat een vereniging van
werknemers die niet aan het collectieve overleg heeft deelgenomen, in staat zou
zijn om via de procedure ex artikel 6.5.2A.6 (thans: 6:240 BW, de procedure bij
het gerechtshof Den Haag, verder: de collectieve procedure) de resultaten voor
het overleg aan een toetsing door de rechter te onderwerpen. Bij cao-onderhan-
delingen is de representativiteit van de onderhandelingspartners een uiterst
gevoelig probleem, zo vond de regering. Zij wees op het handboek van Bakels en
Opheikens64, die op p. 152 opmerken dat het bestaande onderhandelingsmodel
totaal van karakter zou veranderen, met alle onvoorzienbare gevolgen van dien,

64 Schets van het Nederlands Arbeidsrecht (1980), p. 151 e.v.
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indien allerlei bonden en bondjes van verschillende groepen van hoger, middel-
baar en lager personeel naast de grote centrale bedrijfsbonden tot het collectief
overleg zouden moeten worden toegelaten. De dreiging van een collectieve pro-
cedure zou tot een zodanige openbreking van het overleg kunnen bijdragen. Het
behoeft naar de mening van de regering geen betoog dat een dergelijke ontwikke-
ling, zo zij al wenselijk zou worden geoordeeld, slechts na rijp beraad en overleg
met de sociale partners in gang gezet zou mogen worden. Het onderhavige wets-
ontwerp, waarin de materie van de algemene voorwaarden van een wettelijke
regeling werd voorzien, is daartoe niet bedoeld. De situatie met betrekking tot bij
voorbeeld consumentenvoorwaarden is zo verschillend van die met betrekking
tot arbeidsvoorwaarden, dat een onderscheiden behandeling gerechtvaardigd is.

4. Een vierde bezwaar betreft de werkgeversorganisaties. Voor deze geldt mutatis
mutandis hetzelfde in het geval van de (omgekeerde) situatie, waarin een niet
bij het cao-overleg betrokken werkgeversorganisatie een collectieve procedure
zou instellen. Dit zou overigens alleen kunnen tegen een werkgever of een andere
werkgeversorganisatie, die aan het cao-overleg heeft deelgenomen, en niet tegen
een werknemersorganisatie, omdat deze niet aan de omschrijving van artikel 6
lid 2 (thans artikel 6:240 lid 2 BW) voldoet. Ook dit laatste is een resultaat dat de
regering niet aansprak.

5. Bij het bovenstaande komt nog – zo luidt het vijfde argument – dat toepasse-
lijkheid van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op collectieve
arbeidsovereenkomsten tot allerlei materiële en processuele complicaties zou lei-
den, waarvoor ten dele nadere wettelijke voorzieningen vereist zouden zijn. De
regering noemt er – in de vorm van vragen – enige, zonder aanspraak op volle-
digheid te maken. Welke invloed zou een uitspraak krachtens artikel 6.5.2A.2a
(thans artikel 6:233 BW) of artikel 6.5. 2A.6 (thans artikel 6:240 BW) hebben op
de praktijk van de verbindendverklaring? Hoe verhoudt een dergelijke uitspraak
zich tot de verplichting van de werkgever ex artikel 14 Wet CAO? Hoe zou een
dergelijke verbindendverklaring inwerken op een lopende procedure ex artikel
6.5.2A.6 (thans artikel 6:240 BW) of op een veroordeling krachtens artikel 6.5.2A.7
(thans artikel 6:241 BW)? Hoe verdraagt zich een vernietiging krachtens artikel
6.5.2A.2a (thans artikel 6:233 BW) of een rechterlijke uitspraak krachtens artikel
6.5.2A.6 (thans artikel 6:240 BW) met de bevoegdheid van de cao-partijen om
nakoming van de cao-bepalingen te eisen?Welke consequentie heeft een uitspraak
dat bedingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de onverbindendverklaring van
cao-bepalingen?

6. Ten zesde merkt de regering op dat, als zij bij dit alles nog overweegt dat van een
praktische behoefte aan een regeling van de algemene voorwaarden voor cao-
bepalingen niet gebleken is, het voorts aan gerede twijfel onderhevig is of de
bijzondere rechter van de collectieve procedure – een andere rechter dan over
arbeidsgeschillen pleegt te oordelen – de meest geschikte instantie is om de
inhoud van cao-bepalingen te toetsen. Daarommeent de regering dat het gerecht-
vaardigd, ja noodzakelijk, is aan de in artikel 6.5.2A.11 (thans 6:245) voor collec-
tieve arbeidsovereenkomsten neergelegde uitzondering vast te houden.
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7. Het zevende argument luidt dat afdeling 6.5.2A voor individuele arbeidsover-
eenkomsten van geringe betekenis zou zijn. Het overgrote deel van de werkne-
mers is rechtstreeks of via artikel 14 Wet op de CAO gebonden aan collectieve
arbeidsovereenkomsten. Indien geen cao van toepassing is, zijn de individuele
arbeidsovereenkomsten doorgaans beknopt van inhoud. Voor een deel bestaat
de inhoud dan uit kernbedingen in de zin van artikel 6.5.2A.1 lid 1(loon en vakan-
tiedagen), en voor een deel uit afwijkingen van (dan wel een invulling van)
de wettelijke regeling van het BW, die de grenzen aangeeft waarbinnen zodanige
bepalingen geoorloofd zijn (opzeggingstermijnen, concurrentiebeding, e.d.). De
regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW, in beginsel dwingend recht, is
zo uitvoerig en veelomvattend dat aan de bescherming van de artikelen
6.5.2A.2a – 4 (6:233 tot en met 237) bij de arbeidsovereenkomst nauwelijks
behoefte bestaat. In de praktijk is daarvan ook niet gebleken.

8. Ten achtste speelt ook hier een rol dat een beroep op afdeling 6.5.2A de in de
arbeidsvoorwaardensfeer gebruikelijke wijzen van overleg – men denke behalve
aan cao-overleg en aan het overleg in de ondernemingsraad op grond van artikel
27 WOR – zou kunnen doorkruisen.

9. Voorts zou het, indien in de arbeidsovereenkomsten bepalingen voorkomen die
overeenstemmen met die van een cao waaraan de werkgever niet gebonden is,
maar die hij niettemin geheel of ten dele toepast, weinig bevredigend zijn, indien
deze bepalingen getoetst zouden kunnen worden aan afdeling 6.5.2A, terwijl dit
ten aanzien van diezelfde bedingen als cao-bepalingen niet zou kunnen.

Deze negen redenen vormden voor de regering aanleiding om er bij de Tweede
Kamer op aan te blijven dringen het verbod van artikel 11 (het huidige 6:245 BW) niet
alleen voor collectieve arbeidsovereenkomsten, maar ook voor de individuele arbeids-
overeenkomsten te handhaven. Schrapping van de uitzondering zou volgens de
regering, gelet op onder meer de voormelde samenhangen tussen de individuele
arbeidscontracten en het collectieve arbeidsrecht, in dit stadium niet verantwoord zijn.
De regering was echter, zo verklaarde ze, gaarne bereid dit punt bij de voorbereiding
van de titels 7.10 en 7.11 opnieuw te bezien.65

1.2.3 Ook bij nadere overweging …

In de in 1993 ingediende Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp Vaststelling
van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek66 herinneren
de ministers van Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer eraan dat
bij de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer vanwetsontwerp 16 983 over de
algemene voorwaarden67 onder meer artikel 245 van Boek 6 van het BW onderwerp
van discussie is geweest. De vaste commissie voor Justitie had bezwaren tegen de in
artikel 245 van Boek 6 gemaakte uitzondering, te weten dat de wettelijke regeling

65 Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, invoering Boeken 3,5 en 6, Boek 6,
algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Kluwer, Deventer 1990, p. 1804.

66 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 438, nr. 3, p. 10.
67 Wetsontwerp 16 983 heeft geleid tot de Wet van 18 juni 1987, Stb. 327 (Invoeringswet Boeken 3-6

van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (tweede gedeelte} (algemene voorwaarden).
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van de algemene voorwaarden noch op arbeidsovereenkomsten noch op collectieve
arbeidsovereenkomsten van toepassing is. Ook na nadere overweging, zo schrijven
de beide bewindslieden van Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn zij
van oordeel dat de uitzondering voor individuele arbeidsovereenkomsten in het
genoemde artikel 6:245 BW gehandhaafd moet worden. De redenen die daarvoor
zijn aangevoerd68 zijn volgens de beide Ministers nog steeds valide. In de eerste
plaats is de regeling van de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek zo
uitvoerig en omvattend en bevat deze zoveel beschermende bepalingen dat aan de
bescherming van een wettelijke regeling betreffende algemene voorwaarden geen
behoefte bestaat. In de praktijk is daarvan ook niet gebleken. In de tweede plaats
steunen individuele arbeidsovereenkomsten vaak op collectieve arbeidsovereen-
komsten. De collectieve arbeidsovereenkomst is in artikel 6:245 BW uitgesloten,
omdat de toepassing van die wet zich niet verdraagt met de wetgeving over de
collectieve arbeidsovereenkomst. Een en ander is – zo schrijft de regering – nader en
zeer uitvoerig gemotiveerd in de Nota naar aanleiding van het Eindverslag.69 Het zou
niet juist zijn als de bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomsten getoetst
zouden kunnen worden aan de wettelijke regeling betreffende de algemene voor-
waarden, terwijl dit voor de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten
niet mogelijk is.

1.2.4 De visie van de Sociaal-Economische Raad (SER)

De SER heeft er van de zijde van de werkgevers noch die van de werknemers en
evenmin van de kant van de Kroonleden veel inhoudelijk werk van gemaakt.70 De
SER wees eerst op de adviesaanvraag inzake Titel 7.10 NBW waarin het kabinet zich
op het standpunt heeft gesteld dat de in die Nota genoemde argumenten voor niet-
toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden op de arbeidsover-
eenkomst nog steeds valide zijn en dat derhalve de uitzondering in die regeling voor
de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gehandhaafd.
In zijn advies inzake Titel 7.10 NBW heeft de SER de vraag of de wettelijke regeling
van de algemene voorwaarden op de arbeidsovereenkomst van toepassing zou
moeten zijn, aangehouden. Ook heeft de SER aangekondigd dat hij hierover zijn
standpunt zal bepalen in het advies over de afschaffing van het arbeidsreglement
en de invoering van – kort gezegd – enige onderwerpen over het instemmingsrecht
van de ondernemingsraad en de invoering van het (huidige, sinds 1998 in het BW
opgenomen) artikel 7:613 BW over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
van de individuele werknemer. Het oordeel van de SER luidde dat hij met het kabinet
van oordeel is dat de regeling van de algemene voorwaarden niet van toepassing
dient te zijn op de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomst. Voor wat de
collectieve arbeidsovereenkomst betreft, onderschreef de SER het argument dat

68 Nota naar aanleiding van het verslag (Nota II Inv.), Parlementaire geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, invoering Boeken 3,5 en 6, Boek 6, algemeen gedeelte van het verbintenis-
senrecht, Kluwer, Deventer 1990, p. 1802.

69 Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, invoering Boeken 3,5 en 6, Boek
6, algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Kluwer, Deventer 1990, Nota II Inv. p. 1802 e.v.

70 SER-advies 94/06.
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toepassing van de in het BW neergelegde regeling van de algemene voorwaarden op
de cao zich niet verdraagt met het systeem van deWet op de CAO. Met betrekking tot
de individuele arbeidsovereenkomst meende de SER, met het kabinet, dat de
regeling niet goed past bij het grotendeels dwingendrechtelijke karakter van de wet-
telijke regeling van de arbeidsovereenkomst. De wettelijke regeling van de alge-
mene voorwaarden dient daarin niet te interveniëren.

1.2.4.1 Nadruk op het collectieve arbeidsrecht

Worden de negen argumenten van de regering nader bekeken, dan valt op dat twee
ervan (argument nummer 3 en 4) betrekking hebben op de rol van vakbonden en
werkgeversverenigingen, vijf op de positie van het collectieve arbeidsrecht (argument
nummer 1, 2, 6, 8 en 9) en slechts één (argument nummer 7) op de betekenis van de
individuele arbeidsovereenkomst. Vervolgens is één argument (argument nummer 5)
geen echt zelfstandig argument, maar bevat het een aantal vragen die vrijwel alle in de
acht andere redenen uitgewerkt zijn. Opmerkelijk is dat het ene argument (nummer 7)
dat betrekking heeft op de individuele arbeidsovereenkomst dan ook nog weer gekop-
peld wordt aan de collectieve arbeidsovereenkomst. Het grootste deel van argument
nummer 7 gaat evenwel echt over de individuele arbeidsovereenkomst. De regering
voert aan dat de individuele arbeidsovereenkomst veelal bestaat uit kernbedingen
(loon en vakantie), afwijkingen van de wettelijke regeling van het BW en de aanwe-
zigheid van veel dwingend recht in het BW. De SER geeft, daarbovenop, het inhoude-
lijke argument dat de – volgens de SER grotendeels – dwingendrechtelijke bepalingen
in het arbeidsrecht zich slecht verdragen met een toepasselijkheid van de regeling
van de algemene voorwaarden in het arbeidsrecht.

1.2.4.2 Toelating tot cao-overleg

Onderdeel van de argumentatie van de regering om de regeling van de algemene voor-
waarden niet van toepassing te doen zijn op de collectieve en de individuele arbeids-
overeenkomst vormen de te verwachten problemen bij vorderingen van vakbonden
(en mutatis mutandis van werkgeversorganisaties) om toegelaten te worden tot cao-
overleg (argument 3 en 4). Het oude artikel 6.5.2A.6. NBW bevatte al de bepaling
dat belangenorganisaties een vordering kunnen instellen om bepaalde bedingen in
bepaalde algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te laten verklaren door een
speciaal daartoe aangewezen rechter. Op advies van de commissie voor consumen-
tenaangelegenheden van de SER71 werd die mogelijkheid geopend voor organisaties
van ondernemers en organisaties van consumenten. De geboden mogelijkheid een
vordering in te stellen beoogde,mede door de prikkel tot onderhandelen, een collectief
controlemechanisme te bieden tegen het in wezen collectieve verschijnsel van de
algemene voorwaarden.72

71 Advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER, uitgave SER 1978, nr. 7.
72 Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, invoering Boeken 3,5 en 6, Boek

6, algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Kluwer, Deventer 1990, M.v.T Inv bij 6.5.2A.6,
p. 1762.
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Belangenorganisaties worden in het huidige 6:240 lid 3 BW beschreven als rechts-
personen met volledige rechtsbevoegdheid die ten doel hebben de behartiging van
belangen van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen of van eindgebruikers
van niet voor een beroep of bedrijf bestemde goederen of diensten. Deze rechtsper-
sonen kunnen kortweg omschreven worden als representatieve belangenorganisa-
ties. Speciale bepalingen voor deze representatieve belangenorganisaties, over de
wijze van dagvaarden van de ondernemersvereniging en over het verzoekschrift tot
wijziging of opheffing van een uitspraak van het voor de beoordeling van de beoorde-
ling van de onredelijke bezwarendheid van algemene voorwaarden aangewezen, en
bij uitstek bevoegde, gerechtshof in ’s Gravenhage, zijn opgenomen in de artikelen
1003-1006 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De regering zag grote bezwaren tegen de mogelijkheid dat een vereniging van werk-
nemers (of werkgevers) die niet aan het collectieve overleg heeft deelgenomen, in
staat zou zijn om via de collectieve procedure de resultaten van het overleg aan een
toetsing door de rechter te onderwerpen. Hierboven, bij argument nummer 3, kwam
al aan de orde dat de regering de representativiteit van de onderhandelingspartners
een uiterst gevoelig probleem vond en dat het bestaande onderhandelingsmodel door
veel kleine bondjes totaal van karakter zou veranderen. De dreiging van een collectieve
procedure zou tot een zodanige openbreking van het overleg kunnen bijdragen. De
regering vond dat een dergelijke ontwikkeling, zo zij al wenselijk zou worden geoor-
deeld, slechts na rijp beraad en overleg met de sociale partners in gang gezet zou
mogen worden. Het onderhavige wetsontwerp is daartoe niet bedoeld, zo oordeelde
de regering.

Het rijpe beraad en overleg heeft niet, althans niet zichtbaar en naleesbaar, plaats-
gevonden.

Maar nog afgezien daarvan, niet kan worden geconstateerd dat het onderhandelings-
model in de periode 1980-2016 geheel van karakter is veranderd. Tegen deze constate-
ring kan natuurlijk, zonder dat nog enige verifiëring ervan heeft plaatsgevonden,
onmiddellijk worden ingebracht dat, omdat de toepasselijkheid van de regeling van de
algemene voorwaarden voor het arbeidsrecht is uitgesloten, moeilijk valt na te gaan
hoe het landschap van het collectief overleg over arbeidsvoorwaarden eruit zou
hebben gezien, wanneer de regeling van de algemene voorwaardenwel van toepassing
zou zijn geweest. Toch zou op twee manieren een poging kunnen worden gedaan om
na te gaan of de vrees van de regering voor complicering en verbrokkeling van de col-
lectieve belangenbehartiging bij arbeidsvoorwaarden bewaarheid zou zijn in de bijna
30 jaar die verstreken zijn tussen het verbod van artikel 6:245 BW (1987) en thans
(2016). Allereerst kan aan de hand van een analyse van de rechtspraak over toelating
van vakbonden tot cao-overleg gedurende de laatste 30 jaren bezien worden hoe
kleine maar ook middelgrote en grote bonden gebruik hebben gemaakt van hun
bevoegdheid toelating te eisen tot collectief arbeidsvoorwaardenoverleg. Onderdeel
van die analyse kan zijn om te kijken naar andere vormen van collectieve belangen-
behartiging door vakbonden, bijvoorbeeld door gebruikmaking van de in artikel
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3:305a BW neergelegde bevoegdheid collectieve vorderingen in te stellen. Op de
tweede plaats zou een blik kunnenworden geworpen op de sinds 1 januari 2002 in het
Duitse recht bestaande mogelijkheid dat de wettelijke regeling van de algemene
voorwaarden wel, zij het in beperkte mate, op het collectieve arbeidsrecht wordt toe-
gepast. Dit laatste onderwerp komt in hoofdstuk 9 aan de orde.

Uitgangspunt in de rechtspraak over de toelating van een bond tot collectieve onder-
handelingen is dat het in beginsel aan contractspartijen zelf is om te bepalen of zij een
ander tot hun onderhandelingen willen toelaten. Deze contractvrijheid geldt ook in
het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg, maar kent daarin beperkingen. Een vak-
vereniging die een groot aantal werknemers in de betreffende branche vertegenwoor-
digt en representatiever is dan de andere vakbonden, heeft in beginsel recht om toe-
gelaten te worden tot de onderhandelingen over de nieuwe cao.73 Zwaarwegende
omstandigheden kunnen daaraan in de weg staan. De vraag of de andere bonden een
vakbond die in beginsel recht tot toelating heeft, onrechtmatig de toegang weigeren,
wordt beantwoord door de omstandigheden van het geval af te wegen. In dat kader
worden in het bijzonder de belangen van de vakbond die toelating vordert afgewo-
gen tegen de belangen van de al geruime tijd bij het cao-overleg betrokken partijen.
Daarbij is relevant dat het voor een bond, met leden die werkzaam zijn binnen de
werkingssfeer van de cao, van groot belang is om tot overleg over collectieve arbeids-
voorwaarden te worden toegelaten, omdat de cao voor niet-georganiseerde en anders
georganiseerde werknemers belangrijke rechtsgevolgen heeft. De aan een cao gebon-
den werkgever is immers ingevolge artikel 14 van de Wet op de CAO verplicht de cao-
bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook jegens hen na te komen. In het oog moet
verder worden gehouden dat de collectieve arbeidsovereenkomst meer is dan enkel
een contract en dat cao-partijen optreden als materiële werkgevers en recht scheppen
voor collectiviteiten.74 Verder wordt door de toelating van nog een bond in beginsel
het draagvlak van een tot stand te brengen collectieve arbeidsovereenkomst vergroot.
Daar kan tegenover staan dat de omstandigheid dat een bond categoraal is en zich dus
vooral sterk wenst te maken voor een van de beroepsgroepen in de branche, tot een te
sterke behartiging van slechts een beperkt aantal belangen kan leiden. De andere
bonden maar ook de werkgevers kunnen aanvoeren dat het overleg minder efficiënt
verlopen zal, en verder dat oververtegenwoordiging kan plaatsvinden en dat het over-
leg onhanteerbaar versnipperd raakt.75 Veelal leiden deze argumenten niet tot een
afwijzing van de vordering van de bond om tot het cao-overleg toegelaten te worden.

73 HR 8 april 2011, JAR 2011/135 (ABVA/KABO vs. Unieke Kinderopvang).
74 W.J.P.M. Fase en F. van Drongelen, CAO-recht, Kluwer 2004, p. 216.
75 Rb. Utrecht 22 februari 2011, 301815 HAZA 11-336 LH 4059, n.g. (Nederlandse vereniging van prak-

tijkondersteuners tegen de landelijke huisartsenvereniging en de vereniging huisartsenposten
Nederland).
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1.2.4.3 Collectieve procedures over algemene voorwaarden

Naast het beroep op het handboek van Bakels en Opheikens, gebruikt de regering voor
de afwijzing van de toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden
in het arbeidsrecht ook het argument dat de dreiging van een collectieve procedure
door niet tot het collectief overleg toegelaten bonden tot een openbreking van het
collectieve overleg zou kunnen bijdragen. Ook dit argument kan mijns inziens niet
slagen, om een aantal redenen. De eerste reden is gelegen in de sinds 1992 gebleken
matige benutting van collectieve procedures door vakbonden.

De verwachtingen over de rol van de collectieve procedure die over algemene voor-
waarden kan worden gevoerd, waren bij de invoering hooggespannen. Hondius
noemde de invoering van een wettelijke regeling van algemene voorwaarden een van
de belangrijkste materieelrechtelijke vernieuwingen die het nieuw BW brengt.76 Van
veel belang acht hij, zolang een algemene regeling voor groepsacties voor consumen-
tenorganisaties ontbreekt, de collectieve actiebevoegdheid die is voorzien in artikel
6:240 BW. Ook Rijken wijdt in het 20 pagina’s beslaande hoofdstuk dat gewijd is aan
de algemene voorwaarden in het boek Consumentenrecht van 1996 ruim zes pagina’s
aan het collectieve-actierecht.77 Het gebruik van het middel valt, naar nu, 20 jaar later,
kan worden geconstateerd, tegen. Tot 2006 is het vier keer daadwerkelijk benut
(waarvan drie met succes)78 en tot 2010 is het vijfmaal gebruikt.79

Niet kan worden uitgesloten dat het relatieve succes80 van de specifieke collectieve
procedure die is neergelegd in artikel 6:240 BW, te verklaren is door de invoering
met ingang van 1 juli 1994 van artikel 3:305a BW.81 Op grond van lid 1 van dit artikel
kan een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een rechtsvordering
instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen,
voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt. Ook consumenten-
organisaties maken van dit middel gebruik.82 De voor de hand liggende vraag luidt

76 E.H. Hondius, Consumentenrecht, Monografieën Nieuw BW, A8, Kluwer, 1992, p. 33.
77 G.J. Rijken, Algemene voorwaarden, in E.H. Hondius en G.J. Rijken (red.), Consumentrecht, serie

recht en praktijk, deel 27, Kluwer, Deventer, 1996, p. 51 tot en met 69.
78 M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten, in: Handboek Consu-

mentenrecht onder redactie van E.H. Hondius en G.J. Rijken, Paris, Zutphen 2015, p. 91.
79 M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten, in: Handboek Consu-

mentenrecht onder redactie van E.H. Hondius en G.J. Rijken, Paris, Zutphen 2015, p. 109 noemt het
aantal bedingen dat in een “collectieactieprocedure” is getoetst, gering.

80 B. Wessels, Collectieve preventieve rechterlijke toetsing van bedingen in algemene voorwaarden:
een bruikbaar wapen, MvV 2010, nr. 12, p.327 e.v., spreekt van “een vrij bescheiden rol”.

81 Wet van 6 april 1994, Stb. 391. Zie M. Wolffram-van Doorn en W.J. Brants, Collectieve acties, in
Handboek Consumentenrecht, Paris, Zutphen, 2015, hoofdstuk 23, p. 547 e.v., met opgave van veel
literatuur.

82 Zoals blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Utrecht d.d.16 mei 2012 tussen de Consumenten-
bond en een onafhankelijke registermakelaar in verzekeringen die zich zowel op de particuliere
als de zakelijke markt richt. De rechtsstrijd ging over de vraag of de registermakelaar de
bestaande overeenkomst met de cliënten eenzijdig kon wijzigen, waarbij de consumentenbond
haar vorderingen grotendeels baseerde op de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken
(Rechtbank Utrecht, 16 mei 2012, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken (TvC),
2013, aflevering 1, p. 44 e.v., met noot M.B.M. Loos).
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of vakbonden regelmatig of veel gebruik hebben gemaakt van het, in tegenstelling tot
de rechtsvorderingsbevoegdheid ex 6:240 BW, voor hen wel openstaande art 3:305a
BW. Uit de tussen 1992 en 2016 gepubliceerde jurisprudentie blijkt dat de bonden
achttien keer (mede) gebruik gemaakt hebben van het middel van artikel 3:305a BW.83

Dat is gemiddeld minder dan één keer per jaar.

Een relatief zo gering aantal zaken zou desondanks nog substantieel kunnen zijn,
wanneer zou blijken dat bij voortduring dezelfde onderwerpen aan de orde zouden
zijn geweest en deze ook verbonden zouden zijn geweest met onderwerpen die
ingevolge artikel 6:240 BW door de vakbonden aan de orde zouden hebben kunnen
worden gesteld. Daar is evenwel niets van gebleken. De kwesties die tussen de ver-
schillende partijen speelden waren divers en betroffen de eenzijdige wijziging door
de werkgever van een bedrijfsautoregeling, een winstdelingsregeling, de toekenning
van een bonus aan stakers en niet-stakers, de uitvoering van een pc-privé-regeling,
strijd met de Arbeidstijdenwet vanwege de aan filiaalleiders van een grote super-
marktketen opgelegde, als vrijwillig te werken, meeruren, een toelageregeling, een
eenzijdige wijziging van de bijdrage in de premies van een ziektekostenverzekering,
de vermeende strijd met cao of Europese mededingingsregels, het (niet-) aannemen
van uitzendkrachten als vaste krachten na een busconcessie-overgang, de detache-
ring van Poolse werknemers (tweemaal) en de toepasselijkheid van de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag. De doorbetaling van loon over gestaakte uren

83 Rechtszaken in eerste aanleg en daarna in hoger beroep over dezelfde kwestie rekende ik niet
dubbel. Zaken over zorgverzekeringskosten en pensioenkosten komen hieronder, in 1.11, aan de
orde. Het gaat om: rechtbank Amsterdam, 8 september 1999, JAR 1999/208 (NVJ-VNU na ktr.
Amsterdam, 31 mei 1996 n.g.; Rb. Utrecht 17 november 1999, JAR 2000/39 (in hoger beroep van
ktr. Utrecht 25 juni 1997, JAR 1997/173) (Industriebond FNV vs. IKU); ktr. Utrecht 4 september
2002 en 19 maart 2003, JAR 2003/99 (FNV Bondgenoten c.s. vs. NS en NS Reizigers, loondoorbeta-
ling over gestaakte uren); ktr. Apeldoorn 9 december 2003, JAR 2004/3 (FNV Bondgenoten, Unie
en CNV Bedrijvenbond vs. Dumeco); ktr. Arnhem 25 mei 2004, JAR 2004/153, met hoger beroep
op gerechtshof Arnhem 9 augustus 2005, JAR 2005/235) (Bouw- en Houtbond FNV vs X); gerechts-
hof Arnhem 10 februari 2004, NJF 2004,176 en JAR 2004/49, (Aldi Holding vs. Dienstenbond CNV);
gerechtshof Arnhem 1 november 2005, JAR 2005/284 (FNV Bondgenoten vs Campina), in hoger
beroep van ktr. Tiel d.d 10maart 2004 (n.g.); ktr. Breda 8maart 2006, JAR 2006/88 (ABVA/KABO FNV
vs. Amphia); ktr. Breda 10 oktober 2007, ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5568 (FNV Bondgenoten vs
Ericsson); ktr. Utrecht 16 januari 2008, JAR 2008/48 (Dienstenbond CNV tegen LogicaCMG); ktr.
Hilversum 28 april 2010, JAR 2010/206 (FNV Bondgenoten vs Connexion) en voorzieningenrechter
rechtbank ’s-Hertogenbosch 30 december 2009, JAR 2010/34 (met hoger beroep bij gerechtshof
’s-Hertogenbosch 4 mei 2010, JAR 2010/145 (Verenigingen van anesthesiemedewerkers en opera-
tieassistenten tegen vijftien Brabantse en Limburgse ziekenhuizen); ktr. Utrecht 28 december 2011,
ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3014, (FNV Bondgenoten vs. Qbuzz,); voorzieningenrechter rechtbank
Groningen 5 oktober 2012, JAR 2012/269 (FNV Bondgenoten vs. Przedsiebiorstwo Modernizacji
Urzadzen Energetyczych Remak SA); ktr. Venlo 10 augustus 2011, JAR 2011/234 (FNV Bondgenoten
vs. Mooy Oost Europa Services B.V.); gerechtshof Den Haag 12 mei 2015, JAR 2015/ 148 (FNV/Ista
Nederland, m.nt. Zaal) (instelling ondernemingsraad)(hieraan voorafgaand ktr. Rotterdam
14 november 2014, JAR 2015/31); gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2015, JAR 2015/128
(FNV Bondgenoten/Inretail, m.nt. Loesberg); gerechtshof Amsterdam 19 januari 2016,
ECLI:NL:GHAMS:2016:113, JAR 2016/71 (uitleg gelijksoortig belang als bedoeld in artikel 3:305a
BW, verschillende gevolgen van invoering beloningsbeleid staan het bestaan van een gelijksoortig
belang niet in de weg) (De Federatie Nederlandse Vakbeweging, per 1 januari 2015 rechtsopvolger
onder algemene titel van De Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, tevens h.o.d.n.
FNV Bouw tegen PontMeyer e.a.). Mogelijk heb ik een uitspraak gemist.
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of na een ledenraadpleging kwam driemaal aan de orde.84 De tussen 2005 en 2015
gevoerde rechtszaken over wijziging van de pensioenpremie en de ziektekosten
komen hierna apart aan de orde.

Een bijzonder geval is de rechtszaak van de centrale ondernemingsraad (COR) van
Aegon Nederland tegen Aegon Nederland waarin de COR vorderde dat voor recht zou
worden verklaard dat artikel 8 lid 2 van de Pensioen- en Spaarfondsenwet op een
bepaalde wijze diende te worden uitgelegd. De ondernemingsraad stelde dat zij in het
raam van de Wet op de ondernemingsraden voor een groep van 450 werknemers
optrad, maar werd door de kantonrechter aan de hand van de stapsgewijze toepassing
van het arrest van de Hoge Raad d.d. 3 december 1993 niet ontvankelijk verklaard in
haar vorderingen.85

De omstandigheid dat de vakbonden slechts een beperkt aantal malen gebruik heb-
ben gemaakt van de hun gegeven bevoegdheid een rechtsvordering in te stellen op
grond van artikel 3:305a BWbetekent nog niet dat de bonden niet anderszins in rechte
opgetreden zijn om de belangen van hun leden te behartigen. Regelmatig treden vak-
bonden óf als mede-eisers of gevoegd samen met werknemers op in een procedure
en een enkele keer ook samenmet ondernemingsraad. Ook komt het voor dat de bond
als werkgever in rechte wordt betrokken86, maar dergelijke procedures zijn niet van
belang voor het antwoord op de vraag of de vrees gerechtvaardigd is dat vakbonden
regelmatig tot vaak tegen elkaar zullen gaan procederen over toelating tot cao-overleg
en over de resultaten van het overleg dat geleid heeft tot de overeengekomen cao.
Datzelfde geldt voor procedures tussenwerkgevers of werkgeversorganisaties en bon-
den over de plicht tot ondertekening van een concept-cao87 of over het antwoord op
de vraag of wat vakbondsonderhandelaars bereikt hebben wel of niet een cao is.

De vraag die vervolgens opdoemt is of het arrest van de Hoge Raad van 8 juni 2007,
tussen AbvaKabo en de Branchevereniging van de ondernemers in de kinderopvang
(BVOK), van invloed zou kunnen zijn op een hogere mate van gebruikmaking van het
middel van 6:240 BW in het geval de algemene voorwaardenregeling van toepassing
zou worden verklaard op het arbeidsrecht.88 In dit arrest heeft de Hoge Raad geoor-
deeld dat de vakbond die geen partij is geweest bij het afsluiten van een cao, maar

84 Rb. Amsterdam 14 oktober 1999, JAR 1999/208; ktr Utrecht 4 september 2002 en 19 maart 2003,
JAR 2003/99; ktr. Hilversum 28 april 2010, JAR 2010/206;

85 Ktr. ’s-Gravenhage 3 augustus 2004, JAR 2004/266 (COR Aegon Nederland vs. Aegon Nederland).
86 Bijvoorbeeld ktr. Groningen 13 juli 2011, JAR 2001/266 en ktr. Utrecht 27 juli 2011, JAR 2011/272.
87 Ktr. Gouda 24 december 2009, JAR 2010/26; ktr. Utrecht 7 september 2010, JAR 2011/253.
88 HR 8 juni 2007, JAR 2007/162, m.nt. F.B.J. Grapperhaus in Ondernemingsrecht 2007, 112 en noot

J.J.M. de Laat in Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2007,10, p. 336 e.v. Zie ook R.A.A. Duk, Van pak-
ketvergelijking, afwijkingen van driekwartdwingend recht, toelating tot cao-overleg en vooral
veel, héél veel uitleg (Cassatierechtspraak over cao-recht in de eenentwintigste eeuw), in:
Arbeidsrechtelijke reflecties, reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 42, Kluwer, Deventer, 2014,
p. 7 e.v., m.n. 9 en 10. Zie ook: A.Ph.C.M. Jaspers, Toegang tot het cao-overleg, TAP 2010/2, p. 68-74.
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wel een belangrijk deel van de werknemers in een bepaalde branche vertegenwoor-
digt, in beginsel alleen al omdat zij een representatieve partij is, belang zal hebben
bij toelating tot collectief overleg over aanpassing van een cao. Zij zal evenwel ook
duidelijk moeten maken waarom zij in afwijking van de eerdere houding deel wenst
te nemen aan dit overleg. Ook moet de vakbond, die alsnog toelating tot het cao-
overleg vordert, duidelijk maken waarom dit overleg, anders dan bij de in de
voorgaande jaren gevoerde onderhandelingen het geval was, kans van slagen heeft.
Partijen die overleg willen voeren over aanpassing van de bestaande cao hebben
immers, binnen de grenzen van wat gelet op de betrokken belangen redelijk is,
vrijheid van onderhandelen. Daarom zijn zij niet zonder meer gehouden een niet
bij de cao partij zijnde vakbond, ook als zij representatief is, tot dat overleg toe te
laten. Zij moeten dan wel de gerechtvaardigde verwachting hebben dat daardoor dit
overleg, wegens fundamenteel gebrek aan overeenstemming, niet tot resultaat zal
kunnen leiden. Naarmate evenwel belangen bij toelating tot het overleg groter of
urgenter zijn, zullen de argumenten die voor een weigering om toe te laten worden
aangevoerd van meer gewicht moeten zijn, willen zij de weigering kunnen recht-
vaardigen.

Niet langer deelnemen aan een al lopend cao overleg kan een beproefde techniek
zijn, bijvoorbeeld om niet de indruk te willen wekken mede verantwoordelijk te zijn
voor het resultaat van de onderhandelingen. Duk merkt op dat afhaken een bena-
dering is die goed past in de tactiek van min of meer radicale bonden.89 Ook grote
bonden lijken evenwel de strategie van het afhaken toe te passen.90 De vraag die in
het kader van dit onderzoek interessant is, luidt of verwacht mag worden dat wan-
neer de regeling van de algemene voorwaarden op het (collectieve) arbeidsrecht van
toepassing zou worden, vakbonden vaak naar het wapen van de procedure op grond
van artikel 6:240 zullen grijpen. Alleen al in de voorwaarden die in het arrest van
de Hoge Raad zijn ontwikkeld en waaraan tussenkomende vakbonden (maar ook
de aantafelzitters) zullen moeten voldoen, ligt een voldoende waarborg dat niet
ondoordacht naar dat wapen zal worden gegrepen.91

1.2.4.4 Andere geschikte middelen dan een procedure ex artikel 6:240 BW

Een vakbond die afgewezen wordt om tussentijds toegelaten te worden tot gesprek-
ken over wijziging van een bestaande cao staan andere geschikte middelen ter
beschikking om haar doel te bereiken dan een procedure op grond van artikel 6:240

89 R.A.A. Duk, Van pakketvergelijking, afwijkingen van driekwartdwingend recht, toelating tot cao-
overleg en vooral veel, héél veel uitleg (Cassatierechtspraak over cao-recht in de eenentwintigste
eeuw), in: Arbeidsrechtelijke reflecties, reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 42, Kluwer,
Deventer, 2014, p. 10.

90 Kenbaar uit: voorzieningenrechter Rb. Den Haag 1 oktober 2015, nr. C/09/495825/KG ZA 15-1365,
ECLI:NL:RBDHA:2015:11274, JAR 2015/272.

91 R.A.A. Duk, Van pakketvergelijking, afwijkingen van driekwartdwingend recht, toelating tot cao-
overleg en vooral veel, héél veel uitleg (cassatierechtspraak over cao-recht in de eenentwintigste
eeuw), in: Arbeidsrechtelijke reflecties, reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 42, Kluwer,
Deventer, 2014, p. 10, meent m.i. terecht dat het arrest voldoende ruimte laat om mee te wegen
dat tactisch onderhandeld en afgehaakt wordt.

1.2.4 Hoofdstuk 1

34



e.v. BW. Allereerst moet immers bedacht worden dat de leden van de bond die niet,
althans niet tot het einde, bij de oorspronkelijke onderhandelingen betrokken is
geweest, als zogenoemde artikel 14-werknemers moeten worden beschouwd. Zo’n
werknemer behoeft een in de cao neergelegde verslechtering van arbeidsvoorwaar-
den niet zonder meer te accepteren. Op de tweede plaats kan de bond mee proce-
deren met de individuele werknemer wanneer deze, al dan niet in combinatie met
collega’s, zou besluiten de verslechtering in de cao (of, zoals in het geval van AbvaKabo
tegen de Branchevereniging, aanpassingen aan wetgeving) aan te vechten. En, meer
denkend vanuit het collectieve belang, kan de bond, op de derde plaats, de onderhan-
delingen voor een nieuwe cao inzetten met een terugdraaien van de gevolgen van
veranderingen in de voorgaande cao. Het ligt dus niet zonder meer voor de hand dat
een tussentijds afgewezen bond een procedure zal starten ter zake van algemene voor-
waarden.

Naast de voor vakbonden bestaande mogelijkheid om een vordering op grond van
artikel 3:305a BW in te stellen, beschikken de bonden over directere strijdmiddelen.
Op de eerste plaats dient het recht van enquête genoemd te worden. Dit in afdeling
2 van boek 2 BW (artikelen 344 tot en met 359) geregelde recht geeft de vakbon-
den de bevoegdheid een verzoek bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in
Amsterdam in te dienen en daarin te vragen het beleid en de gang van zaken van
een onderneming te onderzoeken. De Ondernemingskamer kan in de eerste fase
een onjuist beleid en in een tweede fase wanbeleid van de ondernemer vaststellen.
Aan het enquêterecht van de vakbonden zijn enige voorwaarden verbonden, zoals
voorafgaand overleg met de ondernemer en de aan de OR van de onderneming gebo-
den mogelijkheid schriftelijk blijk te geven van zijn gevoelen. Bovendien moeten in
de onderneming werkzame personen lid zijn van de vakbond, moet zij twee jaar
rechtspersoonlijkheid hebben en een passende doelomschrijving in de statuten.
Holtzer92 merkt op dat, nadat een aantal enquête-zaken zijn gevoerd in de periode
1980 tot 1985, het lang geduurd heeft voordat vakorganisaties weer een enquête-
onderzoek ingediend hebben over het strategische beleid van een onderneming.
Vanaf 2000 zijn er minder dan tien enquêtes geweest.

Nog een ander middel voor vakbonden om de belangen van hun leden te behartigen
is gelegen in de mogelijkheid om, in het raam van de zogenoemde SER Fusiege-
dragsregels93, een zaak aan te spannen over een (voorgenomen) fusie tussen bedrij-
ven. Uit een overzicht van fusiezaken die ter kennis van het secretariaat van de SER
zijn gebracht, blijkt dat er in de periode september 2001 tot medio 2008 zeker 4000
meldingen van fusies zijn gedaan. Zij hebben evenwel slechts een relatief beperkt

92 M. Holtzer, De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap, Uitgave vanwege
het Instituut voor Ondernemingsrecht, Kluwer, 2014, p. 240.

93 Het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 is in werking getreden op 5 september 2001 (artikel 1
Besluit inwerkingtreding SER-besluit Fusiegedragsregels, Stcrt. 2001, 175, p. 23). Zie voor een
korte loop door de geschiedenis en voor de laatste wijzigingen: M. Goldschmidt, (Wijzigingen SER
Fusiegedragsregels overbodig?, in ArbeidsRecht 2016/14, afl. 3 p. 16 e.v.

Algehele uitsluiting? 1.2.4

35



aantal klachten opgeleverd.94 De geschillencommissie heeft dertien keer uitspraak
gedaan in een geschil tussen werknemersverenigingen en fusiepartijen over de
naleving van de SER Fusiegedragsregels. Het merendeel van de klachten ziet op het
niet tijdig inschakelen van de werknemersverenigingen.95

1.2.4.5 Rol van vakbonden overgenomen?

Er is nog een andere benadering mogelijk voor het antwoord op de vraag of kleine,
middelgrote of grote vakbonden veelvuldig van het middel van artikel 6:240 BW
gebruik zouden hebben gemaakt, wanneer hun die mogelijkheid zou zijn geboden.
Nagegaan zou immers kunnen worden of andere collectieve belangenbehartigers de
rol van de vakbond, ter compensatie van het gemis, hebben overgenomen. Daarvan
zijn betrekkelijk weinig voorbeelden in de Nederlandse rechtspraak te vinden. Zo
heeft de Stichting belangenbehartiging pensioengerechtigden van de vervoer- en
havenbedrijven, die opgericht is door werknemers en werkgevers tezamen en die
zich ten doel stelt de belangen te behartigen vanwerknemers die werkzaam zijn of zijn
geweest in het vervoers- en havenbedrijf, de rechtbank in Rotterdam verzocht om een
voorlopig getuigenverhoor tegen de Stichting Optas.96 Nog een voorbeeld is het Proef-
processenfonds Clara Wichmann, dat discriminatie aan de orde stelt.97

Vakbonden behartigen ook de belangen van uitkeringsgerechtigden. Niet een vak-
bond, maar de Landelijke Vereniging voor Arbeidsongeschikten (LVA) stelde, samen
met de Stichting CORV, op grond van het bepaalde in artikel 3:305a BW, een vor-
dering in tot verklaring van recht dat de eenmalige beoordeling van WAO-gerech-
tigden vanaf 1 oktober 2004 op grond van het Schattingsbesluit onrechtmatig is. De
rechtbank verklaarde de stichting CORV, die als doelstelling kent de behartiging van
belangen van groepen van mensen die nadeel ondervinden van het handelen van de
overheid, instellingen, bedrijven of andere rechtspersonen, niet ontvankelijk, omdat
de omschrijving te algemeen was. De LVA werd deels niet ontvangen.98 De vordering
werd afgewezen.

Een collectieve actie van de vereniging ANBO-voor-Vijftigplussers tegen de Staat en
de Sociale Verzekeringsbank (SVB), over huisbezoeken die de SVB aflegt bij AOW’ers
en ANW’ers (nabestaanden), leidde voor wat betreft de belangenbehartiging van de
ANW’ers tot niet-ontvankelijkheid in de vordering en voor de AOW’ers tot ontvan-
kelijkheid en tot toewijzing van de vordering over de huisbezoeken.99

94 www.ser.nl.
95 S. Schijf, De SER Fusiegedragsregels 2000 anno 2008: de beslissingen van de Geschillencommis-

sie, Arbeidsrecht 2008, 10, 48, p. 31 e.v., m.n. 33 en 36.
96 Rb. Rotterdam 10 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC1641, PJ 2008,15. Het verzoek spitste zich

toe op een onderzoek naar de vraag of en in hoeverre de stichting en haar bestuurders vrij zijn het
vermogen van de stichting op andere wijze aan te wenden dan, kortweg, verbetering van vervoer-
en havenpensioenen.

97 Laatstelijk Rb. Amsterdam 13 maart 2013, C/13/517266/HA ZA 12-612, LJN BZ4174 JAR 2013/102.
98 Rb. ’s-Gravenhage 13 mei 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BI3727, NJF 2009, 277.
99 Rb. ’s-Gravenhage 16 maart 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA0876, NJF 2007,173 en RSV 2007, 173.
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In de beide hiervóór genoemde zaken, waarin schattingen van WAO’ers en huis-
bezoeken aan AOW’ers aan de orde kwamen, had ook in beginsel een vakbond in het
strijdperk kunnen treden. De rol van vakbonden bij kwesties die gepensioneerden
aangaan is moeilijk te duiden. In de tussen 2006 en 2015 gevoerde grote hoeveelheid
zaken over de eenzijdige wijziging van ziektekostenverzekeringen en pensioenre-
gelingen100 van zowel gepensioneerde als niet-gepensioneerde werknemers,treedt
de vakbond soms (tweemaal) op en dan nog samen met een (groot) aantal(ex-) werk-
nemers.101 Ook in die zaken treedt soms een andere belangenvereniging op dan een
vakbond.102

1.2.4.6 Procedeerlust?

Ten slotte kan nog de vraag gesteld worden of een in potentie toenemende proce-
deerlust van vakbonden zou kunnen worden aangenomen op grond van het gedrag
van anderen dan vakbonden en direct aan de belangenbehartiging van werknemers
en uitkeringsgerechtigden gelieerde organisaties. Een indicatie daarvoor zou gevon-
den kunnen worden in de benutting van de Wet collectieve afwikkeling massaschade
(ook: Wcam). Deze staat sinds 27 juli 2005 naast de rechtsvordering uit artikel 3:305a
BW.103 Een toenemend beroep op de rechter werd door de regering in 1999 als een van
de negatieve aspecten van de claimcultuur gezien.104 Kroes noemt het opmerkelijk dat
het kabinet zich in het kader van het wetsontwerp nauwelijks druk heeft gemaakt

100 Wijziging werkgeversbijdrage aan ziektekostenverzekering: ktr. Delft 30 november 2006, JAR 2007/
6 (proceudre ex artikel 96Rv.) ktr. Deventer 8 maart 2007, JAR 2007/99 (wijziging wegens
Zorgverzekeringswet niet toegestaan); ktr. ’s-Gravenhage 1 mei 2007,GJ 2007/126; ktr. ’s-Graven-
hage, 5 december 2007, JAR 2008/1; ktr. Utrecht 21 november 2007, JAR 2008/5 (bijdrage ziekte-
kostenpremie gepensioneerde, FNV Bondgenoten/Douwe Egberts); ktr. Utrecht 16 januari 2008
JAR 2008/48 (bijdrage ziektekostenregeling, FNV Bondgenoten/LogicaCMG); ktr. Utrecht 28 januari
2009, JAR 2009/86; ktr. Amsterdam 6 maart 2009.JAR 2009/79; ktr. Utrecht 3 juni 2009, JAR 2009
/243 (werknemers tegen FNV Bondgenoten, als werkgever); gerechtshof Amsterdam 20 oktober
2009, JAR 2009/282 en gerechtshof Amsterdam 20 oktober 2009, JAR 2009/283 en ktr. Utrecht
23 juni 2010, JAR 2010/190; gerechtshof Amsterdam 28 december 2010, JAR 2011/37; Voor twee
overzichtsartikelen: T. Huijg, “(Eenzijdig) beëindigen van een ziektekostenbijdrage aan postactie-
ven”, in TRA 2010/57 enM.D. Ruizeveld (naar aanleiding van HR 30 januari 2015, NJ 2015/91): “Geen
recht op voortzetting van de bijdrage ziektekostenpremie aan postactieven”, in TRA 2015/40.Een-
zijdige wijziging pensioenpremie: vzngr. ktr. Helmond JAR 2003/152 (intrekken (onkostenvergoe-
ding en) pensioenpremie; ktr. Gouda 16 november 2006, JAR 2007/101; ktr. Alphen aan den Rijn
5 juni 2007, JAR 2007/166; ktr. Apeldoorn 16 april 2008 en 23 december 2009, JAR 2010/24; ktr.
Rotterdam 20 mei 2009 en 24 februari 2010, JAR 2010/136; ktr. Utrecht 23 juni 2010, JAR 2010/190;
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2013, JAR 2013/69; gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
10 juni 2014, JAR 2014/191 (eerste aanleg ktr. Heerenveen 13 februari 2013, JAR 2013/112).

101 Ktr. Utrecht 21 november 2007, JAR 2008/5 (bijdrage ziektekostenpremie gepensioneerden, FNV
Bondgenoten/Douwe Egberts); ktr. Utrecht 16 januari 2008 JAR 2008/48 (bijdrage ziektekosten-
regeling, FNV Bondgenoten/LogicaCMG).

102 Zie ktr. Almelo 20 april 2010, JAR 2010/130 (de Vereniging van gepensioneerden van Elementis
Specialties Netherlands) en in hoger beroep gerechtshof Arnhem 25 oktober 2011, JAR 2011/312.

103 Zie M. Wolffram-van Doorn en W.J. Brants, Collectieve acties, in Handboek Consumentenrecht,
Paris, Zutphen, 2015, hoofdstuk 23, p. 547 e.v., met name p. 560 e.v. Zij schrijven dat inmiddels
mede met behulp van de Wcam acht zaken zijn afgewikkeld, waaronder recentelijk de DES-II- en
DSB-zaak (resp. Hof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2372 en Hof Amsterdam
4 november 2014, JIN 2014/220, m.nt. F. Oostlander).

104 Kamerstukken II, 1998/99, 26 630, nr 1, p. 6; zie ook M. Faure en T. Hartlief, Het kabinet en de
claimcultuur, NJB 1999, afl. 43, p. 2007 e.v.

Algehele uitsluiting? 1.2.4

37



over de invloed van de collectieve actie en de afwikkelingsprocedure op de claimcul-
tuur waarover de regering enkele jaren tevoren nog zo bezorgd was. Kroes betwijfelt
evenwel dat de claimcultuur moet worden uitgeroepen tot hèt probleem en dat het
vooral zaak is te zorgen dat gebeurtenissen die leiden tot een massaal beroep op de
rechter zo efficiënt mogelijk worden afgewikkeld.105 De oproep van Kroes om een zo
efficiënt mogelijke afhandeling van collectieve (schade)acties te doen plaatsvinden
lijkt door A-G Hammerstein en de Hoge Raad te worden gevolgd, althans waar het de
stuiting van de verjaring in deze collectieve zaken betreft.106 De Hoge Raad heeft in het
kader van een prejudiciële vraag geoordeeld dat de collectieve stuiting van de verja-
ring van vorderingen tot vergoeding van schade in het kader van 3:305a BW door
aanmaning en mededeling mogelijk moet zijn. Gewezen wordt op de doelstelling van
de regeling in 3:305a BW een effectieve en efficiënte rechtsbescherming te bieden
alsmede op de omstandigheid dat het, tijdens een poging tot een collectieve schikking
te komen, denkbaar is dat de vorderingen dreigen te verjaren en dat het dan in het
belang is van de rechtspersoon en andere belanghebbenden, maar ook van de schul-
denaar, om de verjaring te stuiten op een manier die niet onnodig belastend is.

De stelling zou kunnen worden betrokken dat collectieve acties nu juist niet door
vakbonden maar door andere collectieve belangenbehartigers zoals de vereniging
effectenbezitters, in substantiële hoeveelheden worden ingesteld.107 Ook dat is niet
gebleken.108

1.2.4.7 De individuele arbeidsovereenkomst nog slechts marginaal?

Een door de regering aangevoerd argument waarom de wettelijke regeling van de
algemene voorwaarden niet van toepassing zou moeten zijn op individuele overeen-
komsten is, dat de meeste arbeidsrechtelijke kwesties geregeld worden in collectieve
arbeidsovereenkomsten en dat in de individuele overeenkomst niet zoveel staat (argu-
ment 7). Ik denk dat deze redenering geen stand kan houden. Want zelfs als waar zou

105 Voorgesteld wordt artikel 3:305a BW uit te breiden met een regeling die voorkòmt dat verschil-
lende collectieve acties naast elkaar aanhangig zijn alsmede een lid aan artikel 3:305a BW toe te
voegen dat bepaalt dat het aanhangig maken van een collectieve-actieprocedure alle overige indi-
viduele procedures met hetzelfde onderwerp schorst (Chr.F. Kroes., The beauty and the beast? Over
“class actions”, de claimcultuur en het toenemend beroep op de rechter, Nederlands Tijdschrift voor
Burgerlijk Recht (NTBR) 2008, 7, nr. 36). Zie verder ook: D.F. Lunsingh Scheurleer, Enkele gedachten
omtrent wenselijk procesrecht in collectieve acties en schikkingen, in: Collectieve acties in het
algemeen en deWCAM in het bijzonder, Nederlandse vereniging voor procesrecht, Boom Juridische
uitgevers, Den Haag, 2013; M.J.van Abeelen, Een collectieve schadevergoedingsactie in Nederland;
met voldoende waarborgen omkleed?, NTBR 2015/3; C.J.M. Van Doorn, De mensen achter de grote
getallen, DSB-gedupeerden aan het woord over hun behoeften, verwachtingen m ervaringen met
een collectieve afwikkeling van hun schade, NTBR 2016/21 en H.N. Schelhaas, Collectieve acties –
verslag jaarvergadering Vereniging voor Burgerlijk Recht, NTBR 2016/18.

106 Conclusie A-G Hammerstein, ECLI:NL:PHR:2014:219; HR 28 maart 2014, JOR 2014/196,
ECLI:NL:HR:2014:766, m.nt. R.G.J. de Haan.

107 HR 5 juni 2009, NJ 2012,184, m.nt. Vranken, ECLI:NL:HR:2009:BH2822 (VEB/Aegon Sprintplan);
HR 27 november 2009, JOR 2010/43, m.nt. Frielink (VEB/World Online); HR 26 februari 2010, NJ
2011, 473 m.nt. Snijders (Stichting Baas in eigen huis/Plazacasa).

108 Zie paragraaf 1.11.
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kunnen zijn dat veel arbeidsovereenkomsten uit niet meer beslaan dan anderhalf à
twee A4’tjes en al zou een volledig uitgewerkte individuele arbeidsovereenkomstmeer
uitzondering dan regel zijn, dan nog worden in een groot aantal gevallen tussen de
individuele werknemer en de individuele werkgever afspraken gemaakt. Dat blijkt uit
de vele honderden109 voorbeelden uit de jurisprudentie, met onderwerpen als loon,
vakantie (beide kernprestaties),maar ook tewerkstelling, instructiebevoegdheid van de
werkgever, eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, werktijden, aanpassing
van de arbeidsduur, proeftijdbeding, concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenver-
bod, geheimhoudingsbeding, boetebeding en ook het incorporatiebeding. En, zoals zal
blijken uit het hieronder te bespreken onderzoek naar Duitse rechtspraak, zijn juist bij
de bijzondere arbeidsrechtelijke bedingen de invloeden van de wettelijke regeling van
de algemene voorwaarden niet meer weg te denken.

1.2.4.8 Individuele arbeidsovereenkomst vrijwel geheel dwingend recht?

Een ander in 1986 door de regering gebruikt argument om het individuele (en col-
lectieve) arbeidsrecht uit te sluiten van de wettelijke algemene-voorwaardenregeling
was dat de individuele arbeidsovereenkomst zo uitgebreid en veelomvattend in aller-
lei wetten is neergelegd dat aan de bescherming van de regeling van de algemene
voorwaarden geen behoefte meer is (argument nummer 7, eerste deel). Ook dit argu-
ment is zeer betrekkelijk. Het argument zou waar kunnen zijn voor wat betreft de
regeling van het ontslagrecht. Dit deel van het arbeidsrecht is redelijk omstandig
geregeld, hoewel ook in de loop van de laatste 70 jaar telkens bleek dat een afbakening
ten opzichte van in het algemene verbintenissenrecht voorkomende begrippen nood-
zakelijk was. Denk aan goede trouw, goede zeden, openbare orde110, maar ook aan
redelijkheid en billijkheid en goed-werkgeverschap.111 De redelijkheid en billijkheid
spelen ook in het recht van algemene voorwaarden een rol in de vorm van de onre-
delijke bezwarendheid. Op het gebied van het ontslagrecht heeft de wetgever de laat-
ste twee decennia tweemaal grondig ingegrepen. Recentelijk is een geheel nieuw, sterk
met het consumentenrecht verbonden, recht van de werknemer ingevoerd om een
gegeven instemming met een opzegging te herroepen en een gesloten beëindigings-
overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden.112 Daarenboven is verdere
bescherming gegeven aan de werknemer met een contract voor bepaalde tijd, voor
wat betreft proeftijd, concurrentiebeding en het einde of de voortzetting ervan.113

109 Een globale en conservatieve telling in de registers van alleen het jurisprudentietijdschrift JAR
over de periode 2001-2016 leverde op de genoemde onderwerpen meer dan 900 gepubliceerde
uitspraken op.

110 HR 11 mei 1979, NJ 1979, 441 m.nt. PAS (Van Werkhoven/HAL) (bij herstel dienstbetrekking is
voor een toetsing aan goede trouw geen plaats).

111 HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257 m.nt. Stein (Baijings/Mr. X) (voor een vergoeding op grond van
de redelijkheid en billijkheid of goed werkgeverschap naast de vergoeding op grond van artikel
7:685 lid 8 BW is geen plaats).

112 Wet van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216, artikel 671 lid 2 en 670b lid 2 BW.
113 Wet van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216, artikelen 653 lid 2, 652 lid 4 en 668 leden 1 t/m 5 BW.

Algehele uitsluiting? 1.2.4

39



Ook is bij verschillende onderwerpen in titel 7 van Boek 7 de sanctie van de nietig-
heid verbonden aan, van het aanvullende recht afwijkende, afspraken. Op het eerste
gezicht lijkt het arbeidsrecht te zijn dichtgetimmerd met dwingend recht, en lijkt er
nauwelijks meer aanvullend recht te zijn. Het beeld is genuanceerder. Allereerst moet
onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van dwingend recht
(semidwingend, vijfachtstedwingend en driekwartdwingend recht114). Een groot aan-
tal bepalingen van semidwingend recht115, vijf van de zeventien, heeft betrekking op
vakantie en verlof en, ook vijf van de zeventien, op loon.116 Het in 1954 ingevoerde
driekwartdwingend recht, waarbinnen vakbonden samen met werkgevers bij cao een
andere regeling dan de wettelijke kunnen overeenkomen, heeft met de komst van de
Wet flexibiliteit en zekerheid uitbreiding gekregen. Vijfachtstedwingend recht wordt
aangetroffen in de Wet flexibel werken (Wfw, de opvolger van de Wet aanpassing
arbeidsduur (Waa), de Wet arbeid en zorg (Waz) en de Arbeidstijdenwet. Bovendien
vindt differentiatie plaats, zowel in soorten en groepen van werknemers (binnen en
buiten een cao vallende categorieën van werknemers) als in contractsvormen (uit-
zendarbeid, payrolling, opdrachtachtige vormen). Ook is van belang dat binnen het
arbeidsrecht nog steeds een aantal open normen bestaat, zoals goed-werkgeverschap
en goed-werknemerschap, en vele vormen van redelijkheid en van billijkheid, zoals bij
ontslag op staande voet117, redelijke voorschriften bij ziekte118, de zorgplicht bij onge-
vallen119 en de toekenning van een billijke vergoeding120. En ten slotte zijn er binnen
het arbeidsrecht ook nog niet in de wet geregelde kwesties zoals de bijzondere
bedingen van de nevenarbeid, de geheimhouding en de incorporatie van cao-bepalin-
gen in de individuele arbeidsovereenkomst. Er blijven dus genoeg onderwerpen over
waarop, bij toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden, het

114 E.H. Hondius, Standaardvoorwaarden, p. 623 e.v.; E. Verhulp, Maatwerk in het arbeidsrecht?
(oratie Amsterdam UvA), Amsterdam, Vossiuspers UvA, 2003. A. Loth, Dwingend en aanvullend
recht (Monografieën BW, deel Al9), Deventer: KIuwer, 2009. M.G. Levenbach, Het nieuwe
burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn, Samsom 1954, p. 16-17; P.F. van der
Heijden, Nieuwe rechtsorde van de arbeid, NJB 1997, p. 1837 e.v.; R.A.A. Duk, Uniform arbeids-
overeenkomstenrecht, in: C.J. Loonstra e.a. (red.). Arbeidsrecht en mensbeeld 1946-1996, Deven-
ter, Kluwer 1996, p. 25 e.v.; M.G. Rood, Over de arbeidsovereenkomst, toen nu en straks, in:
C.J. Loonstra, De onderneming en het arbeidsrecht in de 21e eeuw, Den Haag: BJu 2000, p. 117 e.v.;
C.J. Loonstra en M. Westerbeek, Honderd jaar definitie van de arbeidsovereenkomst: moet het
anders?, SMA 2007, p. 414 e.v.

115 Semidwingend houdt in dat werkgever en werknemer verplicht zijn de afspraak schriftelijk vast
te leggen.

116 G.J.J. Heerma van Voss, Driekwart dwingend recht, in: R.A.A. Duk c.s., cao-recht in beweging,
’s-Gravenhage, Sdu 2005, p. 122; A.R. Houweling en L.J.M. Langedijk, Dwingend recht in het
arbeidsovereenkomstenrecht, van confectie naar couture, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2011 (10)
1, p 9 e.v.

117 Artikel 7:678 lid 1 BW: (….) dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de
arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

118 Artikel 7:629 BW: (…) de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven
redelijke voorschriften (...).

119 Artikel 7:658 BW: (…) maatregelen te treffen en aanwijzigigingen te verstrekken als redelijker-
wijs nodig zijn (…).

120 Artikel 671b lid 8 aanhef en onder c BW: (...) kan hij aan de werknemer een billijke vergoeding
toekennen (….).
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arbeidsrecht zich verder kan ontwikkelen. Hieronder, na de behandeling van het
Duitse recht, zullen de verschillende onderwerpen waarop een ontwikkeling te zien
zal kunnen zijn, worden weergegeven (zie hoofdstukken 7, 8 en 9).

1.2.4.9 De artikel-14-werknemer en de werknemer die onder een algemeen
verbindend verklaarde (bepaling van een) cao valt

De eerste twee door de regering bezigde argumenten (nummer 1 en 2 dus) om de indi-
viduele en collectieve arbeidsovereenkomst uit te sluiten van de wettelijke regeling
van de algemene voorwaarden betroffen de toepasselijkheid van een cao op ongeor-
ganiseerde werknemers ingevolge artikel 14 WCAO en de gebondenheid van werkne-
mers aan een algemeen verbindend verklaarde (avv) cao. De regering zag tot tweemaal
toe ongelijke behandeling dreigen.

Voor wat betreft het argument dat sommige werknemers wel en anderen niet onder
een algemeen verbindendverklaring zouden kunnen vallen, moet meteen gewezen
worden op de aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleende
bevoegdheid om in het kader van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verkla-
ring CAO-bepalingen (AVV)121 op te treden tegen ongelijke behandeling. Onder rand-
nummer 4.3, onder 3, sub c, onderhet kopje “typen cao bepalingendiewel c.q. niet voor
avv in aanmerking komen” is de mogelijkheid voor de Minister geopend cao-bepalin-
gen die er toe strekken ongelijke behandeling van georganiseerde en ongeorganiseer-
den teweeg te brengen, niet voor algemeen verbindendverklaring in aanmerking te
doen komen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het zelf in de
hand of hij paal en perk wil stellen aan een eventuele ongelijke behandeling van wel
en niet onder de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een cao vallende
werknemers, wanneer de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten onder de
wettelijke regeling van de algemene voorwaarden zouden komen te vallen.

Verder moet worden geconstateerd dat het argument over het verschil tussen de
door de cao gebonden en de niet-gebonden werknemer niet juist is. Bepalingen van
een cao zijn immers niet rechtstreeks van toepassing, maar komen in de plaats van
bepalingen over een zelfde onderwerp in de individuele arbeidsovereenkomst of vul-
len deze aan.122 Het is dan vervolgens de vraag of er – in de woorden van de regering –

geen sprake is van opneming van algemene voorwaarden in een overeenkomst door
een gebruiker.

121 Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV), geldend vanaf 1 januari
1999, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2010, 13489.

122 Op grond van artikel 12 en 13 Wet op de CAO. Artikel 12: “Elk beding tusschen een werkgever en
een werknemer, strijdig met eene collectieve arbeidsovereenkomst door welke zij beiden
gebonden zijn, is nietig; in plaats van zoodanig beding gelden de bepalingen der collectieve
arbeidsovereenkomst.” Artikel 13: “Bij gebreke van bepalingen in eene arbeidsovereenkomst
omtrent aangelegenheden, geregeld in eene collectieve arbeidsovereenkomst door welke zoowel
de werkgever als de werknemer gebonden zijn, gelden de bepalingen der collectieve arbeids-
overeenkomst.”
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Voor de beide argumenten, die zowel de artikel-14-werknemer als de werknemer die
onder een algemeen verbindend verklaard(e) (aantal bepalingen van een) cao valt
betreffen, is er nog een andere reden waarom zij niet meer voldoende valide zijn. Die
reden kan pas aan de orde komen in hoofdstuk 9 van deze studie. In dat hoofdstuk zal
de aparte positie van de cao (en het incorporatiebeding), in het raamvan een in de toe-
komst wellicht wel op arbeidsovereenkomsten van toepassing zijnde wettelijke rege-
ling van de algemene voorwaarden, besproken worden.

Ook een ander argument van de regering (nummer 6) zal pas in een later stadium
van dit onderzoek (ook hoofdstuk 9) aan de orde komen. Het gaat om het bezwaar
dat het aan gerede twijfel onderhevig is of de bijzondere rechter van artikel 6:241
BW de meest geschikte instantie is om de inhoud van cao-bepalingen te toetsen. De
regering stelde ook nog een aantal procedurele vragen, zonder ze beantwoorden. Ook
die komen nog aan bod, in hoofdstuk 10. De slotsom kan pas getrokken worden in
hoofdstuk 10.

1.2.4.10 De (meeste) argumenten van de regering achterhaald?

Een eerste conclusie in deze studie zou kunnen luiden dat bij een aantal argumenten
van de regering (argument nummer 1,2,3,4 en 7) om de wettelijke regeling van de
algemene voorwaarden niet van toepassing te laten zijn op het individuele en het
collectieve arbeidsrecht, vraagtekens kunnen worden geplaatst. Er is geen aanwijzing,
bijvoorbeeld op grond van een in de laatste tijd plotseling toenemend aantal proce-
dures van vakbonden of werkgeversverenigingen met een eis tot toelating tot cao-
overleg, om aan te nemen dat de komende jaren een verandering zal optreden in het
Nederlandse collectieve onderhandelingsmodel. Ook de verhouding tussen de gebon-
den werknemer en de artikel-14-werknemer overtuigt niet (argument 1). Dat geldt
ook voor het argument van het verschil tussen de door (bepalingen van) een alge-
meen-verbindend-verklaarde cao gebondenwerknemer en de niet daaraan gebonden
werknemer (argument 2). De meeste vraagtekens kunnen evenwel worden geplaatst
bij de uitsluiting van het individuele arbeidsrecht. Dat rechtvaardigt een wat dieper-
gaand debat over de uitsluiting van het individuele arbeidsrecht van de wettelijke
regeling van de algemene voorwaarden. De vragen leiden nog niet meteen tot de con-
clusie dat artikel 6:245 BW zou moeten worden geschrapt. Het is eerst nog nuttig en
nodig nader onderzoek te verrichten.

Dat onderzoek zal zich allereerst uitstrekken tot de in de loop van de laatste 30 jaar
al gegeven opinies in de literatuur over de verhouding tussen arbeidsovereenkomst
en algemene voorwaarden. En ook zal een antwoord op de vraag gevonden moeten
worden of in het huidige Nederlandse individuele arbeidsrecht zodanig inventief
wordt omgegaan met arbeidsrechtelijke onderwerpen die raken aan thema’s binnen
het algemene voorwaardenrecht, dat de vantoepassingverklaring van de wettelijke
regeling van de algemene voorwaarden op het individuele arbeidsrecht niet nodig is.
Daarom zal in het volgende hoofdstuk ook dieper worden ingegaan op zich in het
Nederlands individuele arbeidsrecht voordoende verschijningsvormen die raken aan
het recht van de algemene voorwaarden. Dat zal gebeuren aan de hand van een viertal
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thema’s waar zich deze schijnbare menging voordoet, te weten de terhandstelling van
binnen een onderneming geldende regelingen en reglementen die lijken op algemene
voorwaarden, het belemmeringsverbod van gedetacheerde werknemers, de contra-
proferentem-uitleg in het arbeidsrecht en arbitrage in arbeidsrechtelijke geschillen.

Naast verder onderzoek naar de uitsluiting van de individuele arbeidsovereenkomst
van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden zullen de door de regering
aangevoerde argumenten met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomst
nader moeten worden bezien. Omdat een bezinning op de redenen van uitsluiting
van het individuele arbeidsrecht van de wettelijke regeling van de algemene voor-
waarden tamelijk veel ruimte in deze studie in beslag neemt (hoofdstukken 2 tot en
met 8), zal het collectieve arbeidsrecht pas in hoofdstuk 9 en 10 aan de orde komen.
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HOOFDSTUK 2

De literatuur, de wetgeving en de
rechtspraak over algemene
voorwaarden in het arbeidsrecht
(1984-2016)

Inleiding
In de literatuur van de laatste 40 jaar is door verscheidene, maar in aantal twaalf,
schrijvers aandacht gevraagd voor de verhouding tussen algemene voorwaarden en
het arbeidsrecht. Sommige schrijvers zijn – in overwegende mate – onder te brengen
in de sfeer van het consumentenrecht (Hondius, Jongeneel, Wessels/Lutjens) en ande-
ren in de sfeer van het arbeidsrecht (Hekkelman, Van der Heijden, Olbers, Van Slooten,
Verburg, Schneiders, Bouwens en Duk). Wat hebben zij aangevoerd ter verdediging
van de uitsluiting van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst van de wet-
telijke regeling van de algemene voorwaarden of wat juist daartegen?

2.1 Literatuur

2.1.1 Arbeidsreglement en standaardvoorwaarden

In zijn uit 1978 daterende proefschrift over standaardvoorwaarden heeft Hondius
de arbeidsreglementen benoemd als een van de eerste type standaardvoorwaarden
waarmee de werkgever zich, voor wat betreft de totstandkoming van deze voorwaar-
den, heeft bemoeid. Gewezen wordt op de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van
1950, waarin artikel 6 lid 5 voorschreef dat de ondernemer met de ondernemingsraad
overleg over het arbeidsreglement diende te voeren. Hondius verwijst vervolgens naar
artikel 27 lid 1 van de, na 1950 gevolgde, Wet op de ondernemingsraden, uit het jaar
1971. Interessant is de discussie tussen Hondius en Van der Ven. De laatste meent dat
de vaststelling van het reglement in het geheel aan de ondernemingsraad had kunnen
worden overgelaten1, terwijl Hondius dit ongewenst vindt, omdat bij de huidige onze-
kerheid omtrent het karakter van het arbeidsreglement de mogelijkheid niet is uitge-
sloten dat sommige bepalingen in het reglement danweer in de arbeidsovereenkomst
terecht komen. Hondius wijst op artikel 27 van de WOR 1971, waarin uitdrukkelijk
rekening wordt gehouden met de mogelijke strijd tussen reglement en cao. Van der

1 F.J.H.M. van der Ven, Rechtsvinding in het arbeidsrecht, Rechtsvinding/Opstellen aangeboden aan
prof. dr. J.M. Pieters ( ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg)
Deventer 1970, 253 en m.n. 263.
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Ven en Hondius wisten nog niet dat de strijd uiteindelijk zou eindigen met het geheel
schrappen van het arbeidsreglement. Het arbeidsreglement komt in het BW en de
WOR niet meer voor, bestaat sinds 1998 niet (officieel) meer en is als het ware in het
niets opgelost. Slechts een overgangsregeling verwijst nog naar de na 1998 overblij-
vende reglementen.

In een later geschrift, uit 1987, heeft Hondius zich explicieter uitgelaten over de
uitzondering van het arbeidsrecht: “There is one type of exceptions which does seem
justified. Many legislators have made an exception for labour contracts, some for rent
contracts for housing. In both cases, control has often a long-standing tradition. Exten-
sivemandatory legislation has been enacted, organizations of theweaker parties (trade
unions) act as countervailing power, Parliament takes an active interest in the contracts
in these areas. Also, the types of conflicts often differ considerably from the ordinary
types of consumer conflicts. One may even doubt whether one may speak of consu-
mers in this case. Unfair contract terms legislation which exempts, wholly or partially,
employment contracts and/or rent contracts is therefore quite justified.”2

2.1.2 Vooruitziende blik

Een opstel over de positie van de artikel-14-werknemer3 brengt Hekkelman4 niet
alleen bij de stilzwijgende toepasselijkverklaring van de cao op een individuele
arbeidsovereenkomst en de aanvaardbaarheid als bestendig gebruikelijk beding5,
maar ook bij een “schriftelijke verwijzing welke door de arbeider door zijn onderte-
kening van het stuk dat die verwijzing bevat, wordt geaccepteerd”. Hij denkt daarbij
aan een aanvraagformulier, een bevestigingsbrief, een aanstellingsbrief of een verwij-
zing naar de cao in de schriftelijke overeenkomst. Het gaat hem om de gelding van de,
door de gebonden werkgever toegepaste, cao tegenover een artikel-14-werknemer.
Hekkelman grijpt terug op de (rechtspraak en literatuur over) standaardvoorwaarden.
Zijns inziens ligt het voor de hand om voor de nadere bepaling van de positie van art-
14-werknemers aansluiting te zoeken bij de uitkomsten van rechtspraak en literatuur.6

Hekkelman vindt een mondelinge verwijzing voldoende, omdat aan de bescherming
van de individuele werknemer door middel van de eis van schriftelijkheid geen
behoefte is, wanneer de betreffende regeling door partijen bij een collectieve arbeids-
overeenkomst is getroffen. Ook semidwingende regels en driekwartdwingende regels

2 E.H Hondius, Unfair Terms In Consumer Contracts, Utrecht, (september) 1987, p. 242.
3 Met de stelselmatig als “artikel-14-werknemer” aangeduide werknemer wordt die werknemer

bedoeld die niet gebonden is aan een cao (omdat hij/zij geen lid is van de vakbond(en) die de cao
heeft/hebben afgesloten of de werknemer die in het geheel geen lid is van enige vakvereniging),
maar jegens wie de wel gebondenwerkgever op grond van artikel 14 van deWet op de collectieve
arbeidsovereenkomst (WCAO) de cao moet toepassen, zonder dat die werknemer het recht heeft
van die gebonden werkgever nakoming van de cao te vorderen.

4 G. Hekkelman, De positie van de arbeiders, bedoeld in artikel 14 van de wet op de C.A.O., SMA
1979, p. 215-229.

5 Artikel 1383 BW (oud).
6 Voor de rechtspraak verwijst Hekkelman naar de losbladige uitgave Contractenrecht VII (Hon-

dius), voor de literatuur naar Asser-Rutten II, vierde druk, p. 78
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kunnen in zo’n verwijzingsbeding worden opgenomen, op voorwaarde dat de verwij-
zing de hele cao betreft. 7 Per saldo lijkt Hekkelman, bij de toepassing van artikel 14
Wet op de cao door de gebonden werkgever, uit te gaan van een stilzwijgende toe-
passelijkverklaring van het gehele samenstel van arbeidsvoorwaarden-bepalingen van
de cao door de werkgever enerzijds en de aanvaarding daarvan door de betrokken
arbeiders anderzijds.8

2.1.3 Cao een standaardcontract?

In zijn uit 1984 daterende studie over de algemene beginselen van behoorlijke recht-
spraak, in het bijzonder in het sociaal recht, heeft Van der Heijden enige beschouwin-
gen gewijd aan algemene voorwaarden.9 Hij wijst erop dat in de rechtspraak van de
Hoge Raad10 strenge eisen aan de totstandkoming van een collectief arbitraal beding
ontbreken. Bij het sluiten van een overeenkomst is een simpele verwijzing naar stan-
daardvoorwaarden waarin een arbitraal beding voorkomt, voldoende om de contract-
partijen aan arbitrage te binden. Daar staat volgens Van der Heijden weer tegenover
dat de Hoge Raad bereid gebleken is om, afgezien van het bepaalde in artikel 649 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, een arbitraal vonnis te toetsen aan fun-
damentele beginselen van onze rechtsorde, waaronder de beginselen van behoorlijke
rechtspraak, zoals het “audi et alteram partem”.11 De strenge leer van de Hoge Raad
ten aanzien van de gebondenheid aan algemene voorwaarden inclusief arbitrale
bedingen kan door een tweetal ontwikkelingen worden gerelativeerd, te weten een
arrest van de Hoge Raad uit 1981 (Holleman/De Klerk12) en artikel 6.5.2.A.3. sub o van
het ontwerp-Nieuw BW. Ten aanzien van het arrest merkt Van der Heijden op dat het
niet uitgesloten lijkt dat zich omstandigheden kunnen voordoen die er toe leiden dat
gebondenheid aan een arbitraal beding in de standaardovereenkomst met succes aan-
vechtbaar is. En verder wijst hij er, met annotator Brunner, op dat de strenge eis van
gebondenheid aan standaardvoorwaarden van toepassing werd geacht op handels-
verkeer tussen ondernemingen. Niet helemaal kan worden uitgesloten dat de rechter
bij een standaardcontract, waarbij een niet-professionele contractant betrokken is,
minder gemakkelijk zal oordelen dat algemene voorwaarden zijn overeengekomen.
Met betrekking tot de tweede ontwikkeling merkt Van der Heijden op dat, hoewel de
cao te karakteriseren is als een standaardcontract, hier toch een speciale wettelijke
regeling voor geldt die neergelegd is in deWet op de collectieve arbeidsovereenkomst
(WCAO) en deWet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepa-
lingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV). Direct in het oog springt het

7 G. Hekkelman, De positie van de arbeiders, bedoeld in artikel 14 van de wet op de C.A.O., SMA
1979, p. 221., r.k. Hij acht, met vooruitziende blik en zonder het zo te benoemen, ook een dyna-
misch incorporatiebeding mogelijk (p. 22).

8 G. Hekkelman, De positie van de arbeiders, bedoeld in artikel 14 van de wet op de C.A.O., SMA
1979, p. 224.

9 P.F. van der Heijden, Een eerlijk proces in het sociaal recht, Deventer, Kluwer,1984.
10 o.c., p. 140 (HR 27 oktober 1967, NJ 1968, 3).
11 HR 8 november 1963, NJ 1964, 139 m.nt. C.H.J. Brunner.
12 HR 20 november 1981, NJ 1982, 517(Holleman/De Klerk).
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verschil met de in het Nieuw BW voorziene regeling van de gebondenheid van de con-
sument aan een arbitraal beding dat deel uitmaakt van algemene voorwaarden bij de
aangegane overeenkomst. Hoewel ook een gebondenwerknemer in de zin van artikel
9 WCAO dikwijls niet bekend zal zijn met de tekst van de cao, is de gebondenheid aan
een arbitraal beding niet vernietigbaar, terwijl dat volgens het Nieuw BW bij de con-
sument wel het geval zal zijn. Van der Heijden neemt hierbij aan dat de WCAO als lex
specialis zal derogeren aan de regeling in het nieuw BW.

2.1.4 Ingehaald door algemeen overeenkomstenrecht?

In zijn bespreking van de arresten van de Hoge Raad inzake Akzo13 en IBM14 trekt
Olbers15de conclusie dat het arbeidsreglement in de zin van 1637j BW, met al zijn ter
bescherming van de arbeider gestelde eisen voor rechtsgeldigheid, zijn praktische
betekenis geheel zal verliezen. Daarvoor in de plaats treedt een algemene arbeidsvoor-
waardenregeling met wijzigingsprocedure die zijn rechtskracht ontleent aan het
algemeen overeenkomstenrecht (redelijkheid en billijkheid). Olbers bespreekt vervol-
gens ook de wettelijke algemene voorwaardenregeling, maar constateert dat artikel
6.5.2A.11 de regeling inzake algemene voorwaarden niet van toepassing doet zijn op
de individuele arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst. Hij
merkt op dat ter gelegenheid van de invoering van de titels 7.10 en 7.11 betreffende
de (collectieve) arbeidsovereenkomst zal kunnen worden bezien in hoeverre bijvoor-
beeld bepaalde onderdelen van het algemene voorwaardenrecht in het arbeidsrecht
zullen moeten worden verwerkt. Vooralsnog – aldus Olbers – wordt op dit punt het
arbeidsovereenkomstenrecht ingehaald door het algemeen overeenkomstenrecht.
Bescherming die elkewederpartij van een gebruiker van algemene voorwaardenwordt
geboden, wordt aan de arbeider onthouden.

2.1.5 Geen koevoet

Lutjens en Wessels16 plaatsen bij het verbod van toepassing van de regeling van de
algemene voorwaarden op de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten
allereerst de kanttekening dat de mogelijke ongelijke behandeling van wel en niet
georganiseerde werknemers inherent is aan het in artikel 14 WCAO tot uitdrukking
gebrachte systeem. Bovendien schept artikel 14 WCAO voor de ongeorganiseerde
werkgever vanzelfsprekend geen verplichtingen. Lutjens enWessels zien in dat dewet-
telijke regeling van de algemene voorwaarden niet als koevoet mag dienen om “de
Nederland zo kenmerkende collectief-overleg-cultuur tussen sociale partners open te
breken”, maarmenen dat dat risico voorkomen had kunnenworden door de uitsluiting
alleen van toepassing te laten zijn op collectieve arbeidsovereenkomsten. Ook wijzen

13 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 355 m.nt. PAS.
14 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 355 m.nt. PAS.
15 M.M. Olbers, Werkgevers wil is wet?, Sociaal Recht 1989-6, p. 60 e.v.
16 E. Lutjens en B. Wessels, Algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomst en pensioenverhoudin-

gen NJB 1987, afl. 5, p. 133 e.v.
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zij erop dat op afroepcontracten, overeenkomsten met thuiswerkers, freelancecon-
tracten en andere flexibele arbeidscontracten de regeling van de algemene voorwaar-
den – behalve als zij in een cao worden geregeld – wel van toepassing is. Zij wijzen er
voorts op dat in de pensioenverhouding driehoeksrelaties voorkomen, tussen werk-
gever en werknemer en tussen werkgever en pensioenfonds / pensioen- verzekeraar
met de werknemer als derde en begunstigde, waarin de bescherming van de regeling
vande algemene voorwaarden op de derde, dewerknemer, van toepassing kan zijn. Dat
zou tot de onwenselijke situatie kunnen leiden dat het pensioenfonds / de pensioen-
verzekeraar eerder een vordering van de werknemer zou kunnen verwachten dan van
de werkgever. Gelet op de aard van de desbetreffende driepartijenverhouding zijn Lut-
jens en Wessels van mening dat de wettelijke regeling van algemene voorwaarden
niet op de verhouding pensioenfonds/verzekeraar – werknemer van toepassing zou
moeten zijn. Per saldo achten de beide schrijvers het uit rechtssystematisch oogpunt
bezwaarlijk dat de regeling van de algemene voorwaarden helemaal niet van toepas-
sing is op individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten en dat het daarommoge-
lijk zou moeten zijn dat de rechter alleen aan de algemene norm van artikel 6.5.A.2a17

(en niet 2c tot en met 10) BW toetst.

2.1.6 Open norm van betekenis voor arbeidsrecht?

Jongeneel sluit zich – in 1991 – aan bij de twee, zijns inziens belangrijkste, argumen-
ten van de regering voor de uitsluiting van de individuele arbeidsovereenkomst, te
weten dat er naast het bestaande beschermende regime van de arbeidsovereenkomst
geen behoefte is aan nog een ander beschermend regime en dat afdeling 6.5.3. voor de
arbeidsovereenkomst van geringe betekenis zal zijn. Jongeneel merkt verder op dat
de zwarte en grijze lijst zijn toegesneden op overeenkomsten waarbij de gebruiker de
karakteristieke prestatie verricht. Daarom zal het bepaalde in artikel 6:236 onder d, e, f,
h en i BW niet van belang zijn. Datzelfde geldt voor het bepaalde in artikel 6:238 onder
a en b BW. Voor het arbeidsrecht zou wel eens alleen het bepaalde in artikel 6:236
onder c, g, k, l, m en n BWen artikel 6:237 onder h enm BWbetekenis kunnen hebben.
Artikel 6:236 onder a BW is overbodig voor de arbeidsovereenkomst wegens artikel
163818, artikel 6:236 aanhef en onder b BW is overbodig vanwege artikel 1639 g19, en j
is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst, omdat bij “verrichtingen” gedacht is
aan de overeenkomst van opdracht. Voor de toepassing van artikel 6:237 aanhef en

17 Thans: artikel 6:233 BW.
18 Artikel 1638 bepaalde dat de werkgever verplicht is “den arbeider zijn loon op den bepaalden

tijd te voldoen”.
19 Artikel 1639g bepaalde dat ieder der partijen het recht heeft de dienstbetrekking te doen eindigen

door opzegging, indien de duur der dienstbetrekking noch bij overeenkomst of bij reglement, noch
bij de wet of door het gebruik is aangegeven.

Literatuur 2.1.6

49



onder b en c BWwijst Jongeneel op artikel 1637 p en r BW20, terwijl hij de letters d, e, f,
g, i, j, k en l (deels) overbodig of niet van toepassing acht, omdat er wettelijke bepa-
lingen voor zijn in de vorm van artikelen 7A:1639 e21 en volgende, 1638 en volgende,
1639 r, 1638 r, 1639 o en q, 1637 s, 1639 en 1639i BW. Wel zou de open norm betekenis
kunnen hebben. Ten aanzien van de uitsluiting van het collectieve arbeidsrecht onder-
steunt Jongeneel vooral de argumentatie van de regering dat het openbreken van het
overleg tussen werkgevers en bonden door andere bonden die niet aan het overleg
hebben deelgenomen onwenselijk is, terwijl ook niet van een behoefte aan toepasse-
lijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden op de cao is gebleken. Al met
al acht Jongeneel de uitsluiting van zowel de individuele arbeidsovereenkomst als de
collectieve arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd.22

2.1.7 Bescherming minder dan zij lijkt?

Van Slooten heeft in zijn, uit 1999 daterende, proefschrift de stelling betrokken dat de
bescherming die de werknemer krijgt niet op één op één met die van de consument
moet worden vergeleken.23 De bescherming die de werknemer van het gehele sociale
recht krijgt, moet bij de vergelijking worden betrokken om een reëler beeld te krijgen.
Steun voor deze bredere vergelijking is te vinden in het systematische argument van
de wetgever om afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek niet op de arbeidsovereen-
komst toepasselijk te laten zijn. Van Slooten nam dit standpunt in naar aanleiding
van een door Olbers.24 bepleite toepassing van het vermoeden van onredelijke bezwa-
rendheid uit de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden, wanneer het de
gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de
toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeen-
komst te ontbinden.25 Verder wijst Van Slooten erop dat de bescherming die uit artikel
6:237 BW voortvloeit minder is dan zij lijkt. De bescherming is gericht op wezenlijke

20 Artikel 1637p bepaalde dat het loon van arbeiders, welke niet bij den werkgever inwonen, niet
anders mag worden vastgesteld dan in geld, voedsel …, verlichtings- en verwarmingsmiddelen
…, kleeding, door den arbeider bij de waarneming der dienstbetrekking te dragen, eene bepaalde
hoeveelheid der voortbrengselen van het bedrijf, …, in ieder geval met uitsluiting van alohol-
houdenden drank, het gebruik van eene aangewezen woning of lokaal, van bepaalde werkzaam-
heden of diensten ..., en onderricht. Artikel 1637r kende een bepaling over onjuist vastgesteld
loon.

21 Artikel 1639e kende een bepaling over het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd, artikel1638r over (on)geoorloofde schuldvergelijking, artikel 1639o en q over
ontslag op staande voet, 1637s over gedwongen loonbesteding (“gedwongen winkelnering”),
artikel 1639 over de verplichting van de arbeider den bedongen arbeid naar zijn beste vermogen
te verrichten en artikel 1639i over de termijn van opzegging.

22 R.H.C Jongeneel, De wet algemene voorwaarden en het AGB-gesetz (diss.), Kluwer, Deventer, 1991,
p. 64 e.v., m.n. p. 65 en 67.

23 J.M. van Slooten, Arbeid en loon (diss.), Deventer, Kluwer, 1999, p. 52 e.v.
24 M.M. Olbers, Werkgevers wil is wet, Sociaal Recht, 1989, p 162-163 (zie § 1.19.1.3 hierboven).Zie

daarover P. Ingelse, Geen eigen arbeidsrechtelijke regels voor eenzijdige wijziging van de arbeids-
overeenkomst, in: P.F van der Heijden(red.) herziening wet op de arbeidsovereenkomst, Alphen
aan den Rijn, 1995, p. 83 en volgende, meer in het bijzonder 88.

25 Neergelegd in artikel 6:237 aanhef en onder c BW.
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afwijkingen van de toegezegde prestatie, waarbij gedacht is aan de koopovereenkomst.
Wil men de bepaling op de arbeidsovereenkomst toepassen, dan valt het te verdedi-
gen omhaar niet op alle prestaties toe te passen,maar alleen opde belangrijkste, name-
lijk het loon en de arbeid.26 Bij eenzijdige wijzigingsbedingen gaat het veelal niet om
loon,maar omonderwerpen als autokosten of reiskostenregelingen, die bovendienniet
altijd wezenlijk worden aangetast. Ten slotte wijst Van Slooten erop dat de vergelijking
met de kernbedingen van de arbeidsovereenkomst ertoe leidt dat zij niet onder de
regeling van afdeling 6.5.3.zullen vallen.

2.1.8 Wilsovereenstemming en de artikel-14-werknemer

In zijn uit 2003 stammende proefschrift27 haakt Stege aan bij Hekkelman. Deze laatste
had zich op het standpunt gesteld dat het voor de hand ligt voor de nadere bepaling
van de positie van artikel-14-werknemers aansluiting te zoeken bij de uitkomst van
de rechtspraak en literatuur over standaardvoorwaarden.28 Stege meent allereerst dat
de niet-toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden op de cao en de
individuele arbeidsovereenkomst geen bezwaar is voor de vergelijking die hij wil
maken. Hij onderzoekt immers of ten aanzien van niet of anders georganiseerde werk-
nemers gebruik zou kunnenworden gemaakt van normen die de toepasselijkheid van
algemene voorwaarden regelen. Vervolgens voert Stege aan, in navolging van Jonge-
neel, dat de vraag of de wederpartijde gelding van algemene voorwaarden heeft aan-
vaard, wordt beantwoord met behulp van artikel 3:33 BWen 3:35 BWen eventueel de
gewoonte ex artikel 6:248 BW. Maar wanneer een aan een cao gebonden werkgever
cao-bepalingen op de ongebonden werknemer wil toepassen, dan kan de werknemer,
bij gebreke van vereiste wilsovereenstemming, niet de naleving van die cao-bepalin-
gen eisen. Stege ziet ook niet inwaarom een niet of anders georganiseerdewerknemer
een zelfstandig recht verdient om naleving van een collectief contract te eisen: hij kan
immers eenvoudig lid worden van een vakbond.29

Over de verhouding tussen cao en algemene voorwaarden is Stege van mening dat
algemene voorwaarden vaak eenzijdig door de gebruiker worden vastgesteld, terwijl
cao-bepalingen door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers overeenge-
komen worden. Daarom ligt het veel minder voor de hand dat cao-bepalingen een
onredelijk karakter kunnen dragen.

26 J.M. van Slooten, Arbeid en loon (diss.), Deventer, Kluwer, 1999, p. 54.
27 A. Stege, De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners (diss.), Kluwer, Deventer, 2003,

p. 157 e.v.
28 G. Hekkelman, De positie van de arbeiders, bedoeld in artikel 14 van de wet op de C.A.O., SMA

1979, p. 215-229.
29 A. Stege, De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners (diss.), p. 163.
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2.1.9 Eenzijdige-wijzigingsbeding op “zwarte” lijst?

In zijn noot onder de uitspraak van de Hoge Raad inzake de winstdelingsregeling bij
een krantenconcern heeft Verburg het karakter van de regeling van het eenzijdige-
wijzigingsbeding in artikel 7:613 BW een “balancing act” genoemd.30 De werknemer
wordt beschermd tegen mogelijke eenzijdig aangebrachte wijzigingen in de arbeids-
voorwaarden, terwijl de werkgever een belang heeft bij een collectieve ordening van
arbeidsvoorwaarden. Verburg merkt op dat de wetgever het eenzijdige wijzigings-
beding, hoewel het “bij-voorbaat”- karakter dit beding enigszins verdacht maakt, niet
op een soort verboden zwarte lijst heeft geplaatst. Verburg bedoelde met deze ver-
wijzing naar een zwarte lijst niet – zomeldt hij in een noot 3 – een discussie op gang te
brengen over het nut van een vergelijking met de aanpak van algemene voorwaarden,
want zijns inziens is deze argumentatie door Van Slooten overtuigend buiten de
beeldvorming gebracht in diens dissertatie “Arbeid en loon”.31 Het gaat Verburg omhet
feit dat artikel 7:613 BW niet alleen een eenzijdig wijzigingsbeding aan banden legt,
maar juist, met het invoeren van de beperkingen in artikel 7:613 BW, eenzijdig wijzi-
gen tevens toestaat.

2.1.10 Schneider: meer inhoudelijke toetsing?

Naar aanleiding van de door de Hoge Raad gewezen arresten over het schriftelijk-
heidsvereiste bij het concurrentiebeding en (de aard van) het schriftelijkheidsver-
eiste bij het eenzijdige-wijzigingsbeding is discussie ontstaan over het antwoord op
de vraag of de jurisprudentie tendeert naar een devaluatie van het schriftelijkheids-
vereiste.32 In het kader van het debat of deze devaluatie alleen gerechtvaardigd is
wanneer daartegenover een versterking van eenmateriële toets staat of komt te staan,
stelt Schneider zich – in 2013 – de vraag of daarmee ook een typering is gegeven van de
systematiek achter de regeling van de algemene voorwaarden, zodat de in de arbeids-
rechtelijke literatuur eerder wel bepleite aansluiting daarbij voor de hand ligt.33

Schneider komt tot de opmerking dat een aansluiting bij de algemene voorwaarden
de weg zou vrijmaken voor de inhoudelijke toetsing van bijzondere bedingen. Deze in
zijn ogen voorzichtige conclusie biedt voldoende stof tot nadenken over de rol van de
algemene voorwaarden bij de toekomst van de arbeidsrechtelijke bijzondere bedin-
gen.

30 L.G. Verburg, Het beding van artikel 7:613 BW: toepassingsgebied, de relatieve zwaarte van de
613-maatstaf en het vereiste van schriftelijkheid (annotatie bij het arrest van de Hoge Raad van
18 maart 2011, JAR 2011/108) in ArA 2012/1 p. 22 e.v.

31 J.M. van Slooten, Arbeid en Loon, (diss UVA), Monografieën Sociaal Recht, deel 17, Kluwer 1999
p. 53-54.

32 A.R. Houweling, schriftelijke bedingen in het arbeidsrecht en de noodzakelijke devaluatie van het
schriftelijkheidsvereiste, in J.H. Even e.a.,(redactie), Arbeidsrechtelijke bedingen (TAP-bundel
2011) Den Haag, SDU, 2012 pagina 31.

33 P.L.M. Schneider, Terhandstelling van bijzondere bedingen: is het arbeidsrecht klaar voor alge-
mene voorwaarden? TAP nr. 2 (maart 2013), p. 56 e.v.
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2.1.11 Algemene voorwaarden, cao en incorporatiebeding

De verbinding tussen algemene voorwaarden, de cao en het incorporatiebeding is
gelegd door Bouwens en Duk. Zij merken op dat in veel gevallen de bepalingen van
de cao deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst, doordat de inhoud
daarvan, door verwijzing naar een cao, is geïntegreerd. Door een dergelijk incorpora-
tiebeding gelden de cao-bepalingen dan als door de werkgever gehanteerde algemene
voorwaarden, waarop echter de desbetreffende wettelijke regeling van Boek 6 BW
niet van toepassing is (artikel 6:245).34

Tot zover de verschillende in de rechtsliteratuur tentoongespreide visies over de wel
of niet terecht door de regering aangebrachte restricties maar ook over de mogelijke
rol van algemene voorwaarden in het arbeidsrecht. Alle aangevoerde argumenten
zullen in het vervolg van deze studie aan de orde komen.

Naast de hierboven opgenomen reacties in de literatuur, komt ook in wetgeving een
(indirecte) verwijzing voor naar de regeling van de algemene voorwaarden. Daarover
gaat de volgende paragraaf.

2.2 Wetgeving – artikel 7:614 BW

Op een enkele plek in het bij wet geregelde arbeidsrecht komt een (indirecte) ver-
wijzing voor naar de regeling van de algemene voorwaarden. Het gaat om artikel 7:614
BW, dat een regeling kent over de vernietiging van rechtshandelingen en de bijbeho-
rende verjaringstermijn in het arbeidsrecht.35 Over de toepassing van het artikel
bestaat, voor zover mij bekend, geen rechtspraak en het wordt ook niet in de literatuur
besproken. Het artikel wordt, naar het zich laat aanzien, niet of weinig gebruikt. Het zal
waarschijnlijk ook onder het na 1 juli 2015 ingetreden regime van artikel 7:686a BW
niet veel benut worden. Dat zou anders kunnen zijn, wanneer bijvoorbeeld de ver-
nietiging van beëindigingsovereenkomsten op grond van wilsgebreken vaker gaan
voorkomen. Door de invoering evenwel van de, uit het consumentenrecht afkomstige,
bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomsten in het arbeidsrecht, in de vorm van
het ontbindingsrecht en het herroepingsrecht in de artikelen 7:670b lid 2 en 7:671 lid
2 BW, zal de – thans al niet vaak bestaande – behoefte om een beroep te doen op
wilsgebreken als bedreiging, misbruik van omstandigheden, bedrog, dwaling of bena-
deling als bedoeld in artikel 3: 52 lid 1 BW naar verwachting afnemen.

Artikel 7:614 heeft betrekking op de uit titel 7.10 (de arbeidsovereenkomst) voort-
vloeiende vernietigingsgronden. De voor vernietiging van een rechtshandeling in
artikel 3:52 lid 1 BW opgenomen termijn van drie jaar begint voor arbeidsrechtelijk
georiënteerde vernietigingen met de aanvang van de dag volgend op die waarop een

34 V.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Arbeidsovereenkomstenrecht, 25 druk, 2015, p. 36.
35 Artikel 7:614 BW luidt: “De termijn, bedoeld in artikel 52 lid 1 onder d van Boek 3, begint met

betrekking tot uit deze titel voortvloeiende vemietigingsgronden met de aanvang van de dag
volgende op die waarop een beroep op het beding is gedaan”.
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beroep op het beding is gedaan. De SER had in zijn advies uit 199136, maar ook in het
advies van 199437, ervoor gepleit om voor het arbeidsovereenkomstenrecht aanslui-
ting te zoeken bij wat in de wet is bepaald over de regeling van de algemene voor-
waarden. Het SER-advies is overgenomen.38 Artikel 7:614 BW kent geen expliciete
verwijzing naar de regeling van de algemene voorwaarden en met name niet naar
artikel 6:235 lid 4, maar heeft wel een duidelijke, de werknemer beschermende, ach-
tergrond. In de Kamerstukken is aangetekend39 dat de bepaling beschouwd moet
worden als een speciale regel ter bescherming van de wederpartij en niet als ver-
duidelijking van de bepaling dat een verjaringstermijn begint te lopen, nadat de
bevoegdheid om de vernietiging ervan in te roepen aan de wederpartij ten dienste is
komen te staan. Dan zou met name telkens betekenis worden toegekend aan het
moment waarop de tot vernietiging bevoegde partij kennis heeft gekregen van de
vernietigingsgrond. Dat is niet gebeurd in artikel 7:614 BW, omdat niet bepalend is
het moment waarop de tot vernietiging bevoegde kennis heeft gekregen, maar het
moment waarop hij met het beding daadwerkelijk wordt geconfronteerd.40

2.3 Rechtspraak

In de rechtspraak is in twee specifieke arbeidsrechtelijke situaties een beroep gedaan
op de in boek 6 titel 5, afd. 3 van het BW opgenomen regeling van de algemene voor-
waarden. Het gaat om het belemmeringsverbod van gedetacheerde werknemers en
het bijzondere geval van de in een ondernemingsreglement geregelde lease van een
auto.

2.3.1 Belemmeringsverbod gedetacheerde werknemers

De in 1998 door de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) vervan-
gen Arbeidsvoorzieningswet kende een belemmer(ings)verbod.41 In artikel 93 lid 1
sub a van deze Arbeidsvoorzieningswet was een verbod voor de vergunninghouder
opgenomen om aan ter beschikking gestelde arbeidskrachten belemmeringen in de

36 SER 91/20, p. 13.
37 SER 94/06, p. 73.
38 MvT, Kamerstukken II 1993-1994, 23 438, p. 16 en 17.
39 E.V. Kamerstukken II Inv (bij artikel 6.5.2A.2) Parlementaire Geschiedenis NBW, Invoering Boeken

3, 5 en 6, Kluwer, Deventer,1990, p.1629 en 1630.
40 Een verwijzing naar artikel 3:55 BW komt ook voor in artikel 7:647 lid 2 BW (beroep op

vernietigingsgrond bij ongerechtvaardigd onderscheid in onder andere arbeidsvoorwaarden en
arbeidsduur).

41 P.C. van Schelven en M.C. Paap, Detachering in de automatiseringsbranche, Sociaal Recht 1995-9,
p. 250-253; L.J. de Vroe, Geen obstakels bij indienstneming uitzendkracht, ArbeidsRecht 1998/41;
L.J. de Vroe, De onbelemmerde uitzendkracht, ArbeidsRecht 2000, p. 19-22; M.D. Ruizeveld, De
concurrentiebedingboete, Sociaal Recht 2000, p. 99-101; F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen, De
uitzendovereenkomst, Kluwer 1999, p. 120 e.v.; F.B.J. Grapperhaus, Beperkingen aan de vrijheid
van arbeidskeuze van de uitzendwerknemer uit artikel 7:691 BW, Ondernemingsrecht 2000-15,
p.431 e.v.
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weg te leggen met derden een arbeidsverhouding aan te gaan.42 Met de invoering van
de Waadi verviel dit belemmeringsverbod, maar het werd heringevoerd in 2012.43 De
wijziging van de Waadi, en daarmee de herinvoering van het belemmeringsverbod in
de vorm van artikel 9a Waadi, is rechtstreeks te herleiden tot Richtlijn 2008/104/EG
van het Europees Parlement en de Europese Raad.44 Op grond van artikel 6 lid 2 van
deze richtlijn zijn de lidstaten verplicht om de nodige maatregelen te treffen om te
waarborgen dat eventuele bepalingen die het sluiten van een arbeidsovereenkomst
(of het tot stand komen van een arbeidsverhouding) tussen de inlener en de uitzend-
kracht na afloop van zijn uitzendopdracht verbieden of verhinderen, buiten toepassing
blijven. Achtergrond vormde – zoals ook het geval is bij de Richtlijn 1999/70 inzake de
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd45

– het streven
de toegang van de gedetacheerde werknemer tot een vaste dienstbetrekking te waar-
borgen. In de bij de Eerste Kamer ingediende Memorie van antwoord op het wets-
ontwerp46 dat de Arbeidsvoorzieningswet afschafte en deWaadi introduceerde, had de
minister op vragen over het verdwijnen van een belemmeringverbod geantwoord dat
een apart publiekrechtelijk verbod, gericht tot degenen die arbeidskracht ter beschik-
king stelden, niet meer nodig is, “omdat op grond van het algemene overeenkom-
stenrecht partijen beschermd zijn tegen onredelijk bezwarende bedingen die door de
rechter vernietigd kunnen worden”. De Minister vervolgde: “Een beding dat een
arbeidskracht in zijn vrije arbeidskeuze belemmert is in algemene zin al als bezwarend
te beschouwen en zou in de relatie arbeidskracht-uitzendbureau vernietigbaar kunnen
zijn. Het belemmeringsverbod kan in deze arbeidsrelatie in samenhang met het
concurrentiebeding worden bezien”.47 In zijn conclusie vóór HR 4 april 2003 stelt de
Advocaat- Generaal48 vast dat de Minister met de verwijzing naar het algemene over-
eenkomstenrecht en de daardoor geboden bescherming tegen onredelijk bezwarende
bedingen die door de rechter kunnen worden vernietigd, lijkt te hebben willen refe-
reren aan de regeling van algemene voorwaarden zoals vervat in de artikelen 6:231-
6:247 BW. De A-G concludeert evenwel dat deze bepalingen volgens artikel 6:245 BW

42 Onderscheid wordt in literatuur (A.R. Houweling en C.J. Loonstra, Het concurrentiebeding in de
arbeidsovereenkomst, p. 14) en rechtspraak (Rb. ’s-Gravenhage 4 december 2002, JAR 2003/9)
gemaakt tussen het directe belemmeringsverbod dat aan de uitzendwerknemer beperkingen
oplegt en het indirecte belemmeringsverbod dat betrekking heeft op bedingen tussen de uit-
zendwerkgever enerzijds en de inlener/opdrachtgever die aan deze laatste een verbod oplegt om
de uitzendwerknemer in dienst te nemen anderzijds.

43 L.J. de Vroe, Het belemmeringsbeding ten grave gedragen; handvatten voor een redelijke
vergoeding, Arbeidsrecht, afl. 2, februari 2013, nr. 14, p. 18 e.v.; M.C. van Koppen, Het concurren-
tiebeding en het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2013,
p. 66 e.v.; M. Poort & Y.A.E. van Houte, Het belemmeringsbeding. De Uitzendrichtlijn: Terugkeer
van het belemmeringsverbod?, in: J.H. Even e.a., Arbeidsrechtelijke bedingen, Themabundel
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 2012, Den Haag: Sdu Uitgevers 2012, p. 160.

44 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende
uitzendarbeid.

45 Richtlijn 1999/70 EG van de Raad van 28 juni 1999, met bijlage de op 8 maart 1999 gesloten
raamovereenkomst tussen EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd.

46 Kamerstukken I 1997-1998, 25 264 nr. 133b, p. 4.
47 Kamerstukken I 1997-1998, 25 264 nr. 133b, p. 4.
48 Conclusie Advocaat-Generaal L. Keus vóór HR 4 april 2003, JAR 2003/107, randnummer 2.13. en

2.14, onder verwijzing naar gerechtshof Amsterdam 14 februari 2002, JAR 2002/65, r.o. 4.5.
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noch op arbeidsovereenkomsten noch op collectieve arbeidsovereenkomsten van
toepassing zijn en dat, bij gebreke van een specifieke bepaling als het inmiddels inge-
trokken artikel 93 lid 1 sub a Arbeidsvoorzieningswet, het toetsingskader voor een
concurrentiebeding als het onderhavige wordt gevormd door wat in artikel 7:653 BW
over het concurrentiebeding wordt bepaald.

De Hoge Raad vindt de oplossing in de mogelijkheid van vernietiging van het belem-
meringsbeding.49 Onder verwijzing naar twee opmerkingen van de Minister in de
Memorie van Antwoord in de Eerste Kamer over de vernietiging van onredelijk bezwa-
rende bedingen en de vernietiging van bedingen die de vrije arbeidskeuze van de
werknemer beperken, wordt het belemmeringsbeding onder het concurrentiebeding
geschaard. Daarmee wordt de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het belemme-
ringbeding op de voet van artikel 7:653 lid 2 BWmogelijk gemaakt. De Hoge Raad lijkt
– in de bewoordingen van Houweling/Loonstra50 – de “verwarringwekkende verwij-
zing” door de minister naar de regeling van onredelijk bezwarende bedingen in feite
buiten spel te hebben geplaatst.51 Van Koppen52 gaat nog een stapje verder en meent
dat de Hoge Raad ieder verschil tussen de gedetacheerde werknemer en de reguliere
werknemer weggenomen heeft, door te overwegen dat het concurrentiebeding van
een gedetacheerde werknemer, evenals dat van een reguliere werknemer, in gevallen
waarin dat beding tot onredelijke uitkomsten leidt, in aanmerking kan komen voor
vernietiging op grond van artikel 7:653 lid 2 BW. Die mening is ook De Vroe, in andere
bewoordingen, toegedaan.53 Mijns inziens kan de normvan de onredelijke bezwarend-
heid toch nog een rol spelen, omdat de Hoge Raad geen afstand heeft genomen van de
enige inhoudelijke opmerking van de minister dat een beding dat een arbeidskracht in
zijn vrije arbeidskeuze belemmert, in algemene zin al als bezwarend te beschouwen is.
Het is verder dan nog de vraag of de door de rechtbank Den Haag54 gebruikte norm
van de in het geding zijnde wederzijds kenbare belangen, die stamt uit artikel 6:233
BW, toch nog van aparte betekenis zou kunnen zijn voor de beoordeling van een
belemmeringsbeding naast de, bij het concurrentiebeding in artikel 7: 653 BW voor-
komende, toets van de onbillijke benadeling. Zou de betekenis van de toets aanweder-
zijds kenbare belangen vooral zijn dat het grondrecht van vrije keuze als ten voordele

49 HR 4 april 2003, JAR 2003/107 (Radjengersingh Ghisyawan – mr. C.M. Udink in zijn hoedanigheid
van curator van LAN-Alyst), met noten van en E. Knipschild en M.S.A. Vegter, deze laatste in JAR-
Verklaard april-juni 2013, p.3.

50 A.R. Houweling en C.J. Loonstra, Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, Boom
Juridische uitgevers, Den Haag, 2011, p. 15.

51 Zie daarover ook S.M.A. Vegter, noot bij HR 4 april 2003, JAR 2003/107; M.D. Ruizeveld, De uitleg
van het concurrentiebeding, het belemmeringsverbod en het boetebeding, ArbeidsRecht 2003,
47; C.J. Frikkee & C.M. Jakimowicz, Het belemmeringsverbod bij detacheringskrachten; nog van
deze tijd?, SR 2002-9; J.F. van Vlijmen & M.A. de Blécourt, De arbeidsvoorzieningswet en deta-
chering, ArbeidsRecht 1996, 12.

52 M.C. van Koppen, Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi,
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2013, p. 69.

53 L.J. De Vroe, Het belemmeringsbeding ten grave gedragen; handvatten voor een redelijke
vergoeding, ArbeidsRecht, 2013, afl. 2, 14, p. 21, l.k.; zie ook, maar niet specifiek toegesneden
op algemene voorwaarden: L.B. de Graaf en J.R.Vos, De reikwijdte van artikel 9a Waadi, TAP 2015
(4), 171.

54 Rb. ’s-Gravenhage 4 december 2002, JAR 2003/9 (SPQR-Mojo Concerts).
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van de werknemer in aanmerking te nemen belang een heel zwaarwegende factor
is, dan kan de rol van dit grondrecht bij de beoordeling van belemmeringsverboden
groeien.

2.3.2 Leasereglement als onderdeel van een personeelsreglement

Een naast het belemmeringsverbod staand geval betrof de vraag of ook in het arbeids-
recht de (vermeende) terhandstelling van algemene voorwaarden een rol kan spelen.
De vraag of een regeling aan dewerknemer ter hand was gesteld deed zich voor in een
kwestie waarin zich de bijzonderheid voordeed dat een leasereglement zelf weer
onderdeel was van een personeelsreglement.55

De werknemer had op 31 augustus 2004, enige maanden voordat de arbeidsovereenkomst op zijn
eigen verzoek zou eindigen (30 november 2004) door middel van een daartoe bestemd bestel-
formulier een leaseauto besteld. Op dat formulier stond vermeld dat “het huidige leasereglement
(bijlage bij het personeelsreglement) van toepassing is”. De werkgever maakte op grond van het
bepaalde in artikel 7 van het leasereglement 2004 aanspraak op een boete ter hoogte van zes keer
de maandelijkse, voor de door de werknemer bestelde auto verschuldigde, huurprijs. Verrekening
met wat de werknemer nog tegoed had leidde tot een vordering van de werkgever op de werk-
nemer.

Debat ontstond over het antwoord op de vraag of de werknemer bekend was met het
leasereglement (uit 2004) op het moment dat hij een bestelformulier voor een lease-
auto ondertekende. De werknemer had zich op het standpunt gesteld dat het lease-
reglement 2004 dient te worden gezien als algemene voorwaarden, waarvan hij niet
voorafgaande aan het ondertekenen van het betreffende bestelformulier, noch overi-
gens nadien, kennis heeft kunnen nemen. Het leasereglement 2004 is hem, ter gele-
genheid van het ondertekenen van het bestelformulier voor de leaseauto, niet ter
hand gesteld. Voor zover – zo overwoog het gerechtshof – in dit betoog ligt besloten
dat er sprake is van vernietigbaarheid als bedoeld in artikel 6:233 BW, ziet de werk-
nemer eraan voorbij dat afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 BW niet van toepassing is
op arbeidsovereenkomsten (artikel 6:245 BW). In zoverre kon de werknemer der-
halve niet in zijn standpunt worden gevolgd.

In die gevallen waarin de beoordeling van een beding of regeling in de arbeidsover-
eenkomst plaatsvindt en het – ondanks het in artikel 6:245 BW neergelegde verbod
om de regeling van de algemene voorwaarden toe te passen op de individuele en col-
lectieve arbeidsovereenkomst – voor de hand ligt om uit te gaan van de toepasselijk-
heid van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden, wordt een andere
oplossing gevonden. In het geval dat door het hof Leeuwardenwerd berecht enwaarin
in eerste instantie, door de kantonrechter, afwijzing van de wettelijke regeling op
grond van 6:245 BW was aangenomen, kwam het hof tot een oplossing, gebaseerd op
de redelijkheid.

55 Gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 21 augustus 2007 en 29 januari 2008, nr.
0600588, LJN BC3200, JAR 2008/53.
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Pas in hoger beroep had de werknemer zich erop beroepen dat hem weliswaar in 2000 het
“handboek medewerker”, inclusief het leasereglement uit 2000, overhandigd was geworden, maar
dat hij (vier) latere wijzigingen nimmer had ontvangen. Het hof zoekt de oplossing in de redelijkheid.
Het gaat ervan uit dat vaststaat dat het leasereglement 2000wel deel uitmaakt van de tussenpartijen
gesloten arbeidsovereenkomst. Bovendien staat vast dat artikel 7, met het door de werknemer
bestreden boetebeding, slechts is gewijzigd waar het de termijnen betreft. De zes maanden waaraan
dewerknemer gehoudenwordt waren er voorheen, in 2000, nog vier. Om deze redenen kan dewerk-
gever de werknemer in redelijkheid wel houden aan hetgeen in 2000 is bepaald. Geen zes maanden
dus, maar wel vier maanden.

56

Een tweede voorbeeld vormt een uitspraak van de Utrechtse kantonrechter57, die ook
gaat over een leaseauto en de aanvaarding van een leasereglement, maar die weer tot
een andere benadering leidt dan het oordeel van het hierboven genoemde gerechts-
hof.

Partijen zijn bij de indiensttreding van de werknemer overeengekomen dat de werknemer in de
lease-auto die hem door zijn vorige werkgever ter beschikking was gesteld, kon blijven rijden. De
werkgever heeft de werknemer bevestigd dat de lease-auto vanaf de datum van indiensttreding
binnen de regeling van de werkgever valt. In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is
bepaald dat de personeelsgids van de werkgever integraal onderdeel uitmaakt van de arbeids-
overeenkomst en dat de werknemer zich door ondertekening akkoord verklaart met de inhoud
ervan. In deel één van de personeelsgids ís opgenomen dat bij de terbeschikkingstelling van een
lease-auto de meest recente lease-autoregeling van toepassing is. Een voorbeeld van een lease-
regeling is te vinden in deel twee van de personeelsgids. De meest recente regeling staat op het
intranet van de werkgever. Nadat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, heeft de
werkgever vervolgens de kosten die de leasemaatschappij in rekening brengt bij een voortijdige
beëindiging van het leasecontract verrekend met de eindafrekening van de werknemer. De werkne-
mer heeft hiertegen bezwaar aangetekend en vordert in rechte terugbetaling van dit bedrag. De kan-
tonrechter overweegt dat dewerkgever heeft meegedeeld dat de lease-auto na indiensttreding onder
de regeling van dewerkgever zou komen te vallen. Dewerknemer heeft hiertegen niet geprotesteerd,
zodat alleen al op grond daarvan de regeling is gaan gelden. Daar komt nog bij dat de werknemer
heeft ingestemd met de personeelsgids. De werkgever had de autoregeling niet in de arbeidsover-
eenkomst behoeven op te nemen, nu de werknemer niet verplicht was in een lease-auto te rijden, de
regeling van de werkgever niet ongebruikelijk is en de regeling niet onredelijk bezwarend is. De
werknemer had bovendien het intranet kunnen raadplegen. Het feit dat de werknemer na zijn
opzegging de nieuwe leaseregeling niet heeft willen ondertekenen, brengt niet mee dat deze niet
geldt, alleen al niet omdat de werknemer de auto wel heeft geaccepteerd.

In de argumentatie van de kantonrechter valt het gebruik van de, uit de wettelijke
regeling van de algemene voorwaarden voortspruitende, toets van de onredelijke
bezwarendheid op. Deze maakt onderdeel uit van een breder palet van argumenten.
Daarenbovenwordt gebruikgemaakt van eenminder zware norm dan de zware, in het
arbeidsrecht voorkomende, duidelijke en ondubbelzinnige instemming58: de werkne-
mer had intranet kunnen raadplegen en de werknemer heeft onvoldoende duidelijk

56 Gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 21 augustus 2007 en 29 januari 2008,
nr. 0600588, LJN BC3200, JAR 2008/53.

57 Ktr. Utrecht 14 augustus 2002, JAR 2002/219.
58 HR 28 mei 1999, NJ 1999,509 en HR 12 februari 2010, JAR 2010/71 (en PJ 2010/69 m.nt. A.G. van

Marwijk Kooy) en HR 1 april 2011, JAR 2011/110, voor de beëindiging met wederzijds goedvin-
den (en ook voor opzegging door de werknemer, zie noot 13 bij conclusie A-G Wissink vóór HR
1 april 2011, JAR 2011/110, die verwijst naar de achtste druk van Van der Grinten, bewerkt door
W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, 2008, p. 311, die het onderscheid als “theoretisch” betitelen).
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geprotesteerd. Daarmee beweegt de motivering van de kantonrechter zich tussen
enerzijds de instemming van de werknemer met de leaseregeling en anderzijds de
gebondenheid aan algemene voorwaarden zoals neergelegd in artikel 6:232 en 233
aanhef en onder b BW.

2.3.3 Arbitrage

Andere vormen van geschillenbeslechting in het arbeidsrecht dan door overheids-
rechtspraak komen zeer regelmatig voor.

Uit een door Van der Heijden verricht onderzoek
59

komt naar voren dat het Loonbureau, de voor-
ganger van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden van het Ministerie van sociale zaken en
werkgelegenheid, in 1979 een overzicht gemaakt heeft, waaruit bleek dat 185 bedrijfstak-cao’s van
kracht waren en dat in 143 ervan een of andere vorm van geschillenbeslechtingsprocedure of klach-
tenprocedure kende, terwijl van de (in 1978) van kracht zijnde ± 530 ondernemings-cao’s er 167
onderzocht zijn en in 41 ervan klachten en/of geschillenregeling voorkwamen.

In het in 2000 verschenen Vademecum burgerlijk procesrecht, arbeidszaken, staat een overzicht
vermeld van de meeste, reguliere, adviesprocedures en klachtenprocedures in een groot aantal
cao’s. In 1994 waren 206 bedrijfstak-cao’s en 750 ondernemings-cao’s geregistreerd bij het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 235 cao’s die in een bestand van de dienst
inspectie en informatie van dit Ministerie zijn opgenomen, kennen 78 cao’s een geschillenregeling.
Carels heeft de 78 cao’s, waaronder 61 bedrijfstakcao’s en 17 ondernemings-cao’s, onderzocht op
de algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak, ontleend aan het proefschrift van Van der
Heijden (Een eerlijk proces in het sociaal recht). In negen van onderzochte cao’s is sprake van arbi-
trage, in 61 van een klachtenregeling en de rest kent een bindend-advies-procedure. In 7% van de
onderzochte cao’s wordt de eis gesteld dat een jurist voorzitter is.

60

De arbeidsovereenkomst is in het algemeen vatbaar voor arbitrage, zo oordeelde de
Hoge Raad in een tweetal uit 1973 en 1985 daterende arresten, de een inzake ont-
binding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen en de ander inzake
de verhoging van het pensioen in een geschil over een arbeidsovereenkomst met
schepelingen.61 Uit drie arbitrale vonnissen blijkt van door arbiters beoordeelde
uiteenlopende onderwerpen: het scheidsgerecht dat voor de beslechting van arbeids-
geschillen is aangewezen in de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf oordeelde dat de
matiging van het concurrentiebeding niet was toegestaan62, de arbitragecommissie in
de CAO Toneelkunstenaars oordeelde over de (collectief opgelegde) maatregel van

59 P.F. van der Heijden, Een eerlijk proces in het sociaal recht?, Kluwer, Deventer, 1984, p. 138.
60 H. Carels, Overzicht meest reguliere arbitrage-, bindend advies- en klachtenprocedures geregeld

bij cao, in Vademecum burgerlijk procesrecht, arbeidszaken, onder redactie van mr. C.G.
Scholtens, Gouda Quint, Deventer, 2000. Zie ook: D.F. Berkhout en A.Ph.C.M. Jaspers, Geschillen-
commissies bij cao: het voorstel tot privatisering van het ontslagrecht, in Arbeidsrechtelijke
reflecties 2014, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 42, Kluwer, Deventer, 2014, mede verwij-
zend naar C.J. Loonstra en G.W. van der Voet, De kwaliteit en wenselijkheid van altematieve
geschillenprocedures in cao’s, Arbeid Integraal 2007, p. 69-70.

61 HR 14 december 1973, NJ 1974, 92 en HR 22 november 1985, NJ 1986, 275.
62 Scheidsgerecht CAO Levensmiddelenbedrijf 11 augustus 1972, NJ 1974, 205, m.nt. P.A. Stein.
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schorsing vanwerknemers63 en de arbitragecommissie Koninklijke Nederlandse Voet-
balbond (KNVB), gaf een beslissing over een ontbinding van de arbeidsovereenkomst
na een onherroepelijk aanbod tot contractsverlenging van een voetballer.64 Eveneens
regelmatig figureert de zogenoemde caoadviescommissie ABN Amro.65

Of arbitragebedingen in een arbeidsovereenkomst (of anderszins) door de beugel kun-
nen is door de HR, in 2003, op verschillende punten, te weten strijd met de Grondwet,
strijd met de Wet AVV en strijd met artikel 14 Wet op de CAO (verder ook Wet CAO
of WCAO), beoordeeld.66 Artikel 17 van de Grondwet, dat bepaalt dat niemand tegen
zijn wil kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent, staat volgens
de Hoge Raad niet in de weg aan de regeling die in artikel 1020 e.v. Rv is gegeven voor
het overeenkomen van arbitrage. Artikel 2 lid 5 onder a van de Wet op het algemeen
verbindend verklaren en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) bepaalt dat van verbindendverklaring zijn uitge-
sloten bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die ten doel hebben de
beslissing van de gewone rechter omtrent twistgedingen uit te sluiten. Een bepaling
omtrent de eisen die gesteld kunnen worden aan een overeenkomst tot arbitrage
tussen werkgever en werknemer valt volgens de Hoge Raad niet in artikel 2 lid 5 Wet
AVV te lezen. En ten aanzien van het derde onderwerp, artikel 14 Wet CAO, overweegt
de Hoge Raad dat, hoewel niet aan de desbetreffende cao gebonden werknemers op
grond van de algemeen verbindendverklaring niet aan een arbitraal beding in een cao
gebonden kunnen worden67, dat anders is met zogenoemde artikel-14-werknemers.68

Artikel 14 Wet CAO verplicht de werkgever, die door een collectieve arbeidsovereen-
komst gebonden is, om tijdens de duur van de overeenkomst haar bepalingen omtrent
arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomst die hij aangaat met
werknemers die door de collectieve arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn, tenzij
bij de collectieve arbeidsovereenkomst anders is bepaald. Deze verplichting van de
werkgever, die slechts geldt tegenover de partijen bij de collectieve arbeidsovereen-
komst, is beperkt tot bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden. De wetgever heeft met
deze beperking tot uitdrukking willen brengen dat de verplichting zich niet uit-
strekt tot bepalingen omtrent arbitrage. Arbitrage vormt dus kort gezegd geen arbeids-
voorwaarde in de zin van artikel 14 Wet CAO. De Hoge Raad heeft hieraan toegevoegd
dat, anders dan de rechtbank had aangenomen, deze bepaling ook geen grond geeft
om aan te nemen dat, wanneer een werkgever en een niet gebonden werknemer (ex
artikel 14 WCAO) overeenkomen dat een collectieve arbeidsovereenkomst waarin een

63 Arbitragecommissie CAO Toneelkunstenaars 30 juni 1987, Prg. 1987, 2780.
64 Bijvoorbeeld Arbitragecommissie Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 17 juni 1981, Prg. 1982,

1789 en 18 augustus 1982, Prg. 1983, 2000, en 4 juni 2004, JAR 2004/239 en 7 januari 2009, JAR
2009/40 en RAR 2009, 48.

65 Zie bijv. de uitspraak van de Cao-adviescommissie ABN AMRO Bank NV d.d. 21 maart 2007, JAR
2007/94.

66 HR 17 januari 2003, NJ 2004, 280 en JAR 2003/40, ECLI:NL:PHR:2003:AF0136 (ABNAmroBank/
Teisman). Zie ook ktr. Amsterdam 15 mei 2003, JAR 2003/149, die oordeelde dat ook een deel-
accoord waarmee de werknemer ingestemd had, in de zin van artikel 1021 (oud) Rv, een rege-
ling ex artikel 1020 (oud) Rv vormt.

67 HR 8 juni 1951, NJ 1952, 144.
68 HR 17 januari 2003, NJ 2004, 280 en JAR 2003/40 (ABN Amro Bank vs. Teisman), r.o. 3.2.
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arbitraal beding voorkomt, op hun arbeidsverhouding van toepassing zal zijn, het arbi-
trale beding, in afwijking van de algemene bepalingen van boek 4 Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering, tussen hen slechts gaat gelden indien de werknemer een
uitdrukkelijk daarop gerichte verklaring jegens dewerkgever heeft afgelegd. Teminder
is er grond om deze eis te stellen nu zij ook niet wordt gesteld in artikel 9 van de Wet
op de CAO.

De Advocaat-Generaal Huydecooper had de voorzet al gegeven door te constateren dat
het “overall” naar voren komt dat, ofschoon er wel (mogelijke) bezwaren worden
gesignaleerd met betrekking tot (bepaalde vormen van) bijzondere geschillenbeslech-
ting in arbeidsovereenkomsten, het overeenkomen daarvan niet als algemeen onwen-
selijk wordt afgewezen en al helemaal niet als rechtens verbodenworden aangemerkt.
Dat geldt dan, naar in de rede ligt volgens de A-G, voor geschillencommissies uit cao’s
nog in sterkere mate, omdat bij dergelijke regelingen minder rekening behoeft te wor-
den gehouden met de kwetsbare en sociaal-economisch zwakke positie van de werk-
nemer als onderhandelings- en contractspartij, die bij veel van de beschermende
regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht zo’n belangrijke rol speelt. De partijen
bij een cao zijn in dit opzicht beter tegen elkaar opgewassen.69

In een “zijsprong” vraagt de A-G evenwel aandacht voor de niet onaanzienlijke
moeilijkheden voor een werknemer wanneer deze niet bedacht is op een bijzondere
geschillenregeling. Kan niet worden geëist dat de werkgever de werknemer tijdig
erop attent maakt dat hij de werknemer wil houden aan een overeengekomen geschil-
lenregeling, wanneer de werkgever er rekening mee moet houden dat de werknemer
zich niet bewust is van deze regeling? De A-G wijst op rechtspraak van de Hoge Raad
waarin eenmin of meer vergelijkbare verplichting aangenomenwordt ten laste van de
verzekeraar die zijn verzekerde aan een voor deze niet duidelijk kenbaar of voor de
hand liggend vervalbeding wil houden.70 Van de werkgever mag in dit opzicht meer
worden verwacht dan van de verzekeraar.71 De A-Gwijdt in zijn conclusie ook aandacht
aan artikel 6: 236 sub n BW dat bepaalt dat een beding in algemene voorwaarden
onredelijk bezwarend is,wanneer daarin geschillenbeslechting in de vormvanbindend
advies wordt opgenomen. Arbitrage valt daar evenwel niet onder.72 De A-G sluit dit
betoog af met de opmerking dat regels over algemene voorwaarden waarvan artikel
6:236 sub n BW deel uitmaakt, ingevolge artikel 6: 245 BW niet gelden voor de indi-
viduele en collectieve arbeidsovereenkomst. Hij acht de regels wel illustratief voor de
reserve die her en der ten opzichte van bijzondere geschilbeslechtingsregelingen aan
het licht treedt.73 Ook de annotator onder het arrest, H.J. Snijders (HJS), wijst op de

69 Conclusie A-G Huydecoper vóór HR 17 januari 2003, NJ 2004, 280, LJN AF0136, randnummer 12.
70 HR 12 januari 1996, NJ 1996, 683 m.nt. MMM.
71 Conclusie A-G Huydecoper vóór HR 17 januari 2003, NJ 2004, 280, LJN AF0136, randnummer 21.
72 Onder verwijzing naar Reehuis-Slob, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuw B.W., Invoe-

ringswet boeken 3, 5 en 6, 1990, p. 1715 e.v.; inmiddels valt arbitrage wel onder de zwarte lijst:
zie § 9.11.

73 Conclusie A-G Huydecoper vóór HR 17 januari 2003, NJ 2004, 280, LJN AF0136, randnummer 9.
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regeling inzake algemene voorwaarden. Hij constateert eveneens dat de afdeling in
het Burgerlijk Wetboek over algemene voorwaarden ingevolge artikel 6:245 BW niet
rechtstreeks van toepassing is op de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten.

2.3.4 Een geval apart: uitleg contra proferentem

Het contra-proferentem-beginsel74 is in beginsel niet direct verbonden aan het con-
sumentenrecht of, in engere zin, aan de regeling van de algemene voorwaarden, maar
is daar toch in terechtgekomen door de implementatie van Richtlijn 93/13 inzake
oneerlijke bedingen. De regel dat bij twijfel over de betekenis van een beding de voor
de tegenpartij gunstigste uitleg prevaleert, is zelfs met zoveel woorden neergelegd in
artikel 6:238 lid 2 tweede volzin BW. De contra-proferentem-regel houdt dus de
uitlegregel in dat het risico van een onduidelijk redactie voor rekening van de opsteller
komt. Deze uitlegregel is in Nederland niet van de grond gekomen, omdat een wet-
telijke basis ontbrak.75 Een voorstel om de contra-proferentem-regel in de Nederlandse
wetgeving te introduceren is door de Nederlandse Juristen Vereniging met algemene
stemmen verworpen.76 Bij de totstandkoming van het nieuw BW zijn geen uitlegregels
opgenomen, ook niet voor algemene voorwaarden.77 Dat wil niet zeggen dat de contra-
proferentem-regel toch niet al langere tijd door de rechtspraak aanvaard wordt, resp.
in het geval van een koopovereenkomst (tussen een professionele koper en een niet-
professionele koper) en een ongevallenverzekering.78

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of de contra- proferentem-regel mag
worden toegepast bij de uitleg van een cao. Hij legt de zogenoemde Haviltex-uitleg en
de objectieve cao-uitleg naast elkaar, om vervolgens een oordeel te geven over de
contra-proferentem-maxime in de uitleg van een cao. Bij de uitleg van de individuele
arbeidsovereenkomst is de zogenoemde Haviltex-uitleg79, waarin de bedoeling van
partijen een rol speelt, aangewezen, terwijl bij de uitleg van een collectieve arbeids-
overeenkomst de bewoordingen ervan, en eventueel van de daarbij behorende schrif-
telijke toelichting, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, van
doorslaggevende betekenis zijn. Daarbij komt het niet aan op de bedoeling vanpartijen
bij de cao, voor zover deze niet uit de caobepalingen en de toelichting daarbij kenbaar
zijn, aldus de Hoge Raad, maar op de bewoordingen waarin de cao en de toelichting
zijn gesteld. De Hoge Raad geeft een aanwijzing: bij deze uitleg kan onder meer acht
worden geslagen op de elders in de cao gebruikte formuleringen en op de aannemelijk-
heid van de rechtsgevolgen waartoe, op zichzelf mogelijke, tekstinterpretaties zouden

74 De regel luidt volledig: verba cartarum fortius accipiuntur contra proferentem; hij is “van zeer oude
oorsprong”, aldus Hondius, randnr. 253, p. 448. Ik kwam uit bij de Digesten, D.45.1.38 (533 n Chr.).

75 Hondius, randnr. 254, p. 450.
76 Hondius, randnr. 332, p. 588.
77 Jongeneel, p. 152, verwijzend naar Parl. Geschiedenis van Boek 6, p. 916 en V II Inv.; MvA II Inv.,

Parl. Gesch. Boek (Inv. 3. 5 en 6), p. 1461 resp. 1462.
78 HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125 (Ram vs Matser) en HR 28 april 1989, NJ 1990, 583 (Liszkay vs.

Harman).
79 Naar HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Elmers-Haviltex), m.n. C.H.J. Brunner.
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leiden, maar – aldus nog steeds de Hoge Raad – niet kan als regel worden aanvaard dat
minder duidelijk cao-teksten dienen te worden uitgelegd in het voordeel van degene
wiens positie de cao beoogt te beschermen.80

De Hoge Raad maakt er verder geenwoorden aan vuil, zodat er een slag naar geslagen
moet worden waarom hij vindt dat de contra-proferentem-regel niet geldt. De A-G
Spier had tevoren in zijn conclusie slechts opgemerkt dat de concrete tekst in de cao81

door het middel werd uitgelegd als een bescherming van seizoenarbeiders tegen de
willekeur van de werkgever bij het aannamebeleid en dat – nog steeds volgens het
middel – vanwege deze strekking een minder duidelijke cao-tekst moet worden uit-
gelegd in het voordeel van degenenwiens positie de tekst van de cao poogt te bescher-
men. De A-G constateerde droogjes dat de cao-uitleg een enigszins andere maatstaf
is dan door het middel gepropageerd.82

In de literatuur stelt men zich de vraag of er veel gewicht moeten worden toegekend
aan deze uitspraak: het cao-recht kent immers een heel eigen uitleg waarbinnen
een contra-proferentem-uitleg niet (goed) past.83 In de individuele arbeidsrelatie
ligt dat beduidend anders. Ook wordt gewezen op de veelal zwakke positie van de
werknemer, zeker op het moment waarop hij het beding van non-concurrentie sluit84

en op de omstandigheid dat er geen wettelijke grondslag is voor de uitleg van een
concurrentiebeding in een individuele arbeidsovereenkomst.85 In de rechtspraak
komt de uitleg contra proferentem een enkele keer voor, bij de uitleg van een stu-
diekostenbeding en een concurrentiebeding.86 De vraag is wanneer het contra-pro-
ferentem-beginsel zijn rol behoort te spelen. Houweling en Loonstra bepleiten een
tweestappenaanpak, waarin de contra-proferentem-uitlegregel pas in de tweede fase
een rol speelt.87 In § 7.5.4 zal, nadat eerst in § 5.15 e.v. het Duitse recht gepasseerd is,
hier verder op inworden gegaan. De contra-proferentem-regel kan namelijk langzaam
verschuiven van een uitlegregel naar een regel die van pas kan komen om de ondui-
delijkheid van een beding te toetsen.88

80 HR 11 april 2003, JAR 2003/108 (Baron-Terra Nigra).
81 Artikel 49a CAO voor de Tuinbouw 1996-1997 bevat een op een wedertewerkstellingsvoor-

waarde lijkende bepaling.
82 Conclusie vóór HR 11 april 2003 JAR 2004, 108, p. 599, l.k. onder 3.20.
83 A.R. Houweling & C.J. Loonstra, Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, Boom

Juridische uitgevers, Den Haag, 2011, p. 80.
84 Grapperhaus, Werknemersconcurrentie (beperkingen aan verwerende activiteiten van de ex- werk-

nemer ten opzichte van zijn voormalig werkgever) Kluwer, Deventer, 1999, die overigens con-
sequent, zonder nadere uitleg en wellicht afgeleid door preferred suppliers, spreekt over uitleg
contra preferentem i.p.v. proferentem.

85 M.D. Ruizeveld, De uitleg van het concurrentiebeding, het belemmeringsverbod en het boetebe-
ding, ArbeidsRecht 2003, 47, p. 3-7; zie ook S.F. Sagel, DSM/Fox en de uitleg van arbeidsrechtelijke
contracten – het laatste woord?, ArA 2004/3, p. 84-89.

86 Gerechtshof Leeuwarden 5 juli 2011, LJN BR0372; gerechtshof Leeuwarden 14 december 2005,
RAR 2006/29 en gerechtshof Leeuwarden 3 mei 2006, RAR 2006/101; ktr. Tiel 2 mei 2007, Prg.
2007, 81.

87 A.R. Houweling & C.J. Loonstra, Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, Boom Juri-
dische uitgevers, Den Haag, 2011, p. 80.

88 Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, Kluwer, Deventer, 1991, p. 161.
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2.4 Conclusie bij hoofdstuk 2

Hierboven, in hoofdstuk 1, is, aan de hand van literatuur en rechtspraak, voldoende
naar voren gekomen dat het verbod van artikel 6:240 BWeen krachtige werking heeft.
Een aantal schrijvers onderschrijft de argumenten van de regering tegen toepasselijk-
heid van de regeling van de algemene voorwaarden op het individuele (en collectieve)
arbeidsrecht, maar er zijn ook enige bedenkingen. Groot enthousiasme om de wet-
telijke regeling van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht van toepassing
te laten zijn, kan bij geen van hen worden ontdekt. Er is een wisselend beeld voor
wat betreft kritiek op de uitsluiting van de individuele en collectieve arbeidsovereen-
komst. Verwijst Olbers nog naar een toekomstig debat (dat, zoals is geconstateerd in
hoofdstuk 1, niet heeft plaatsgevonden), Lutjens en Wessels achten uitsluiting van de
collectieve arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd en bepleiten enkel de toepassing
van de algemene norm van onredelijk-bezwarendheid voor de individuele arbeids-
overeenkomst. Stege vindt uitsluiting van de collectieve arbeidsovereenkomst ook
gerechtvaardigd. Sneijder concludeert voorzichtig over de mogelijkheid van een aan
de algemene voorwaarden gegunde rol om de arbeidsovereenkomst te beïnvloeden.

De jurisprudentie geeft eveneens eenwisselend beeld te zien. In het bijzondere geval
van het belemmeringsverbod voor gedetacheerde werknemers, waar de wetgever
uitdrukkelijk naar de regeling van de algemene voorwaarden heeft gekeken, wordt
de mogelijke onredelijke bezwarendheid door de rechter getransformeerd in de onre-
delijke benadeling die kan optreden bij een voor de werknemer te nadelig concurren-
tiebeding. In het geval waarin een beroep werd gedaan op de afwezigheid van een
behoorlijke terhandstelling zoals bedoeld in artikel 6:233 BW, wordt het verbod ex
artikel 6:245 BW rechtstreeks gebruikt voor afwijzing van de validiteit van het argu-
ment. Verder blijkt dat de contra-proferentem-uitleg door de rechter in ieder geval
niet voor de uitleg van cao’s wordt aanvaard. Arbitrage in arbeidszaken wordt door de
Hoge Raad aanvaard door aan te nemen dat het arbitrale beding in een cao is aan te
merken als een geldige overeenkomst tot arbitrage zoals bedoeld in artikel 1020 Rv.,
tenzij een andere wettelijke bepaling hieraan in de weg mocht staan (wat volgens de
Hoge Raad niet het geval is).

Uit de hierboven gegeven, schaarse, voorbeelden blijkt dat het in artikel 6:240 BW
opgenomen verbod om de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden van toe-
passing te laten zijn op de individuele arbeidsovereenkomst en op de collectieve
arbeidsovereenkomst, een krachtige werking heeft. Hoewel er soms gevallen moeten
worden berecht waarin de toepasselijkheid van de regeling van de algemene voor-
waarden van pas zou kunnen komen, schrikken de Nederlandse rechters terug voor
een toepassing ervan. De oplossing van de aan de rechter voorgelegde casús kon wor-
den gevonden in de billijkheid.

Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat af en toe in rechtspraak en literatuur de
problematiek van de terhandstelling van de arbeidsovereenkomst of van bepaalde
bedingen in de arbeidsovereenkomst aan de orde wordt gesteld. Het blijkt zelfs zo
te zijn dat, zij het versluierd, bepaalde, meer op de inhoud gerichte, thema’s uit de
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regeling van de algemene voorwaarden in de arbeidsrechtspraak worden benut.
Maar er lijkt een groter, aan incidenteel gebruik van onderdelen van het recht van de
algemene voorwaarden voorafgaand, probleem te zijn. Hieronder zal ik pogen uit
te werken waarom in de arbeidsrechtspraak weliswaar aan de wettelijke regeling
van de algemene voorwaarden wordt geschampt, maar dat het toch niet tot een veel
directere, door middel van analogische, aan een inhoudelijke toepassing van de rege-
ling van de algemene voorwaarden rakende, interpretatie komt. De hypothese is dat
dit op het eerste gezicht, nog even los gezien van het verbod ex artikel 6:245 BW, niet
verwonderlijk is, omdat de uitgangspunten van het algemene-voorwaardenrecht en
het arbeidsrecht nogal verschillend lijken te zijn.
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HOOFDSTUK 3

Hypothese: uitgangspunten
algemene-voorwaardenrecht en
arbeidsrecht te verschillend voor
vermenging

3.1 Uitgangspunten accordering met algemene voorwaarden

In de Memorie van Toelichting op afdeling 6.5.2A NBW (thans afdeling 3 van Boek 6
BW) wordt onder punt 7 een drietal oogmerken van het ontwerp van wet over de
algemene voorwaarden geschetst.1 Allereerst dient de rechterlijke controle op de
inhoud van algemene voorwaarden te worden versterkt, ter bescherming van perso-
nen jegens wie de voorwaarden worden gebruikt. Deze hebben op de inhoud in de
regel geen invloed, kennen of begrijpen de inhoud vaak niet, dan wel onderschatten
het risico dat het op een beroep op de voorwaarden aan zal komen. Op de tweede
plaats beoogt het ontwerp zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden, zowel ten aan-
zien van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden als ten aanzien van de
ongeoorloofdheid van de inhoud. En in de derde plaats bevat het ontwerp regels die
verplichten tot overleg tussen belanghebbenden over de inhoud van algemene voor-
waarden of die een zodanig overleg stimuleren. Uitgegaan wordt vervolgens van een
ruime omschrijving van algemene voorwaarden en snelle toepasselijkheid van de
overeenkomst, beide in het belang van de rechtszekerheid. Daartegenover staat een
ruime maatstaf voor de inhoudelijke toetsing in de vorm van vernietigbaarheid van
elk beding dat kort gezegd onredelijk bezwarend voor de wederpartij. Maar ook is
een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar dat de wederpartij niet op een-
voudige wijze kan kennen.

De Memorie van Toelichting op artikel 6.5.2A.2a (NBW) (thans 6:231 BW) en artikel
6.5.2A.2b (NBW) (thans 6:232 BW) is nog helderder dan die op afdeling 6.5.2A. Zij
maakt duidelijk dat het voor de gebondenheid aan algemene voorwaarden voldoende
is dat de wederpartij van de gebruiker hen heeft aanvaard. De vraag of dit het geval
is moet aan de hand van de algemene regel van titel 3.2. NBW worden beantwoord.
Voor een zodanig aanvaarden zal in het algemeen wel vereist zijn dat de wederpartij
weet of moet begrijpen dat de andere partij algemene voorwaarden gebruikt, maar

1 Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, invoering Boeken 3, 5 en 6, Boek
6, algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Kluwer, Deventer,1990, p.1455.
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niet dat hij de inhoud daarvan ten tijde van het sluiten van een overeenkomst kent.
Dit stelsel is volgens de regering gebaseerd op de gedachte dat het accent van een
regeling ter bestrijding van misbruik van onereuze algemene voorwaarden behoort
te vallen op een toetsing van de inhoud daarvan en niet op het stellen van strengere
eisen voor de inlassing van die voorwaarden in de overeenkomst. Men bedenke hier-
bij – zo overweegt de regering – dat de wederpartij, zelfs als zij tijdig over algemene
voorwaarden beschikt, deze veelal toch niet zou lezen dan wel begrijpen. Deze over-
wegingen nemen niet weg dat de mogelijkheid voor de wederpartij om kennis te
nemen van de algemene voorwaarden gewaarborgd moet zijn.2

In het arbeidsrecht is dit uitgangspunt van het algemene-voorwaarden-recht niet
zo eenduidig. De worsteling blijkt uit twee thema’s: het eerste betreft het schriftelijk-
heidsvereiste bij de bijzondere bedingen als het concurrentiebeding, het boetebeding
en het eenzijdige wijzigingsbeding. Deze drie bedingen onderscheiden zich daardoor
van andere bedingen, zoals het uitzendbeding, het incorporatiebeding en het beding
van nevenarbeid, waarvoor geen (eis van) schriftelijkheid voor de totstandkoming
geldt. Het tweede thema wordt gevormd door de binnen het arbeidsrecht gevonden
algemene eis van de duidelijkheid en ondubbelzinnigheid van de instemming van de
werknemer met voorstellen tot verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

3.2 Twee bijzondere bedingen (het concurrentiebeding en het eenzijdige-
wijzigingsbeding)

3.2.1 De rechtspraak over het concurrentiebeding en het eenzijdige-wijzigings-
beding

In Philips/Oostendorp stelde de Hoge Raad de assistent-accountant in het ongelijk
die zich op het standpunt stelde dat het concurrentiebeding met zijn werkgever niet
rechtsgeldig was overeengekomen, omdat hij de bij een brief gevoegde arbeidsvoor-
waarden niet had ondertekend.3 De Hoge Raad overwoog dat aan het bepaalde in
artikel 7:653 lid 1 BW, voor zover dat inhoudt dat een concurrentiebeding schriftelijk
moet worden overeengekomen, de gedachte ten grondslag ligt dat in het vereiste van
een geschrift een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties
van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen. De Hoge Raad gaat ver-
volgens over tot een mini-catalogus van voorbeelden, door te overwegen dat aan het
schriftelijkheidsvereiste in een aantal gevallen in ieder geval wel voldaan is. Dat is het
geval wanneer dewerknemer een arbeidsovereenkomst heeft ondertekendwaarin een
concurrentiebeding of enig ander geschrift waarin een concurrentiebeding als onder-
deel van arbeidsvoorwaarde voorkomt, is opgenomen. De werknemer heeft dan daar-
mee tot uitdrukking gebracht dat hij heeft kennisgenomen van het concurrentiebeding
zoals dat in schriftelijke vorm aan hem ter hand gesteld, en dat hij daarmee instemt.

2 Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, invoering Boeken 3, 5 en 6, Boek 6,
algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Kluwer, Deventer,1990, p.1581.

3 HR 28 maart 2008, JAR 2008/113, LJN BC0384 (Philips/Oostendorp).

3.2 Hoofdstuk 3

68



Vervolgens wordt ook voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste als in de arbeidsover-
eenkomst – of, zoals het geval was in de casus van de assistentaccountant, in een brief –
verwezen wordt naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden, waarin een concurrentiebe-
ding voorkomt en de werknemer zich door ondertekening akkoord heeft verklaard
met die arbeidsvoorwaarden. Ook in dat geval heeft de werknemer door die onder-
tekening tot uitdrukking gebracht dat hij heeft kennisgenomen van het concurrentie-
beding, zoals dat in schriftelijke vorm aan hem ter hand gesteld, en dat hij daarmee
instemt. De Hoge Raad voegt aan dit tweede voorbeeld nog toe dat voor de geldigheid
van het concurrentiebeding niet vereist is dat de bijgevoegde arbeidsvoorwaarde zelf,
waarnaar in de begeleidende brief wordt verwezen, door de werknemer is onderte-
kend. Evenmin is nodig dat de accoordverklaring op de brief uitdrukkelijk verwijst naar
de aanvaarding van het concurrentiebeding.

Naast deze twee uitgewerkte voorbeelden noemt de Hoge Raad nog een derde voor-
beeld. Het verschil met de twee voorgaande geschetste gevallen is dat in deze derde
casus niet aan het schriftelijkheidsvereiste wordt voldaan. Dat is namelijk het geval
wanneer de werknemer zich schriftelijk akkoord verklaart met de inhoud van een
document dat niet als bijlage in schriftelijke vorm is bijgevoegd en waarin een con-
currentiebeding voorkomt, tenzij de werknemer uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij
met het concurrentiebeding instemt. De Hoge Raad heeft dit laatste voorbeeld waar-
schijnlijk nog aan de praktijk meegegeven omdat de Advocaat-Generaal daarom in
punt 5.7. van zijn conclusie gevraagd had.

De Hoge Raad heeft in voormeld arrest geen overweging gewijd aan de verhouding
tussen de schriftelijke accordering door de werknemer (enerzijds) en het in artikel
7: 653 BW neergelegde correctiemechanisme, zoals de gehele of gedeeltelijke vernie-
tiging of de toekenning van een vergoeding, anderzijds. Advocaat-Generaal Verkade
heeft onder punt 4.12.6. van zijn conclusie in zeer voorzichtige bewoordingen die ver-
houding nog wel aan de orde gesteld. Hij bespreekt eerst (4.12.3) de bezwaren tegen
een “idealistische” benadering, die verdedigt dat de zwaarte van het concurrentiebe-
ding medebepalend zou kunnen zijn voor de aan het schriftelijkheidsvereiste nader te
stellen eisen. Dan voert hij hetmogelijke gezichtspunt aan dat dewerknemer altijd nog
een beroep op de – in het tweede en vierde lid van artikel 7:653 neergelegde –

onbillijke benadeling openstaat en dat daarom – in de glijdende schaal – de lat van het
schriftelijkheidsvereiste niet al te hoog gelegd zou behoeven te worden. Tegen dat
gezichtspunt pleitte, volgens de A-G zelf, de daarmee niet weggenomen, ja zelfs ver-
grote, onzekerheid voor dewerknemer en dewerkgever en ook de extra belasting voor
de werknemer, indien er een boetebeding in het spel is.

Daarna, drie jaar later, heeft de Hoge Raad een arrest gewezen inzake een eenzijdige-
wijzigingsbeding.4 De vraag luidde of een eenzijdige-wijzigingsbeding5 in de indivi-
duele arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen of dat zij ook mag voorkomen

4 HR 18 maart 2011, JAR 2011/108 (Monsieurs vs. Wegener), m.n. W.A. Zondag. De conclusie van
A-G Timmerman gaat in op de verschillende bijzondere bedingen.

5 Als bedoeld in artikel 7:613 BW.
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buiten de individuele arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld in een cao of bedrijfsregle-
ment, of anderszins. De Hoge Raad billijkte de incorporatie van een winstdelings-
regeling in de arbeidsovereenkomst, omdat ook daardoor voldoende tegemoet
gekomen wordt aan de eisen van rechtszekerheid en kenbaarheid en verder over de
inhoud en de reikwijdte van het beding geen enkele twijfel kan bestaan. Bovendien is
aan dewerknemer bescherming verleend door de zwaremaatstaf van artikel 7:613 BW
en het instemmingsrecht van de centrale ondernemingsraad.

In zijn conclusie vóór Monsieur/Wegener heeft de Advocaat-Generaal Timmerman,
sterker dan zijn voorganger in de op het concurrentiebeding betrekking hebbende
zaak uit 20086, bepleit dat het schriftelijkheidsvereiste bij eenzijdige wijziging van
bedingen enigszins soepel moet worden uitgelegd. Hij gaf als reden dat, naast de eis
van schriftelijkheid, de werknemer ook een sterkere bescherming heeft, doordat de
werkgever een zodanig zwaarwichtig belang bij de wijziging van arbeidsvoorwaar-
den moet hebben dat het belang van de werknemer dat door een wijziging wordt
geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

3.2.2 De literatuur over het concurrentiebeding en het eenzijdige-
wijzigingsbeding

In een noot bij dit arrest is door Zondag7 een vergelijking gemaakt tussen de ver-
schillende schriftelijkheidsvereisten, bij een eenzijdige-wijzigingsbeding, een proef-
tijdbeding, een uitzendbeding, een boetebeding en een concurrentiebeding. Naar de
mening van Zondag (en Loonstra)8 geldt voor de reikwijdte van het schriftelijkheids-
vereiste bij een eenzijdige-wijzigingsbeding dezelfde graad als bij een boetebeding
en een proeftijdbeding en een uitzendbeding. Een streng schriftelijkheidsvereiste
geldt voor het concurrentiebeding, omdat sprake is van inbreuk op een aan de werk-
nemer toekomend grondrecht, te weten het grondrecht op vrije keus van arbeid. Van
een beperking van een grondrecht is bij de andere bedingen geen sprake. Dat recht-
vaardigt een lichtere toets. Zondag merkt op dat de Hoge Raad in zijn uitspraak over
het schriftelijkheidsvereiste bij het eenzijdige-wijzigingsbeding zelf ook “drommels
goed” moet hebben geweten dat de werkelijke bedoeling van de indieners van het
amendement niet strookt met de interpretatie die de Hoge Raad nu geeft aan het
kenbaarheidsvereiste. De Hoge Raad lijkt (nu) uit te gaan van een objectief kenbaar
beding enwijkt op die manier af van de interpretatie die werd gegeven aan het schrif-
telijkheidsvereiste van het concurrentiebeding, waarbij juist uitgegaan werd van een
voor de individuele werknemer kenbaar beding. Aan het schriftelijkheidsvereiste ligt
immers volgens de Hoge Raad de gedachte ten grondslag dat in het vereiste van
geschrift een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties van
dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen.

6 HR 28 maart 2008, JAR 2008/113, LJN BC0384 (Philips/Oostendorp).
7 Noot bij HR 18 maart 2011, JAR 2011/108, JAR Geannoteerd, afl. 3 (13 mei 2011).
8 W.A. Zondag verwijst in zijn noot naar het door hem samen met C.J. Loonstra geredigeerde

boekwerk Arbeidsrechtelijke Themata 2010, p. 310 e.v.
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Konijn legt het verband tussen de diverse bedingen in een noot onder het arrest
Leeuwarden9 inzake een proeftijdbeding. Zij trekt de lijnen breder, door op te merken
dat bij de beschrijving van de ratio van het schriftelijkheidsvereiste bij proeftijd
meestal aangehaakt wordt bij de andere in de wet geregelde bedingen. Dan gaat het
volgens Konijn om het belang van de rechtspositie van de werknemer bij het uit-
zendbeding, de rechtszekerheid en de kenbaarheid bij het eenzijdige-wijzigingsbe-
ding en de mogelijkheid dat de werknemer de consequenties van het voor hem
bezwarende beding kan overwegen bij het concurrentiebeding en het boetebeding.
In het arrest van het gerechtshof Leeuwarden komen deze aspecten samen. Partijen
moeten duidelijkheid krijgen doordat het schriftelijkheidsvereiste bestaat. Ook wordt
door de eis van schriftelijkheid het belang van de werknemer beschermd dat hij niet
onvoorbereid geconfronteerd wordt met een onverwacht plotseling verlies van de
arbeidsplaats. Er zijn volgens Konijn redenen om verder te gaan dan het gerechtshof
doet. Een vergelijking met de andere in de wet geregelde bedingen leert dat de proef-
tijdbepalingen een minder verregaande bescherming bieden dan de bepalingen van
demeeste overige bedingen zoals het eenzijdige-wijzigingsbeding, het boetebeding en
zelfs het concurrentiebeding. Het eenzijdige-wijzigingsbeding kent buiten het vereiste
van de schriftelijkheid immers nog de maatstaf van de afweging van de zwaarwichtige
belangen van de werkgever en die van de werknemer. Datzelfde zou gezegd kunnen
worden van de regeling van het boetebeding in artikel 7:650 BW, dat uitgewerkte voor-
schriften geeft over de wijze waarop het boetebeding moet worden opgesteld. Daar-
naast bestaat nog de mogelijkheid voor de rechter om de boete te matigen. Dat geldt
ook voor het concurrentiebeding, dat door de rechter kan worden vernietigd. Maar de
regeling van het proeftijdbeding en het uitzendbeding komen er volgens Konijn
bekaaid af. Beide regelingen kennen geen andere waarborgen dan de schriftelijkheid.
Daarna volgt het onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst. Daarom is er vol-
doende reden om juist ten aanzien van beide bedingen verdergaande eisen te stellen.
Konijn komt tot de conclusie dat in beginsel het uitzendbeding en het proeftijdbeding
bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in de overeenkomst zelf zou moeten zijn
opgenomen. En als er in de toepasselijke cao of in de geïncorporeerde arbeidsvoor-
waardenregeling een proeftijd- of uitzendbeding is opgenomen, zou de werkgever de
verplichting moet hebben om uitdrukkelijk op het bestaan hiervan te wijzen. Boven-
dien, aldus Konijn, zal deze regeling ruim vóór het aangaan van de arbeidsovereen-
komst moeten zijn overhandigd en moet duidelijk zijn dat de werknemer met het
beding ofmet de regeling heeft ingestemd, waarbij de bewijslast dat het dewerknemer
duidelijk is (gemaakt) bij de werkgever ligt.

3.3 De terhandstelling van en de accordering met een beëindigingsvoorstel

De terhandstelling van algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van de
wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Artikel 6:233 BW bepaalt dat een
beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is, indien het gelet op de aard en de
overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand

9 Gerechtshof Leeuwarden 13 december 2011, JAR 2012/35, m.nt. Y. Konijn.
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gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandig-
heden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij. Het beding is ook
onredelijk bezwarend wanneer de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke
mogelijkheid heeft geboden van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De
gebruiker van algemene voorwaarden heeft aan de wederpartij deze laatste bedoel-
de mogelijkheid geboden als hij (onder andere) de algemene voorwaarden bij het
sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld.

De terhandstelling – geïsoleerd bezien en dus afgezien van de bij algemene voor-
waarden ook nog spelende problematiek van één of meer bedingen in een aantal
overeenkomsten of van de kern van de prestaties, beide ingevolge artikel 6:231 aanhef
en onder a BW – komt een paar keer in arbeidsrechtelijke rechtspraak aan de orde.

3.3.1 Terhandstelling?

Het gerechtshof Leeuwarden, in zijn arrest van 11 december 201210, heeft de terhand-
stelling van een beëindigingsovereenkomst gekoppeld aan de onderzoeksplicht van de
werkgever en diens daaruit voortvloeiende informatieplicht.

Het hof stelt voorop dat, wanneer een werkgever een werknemer een verklaring ter onderteke-
ning voorlegt die ten doel heeft de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindi-
gen, de werkgever niet uitsluitend uit de bereidheid van de werknemer tot het plaatsen van een
handtekening in de gegeven omstandigheden mag afleiden dat de werknemer akkoord gaan met
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet zich er met een redelijke mate van
zekerheid van vergewissen of de werknemer beseft dat zijn instemming wordt gevraagd met beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst, zonder een garantie op terugkeer, en of hij de mogelijke con-
sequenties van zijn instemming voor zijn rechtspositie overzag.

11
Dit betekent dat van de werkgever

mag worden verwacht dat hij de werknemer omtrent zijn rechtspositie volledige en juiste informa-
tie verschaft. Omdat de werkgever daarin tekort is geschoten, kan volgens het hof niet worden vol-
gehouden dat de wil van de werknemer bij het ondertekenen van de overeenkomst gericht was op
definitieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Vier omstandig-
heden wogen bij de totstandkoming van dat oordeel mee. Allereerst was de in het Nederlands
gestelde overeenkomst niet in vertaling aan de Duitse werknemers ter hand gesteld. Op de tweede
plaats waren de Duitse werknemers niet in de gelegenheid gesteld de tekst van de overeenkomst
met adviseurs te bespreken. Bovendien was aan de werknemers niet voorgehouden dat zij door
ondertekening van de geantedateerde overeenkomst valsheid in geschrifte zouden plegen. Ten
slotte had de werkgever verzuimd om de werknemers erop te attenderen dat zij recht hebben op
ontslagbescherming. Toetsing van het voorgenomen ontslag door het UWV zou in ieder geval
tot uitstel van het einde van de overeenkomst leiden in vergelijking met de door de werkgever
bewandelde weg. Voor dat laatstgenoemde aspect bevatte de door de werkgever geïnstigeerde
beëindigingsovereenkomst geen financiële compensatie.

Allereerst kunnen vragen worden gesteld bij het door het gerechtshof gebezigde
begrip terhandstelling. De bovenstaande casus wordt niet zozeer gekenmerkt door
het vraagstuk van terhandstelling in de zin dat dewerknemer niet of gehinderd kennis

10 Gerechtshof Leeuwarden 11 december 2012, JAR 2013/32 (LJN BY9401).
11 Gerechtshof Arnhem 20 juli 2010, JAR 2010/214.
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had kunnen van de beëindigingsovereenkomst, maar veeleer door het in het arbeids-
recht bestaande leerstuk van de verzwaarde instemming van de werknemer. De werk-
gever mag er immers niet gemakkelijk vanuit gaan dat de werknemer instemming
betuigt met een beëindigingsovereenkomst. De werkgever dient te onderzoeken of de
werknemer zijn instemming duidelijk en ondubbelzinnig geeft.12

3.4 Tweemaal leaseauto en leasereglement in de onderneming

Een tweede voorbeeld bestaat uit de uitspraken van het Leeuwardense gerechtshof
en de Utrechtse kantonrechter13 over een leaseauto en de aanvaarding van een lea-
sereglement.14 In het geval dat door het hof Leeuwarden werd berecht en waarin in
eerste instantie, door de kantonrechter, afwijzing van de wettelijke regeling op grond
van 6:245 BW was aangenomen, kwam het hof tot een oplossing, gebaseerd op de
redelijkheid. In de door de Utrechtse kantonrechter berechte casus beweegt de moti-
vering van de kantonrechter zich tussen enerzijds de instemming van de werknemer
met de leaseregeling en anderzijds de gebondenheid aan algemene voorwaarden
zoals neergelegd in artikel 6:232 en 233 aanhef en onder b BW.

3.5 Conclusie bij hoofdstuk 3

Zowel in de rechtspraak als in de literatuur wordt de nadruk gelegd op de achtergrond
van het vereiste van schriftelijkheid bij bepaalde bedingen: de werknemer moet de
consequenties van een voor hem bezwarend beding goed hebben begrepen. Bepleit
wordt om de eis van schriftelijkheid uit te breiden tot bedingenwaar geen schriftelijk-
heid is vereist.15 Door de twee A-G’s, Verkade en Timmerman, wordt het, in de rege-
ling van de algemene voorwaarden tot uitdrukking gebrachte, uitgangspunt behandeld
dat de eisen die gesteld worden aan de totstandkoming (waaronder schriftelijkheid)
minder zwaar behoeven te wegen, wanneer vervolgens de inhoud van de materiele
toets voldoende waarborgen biedt.16 Bij het concurrentiebeding is dat de onbillijke
benadeling en bij het eenzijdige-wijzigingsbeding zijn het de zwaarwegende belangen
van de werkgever tegenover de geschade belangen van de werknemer. Een variant
daarop is de communicerende-vatentheorie, die ervoor pleit om formele (schriftelijk-
heid vereisende) voorwaarden strikt toe te passen wanneer een beding geen enkele

12 HR 5 maart 1954, NJ 1955, 338; HR 17 januari 1969, NJ 1969, 251; HR 14 januari 1983, NJ 1983,
457; HR 5 maart 1988, NJ 1988, 582; HR 29 maart 1994, NJ 1994, 390; HR 1 april 2011, JAR 2011/
110: zie ook R.A.A. Duk, De Hoge Raad en het ontslag met wederzijds goedvinden, TRA 2011/34.
Duk vraagt zich af of duidelijk en ondubbelzinnig niet dubbelop is. Ik denk dat duidelijkheid net
iets meer slaat op hoe de boodschap van de zender eruitziet (zodat er ook los van het begrip door
de ontvanger min of meer objectieve eisen aan te stellen zijn) en ondubbelzinnigheid meer op de
ontvangst van de boodschap door de ontvanger (en zijn begrip).

13 Ktr. Utrecht 14 augustus 2002, JAR 2002/219.
14 Zij werden beide besproken in § 2.3.2.
15 Noot Y. Konijn bij Gerechtshof Leeuwarden 13 december 2011, JAR 2012/35.
16 A-G Verkade vóór HR 28 maart 2008, JAR 2008/113 en A-G Timmerman vóór HR 18 maart 2011,

JAR 2011/108.
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materiële bescherming kent, zoals bij het concurrentiebeding.17 Moeilijk aan te geven is
of de door de Hoge Raad aangebrachte afbakening van de vereiste schriftelijkheid in
de vele zich in de praktijk voordoende situaties mede ingegeven is door het bestaan
van materiële bescherming die aan de werknemer wordt geboden bij de inhoudelijke
toetsing van het concurrentiebeding en het eenzijdige wijzigingsbeding.18 Het duide-
lijkst is de Hoge Raad nog met de opmerking over de rol van de centrale onderne-
mingsraad als vorm van inhoudelijke bescherming voor de werknemer, in het kader
van de beoordeling of een eenzijdige-wijzigingsbeding daadwerkelijk in de arbeids-
overeenkomst staat. Het belang van de werknemer bij bescherming door middel van
formaliteit en door middel van inhoud zouden dus in het arbeidsrecht door elkaar
kunnen lopen. Dat maakt de vergelijking met de uitgangspunten van het algemene-
voorwaarden-recht lastig.

Zowel de eis van schriftelijkheid bij de totstandkoming van overeenstemming tus-
sen werkgever en werknemer over bepaalde bedingen als de bijzondere onderzoeks-
plicht van de werkgever bij het daadwerkelijk bereiken van overeenstemming tussen
werkgever en werknemer zijn in het arbeidsrecht bijzondere vormen van werkne-
mersbescherming. Beide passen ze niet, althans niet helemaal, in de wijze waarop het
algemene-voorwaardenrecht omgaat met de terhandstelling van (en de “accordering”
met) algemene voorwaarden en de bescherming tegen de inhoud ervan.19 Dat wil
evenwel nog niet zeggen dat ook de inhoudelijke toets van de onredelijke bezwarend-
heid niet voor het arbeidsrecht van belang kan zijn. Met name het uit de Richtlijn
93/13 EEG inzake oneerlijke bedingen voortspruitende transparantiebeginsel lijkt al,
zonder dat door de Nederlandse rechter een directe relatie met die Richtlijn gelegd
wordt, een zekere neerslag te krijgen in het studiekostenbeding: een bijzonder arbeids-
rechtelijk onderwerp dat het alleen al daarom verdient nader bekeken te worden. Dat
zal in hoofdstuk 4 gebeuren.

17 A.R. Houweling, Schriftelijke bedingen in het arbeidsrecht en de noodzakelijke devaluatie van het
schriftelijkheidsvereiste, in: J.H. Even e.a., Arbeidsrechtelijke bedingen, Sdu Uitgevers, ’s-Graven-
hage, 2012, p. 25 e.v.

18 J.M. van Slooten, Het wijzigingsbeding remixed, Bedingen in het arbeidsrecht in beweging, Sdu
Uitgevers, ’s-Gravenhage, 2010, p. 59 e.v., m.n. 65, maakt een schema van beschermingsinsten-
siteit, maar nam formele en materiele eisen tezamen.

19 Nog los van het gegeven dat de eis van schriftelijkheid van algemene voorwaarden niet meer
bestaat nu sinds 2004 de schriftelijkheidseis uit artikel 6:231 aanhef en onder a BW verdwenen is
(Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel d.d. 13 mei 2004, Stb. 2004, 210, inwerking-
getreden op 19 juni 2004, Stb. 2004, 285).
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HOOFDSTUK 4

De algemene voorwaarden, de
EU-Richtlijn 93/13 en het
studiekostenbeding

4.1 Het studiekostenbeding

Het studiekostenbeding is een voor dit onderzoek interessant arbeidsrechtelijk
beding. In de ontwikkeling van de beoordeling van dat beding schuilt, zonder dat
direct toepassing plaatsvindt van dewettelijke regeling van de algemene voorwaarden,
nochtans een oplossing van gerezen problemen door gebruikmaking van inhoudelijke
elementen uit de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Met een zekere
regelmaat komt in de arbeidsrechtelijke jurisprudentie een geschil over een studie-
kostenbeding voor.1 Richtinggevend voor de uitleg van zo’n studiekostenbeding is een,
al wat ouder, arrest van de Hoge Raad uit 1983.2 In die kwestie ging het om een stu-
dieovereenkomst binnen het kader van een doorlopende arbeidsovereenkomst, waar-
bij de werknemer gedurende de studieperiode het overeengekomen loon bleef
ontvangen, terwijl daartegenover als tegenprestatie stond dat hij de betreffende oplei-
ding diende te volgen.3 Bijzonder is – althans volgens de Hoge Raad – dat in een
dergelijke situatie de werkgever pas baat kan hebben van de studiewerkzaamheden
van zijn werknemer, nadat de studieperiode gedurende welke het loon werd doorbe-
taald, is afgelopen, enwel voor zover en voor zolang dewerknemer na beëindiging van
zijn studieperiode bij de werkgever in dienst blijft. Wordt de dienstbetrekking bij de
werkgever dadelijk na voltooiing van de studie beëindigd, dan kan niet gezegd wor-
den dat de betreffende studiewerkzaamheden ten bate van de werkgever zijn verricht.
De Hoge Raad heeft vervolgens enige piketpaaltjes geslagen, bestaande uit zowel drie
uitwerkingen van een tussen de werkgever en dewerknemer overeen te komen finan-
ciële regeling als ook drie bijzonderheden.

Volgens de Hoge Raad verzet het systeem van de wet zich niet zonder meer tegen een
financiële regeling tussen werkgever en werknemer, wanneer deze met drie aspecten
rekening houdt. Allereerst moet de tijdsspanne worden vastgesteld waarbinnen de
werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens
studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden. Op de tweede plaats moet

1 Over de periode 2001-2014 telde ik in het register van Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) drieën-
dertig (33) uitspraken.

2 HR 10 juni 1983, NJ 1983, 796 (Muller-Van Opzeeland).
3 De opleiding zou blijkens de door de Rb. geciteerde studie-overeenkomst plaatsvinden aan een

“bevoegde onderwijsinstelling”.
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worden bepaald dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk
na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode van studie aan de
werkgever zal moeten terugbetalen. Op de derde plaats moet deze terugbetalingsver-
plichting worden verminderd naar evenredigheid van het voortduren van de dienst-
betrekking gedurende de eerder bedoelde tijdsspanne. Een dergelijke regeling komt er
immers op neer dat het bedrag aan loon dat de werknemer uiteindelijk over de stu-
dieperiode geacht zal worden te hebben verdiend, in een evenredige verhouding staat
tot de duur van het dienstverband na afloop van de studie, in welke periode de stu-
diewerkzaamheden van de werknemer pas mede ten bate van de werkgever hebben
kunnen strekken.

Er zijn verder drie bijzonderheden. Ten eerste kunnen bijzondere wettelijke bepa-
lingen zoals die van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, aan een der-
gelijke financiële regeling tussen partijen wettelijke grenzen stellen. Bovendien, ten
tweede, zal, wil een zodanige regeling bij beëindiging van de dienstbetrekking bin-
nen een bepaalde tijd na afloop van de studie een verplichting tot terugbetaling van
de reeds gedurende de studieperiode ontvangen loonbedragenmeebrengen, deze voor
de werknemer zo ernstige consequentie duidelijk aan hem moeten zijn uiteengezet.
Ook, ten derde, zal bij een dergelijke regeling de werkgever onder omstandigheden in
strijd met de goede trouw handelen, als hij de werknemer op grond van de getroffen
regeling aan terugbetaling van ontvangen loonbedragen houdt, wanneer hij zelf het
initiatief tot beëindiging van de dienstbetrekking van de werknemer heeft genomen.
Aldus de Hoge Raad.

4.1.1 Duidelijke uiteenzetting

Het is de hierboven genoemde tweede bijzonderheid die in het kader van een onder-
zoek naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in het arbeidsrecht de aan-
dacht vraagt. Het gaat dan om de eis van de “duidelijke uiteenzetting” door de
werkgever van “voor de werknemer ernstige consequenties” van een terugbetalings-
verplichting van loon tijdens de studie. In de lagere jurisprudentie worden veelal stu-
diekostenovereenkomsten beoordeeld die niet (ook) de doorbetaling van het loon
kennen tijdens de arbeidsurenwaarin de studie-urenworden vervuld. Daarbij gaat het
om afspraken over de kosten van de studie (in de vrije tijd), maar niet over het studeren
tijdens het werk. De aard van de studiekostenovereenkomst is dus vaak anders dan de
door de Hoge Raad beoordeelde casus in het arrest Muller-Van Opzeeland.4 Deson-
danks komt de maatstaf van de ernstige consequenties voor de werknemer een enkele
keer ook in die door rechters beoordeelde studieovereenkomsten aan de orde. Het kost
vervolgens niet veel moeite om de door de Hoge Raad gebezigde “duidelijke uiteen-
zetting” uit te breiden tot (on)duidelijke bewoordingen.

4 Het gerechtshof ’s Gravenhage is van oordeel dat de criteria uit Muller-Van Opzeeland alleen van
toepassing zijn op verplichtingen van de werknemer tot terugbetaling van, tijdens een studie-
periode, genoten loon (gerechtshof ’s-Gravenhage 22 maart 2011, JAR 2011/150). Het gevolg is een
erg groot verschil tussen een klassieke terugbetaling (van loon, naar evenredigheid, met zes rele-
vante elementen) en een terugbetaling van enkel kosten, waarvoor niets geldt, behalve redelijk-
heid en billijkheid.
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4.1.2 Onduidelijke bewoordingen

Een voorbeeld vormt de volgende bepaling in een bij de arbeidsovereenkomst beho-
rend personeelsreglement:

“Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer is de werknemer
verplicht de door de huidige werkgever betaalde opleidingskosten aan de werkgever
terug te betalen. Onder opleidingskosten worden de volgende zaken verstaan:
– Les en examengeld
– Reiskosten
– Boeken
– Verzuimuren
– Noodzakelijke verblijfskosten.”

De kantonrechter Haarlem5 vindt het in het reglement gebruikte woord “verzuim-
uren” onduidelijk, terwijl het terugbetalen van les- en examengeld, reiskosten, boeken
en noodzakelijke verblijfskosten wel de toets van de norm van goed-werkgeverschap
en de maatstaf van redelijkheid en billijkheid kan doorstaan. De kantonrechter komt
tot zijn oordeel over de onduidelijkheid van dat ene woord “verzuimuren” in het
beding door te overwegen 1. dat de werknemer geen vragen gesteld heeft over terug-
betalingsregeling, maar (alleen) over de studiekostenregeling, 2. dat uit geen van de
door de werknemer gestelde vragen blijkt dat zij zich destijds bewust was van de
zware consequentie van het woord “verzuimuren”, 3. dat de werkgever niet heeft
gesteld en ook niet heeft aangeboden te bewijzen dat duidelijk aan de werknemer
meegedeeld is dat de nieuwe regeling inhield dat zij ook haar loon over alle studie-
uren zal moeten betalen en 4. dat de werknemer met verve heeft betwist dat zij dit
zo heeft begrepen en dat het er daarom door de kantonrechter voor moet worden
gehouden dat aan de strenge voorwaarden voor een verplichting tot terugbetaling
van loon niet is voldaan.

4.1.3 Twee studieregelingen in de onderneming

Als uitbreidingsvariant op het duidelijk wijzen op de ernstige consequenties kan de
onduidelijke situatie gezien worden in het geval in een onderneming twee – in een
personeelshandboek opgenomen – regelingen gelden, te weten het volgen van een
studie op verzoek van de werknemer en het volgen van een her- of bijscholings-
cursus op verzoek van de werkgever, met verschillende financiële regimes. Ook in de
keuze tussen die twee moet de werkgever de gevolgen duidelijk kenbaar maken aan
de werknemer en met de werknemer duidelijk afspreken, welke regeling van toepas-
sing is. Het gaat immers om een studiekostenbeding, waarvan de gevolgen duidelijk
kenbaar moeten zijn voor de werknemer.6

5 Ktr Haarlem 9 juli 2008, JAR 2008/303.
6 Ktr. Rotterdam 11 maart 2011, LJN BQ4403, JAR 2011/123.
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4.1.4 De voor de werknemer gunstigste regeling

Vervolgens komt, nog steeds in dezelfde uitspraak7, ook de concrete afspraak over
de concrete cursus aan de orde. De werkgever treft het verwijt dat, hoewel tussen par-
tijen overleg is geweest over het volgen van de opleiding en de werknemer het
inschrijfformulier heeft ondertekend, niet gebleken is dat de werkgever met de
werknemer duidelijk heeft afgesproken welke regeling in dit geval van toepassing is.
Dit verzuim dient voor rekening en risico van de werkgever te komen en de kan-
tonrechter oordeelt dat daarom van de voor de werknemer gunstig(st)e regeling zal
worden uitgegaan. In dit geval is de meest gunstige regeling de regeling her- en bij-
scholingscursussen op initiatief van de werkgever. Uitgangspunt van deze regeling is
dat de kosten volledig voor rekening van dewerkgever komen: bij vertrek binnen twee
jaar na afloop van deze cursus is de werknemer niet verplicht (een deel van) deze
kosten aan de werkgever terug te betalen.

4.1.5 Totale cursuskosten

Een bepaling die inhoudt dat, indien op verzoek van de werknemer de arbeidsover-
eenkomst wordt beëindigd, de totale cursuskosten op de werknemer worden ver-
haald, zonder dat duidelijk wordt wat de totale cursuskosten inhouden, kan, evenals
in de twee vorige voorbeelden het geval was, geplaatst worden in de sleutel van de
verplichting van de werkgever de werknemer duidelijk te wijzen op ernstige conse-
quenties van de studiekosten.8 De kantonrechter is van oordeel dat onder cursuskosten
dienen te vallen de (directe) kosten die door de werkgever zijn gemaakt ten behoeve
van de door de werknemer gevolgde opleiding, nu het gebruikelijk is dat dergelijke
kosten onder zo’n beding vallen. Dit betreft derhalve de kosten voor studieboeken en
cursusgeld. Dit zijn ook de kostenwaarmee dewerknemer rekening diende te houden.
Slechts indien partijen hierover vooraf duidelijke afspraken hadden gemaakt, kan
hiervan worden afgeweken. De werkgever had in dat geval vooraf aan de werknemer
aan moeten geven welke andere kosten allemaal verrekend zouden worden, wanneer
op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigd zou worden.

4.2 Beëindiging op initiatief werknemer

Bij de beoordeling van geschillen tussen een werkgever en werknemer over een
tussen hen overeengekomen studiekostenbeding is een vaker voorkomende vraag of
de arbeidsovereenkomst geëindigd is op initiatief van de werknemer. De vraag maakt
onderdeel uit van de drie zogenoemde uitzonderingen die door de Hoge Raad in zijn
arrest Muller- Van Opzeeland in 1983 zijn ontwikkeld. Regelmatig wordt in een
studiekostenbeding niet het bijzondere geval van de ontslagname door de werknemer
uitgewerkt, maar wordt in de gekozen bewoordingen gebruikgemaakt van een neu-
trale term voor de inwerkingtreding van een terugbetalingsregeling te weten “indien

7 Ktr. Rotterdam 11 maart 2011, LJN BQ4403, JAR 2011/123.
8 Ktr. Heerenveen 13 oktober 2010, JAR 2011/28.
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de werknemer uit dienst treedt”. Zo’n formulering kan in beginsel ook inhouden dat
de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzegt en zij omvat ook de
situatie dat werknemer en werkgever samen tot het oordeel komen dat de dienstbe-
trekkingmaar beter niet kanworden voortgezet. De vraag is dan vervolgens of een stu-
diekostenbeding met een zinsnede als hierboven vermeld (“indien de werknemer uit
dienst treedt”) ook zo ruim – en in het nadeel van de werknemer – moet worden uit-
gelegd.

4.3 Een rol voor het vertrouwensbeginsel

Bij de uitleg van het studiekostenbeding vraagt een tekst die niet nauwkeurig genoeg
is om problemen, zoals onder andere blijkt uit de zaak die speelde bij de kanton-
rechter in Den Haag.9 De arbeidsovereenkomst kent de volgende bepaling: “Indien
de werknemer externe cursussen of trainingen volgt en deze door de werkgever zijn
erkend, zal de werkgever de kosten daarvan betalen of vergoeden. Indien de werkne-
mer binnen 36 maanden nadat de kosten als bedoeld in de vorige volzin zijn vergoed
of betaald, uit dienst treedt, dient de werknemer voor iedere nog niet verstreken
maand van deze 36-maandsperiode een bedrag aan de werkgever te betalen gelijk aan
1/36 deel van de oorspronkelijke vergoeding of betaling. De werkgever is ter zake
gerechtigd tot verrekening over te gaan met aan de werknemer toekomende
bedragen”.

Uit de casus blijkt dat een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst niet
door de werkgever werd verlengd, en dat aan de werknemer cursuskosten in rekening
werden gebracht. Het studiekostenbeding regelde niets over die vorm van eindiging.
De werknemer verdedigde het standpunt dat, omdat het beding op initiatief van de
werkgever in de arbeidsovereenkomst was opgenomen en ook door haar was gefor-
muleerd, een eventuele onduidelijkheid over de bedoeling van het beding voor reke-
ning en risico van dewerkgever diende te komen. De kantonrechter nam dit standpunt
niet direct over, maar overwoog dat niet zonder meer in de tekst van het beding te
lezen viel dat de werkgever het beding kennelijk ruimer bedoelde en ook (gedeelte-
lijke) terugbetaling van de voor haar rekening gekomen studiekosten van de werkne-
mer verlangde, indien de arbeidsovereenkomst na verloop van het eerste jaar niet
verlengd zou worden. Bovendien, aldus de kantonrechter, is die ruimere bedoeling van
de werkgever ook niet, voorafgaand aan de indiensttreding van de werknemer, met
elkaar besproken, zodat dit voor de werknemer ook niet kenbaar is geweest of had
moeten zijn. Deze redenering werd door de kantonrechter gegoten in de mal van 3:35
BW en toegespitst op het antwoord op de vraag of de werknemer het beding, gelet
onder andere op het ontbreken van iedere verdere toelichting op het beding door de
werkgever, in redelijkheid ook zo kon en mocht opvatten.

9 Ktr. ’s-Gravenhage, 23 februari 2011, LJN BQ3460.
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4.4 Haviltexen

Langzaamaan blijkt het arsenaal van middelen voor de beoordeling van een ondui-
delijke uitleg met het oog op de gevolgen van een studiekostenbeding zich uit te brei-
den. Naast toepassing van goed-werkgeverschap en het vertrouwensbeginsel komt
ook de (Haviltex-) uitleg van een studiekostenbeding voor. Het Haagse hof10 overwoog
dat niet alleen naar de taalkundige uitleg van de bepalingmoet worden gekeken, maar
ook naar de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en
gedragingenmochten toekennen en naar hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van
elkaar mochten verwachten, onder verwijzing naar het Haviltex-arrest.11

4.5 Nadeel voor een partij: uitleg contra proferentem

Bij de uitleg van het studiekostenbeding behoeft het uitleggen in het nadeel van een
partij geen deel uit te maken van het beoordelingsproces. De Haviltexformule en de
cao-uitlegformule hebben geen (expliciete) betrekking op processuele of economi-
sche voor- of nadelen voor een partij. De uitleg contra proferentem is wellicht een
uitzondering. Een enkele keer komt een overweging voor waarin uitleg van een
studiekostenbeding in het nadeel van een partij, de werknemer, wordt geweigerd
en waarbij gewezen wordt op de omstandigheid dat de werkgever het beding heeft
geformuleerd.12 In dit door het gerechtshof Leeuwarden beoordeelde geval komt het
aangevoerde wilsgebrek (van misbruik van omstandigheden) bij de ontslagname
niet meer aan de orde. Het hof overwoog dat de overeenkomst niet voorziet in de
situatie dat de werknemer de arbeidsovereenkomst tijdens de opleiding opzegt en
dat zonder bijkomende feiten en omstandigheden er geen grond is de door de werk-
gever opgestelde althans de door haar gehanteerde overeenkomst in het nadeel van
de werknemer uit te leggen.

4.6 Niet besproken, niet kenbaar

De werkgever kan worden tegengeworpen dat de door hem kennelijk ruimer
bedoelde terugbetalingsverplichting niet zonder meer in de tekst van het beding
valt te lezen en ook niet is besproken en niet voor de werknemer kenbaar is geweest
of had moeten zijn.13

10 Gerechtshof ’s-Gravenhage 22 maart 2011, LJN BQ3252, r.o. 9. Zie daarover D.J. Buijs, De kanton-
rechter legt studiekostenbeding taalkundig uit; beding niet in overeenstemming met Muller/Van
Opzeeland, TRA 2012/27 (afl.3), p. 20 e.v.

11 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635.
12 Gerechtshof Leeuwarden 5 juli 2011, LJN BR0372.
13 Ktr. Leiden 23 februari 2011, LJN BQ3460; D.J. Buijs, De kantonrechter legt studiekostenbeding

taalkundig uit; beding niet in overeenstemming met Muller/Van Opzeeland, TRA 2012/27 (afl.3),
p. 21, plaatst de uitspraak van de Leidse kantonrechter ook in de sfeer van de Haviltex-uitleg.
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4.7 Gemiste kans voor Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in 2013 een kans gehad zich over de duidelijkheid van een stu-
diekostenbeding uit te laten, maar heeft deze niet benut. In zijn conclusie voor het
arrest van de Hoge Raad d.d. 1 november 201314, noemt de A-G Van Peursem de
gedachte aansprekend dat de onduidelijkheid in de formulering van een beding
meestal voor rekening van de werkgever komt. De A-G had de Hoge Raad (overigens)
opgeroepen om in een obiter dictum aan te geven of de criteria uit het Muller-Van
Opzeeland-arrest ook gelden buiten de context van terugvordering van loon, dus voor
studiekosten in enge zin. Bovendien riep hij de Hoge Raad op een oordeel te geven over
de goede trouw als bedoeld in het arrest Muller-Van Opzeeland, zodat duidelijk zou
kunnenworden gemaakt of gedoeld is op de aanvullende of derogerende werking van
de redelijkheid en billijkheid. Beide verzoeken werden niet gehonoreerd, omdat de
Hoge Raad de zaak afdeed met artikel 81 lid 1 RO.

4.8 Conclusie bij hoofdstuk 4

In de lagere rechtspraak over het studiekostenbeding zijn voorbeelden te vinden van
een andere benadering dan door de Hoge Raad in 1983 is ingezet. In elk geval in twee
zaken is er sprake van dat de rechter de blik sterk richt op de totstandkoming van
het beding: de ernstige consequenties voor de werknemer zijn onduidelijk althans
niet duidelijk genoeg uiteengezet. Ook komt een sterk op een contra-proferentem-
uitleg lijkende beoordeling in het voordeel van de werknemer aan de orde. De sanctie
op een onduidelijk beding is een aanpassing aan een voor de werknemer gunstigste
regeling.

Een duidelijk eenduidige rechtsnorm valt in de hierboven besproken rechtspraak
over het studiekostenbeding niet te ontwaren. In het ene geval hanteert de kanton-
rechter de in artikel 7:628 BW neergelegde norm van de rekening en het risico en in
het andere geval past hij de vertrouwensleer toe die voortspruit uit het bepaalde in
artikel 3:33 e.v. BW. In een derde geval wordt gebruik gemaakt van goed-werk-
geverschap en redelijkheid en billijkheid. In een vierde geval wordt ge-Haviltex-t.
Ook passeert misbruik van recht. De gebruikmaking van vijf verschillende normen
draagt niet bij aan rechtszekerheid voor werkgever en werknemer die een geschil
over de onduidelijkheid van een studiekostenbeding aan de rechter voorleggen.15

Zijn in dit hoofdstuk en in de vorige twee hoofdstukken het concurrentiebeding,
het eenzijdige-wijzigingsbeding alsmede de terhandstelling bij leaseauto en het stu-
diekostenbeding de revue gepasseerd, in het volgende hoofdstuk zal aandacht moe-
ten worden besteed aan een hele specifieke situatie. Het betreft de gevallen waarin

14 Conclusie OM, ECLI:NL:PHR:2013:1112, vóór HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1081, JAR
2013/299 (Wolfs Advocaten/Van Hoof), m.n. p. 2.7 en 2.22.

15 Het studiekostenbeding zal, nadat eerst (in hoofdstuk 5) bestudeerd is hoe het Duitse recht
ermee omgaat, verderop in deze studie (§ 8.2) opnieuw de revue passeren.
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de werknemer van zijn werkgever geld leent of aan zijn werkgever geld leent en de
bedenktermijn in de huidige Wet werk en zekerheid, die sterke trekken vertoont van
de bedenktermijnen in het consumentenrecht.

4.8 Hoofdstuk 4
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HOOFDSTUK 5

De werknemer als consument
onder huidig recht

5.1 De werknemer als consument

Deze studie richt zich in hoofdzaak op de in Boek 6 van het BW opgenomen regeling
van de algemene voorwaarden in verbinding met het arbeidsrecht. Maar ook andere,
bijvoorbeeld in Boek 7 van het BW neergelegde, delen van het consumentenrecht
hebben hun invloed nu al op het arbeidsrecht. Te noemen zijn de lening van de werk-
gever aan de werknemer privé, bijvoorbeeld voor schulden van de werknemer, maar
wellicht ook voor werkgerelateerde studiekosten, en de lening van de werknemer aan
de werkgever. Daarnaast is er de bedenktermijn van veertien (of 21) dagen die de
werknemer ter beschikking staat na het sluiten van een zogenoemde beëindigings-
overeenkomst. In de volgende paragrafen van hoofdstuk 5 volgen drie zijstapjes.

5.2 Lening van werkgever aan werknemer

In sommige gevallen krijgt de werknemer naast zijn status van werknemer ook de
onmiskenbare status van consument. Een voorbeeld is het geval van de lening die
door de werkgever aan de werknemer wordt verstrekt, teneinde de werknemer in
de gelegenheid te stellen door hem in privé1 aangegane schulden te betalen. De
werknemer is dan officieel consument in de zin van artikel 7:57 lid 1, aanhef en
onder a BW, terwijl zijn werkgever kredietgever is in de zin van artikel 57 lid 1,
aanhef en onder b BW. Zo een lening is van een ander kaliber dan de (renteloze)
lening die de werkgever verstrekt om de werknemer in staat te stellen een studie te
volgen en die pas bij het einde van de arbeidsovereenkomst, onder bepaalde voor-
waarden, wordt verrekend (en in beginsel ook kan worden verrekend vanwege het
bepaalde in artikel 7:632 lid 1 BW). De wetgever heeft recentelijk onder ogen gezien
dat een lening die geen direct verband meer houdt met de arbeidsrelatie problema-
tisch kan zijn.

1 De werkgever kan ook een renteloze lening verschaffen voor door de werknemer in die hoeda-
nigheid aangegane schulden (voorbeeld: kosten van de beroepsopleiding advocatuur, kenbaar uit
gerechtshof ’s-Gravenhage 22 maart 2011, JAR 2011/150).
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In artikel 1:20 van de Wet op het financieel toezicht waren, en, sinds 11 juni 2011, zijn
in het BW en de Wet op het consumentenkrediet bepalingen opgenomen over het
krediet dat de werkgever aan de werknemer verleent.2 De bepalingen waren nodig,
omdat een werkgever die een lening verstrekt aan zijn werknemer kan wor-
den beschouwd als een kredietgever in de zin van artikel 7: 57 lid 1 onder b BW:
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteiten krediet verleent of toezegt. De bestaande regeling van
de kredietovereenkomst in de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) diende te wor-
den aangepast vanwege een Europese Richtlijn.3 De Richtlijn beoogt zowel een bijdrage
te verlenen aan de goede werking van de interne markt als ook om bescherming aan
de consument te bieden bij het sluiten van kredietovereenkomsten. De eerste doel-
stelling werd ingegeven door het streven belemmeringen voor de interne markt en
concurrentievervalsing tegen te gaan. Met behulp van de richtlijn wordt de nationale
wetgeving van de lidstaten geharmoniseerd. De tweede doelstelling is ingegeven door
het streven het vertrouwen van de consument niet te schaden en het vrije verkeer
van kredietaanbiedingen voor zowel kredietgevers als kredietnemers optimaal te laten
functioneren.

De volledige harmonisatie die de richtlijn beoogt tot stand te brengen leidt ertoe dat
op het terrein van de kredietverlening in de gehele Europese Unie éénzelfde rege-
ling zal gelden. De consument kan erop vertrouwen dat hij overal in de Europese
Unie éénzelfde bescherming geniet, en de kredietgever weet dat hij bij het aanbie-
den van consumentenkrediet in de verschillende lidstaten van Europese Unie steeds
een samenstel van regels kan naleven. De regering betoogt dat de implementatie van
de richtlijn voor Nederland geen vermindering van het beschermingsniveau mee-
brengt en dat de richtlijn er juist voor zorgt dat de consument in de toekomst beter
zal worden beschermd.4 De privaatrechtelijke, beschermende, bepalingen betreffen
precontractuele informatieverplichtingen en ook voorschriften betreffende de vorm
en inhoud van de consumentenkredietovereenkomst en de daaruit voortvloeiende
rechten van de consument en de kredietgever. Daaronder valt het recht voor de con-
sumenten om de kredietovereenkomst voor onbepaalde tijd kosteloos te beëindigen
(artikel 7:65 BW) alsmede een herroepingsrecht dat de consument het recht geeft
de consumentenkredietovereenkomst binnen 14 dagen nadat deze is afgesloten, zon-
der opgave van reden te beëindigen (artikel 7:66 BW). Dit herroepingsrecht heeft
inmiddels ook zijn intrede gedaan in het Nederlandse arbeidsrecht en komt hieron-
der, bij 5.4, aan de orde.

2 M. de Muynck en J.M. van Poelgeest, het aanbieden van consumentenkrediet na Richtlijn 2008/
48/EG: de Nederlandse en Belgische regelgeving aan elkaar getoetst; Tijdschrift voor Consumen-
tenrecht en handelspraktijken 2012-2 , p. 59.

3 Richtlijn 2008/48/EEG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april
2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten.

4 Kamerstukken II 2009-2010, 32 339, nr. 6, p. 6.
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Dat de richtlijn uitgaat van volledige harmonisatie brengt inperking mee van de
ruimte die de lidstaten hebben om een eigen nationale beleid te voeren op het ter-
rein van het consumentenkrediet. Naast deze inperking staat evenwel een zekere
mate van vrijheid die de Richtlijn 2008/48 op een aantal punten de lidstaten laat.
Lidstaten kunnen, op grond van artikel 2 lid 2 van de Richtlijn, deze op een aantal
kredietovereenkomsten niet van toepassing laten zijn. Ook een gedeeltelijke toepas-
selijkheid is mogelijk. Artikel 2 lid 5 en artikel 2 lid 6 van de Richtlijn 2008/48 bie-
den de lidstaten de mogelijkheid om de in de richtlijn opgenomen regels inzake
kredietreclame, informatieverstrekking, de inhoud van de kredietovereenkomst en
de vervroegde aflossing slechts gedeeltelijk van toepassing te verklaren ten aanzien
van twee typen kredietovereenkomsten. Daarnaast mogen de lidstaten de toepas-
sing van de bepalingen betreffende de kredietwaardigheid geheel uitsluiten. Daar-
voor kan een tweetal kredietovereenkomsten in aanmerking komen. Eén daarvan
zijn de kredieten die worden aangeboden tegen kosten die lager zijn dan op de markt
gebruikelijk, door een organisatie die geen winst maakt en is opgericht tot weder-
zijds nut van een specifieke groep leden (bijvoorbeeld werknemers), een bij de wet
bepaalde sociale rol vervult en uitsluitend spaargelden van zijn leden beheert en aan
hen financieringsmogelijkheden biedt. De tweede wordt gevormd door de krediet-
overeenkomst waarbij de kredietgever de consument uitstel van betaling verleent ten
aanzien van de verplichtingen die voortvloeien uit de bestaande kredietovereenkomst.
Van beide is geen gebruikgemaakt omdat de onder a genoemde kredieten in Nederland
niet voorkomen en de tweede categorie al door bestaande Nederlandse wetgeving
wordt beheerst.

Van de mogelijkheid om de kredieten van de werkgever aan de werknemer uit te
sluiten is door Nederland gebruikgemaakt. Ingevolge artikel 7:58 BW is Titel 2A in boek
7 BW niet van toepassing op kredietovereenkomsten waarbij het krediet als neven-
activiteit door een werkgever rentevrij of tegen een jaarlijks kostenpercentage dat
lager is dan gebruikelijk op de markt, aan zijn werknemers wordt toegekend en die
niet aan een publiek in het algemeen worden aangeboden. Als redenen voor deze uit-
sluiting geeft de regering dat zij past in het kader van de beleidsruimte die door de
Richtlijn 2008/48 wordt geboden en dat de uitsluiting aansluit bij een bestaande prak-
tijk waarin werkgevers hun werknemers met financiële problemen kunnen onder-
steunen.5

Het is de vraag of deze redengeving overtuigt. De nadruk ligt op de omstandigheid
dat een werkgever kredieten aan de werknemer verstrekt onder voorwaarden die
gunstiger zijn dan op de markt gebruikelijk is. Er is kennelijk geen onderzoek gedaan
naar de praktijk van deze leningen. Uit de schaarse jurisprudentie en uit in de vak-
literatuur verschenen artikelen kan de door de regering getrokken conclusie niet
worden gehaald. Een enkele keer komt het voor dat in een rechtszaak tussen werk-
gever en de werknemer een lening aan de orde is6, maar weinig is bekend over de

5 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 2009-2010, 32 339, nr. 3, p. 15.
6 Gerechtshof Arnhem 30 juni 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BK4242.
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wijze waarop de schuldenworden afgelost en hoe, na een ontbinding van de arbeids-
overeenkomst, bijvoorbeeld door verrekening van een door de rechter toegekende
ontslagvergoeding met de schuld, daarmee wordt omgegaan.7 Mogelijkerwijs ligt de
verklaring hiervoor in de omstandigheid dat, behalve bij het einde van de arbeids-
overeenkomst, verrekening door de werkgever van zijn schuld ter zake van het uit te
betalen loon slechts toegelaten is met de vordering op de werknemer bestaande uit
voorschotten op het loon die door de werkgever in geld aan de werknemer zijn ver-
strekt, mits daarvan schriftelijk blijkt.8 Ook is mogelijk dat de verrekening plaats-
vindt, omdat de schuld het bedrag vormt van hetgeen op het loon te veel is betaald.9

Ofschoon de regering van deze concrete arbeidsrechtelijke bepalingen in boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek geen melding maakt, zouden zij in ieder geval wel als recht-
vaardiging kunnen dienen voor de twee door de regering gebruikte algemenere argu-
menten dat voorschriften over precontractuele informatie en over de inhoud van het
contract te ver zouden strekken voor een lening van eenwerkgever aan dewerknemer
en dat de mogelijkheid van tussentijdse opzegging en het recht op ontbinding niet bij
deze overeenkomst past.10 Een uitzondering zou kunnen gelden voor de vordering die
op grond van de in artikel 6:127 lid 2 BW neergelegde bepaling dat de prestatie die
de werkgever van de werknemer te vorderen heeft, niet beantwoordt aan zijn schuld
jegens de werknemer. De werkgever is dan niet bevoegd de lening te verrekenen met
het loon. Ook is nog niet uitgemaakt of een lening van dewerkgever aan dewerknemer
een natuurlijke verbintenis is. Ook dan zal de bevoegdheid om te verrekenen ont-
breken.11 Hoe, ten slotte, moet worden omgegaanmet een lening die dewerkgever zijn
werknemer verschaft om deze in de gelegenheid te stellen door de werkgever voor-
geschoten studiekosten terug te betalen, zal verderop in dit onderzoek besproken
worden (hoofdstuk 7).

Door de uitsluiting van de geldlening van de werkgever aan de werknemer uit de
nieuwe Wet op de kredietovereenkomst zijn, hoewel de werkgever kredietgever is
en de werknemer consument is, de uit die wetgeving voortspruitende rechten en
plichten derhalve niet van toepassing.

5.3 Lening van werknemer aan werkgever

Een lening van de werknemer aan zijn werkgever, bijvoorbeeld in het geval de werk-
gever over onvoldoende middelen beschikt om een schuld te voldoen en de werkne-
mer, uit angst zijn baan te verliezen, een bedrag aan zijn werkgever leent, komt in de

7 De kantonrechter in Amsterdam (5 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1035) achtte een boete-
beding in een geldleningsovereenkomst nietig op grond van de WCK.

8 Zie artikel 7:632 lid 1 aanhef en onder c BW.
9 Zie artikel 7:632 lid 1, aanhef en onder d BW.
10 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2009-2010, 32 339, nr. 3, p. 14.
11 MvA, Tweede Kamer, Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6,

Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, p. 494 (onder artikel 6.1.10.4.).
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rechtspraak voor in het raam van het zogenoemde negatief loon.12 Dit negatief loon
is in het kader van belastingrechtspraak ontwikkeld voor terugbetalingen of andere
betalingen door de werknemer aan de werkgever. Deze doen zich voor wanneer ont-
vangen loon ten onrechte is genoten en moet worden terugbetaald, dan wel boetes
en schadevergoeding verschuldigd zijn, doordat de werknemer een op hem rustende
verplichting niet nakomt of de werknemer bijdraagt in de verstrekking in natura
van zijn werkgever.13 Minder nog dan bij een lening van de werkgever aan de werk-
nemer zal in de omgekeerde situatie, waarbij de werknemer aan de werkgever leent,
sprake zijn van een beroepsmatige vorm van uitlenen van geld. Waarschijnlijk zal in
de meeste gevallen sprake zijn van een incidentele vorm van hulpverlening en van
bijschieten, ook al zal het karakter van de lening niet echt vrijwillig zijn, zoals blijkt
uit de hierboven aangehaalde casus van de werknemer die een bedrag leent aan zijn
werkgever, waarop deze vervolgens failliet gaat.

5.4 De bedenktermijn van de artikelen 7:670b lid 2 en 7:671 lid 2 BW

De bedenktijden uit de koop op afstand14, de timesharing15 en de koop van onroerende
zaken16 hebben de regering ertoe aangezet deze bijzondere vorm van voor consu-
menten17 ingevoerde bescherming ook in het arbeidsrecht te introduceren.18 De ratio
achter de bedenktermijn is tweeërlei: enerzijds aansluiting zoeken bij het consumen-
tenrecht19 en met name de koop op afstand bij consumentenkoop, en anderzijds voor-
komen dat werkgever en werknemer “in een juridische procedure verzeild raken om
een mogelijk overhaast gegeven, onder druk of in emotionele toestand tot stand
gekomen, instemming ongedaan te maken.”20

12 HR 10 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:3, m.nt. A.O. Lubbers in Ars Aequi, AA 2014-april 2014
p. 297.

13 Conclusie A-G voor HR 8 april 2011, BNB 2011/147.
14 Het (inmiddels, samen met de Colportagewet, vervallen) artikel 7:46d BW: zeven werkdagen en

in enkele gevallen drie maanden na ontvangst van de zaak, recht van koper de overeenkomst te
ontbinden.

15 Artikel 7:48c BW: tien dagen (en maximaal drie maanden) na terhandstelling van de akte of een
afschrift daarvan. Recht van de koper te ontbinden.

16 Artikel 7:2 lid 2 BW : gedurende drie dagen na de terhandstelling heeft de koper het recht de
koop te ontbinden.

17 Artikel 7:2 lid 1 BW bepaalt immers dat de bedenktermijn alleen door die koper mag worden
ingeroepen die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf. Idem bij artikel 7:48a aanhef en onder c. En zo bepaalt artikel 7:46a aanhef en onder de
letter b dat de koop op afstand is de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.

18 Zie ook S.F. Sagel, De bedenkelijke bedenktermijnen in Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, TRA
2014/27, p. 33 e.v.

19 De regering schrijft in de Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 27:
“Hiermee wordt aangesloten bij de regels die gelden voor bedenktijd bij koop op afstand bij
consumentenkoop”.

20 MvT, Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 27.
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De bedenktijd zou gezien kunnen worden als een vreemde eend in de bijt, afkomstig
uit een aan het arbeidsrecht vreemd consumentenrecht.21 Toch valt die “cultuur-
shock”mee als wordt bedacht dat ook bij de overeenkomst van aanneming van werk
een bedenktijd bestaat. Indien aanneming van werk de bouw van een woning betreft
bestaande uit een onroerende zaak of een bestanddeel daarvan, in opdracht van een
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, moet
zo’n overeenkomst niet alleen schriftelijk worden aangegaan, maar kan de opdracht-
gever drie dagen na de terhandstelling van de akte de overeenkomst ontbinden.22

5.5 De werknemer-leaseautoberijder in algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van autoleasemaatschappijen komt, naast de cliënt
met wie de leasemaatschappij een (of meer) contract(en) aangaat of zal aangaan, de
zogenoemde berijder voor. Dat kan en zal veelal een werknemer zijn. De berijder
heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de cliënt. Het venijn zit in de staart, te
weten het laatste artikel, van de algemene voorwaarden dat gaat over het inleveren
van de huurauto door de berijder, over de schoonmaakkosten en over de kosten van
inname door een derde. Bij de inlevering van de huurauto door de werknemer dient
door deze een innameformulier voor akkoord te worden getekend. De in de alge-
mene voorwaarden gevonden constructie is dat de werknemer namens de werkge-
ver (die cliënt is) tekent. Schoonmaakkosten komen (bijgevolg) voor rekening van de
werkgever en de kosten van inname van de huurauto eveneens.

5.6 Conclusie bij hoofdstukken 2, 3, 4 en 5

Worden de hierboven gesponnen draden samengetrokken, dan blijkt van een grote
verscheidenheid aan opvattingen. Onmiskenbaar is er een zekere invloed van de rege-
ling van algemene voorwaarden op arbeidsrechtelijke vraagstukken. De schrik voor
het “verbod” in artikel 6:245 BW zit er duidelijk in. Menige rechter waagt het niet de
sprong naar de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden te maken. Intussen
moet toch een oplossing gevonden worden voor de raakvlakken, zoals daar zijn de
terhandstelling van algemene bedrijfsregelingen en de intransparantie. Oplossingen
worden gevonden door gebruik te maken van het leerstuk van de uitleg (“Haviltexen”),
het opgewekte vertrouwen (artikel 3:33 e.v. BW), de werknemer als gemachtigde van
dewerkgever (leasereglement), het schriftelijkheidsvereiste (concurrentiebeding, een-
zijdige-wijzigingsbeding) en het verzwaarde instemmingsvereiste. De rechtszekerheid
komt deze diversiteit in aanpak niet ten goede en wat belangrijker is: vormt ook het
gebrek aan rechtszekerheid en voorspelbaarheid geen extra reden, naast de tanende
of zelfs afwezige kracht van een aantal argumenten van de regering, om de uitsluiting
van toepassing van de regeling van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht in
stand te houden?

21 Zie verder over de bedenktermijn(en): H. Bennaars, ‘De opzegging: preventief en duaal, maar dan
anders, TAP 2014/1, p. 35-36; S.F. Sagel, ‘De bedenkelijke bedenktermijnen in het wetsvoorstel
Werk en zekerheid’, TRA 2014/27, p. 33 e.v.

22 Artikel 7:766 BW, juncto 7:765 BW.
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De vraag doemt op of gesproken moet worden van koudwatervrees. Niet uit te slui-
ten valt dat de eerbied voor de uitsluiting van het arbeidsrecht door artikel 6:245 BW
ook van doen heeft met onzekerheid over wat bij overschrijding van de grenzen
aangetroffen zal worden. De oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn een stukje
rechtsvergelijking te plegen. In Duitsland wordt sinds 1 januari 2002 wel toegelaten
dat de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden het, vooral individuele,
arbeidsrecht beïnvloedt. Tijd voor een kijkje bij de oosterburen.
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HOOFDSTUK 6

Het Duitse recht: de “allgemeine
Geschäftsbedingungen”

6.1 1977-2002

Met ingang van 1 april 1977 trad in Duitsland de wet in werking die het recht van
de algemene voorwaarden regelde, das Gesetz zur Regelung des Rechts der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGBG). Daarmee werd een materiële inhoudscon-
trole van een overeenkomst op een speciale, wettelijke, basis gestoeld. Ingevoerd
werd toen, in § 9 lid 1 AGBG, de algemene norm van de “onbillijke benadeling tegen
de geboden van goede trouw”.1 Deze “unangemessene Benachteiligung entgegen den
Geboten von Treu und Glaube” werd door twee voorbeelden in § 9 lid 2 nr. 1 AGBG
gesecondeerd, te weten de zogenoemde afwijking van wezenlijke grondgedachten
van de wettelijke regeling en de inperking vanwezenlijke rechten en plichten die het
doel van de overeenkomst in gevaar brengen. Verder traden in werking § 10 en § 11
AGBG, met twee specifieke categorieën van ontoelaatbare bedingen, de zogenaamde
bedingen met en zonder beoordelingsruimte (mit und ohne Wertungsmöglichkeit).2

Deze in 1977 als aparte wet ingevoerde regeling van de vóórgeformuleerde alge-
mene voorwaarden werd in 2001 in het aan het burgerlijk recht gewijde wetboek,
het Bürgerliches Gesetzbuch (verder BGB), geïntegreerd.

6.2 1 januari 2002

Sinds 1 januari 2002 wordt in Duitsland de regeling van de algemene voorwaarden
ook op het arbeidsrecht toegepast. De Bondsregering heeft een verzoek van de
Bundesrat3 om de uitzondering van het arbeidsrecht op de toepasselijkheid van de
regeling van de algemene voorwaarden nog eens onder de loep te nemen, gretig
aangegrepen.4 Naast deze integratie in het BGB en de toepassing van de algemene

1 Het paragraafteken wordt in de Duitse wetgeving aangeduid met §, in meervoud §§. Ook aan
het begin van een zin wordt gebruikgemaakt van het paragraafteken. Officieel luidt de benaming
van een artikel §, een lid Absatz (Abs) en volzin Satz, maar ik gebruik, voor de leesbaarheid, wel §,
maar daarna geen Absatz maar lid en geen Satz maar volzin.

2 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, Vorb. V § 307 BGB, Rn. 16 en 17.
3 BT-Drucksache 14/6857, p. 17: Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen,

ob die Ausnahme fúr das Arbeitsrecht in § 310 Abs. 4 BGB-E (bisher § 23 Abs. 1 AGB-Gesetz) noch
sachgerecht ist.”

4 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, Einleitung, Rn. 6, p. 5.
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voorwaarden op het arbeidsrecht zijn er nog een paar kleine andere veranderingen
geweest. Zo wijst Fuchs erop dat impliciet de beoordelingsmaatstaf veranderd is,
met name voor het nieuwe recht dat betrekking heeft op de niet-nakoming van de
prestatie in § 275 e.v. BGB en op het kooprecht.5 Ook wordt gewezen op de invloed
van de EU-Richtlijn inzake oneerlijke bedingen, die al in § 24a AGBG was opgenomen
en waarvan de invloed sinds 2002 in § 310 lid 3 BGB merkbaar is.6

6.3 Vóór 2002

In de literatuur vóór die tijd is er al op gewezen dat de uitsluiting van de toepas-
sing van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht in § 23 lid 1 AGBG er niet aan
in de weg zou staan dat de algemene leerstukken van het BGB op de arbeidsovereen-
komst van toepassing waren. Door het Bundesarbeitsgericht (verder ook BAG) werd
bij de vraag of het mogelijk was de inhoud van arbeidsovereenkomsten te beoorde-
len, een dogmatische uitweg gevonden zonder uniforme principes te ontwikkelen.
Gebruik werd gemaakt van een op § 242 BGB7 gebaseerde zelfstandige inhoudscon-
trole van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast werd teruggegrepen op het instituut
van de controle via de billijkheid (§ 315 BGB) en de strijd met de goede zeden (§ 138
BGB).8 In de uitspraak van 24 november 1993, over strijd met de goede zeden,
oordeelde het BAG dat de werkgever die voorgedrukte althans vóórgeformuleerde
arbeidsovereenkomsten gebruikt, deze formuleringen eenzijdig kan doorzetten
vanwege zijn sterke positie (“Verhandlungsmacht”). Uit deze eenzijdige positie komt
zijn plicht voort om al bij de opstelling en redactie van de overeenkomst de belan-
gen van de werknemer op billijke wijze in acht te nemen. Daarmee wordt de wijze
waarop de arbeidsovereenkomst inhoud krijgt onderhevig aan een beoordeling
door de rechter. Dat kan ertoe leiden dat, ten gevolge van de beoordeling door de
rechter, misbruik door de werkgever van zijn contractsvrijheid vermeden wordt,
door toepassing van §§ 242 en 315 BGB. De rechter corrigeert de inhoud van de
arbeidsovereenkomst in het geval de belangen van de werknemer disproportioneel
veronachtzaamd worden.9 In een oordeel over een beding ter zake de terugbetaling
van opleidingskosten verliep de rechterlijke controle over de band van § 242 BGB
en was gericht op het bereiken van evenwicht tussen de belangen van de werkge-
ver en de werknemer.10

Ook is gebruik gemaakt van het zogenoemde verbod van wetsontduiking. Op het
verbod van wetsontduiking kan een beroep worden gedaan, wanneer het doel van
een dwingende rechtsnorm in die zin verijdeld wordt dat andere juridische moge-
lijkheden misbruikt worden, zonder dat opzet nodig is of de bewuste intentie is

5 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, Vorb. V. par 307 Rn 19.
6 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, Vorb. V. par 307 Rn 19.
7 Leistung nach Treu und Glauben: “Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie

Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern”.
8 BAG 24 november 1993, NZA 1994, 759 en m.n. 760.
9 BAG 24 november 1993, NZA 1994, 759 en m.n. 760.
10 BAG 16 maart 1994, NZA 1994, p. 937, m.n. 939.

6.3 Hoofdstuk 6

92



geweest voorbij te gaan aan de dwingende norm. Beslissend zijn het doel van de
wet en het misbruik van de afspraken. De vaststelling van beide is vaak moeilijk, zo
concludeert Thüsing.11 Van dit instrument is desalniettemin gebruikgemaakt bij de
tijdslimitering van arbeidscontracten en arbeidsovereenkomstenrechtelijke afspra-
ken en bij het herroepingsvoorbehoud (“Widerrufsvorbehalt”)12 alsmede bij aan-
wezigheidspremies.13 Ook is met het instrument van de wetsontduiking gewerkt in
een geval van de terugbetaling door de werknemer van door de werkgever betaalde
opleidingskosten14 en van de geoorloofdheid van de tussenwerkgever enwerknemer
overeengekomen terugbetaling door de werknemer van kerstgratificaties15, in het
geval binnen een niet voldoende bepaalde en onredelijk lange tijd, nadat het recht
op de gratificatie is ontstaan, de werknemer ontslag neemt.

Ook al vóór 1 januari 2002 werd in de literatuur en rechtspraak verdedigd dat het
uit § 9 lid 1 AGBG afgeleide transparantiegebod voor arbeidsovereenkomsten zou
gelden.16 Het Bundesarbeitsgericht heeft een indruisen tegen het transparantiege-
bod aangenomen in het geval dat de arbeidsovereenkomst een beding bevatte dat
een werknemer die binnen één jaar nadat hij de beschikking over een auto van de
zaak had gekregen en binnen dat jaar op staande voet ontslagen werd, verplicht
werd tot betaling van een bedrag.17 Het beding werd ongeldig geoordeeld, omdat de
hoogte van het bedrag niet in de arbeidsovereenkomst stond vermeld.18 Ook al
eerder, in 1988 en in 1991, wees het BAG, zij het zonder uitdrukkelijke verwijzing
naar het transparantiegebod, op de onduidelijkheid van bedingen en andere bepa-
lingen in de arbeidsovereenkomst. In een kwestie waarin een ontbindende voor-
waarde19 voorkwam, maar ook waarin een boetebeding20 werd gehanteerd, verlangde
het hof doorzichtige en begrijpelijke bepalingen. Datzelfde gold voor terugbetaling
van gratificaties.21 Formeel evenwel stelde de hoogste arbeidsrechter zich nog tot
2003 op het standpunt dat het transparantiegebod zoals het in § 307 lid 1, tweede
volzin BGB is gecodificeerd, geen maatstaf is voor de inhoudscontrole van arbeids-
overeenkomsten die vóór 1 januari 2002 zijn afgesloten.22

De AGBG uit 1976 bevatte uitdrukkelijk geen codificering van het vóór die tijd ont-
wikkelde rechtersrecht over algemene voorwaarden. Het arbeidsrecht werd uitge-
sloten van de toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden. Die
uitsluiting werd voorzien van het argument dat de bescherming van de zwakkere

11 Thüsing, AGB-Kontrolle in Arbeitsrecht, München, 2007, p. 9.
12 BAG 7 oktober 1982, BAGE 40, 199 en BAG 13 mei 1987, AP Nr. 5 zu § 611 BGB – Billigheitskon-

trolle; in § 7.4.1.1. e.v. wordt uitgebreider stilgestaan bij het Widerrufsvorbehalt.
13 BAG 19 mei 1982, AP Nr. 12 zu § 611 BGB – Anwesenheitsprämie.
14 BAG 20 februari 1975, AP Nr. 2 zu par 611 BGB – Ausbildungsbeihilfe.
15 BAG 10 mei 1962, AP Nr. 22 zu § 611 BGB – Gratifikation.
16 Preis, Grundfragen der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht, 1992, p. 324 e.v.
17 T.G.Joppich, Die Kodifikation des Transparanzgebot in § 307 BGB, Osnabrücker Schriften zum

Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Peter Lang, 2009, p. 228.
18 BAG, 26 mei 1993, NZA 1993, p.1029 en m.n. p. 1030.
19 Ontbindende voorwaarde: BAG 27 oktober 1988, NZA989, p. 643 en m.n. 644.
20 BAG 18 september 1991, NZA992, p. 215 en m.n. 217.
21 BAG 14 juni 1995, p. 1034 en m.m. 1035.
22 BAG 16 januari 2003, NZA-RR 2003, p. 607 en m.m. 608.
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contractspartij voor onbillijke bedingen in de arbeidsovereenkomst tussen werkge-
ver en werknemer al door een dicht net van dwingende voorschriften was gerea-
liseerd. Daarnaast bestond het bijzondere systeem van de collectiefrechtelijke
afspraken in de vorm van cao’s en met de ondernemingsraad gesloten overeenkom-
sten.23 Ten gevolge van deze twee omstandigheden werd een additionele bescher-
ming (door het recht van de algemene voorwaarden op de arbeidsovereenkomst
van toepassing te verklaren) niet nodig geacht. Zou een verdere verbetering van de
bescherming van de werknemer tegen onbillijke en oneerlijke voorwaarden nood-
zakelijk zijn, dan zou dat door bijzondere maatregelen van de kant van de wetgever
moeten plaatsvinden.

Ook na 1976 is de rechtspraak op het gebied van het arbeidsrecht zich blijven
ontwikkelen door middel van een toets op de inhoud van de regeling in de arbeids-
overeenkomst. Het BAG heeft in de uitspraken van 24 november 1993 (over over-
werkvergoeding), 16 maart 1994 (over opleidingskosten) en 21 november 2001
(wederom over opleidingskosten) de verstoorde gelijkheid van partijen in de arbeids-
overeenkomst aangevoerd.24 In de beslissing van 2001 en in een latere beslissing van
9 september 2003 heeft het BAG onder aanhaling van rechtspraak van het Bundes-
verfassungsgericht uitdrukkelijk gewezen op de structureel zwakke positie van de
werknemer en de daarmee corresponderende sterkere onderhandelingsmacht van
dewerkgever.25 Slechts sporadisch werd bovendien gewag gemaakt van de onervaren-
heid van de werknemer.26 De toets op billijkheid is ook eenmaal expliciet gegrond op
de aanwezigheid van een vóórgeformuleerde eenheidsregeling in een arbeidsover-
eenkomst.27

6.4 De Wet tot modernisering van het verbintenissenrecht

De Wet tot modernisering van het verbintenissenrecht van 26 november 2001 kent
thans, op initiatief van de Bondsraad, nadat het “Regierungsentwurf” nog een onge-
wijzigde overname van de regeling had beoogd, een regeling waarin de bedingen
in arbeidsovereenkomsten in het algemeen onderhevig zijn aan de voorschriften
voor de algemene voorwaarden.28 Er zijn drie redenen aangevoerd voor deze keuze.
Allereerst bestond de behoefte aan een rechterlijke toets van de eenzijdig door
de werkgever vastgestelde arbeidsvoorwaarden. Op de tweede plaats moest een

23 BT-Drucksache 7/3919 p. 41.
24 BAG 24 november 1993 -5 AZR 153/93 – AP BGB § 611 Mehrarbeitsvergütung Nr. 11, = NZA 1994,

759; BAG 16 maart 1994 – 5 AZR 339/92 – AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 18, NZA 1994,
937; BAG 21 november 2001 – 5 AZR 158/00 – AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 31 = NZA
2002, 251.

25 BAG 9 september 2003 – 9 AZR 574/02 – AP BGB § 611 Sachbezüge Nr. 15 = NZA 2004, 484.
26 BAG 13 december 2000 – 10 AZR 168/00 – AP BGB § 241 Nr. 2 = NZA 2001, 723.
27 BAG 5 februari 1986 – 5 AZR 564/84 – AP BGB § 339 Nr. 12 = NZA 1986, 782.
28 BGBl. (Bundesgesetzblatt) 2001 I 3138.
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einde komen aan de rechtsonzekerheid over de reikwijdte van de toets van alge-
mene voorwaarden in een arbeidsovereenkomst door de arbeidsrechters (de “Arbeits-
gerichte”). En op de derde plaats streefde men ernaar ervoor te zorgen dat het
niveau van bescherming van de toets op de inhoud van de arbeidsovereenkomst
niet achter zou blijven bij dat van het algemene civiele recht.29

Aanvankelijk heeft onzekerheid geheerst over het antwoord op de vraag of de
bovengenoemde drie doelstellingen door de ad hoc geschapen nieuwe regeling
konden worden bereikt. In het bijzonder heeft de open norm van de billijkheid en
ongepastheid (“Unangemessenheit”), die in acht genomen diende te worden bij de
beoordeling van in het arbeidsrecht geldende bijzonderheden, bijgedragen aan
die onzekerheid.30 Gebleken is evenwel dat de rechtspraak, in het bijzonder die
van het BAG, op gepaste wijze met de bijzonderheden van het arbeidsrecht omgaat
en hen met name toepast bij de boetebedingen en de verjarings/vervalbedingen.31

6.5 §§ 305-310 BGB32

De regeling van de algemene voorwaarden naar Duits recht is opgenomen in de
§§ 305 tot en met 310 BGB. § 305 BGB bevat een definitie van algemene voorwaarden
en regels over de toepasselijkheid ervan in een overeenkomst. Een andere uitwer-
king daarvan is te vinden in § 305a BGB. Dat individuele afspraken voorrang hebben
boven algemene voorwaarden is in één artikel (§ 305b BGB) bepaald. § 305c BGB
bevat regels met betrekking tot verrassende en meerduidige bedingen en § 306
BGB regelt de rechtsgevolgen bij vernietiging en buiten toepassingverklaring van de
algemene voorwaarden in een contract. § 306a BGB bevat een bepaling met betrek-
king tot het omzeilingverbod. Het hart van de regeling vormt § 307 BGB: het betreft
de ongepaste benadeling. §§ 308 en 309 BGB zijn vergelijkbaar met onze zwarte
en grijze lijst. (§ 308 BGB kent een lijst van acht en § 309 BGB een lijst van dertien
onderwerpen). En ten slotte kent § 310 BGB de voor dit onderzoek belangrijke
bepaling welke onderdelen van §§ 305 tot en met 309 BGB wel en niet van toe-
passing zijn op het arbeidsrecht.

6.6 Is de werknemer consument?

Richtlijn 93/13 EEG bepaalt al meteen in artikel 1 dat de doelstelling van de Richt-
lijn de onderlinge aanpassing is van wettelijke en van bestuurlijke voorschriften van
de lidstaten over oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen dienstverleners
en consumenten. Artikel 2 definieert de consument en de dienstverlener. De con-
sument is een natuurlijk persoon die bij overeenkomsten die onder de Richtlijn

29 BT-Drucksache 14/6857, p. 53 e.v.
30 Joost, AGB und Arbeitsvertrag. Ein Beispiel für eine miβlungene Gesetzgebung, FS Ulmer, Berlin

2003, p.1199-1210; Lieb in Festschrift für Ulmer 2003 p.1231 e.v.
31 Deinert in Däubler/Bonin/Deinert, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, Verlag Franz Vahlen, 2014,

§ 310 BGB, Rn. 87 e.v.
32 In een bijlage achter in dit boek, na de samenvattingen en vóór de aangehaalde literatuur en

rechtspraak, is de Duitse tekst van de §§ 305 – 310 BGB opgenomen.
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vallen, handelt ter bereiking van een doel dat niet toegerekend kan worden aan
een beroeps- of bedrijfsmatige bezigheid. Daarnaast komt het begrip “consument”
ook voor – als eerste en tweede grond – in de preambule van de EU-Richtlijn 93/13
inzake oneerlijke bedingen.

6.6.1 De werknemer als consument

De arbeidsovereenkomst wordt naar Duits recht gezien als een consumentenover-
eenkomst in de zin van 310 lid 3 BGB. In de literatuur is sinds de herziening van
het BGB een levendig en fel debat gevoerd over de vraag of de werknemer ook con-
sument is, in de zin van § 13 BGB. Een ongebruikelijk groot aantal auteurs heeft
zich in het debat gemengd. Op 1 oktober 2002 hadden zich 21 auteurs vóór en 15
auteurs tegen de stelling uitgesproken dat de werknemer als consument moet wor-
den gezien.33 Het Bundesarbeitsgericht en het Bundesverfassungsgericht hebben
de vraag intussen positief beantwoord.34 Aan de door de meerderheid van schrijvers
en door de rechtspraak aanvaarde visie dat de werknemer beschouwd moet worden
als consument liggen de volgende argumenten ten grondslag:

6.6.2 Definitie in § 13 BGB

In § 13 BGB wordt het begrip consument gedefinieerd en in de wet vastgelegd. De
werknemer is een natuurlijk persoon in de zin van § 13 BGB. Consument wordt hij,
doordat hij een rechtshandeling verricht voor een doel dat niet in de uitoefening van
een zelfstandig beroep of een bedrijf plaatsvindt. Een werknemer is consument
wanneer hij bijvoorbeeld werkkleding koopt of een auto voor het rijden naar zijn
werk aanschaft. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de werknemer in zijn hoeda-
nigheid van werknemer bijvoorbeeld bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst
of een vaststellingsovereenkomst consument is in de zin van § 13 BGB. Beslissend
voor het antwoord op die vraag is of de arbeidsovereenkomst als zodanig een rechts-
handeling is in de zin van § 13 BGB. De Duitse wetgever heeft niet een begrenzing

33 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, 2014, Einleitung, Rn. 61
vermeldt: pro o.a.: Boemke, BB 2002, 96; Däubler/Dorndorf, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht,
2004, Einl., Rdnr. 72; HWK/Gotthardt, § 310 BGB, Rdnr. 2; Hümmerich/Holthausen, NZA 2002,
178; Lakies, AGB im Arbeitsrecht, 2006, Rdnr. 94 e.v.; Preis, NZA 2003, Sonderbeilage zu Heft 16,
S. 19, 24; Reinecke, DB 2002, 583 en m.n. 587; Singer, RdA 2003, 194 en m.n.195; Thüsing/Leder,
BB 2004, 42 en met name 43. Däubler vermeldt als contra o.a.: Bauer/Koch, DB 2002, 42 en m.n.
44; Fiebig, DB 2002, 1608; Henssler, RdA 2002, 129 en m.n. 133; Hromadka, NJW 2002, 2523 en
m.n. 2524; Joussen, NZA 2001, 745 en m.n. 749; Löwisch, NZA 2001, 445 en m.n. 466; Rieble/
Klumpp, ZIP 2002, 2153 en m.n. 2155.

34 Bundesarbeitsgericht, 25 mei 2005, NJW 2005, 3305 en met name 3308 e.v. en Bundesverf-
assungsgericht, 23 november 2006, NJW 2007, 286.
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tot bepaalde rechtshandelingen voorgesteld, anders dan de meeste Europese richt-
lijnen die bescherming van de consument tot onderwerp hebben. Derhalve valt er
– naar Duits recht – ook de arbeidsovereenkomst onder.35

6.6.3 Een consumptief doel

De vraag luidt of de werknemer als consument iets moet consumeren en dat de
rechtshandeling dus een consumptief doel moet hebben. Een consumptief doel,
zoals typisch is voor een koop- of bruikleenovereenkomst, waarin door een con-
sument iets gekocht of geleend wordt, is niet nodig.36 Naar Duits recht is evenwel
niet dàt bepalend, maar de wetstekst van § 13 BGB. Deze verlangt geen consumptief
doel, maar gaat uit van een negatieve begrenzing, te weten die van de natuurlijke
persoon die in overwegend mate niet in een zelfstandig beroep en ook niet in bedrijf
werkzaam is.37 Wanneer de werknemer de eerste keer de arbeidsovereenkomst sluit,
is hij consument. Anders dan § 14 BGB (met de definitie van het begrip “Unter-
nehmer”) komt het er niet op aan dat bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst
door de werknemer in de uitoefening van een werkzaamheid gehandeld is. Er mag
alleen niet, en dat is dus een negatieve definitie, aan de verrichting van een rechts-
handeling een uitoefening in het kader van een zelfstandig beroep of bedrijf toe-
gerekend worden. Consument is een rechtstechnisch begrip.

6.6.4 Bewuste afwijking van Richtlijn 93/13

In het door de regering opgestelde ontwerp van Wet tot modernisering van het
verbintenissenrecht werd bewust afgeweken van de definitie van consument in
artikel 2 van de EU-Richtlijn 93/13. Dit artikel luidt dat consument de natuurlijke
persoon is die bij overeenkomsten, die onder deze Richtlijn vallen, handelt tot een
doel dat niet kan worden toegeschreven aan een werkzaamheid van bedrijfsmatige
aard of van beroepsmatige aard. Het wetsontwerp voor de modernisering van het
verbintenissenrecht kent een § 13 dat slechts op een klein onderdeel afwijkt van de
Richtlijn 93/13 EEG en bepaalt dat consument is: iedere natuurlijke persoon die een
rechtshandeling verricht tot een doel dat niet kan worden toegeschreven aan een
werkzaamheid van bedrijfsmatige aard en evenmin aan een werkzaamheid van zelf-
standige beroepsmatige aard. Het verschil is volgens de regering zakelijk gerecht-
vaardigd. In de eerste plaats heeft het onderscheid ten opzichte van de Richtlijn 93/
13 EEG tot doel ook de vrije beroepen die traditioneel niet als bedrijf worden gezien,

35 Däubler noemt: Bauer/Kock, DB 2002,42(43), Henssler, RdA 2002, 129 (133); Hromadka, NJW
2002, 2523 (2524); Hümmerich/Holthausen, NZA 2002, 173 (176); Schleusener, NZA 2002, 949
(950); Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, Einleitung, Rn. 61, p. 20 en 21 noemt de volgende
auteurs die een andere mening zijn toegedaan: Berger/Delhey, ZTR 2002, 66 en Joussen NZA
2001, 745 (749).

36 BAG 31 augustus 2005 – 5 AZR 545/04, NZA 2006, 324 e.v,, NJW 2005, 3305; Fuchs in Ulmer/
Brandsen/Hensen § 310 BGB Rn. 168, p. 1241 en Gotthardt, Rn.11, p. 7.

37 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 310 BGB, Rn. 154, p. 1232. Anders evenwel: Bauer/Kock, DB
2002, 42 (43).
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zoals advocaten en fiscale adviseurs, onder de definitie te laten vallen. Verder moe-
ten niet die personen buiten de definitie van consument vallen, die als afhankelijk
werkzamen een zaak kopen voor een doel dat ook een beroepsmatige bezigheid
inhoudt, zoals bijvoorbeeld de leraar die een computer aanschaft waarmee hij werk
voor zijn klas verricht of de werknemer die een koffiemachine voor zijn bureau
koopt. Dat geldt ook voor de juridische betrekking tussen de werknemer en zijn
werkgever. Zulke gevallen zijn niet vergelijkbaar met die gevallen waarin zelfstandig
als ondernemer overeenkomsten worden gesloten waarmee aan het economisch
leven wordt deelgenomen.38

6.6.5 Eigen visie van de Bondsdag

Ook de Bondsdag ziet de werknemer als consument.39 De engere opvatting in artikel 2
lid b van de EU-Richtlijn inzake oneerlijke bedingen40 laat ruimte om de werkne-
mer als consument te beschouwen, omdat de nationale wetgever gerechtigd is het
begrip breder uit te leggen, zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van het
zogenaamde gunstigheidsprincipe.41 De Duitse wetgever is bewust ruimer gaan
interpreteren.42 Dat gaat ook op voor degene die in rechte wordt betrokken ter zake
van het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.

6.6.6 Abstract te duiden betekenis

Volgens § 13 BGB is consument iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling
voor een bepaald doel afsluit, die niet toegerekend kan worden aan zijn bedrijfs-
matige, zakelijke bezigheden en evenmin aan zijn zelfstandige beroepsbezigheid.
De definitie van consument in § 13 BGB biedt een brede basis voor de benutting
van voorschriften voor de bescherming van consumenten. Aan de definitie van con-
sument komt evenwel geen abstract te duiden betekenis toe. Uitsluitsel kan alleen
worden verkregen door de andere normen die zich op de kwalificatie van consu-
ment richten. Dat de uitbreiding van het consumentenbegrip tot de werknemer
niet leidt tot onverdedigbare resultaten, laat de beslissing zien van het BAG van
27 november 2003.43

6.6.7 Afstand van spraakgebruik

Met de definitie van consument heeft de wetgever afstand genomen van het alge-
mene spraakgebruik en een zelfstandige begripsbepaling gekozen.44 Uit de samen-
hang van de normen die zich op de kwaliteit van consument richten, zal telkens

38 BT-Drucksache 14/6040, p. 243.
39 BT-Drucksache 14/7052, p. 190 “Da Arbeitsnehmer auch Verbraucher sind….”.
40 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumen-

tenovereenkomsten, PbEG L 95, p. 29-34.
41 Annuβ, NJW 2002, 2844.
42 Zie ook Hof van Justitie 10 december 2009, NZA 2010, 151 met “opdracht” aan de nationale wet-

gever na geoorloofde afwijking wel acht te slaan op de totaliteit van het systeem van de Richtlijn.
43 BAG 27 november 2003 – 2 AZE 135/03 – NZA 2004, 597.
44 BAG 25 mei 2005, – 5 AZR572/04 – NZA 2005, 1111, Rn. 42.
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de betekenis moeten worden opgemaakt. § 13 BGB is door zijn systematische plaats
in het algemeen deel van het BGB op alle soorten van rechtshandelingen van toe-
passing.

6.6.8 Conflict tussen §§ 29 en 29a EGBGB enerzijds en § 30 EGBGB anderzijds

Uit de §§ 29 en 29a Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
enerzijds en § 30 EGBGB anderzijds volgt niets anders. § 29 EGBGB houdt een zelf-
standige, duidelijk engere, begripsbepaling van de consumentenovereenkomst in.
Deze sluit een overlapping met de arbeidsovereenkomst in § 30 EGBGB van den
beginne af uit. De beide voorschriften jagen telkens bijzondere conflictenrechtelijke
doelen tot bescherming van de consument na. Volgens § 36 EGBGB moet het prin-
cipe van de uniforme uitleg in verdragstaten in het oog worden gehouden. Daaruit
laten zich geen gevolgtrekkingen voor het consumentenbegrip van § 13 BGB trek-
ken.45

6.6.9 Ontstaansgeschiedenis § 13 BGB

Voor de kwalificatie van de werknemer als consument pleit verder de ontstaans-
geschiedenis van § 13 BGB. De overname van § 24a in § 13 en § 310 lid 3 BGB staat in
de weg aan een eng consumentenbegrip. Want het begrip consument heeft een
verandering in betekenis gekregen, omdat de uitzondering van § 23 lid 1 van de
AGBG voor het gebied van het arbeidsrecht niet meer bestaat. Op grond van § 310
lid 4 BGB zijn de individuele arbeidsovereenkomsten aan het recht van de alge-
mene voorwaarden onderworpen. Dit recht sluit de consumentovereenkomsten vol-
gens § 310 lid 3 BGB in principe in. Dit voorschrift is niet uitgezonderd anders dan
bijvoorbeeld door de bijzondere bepalingen in § 305 lid 2 en 3 BGB.

6.6.10 De werkgever als ondernemer

Bij een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer gaat het volgens
§ 310 lid 3 BGB om een overeenkomst tussen een ondernemer en een consument.
Een ondernemer is volgens § 14 BGB onder andere de natuurlijke persoon die bij de
verrichting van een rechtshandeling in de uitoefening van zijn zelfstandige beroep of
bedrijf handelt. De werkgever is als een natuurlijke persoon te zien en het arbeids-
contract als een overeenkomst, met het doel een afhankelijke beroepsverhouding tot
stand te laten komen Over het antwoord op de vraag of de werkgever als onderne-
mer in de zin van § 14 BGB moet worden gekwalificeerd is aanzienlijk minder gede-
batteerd dan over de vraag of de werknemer als consument moet worden gezien.46

De Duitse wetgever heeft zowel het brede ondernemersbegrip van het EU-recht
overgenomen als ook betekenis gehecht aan omstandigheid dat een ondernemer,

45 BAG 25 mei 2005- 5 AZR 572/04, Randnummer 42 en 43.
46 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, Einleitung, Rn. 74, p. 27.
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wanneer hij een arbeidsovereenkomst met de werknemer sluit, een ondernemers-
activiteit vervult, die onderdeel is van zijn doel om als ondernemer winst te maken.

6.6.11 Al genoeg bescherming voor de werknemer?

Werknemers vallen ook niet als zodanig buiten het consumentenbegrip, omdat de
bescherming die de consument ten deel valt in zover al door het arbeidsrecht ver-
werkelijkt wordt. § 13 BGB waarborgt alleen de status van de consument. De vraag
of arbeidsrechtelijke regels voorrang hebben, komt aan de orde op het moment
waarop de concrete, op de consument betrekking hebbende, voorschriften getoetst
worden.

De werknemer heeft nog meer bescherming nodig dan de consument.47 De werk-
nemer heeft in de overgrote meerderheid van de gevallen geen reële mogelijkheid
om invloed uit te oefenen op de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Vaak bestaat
er voor hem geen alternatief voor de aanvaarding van de aangeboden arbeidsplaats
en in zoverre is die situatie veel moeilijker dan die van de traditionele consument
die zich in vrijwel alle gevallen ook tot een andere aanbieder kan wenden.48

6.6.12 Unterlassungsklagegesetz

Per slot heeft de wetgever in § 15 van het Unterlassungsklagengesetz toepassing
van die wet op het arbeidsrecht uitdrukkelijk uitgesloten en daarmee een collectieve
procedure (“Unterlassungsklage”) door vakbonden verhinderd.49

De conclusie van deze paragraaf 5.6 luidt dat de Duitse wetgever met de definitie van
consument afgeweken is van het algemene spraakgebruik en er een eigen zelfstan-
dige duiding aan heeft gegeven. De betekenis ervan zal moeten blijken uit de samen-
hang van de normen, die zich richten op de eigenschap van consument.50

6.7 Voorgedrukt

Algemene voorwaarden zijn volgens § 305 lid 1 BGB alle van een overeenkomst
deel uitmakende bedingen die voor een aantal overeenkomsten zijn voorgedrukt
en die een gebruiker van algemene voorwaarden aan de andere partij bij de afslui-
ting van een overeenkomst “stellt”. Bij dit woord “stellt” moet niet gedacht wor-
den aan een eenzijdig doorvoeren.51 Veel meer is de bedoeling om de rol van de

47 Gotthardt Rn. 18; Preis NZA-Sonderbeil. Heft 16/2003, 19 en m.n. 24; Reim DB 2002, 2434 en
m.n. 2435; Thüsing BB 2002, 2666 en m.n. 2668 en AGB-Konrolle, Rn. 47; Wedde AiB 2002, 267 en
m.n. 269; Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Stoffels ArbR Rn. 23. Terughoudender: Konzen, FS Hadding,
2004, S. 163: “Schutzwürdigkeit in manche Situationen durchaus vergleichbar”.

48 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, Einleitung, Rn. 71, p. 26.
49 BT-Drucksache 14/7052, p. 189 en m.n. 190.
50 BAG 25 mei 2005, 5 AZR 572/04, AP BGB § 310 Nr 1 = NZA 2005, 1111.
51 BGH NZG 2009 1224.
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gebruiker van algemene voorwaarden, waaraan het recht talrijke rechtsgevolgen
verbindt, aan die partij toe te wijzen die teweeg heeft gebracht dat de voorgedrukte
voorwaarden in de overeenkomst zijn opgenomen. Aan het recht van de rege-
ling van algemene voorwaarden ligt, met inachtneming van de bedoeling bescher-
ming te bieden aan de tegenpartij van de gebruiker, een antinomie tussen gebruiker
en tegenpartij ten grondslag.52

Voorgedrukt zijn bedingen in een overeenkomst dan, wanneer ze al voor het sluiten
van de overeenkomst, ook al is het onuitgesproken en enkel in het hoofd53 van de
gebruiker, voorgelegen hebben en niet pas bij het afsluiten van de overeenkomst
uitonderhandeld zijn.54 In het arbeidsrecht is het gebruik van vóórgedrukte bedin-
gen in de arbeidsovereenkomst regel. Niet nodig is dat juist de werkgever zelf
deze bedingen heeft vóórgedrukt.55 Ook is voldoende wanneer de werkgever van
een voorbeeldovereenkomst van een werkgeversvereniging gebruik maakt.56 De
omstandigheid dat een overeenkomst talrijke doorgestreepte regels of alinea’s
kent, kan een argument zijn voor het bestaan van vóórgedrukte bedingen. Van
een aantal overeenkomsten is sprake, wanneer degene die de bedingen vóórgedrukt
heeft, van plan is de overeenkomst voor ten minste drie gevallen te gebruiken.57 Is
het gebruik van een vóórgedrukte tekst voor verscheidenen overeenkomsten
bedoeld, dan zijn de §§ 305 e.v. BGB meteen al van toepassing.58

Op de bepaling in § 305 lid 1 BGB dat algemene voorwaarden alle voor een groot
aantal van overeenkomsten vóórgedrukte contractsvoorwaarden zijn die een par-
tij bij de overeenkomst, de gebruiker, aan de andere partij bij de overeenkomst (de
tegenpartij bij het afsluiten van een overeenkomst) “stellt”, volgt de tweede volzin.
Deze bevat de regel dat het daarbij om het even is of de voorwaarde in een uiter-
lijk afgezonderd bestanddeel van de overeenkomst vormgegeven is of in de over-
eenkomst zelf opgenomen wordt, welke omvang zij heeft en in welke vorm van een
geschrift ze is vervat en welke vorm de overeenkomst heeft. Algemene voorwaar-
den zijn verder, zo bepaalt lid 1, derde volzin, van § 305 BGB, niet aan de orde, zolang
de contractsvoorwaarden tussen de contractspartijen afzonderlijk uitonderhandeld
zijn.

Niet is vereist dat een ontwerp van de arbeidsovereenkomst al voor het begin
van de contractonderhandelingen aanwezig was.59 Vaak zal de werkgever het met
de werknemer bij de onderhandelingen eens geworden zijn over de belangrijkste

52 Ulmer/Habersack in Ulmer/Brandner/Hensen, § 305 BGB, Rn. 27.
53 BGH 30 september 1987 NJW 1988, 410.
54 BAG NZA 2009 49, 20.
55 BGH 24 april 1995 NJW 1995, 2034 en m.n. 2035. Palandt/Grüneberg § 305, Rn. 11.
56 Deinert in Däubler/Bonin/Deinert § 305 BGB, Rn. 16, p. 76, die ook, in Rn. 18, de werkgevers-

vereniging als derde noemt die slechts een voorstel doet; als de werkgever gebruik maakt van
vertegenwoordiger: BGH 6 april 2005 NJW 2005, 1574 en m.n. 1575.

57 BAG 1 maart 2006 AP BGB § 308 Nr. 3.
58 BGH 4 juni 1981 NJW 1981 2343 en m.n. 2344.
59 Deinert in Däubler/Bonin/Deinert § 305 Rn. 10, p. 93.
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wederzijdse kernprestaties en derhalve ook over de soort arbeidsprestatie en over
de beloning en eventueel enkele nevenvoorwaarden. In zulke gevallen zal de werk-
gever pas dan, wanneer hij het met de werknemer over deze bedingen eens is
geworden, een ontwerp van de overeenkomst met inbegrip van alle nevenvoor-
waarden voorleggen en zal de werknemer met dit ontwerp instemmen. In dit geval
zijn alle contractsvoorwaarden waarover niet voor het ontwerp al overeenstem-
ming is bereikt, door de werkgever vóórgedrukt.60 Lege, niet opgevulde plekken in
een modelcontract staan er niet aan in de weg dat sprake is van een algemene voor-
waarde. Ook een voorovereenkomst kan algemene voorwaarden bevatten.61

6.8 Eenmalig gebruik

Het voorschrift van § 310 lid 3 BGB houdt in dat § 305c lid 2 BGB en de §§ 306 en 307
tot 309 BGB, evenals § 46b van de Invoeringswet van het BGB, op vóórgedrukte
bedingen in een overeenkomst ook dan van toepassing zijn, wanneer zij maar voor
een eenmalig gebruik zijn bestemd en in zoverre de tegenpartij van de gebruiker van
de algemene voorwaarden op grond van de voorformulering op de inhoud geen
invloed heeft kunnen uitoefenen.

Aan het verschil tussen in arbeidsovereenkomsten voorgedrukte voorwaarden die
voor meer overeenkomsten tegelijkertijd of voor een eenmalig gebruik zijn bedoeld,
komt, volgens de Duitse regering, in het individuele arbeidsrecht geen grotere bete-
kenis toe dan in het algemene overeenkomstenrecht. Het maatgevende criterium
van de voor de werknemer ontbrekende mogelijkheid om invloed uit te oefenen
op de inhoud van de arbeidsovereenkomst door de aanwezigheid van de voorfor-
mulering, is ook zinvol bij arbeidsovereenkomsten. Hieraan staan bijzondere voor-
schriften of bijzonderheden van het arbeidsrecht niet in de weg. De bedoeling van
de wetgever, met de opheffing van de onmogelijkheid het recht van de algemene
voorwaarden toe te passen op het arbeidsrecht, is de inhoudscontrole ook in het
arbeidsrecht te laten plaatsen. Het beschermingsniveau van de controle op de arbeids-
overeenkomst mag niet achterblijven bij die van het civiele recht.62

6.9 In arbeidsrecht geen terhandstelling in de zin van § 305 BGB

Buiten toepassing in het Duitse arbeidsrecht blijft de wettelijke bepaling dat alge-
mene voorwaarden dan slechts bestanddeel van de overeenkomst worden, als de
gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst de andere contractspartij uitdrukke-
lijk op de algemene voorwaarden wijst. Zij is bij wet uitgesloten: § 310 lid 4 tweede
volzin BGB bevat namelijk de bepaling dat de leden 2 en 3 van § 305 BGB niet
mogen worden toegepast op arbeidsovereenkomsten. Ook geldt de bepaling niet

60 Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 310 BGB, Rn. 83. Wolf in het Festschrift für Brandner 1996,
p. 299 en m.n. 301.

61 BAG 27 juli 2005, AP BGB § 308 Nr 2.
62 BT-Drucksache 14/6857, p. 53 e.v.
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dat, wanneer een uitdrukkelijke verwijzing alleen onder buitensporig lastige
omstandigheden mogelijk is, ook door een duidelijk zichtbare ophanging op de
plaats van de sluiting van het contact aan de verplichting kan worden voldaan om
de tegenpartij kennis te laten nemen van de algemene voorwaarden. Verder blijft
de bepaling buiten toepassing dat aan de andere contractspartij de mogelijkheid
verschaft moet worden van de inhoud kennis te nemen op een manier die nog van
de gebruiker kan worden gevergd, ook in het geval een gebruiker een herkenbare
invaliditeit kent en daar op gepaste wijze aan tegemoet moet worden gekomen.
Ten slotte geldt de bepaling niet dat de tegenpartij van de gebruiker van de alge-
mene voorwaarden met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord
moet zijn.

Lid 3 van § 305 BGB kent de bepaling dat de contractspartijen voor een bepaalde
soort verbintenissen de toepasselijkheid van bepaalde algemene voorwaarden, met
inachtneming van de in lid 2 genoemde eisen, van tevoren kunnen overeenkomen.
Ook deze bepaling is bij arbeidsovereenkomsten niet van toepassing.

De wetgever heeft grote invloed gehad op de thans in de wet opgenomen regeling
van de algemene voorwaarden en de aanwending van § 305 BGB op arbeidsover-
eenkomsten. Volgens het oorspronkelijke wetsontwerp moest de in de AGBG voor
het arbeidsrecht geldende toepassingsuitzondering van § 23 AGBG overgeplaatst
worden op §§ 305 tot 310 BGB. De voorschriften over het gebruik van algemene
voorwaarden in overeenkomsten waren derhalve niet toepasselijk op het gebied van
het arbeidsrecht. Op verzoek evenwel van de Bundesrat om te onderzoeken of deze
uitzondering voor het arbeidsrecht nog wel doelmatig is, stelde de Bondsregering
voor om § 310 lid 4 BGB zo vorm te geven als het thans luidt. De gedachte daarach-
ter was om het beschermingsniveau van de toets op de contractsinhoud niet ach-
ter te laten blijven bij het beschermingsniveau in het (algemene) civiele recht. De
regering voerde nog een tweede reden aan voor de uitzondering op de regel dat in
het consumentenrecht de gebruiker van de algemene voorwaarden aan zijn tegen-
partij algemene voorwaarden ter hand moet stellen: de werkgever moet, op grond
van § 2 lid 1, eerste volzin van het Nachweisgesetz (NachwG)63 van 20 juli 1995, al aan
de werknemer essentiële onderdelen van de arbeidsovereenkomst bekend maken.
Deze bekendmaking kon ook, op grond van § 2 lid 3 NachwG, plaatsvinden door een
verwijzing naar de voor de onderneming van de werkgever geldende, althans op die
onderneming van toepassing zijnde, cao en bedrijfsregeling en dienstregeling en een
vergelijkbare, voor het arbeidsrecht geldende, regeling.64 Op deze argumentatie

63 Nachweisgesetz, Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen
Bedingungen, vom 20 Juli 1995, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung arbeitsrechtlicher
Bestimmungen an das EG-recht vom 20. 7. 1995 (BGBl. IS. 946), Inkrafttreten gem. Artikel 6 dieses
Gesetzes am 28.7.1995; voor Nederland: artikel 7:655 BW, met ingang van 1 januari 1994 in het
BW opgenomen, bij wet van 2 december 1993. Stb. 1993. 636, ter uitvoering van EG-Richtlijn 91/
533.

64 Reactie van de Bondsregering op de stellingname van de Bondsraad, BT-Drs. 14.1657, p. 54.
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is veel commentaar gekomen.65 Er wordt op gewezen dat er verschil is, in zowel
doelstelling als in rechtsgevolg, tussen de bepalingen die enerzijds gaan over de
wijze waarop de gebruiker van de algemene voorwaarden aan zijn tegenpartij de
algemene voorwaarden ter hand moet stellen of anderszins bekend moet maken
enerzijds en het doel en het rechtsgevolg van een overtreding van de NachwG
anderzijds. Allereerst is de regeling van de terhandstelling bedoeld om al bij het
sluiten van het contract de consument te beschermen, terwijl de werknemer op
grond van de NachwG pas na het sluiten van de overeenkomst door de werkgever
op de hoogte wordt gesteld van de essentiële onderdelen van de inhoud van het
contract. Op de tweede plaats is er het verschil in de rechtsgevolgen. Overtreding
van voorschriften met betrekking tot de terhandstelling leidt ertoe dat de algemene
voorwaarden in zoverre geen onderdeel van het contract worden, terwijl een over-
treding van de bepaling van de NachwG er niet toe leidt dat de bepaling in de
arbeidsovereenkomst vernietigbaar wordt of niet van kracht wordt. Ondanks deze
bezwaren is besloten om de regels over terhandstelling van algemene voorwaar-
den niet voor het arbeidsrecht te laten gelden.

6.10 Verrassend

Geen bestanddeel van de overeenkomst worden de bepalingen in algemene voor-
waarden die naar omstandigheden, in het bijzonder het uiterlijk verschijningsbeeld
van de overeenkomst, zo ongewoon zijn dat de tegenpartij van de gebruiker van de
algemene voorwaarden daarmee geen rekening hoeft te houden.66 Lid 2 van § 305c
BGB bepaalt dat twijfel bij de uitlegging in het nadeel is van degene die de algemene
voorwaarden gebruikt.

Twee regelingen kent § 305c BGB derhalve, die ook allebei al voorkwamen in het
AGBG, respectievelijk in § 3 AGBG en § 5 AGBG. Ze moeten beide worden bezien in de
context van artikel 5 van de Richtlijn 93/13 van de Raad van Europese Gemeen-
schappen van 5 april 1993.67 § 305c BGB is een bijzondere vorm van het algemene
transparantiebeginsel, dat in artikel 5 van de Richtlijn is neergelegd en een wezen-
lijke uitwerking kent in § 307 lid 1 tweede volzin BGB.

6.11 Objectief ongewoon

Wil een beding verrassend zijn, dan moet het ongewoon zijn. Een beding moet
evenwel objectief ongewoon zijn.68 De inhoud van een beding kan daartoe aanlei-
ding geven. In dat geval dient een beding op grond van de inhoud af te wijken van
het normale geval. Deze normaliteit kan allereerst worden bepaald aan de hand

65 Joost in Festschrift voor Ulmer, 2003, p. 1199 en m.n. 1200 e.v.; Deinert in Däubler/Bonin/Deinert,
§ 305 BGB, p. 106, Rn. 39.

66 § 305c lid 1 BGB.
67 Hoefs in Clemenz/Kreft/Klause, § 305c, p. 148; Ulmer/Schafer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 305c

BGB, Rn. 8a.
68 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 305c BGB Rn. 8, p. 99; Lakies, Kap. 1, Rn. 241, p. 52.
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van het positieve recht en van jurisprudentie.69 Ook kan voor de bepaling van wat
normaal is acht worden geslagen op wat normalerwijze in een arbeidsovereenkomst
afgesproken is en in het bijzonder of zich een bepaald type van arbeidsovereen-
komst of een type van beding laat vaststellen. Daartoe kunnen bijvoorbeeld statistie-
ken of wetenschappelijke onderzoeken van belang zijn.70 Als argument tegen het
ongewone van een beding kan worden aangevoerd dat de werkgever het beding niet
zelf geformuleerd heeft, maar dat het beding gebaseerd is op een uit de bedrijfstak
stammend voorbeeld van een arbeidsovereenkomst.71 Tegen ongewoonte spreekt ook,
wanneer bedingen vele malen in de arbeidsrechtelijke literatuur of in talrijke beslis-
singen uit de rechtspraak voorkomen.72 In het algemeen kan worden vastgesteld dat
hoe verder de inhoud van het beding verwijderd is van het positieve recht en van het
gebruik, het des te eerder als ongewoon zal worden gekwalificeerd.73

Ook kan het beding inhoudelijk ongewoon zijn vanwege zijn ongewone uiterlijk of
wanneer het op een onverwachte plek in de overeenkomst staat.74 Dat kan bijvoor-
beeld het geval zijn, wanneer een regeling niet bij het met een kopje aangeduid
onderdeel van het contract voorkomt of wanneer een essentiële bepaling niet op
een bijzondere plek voorkomt, terwijl een andere minder belangrijke regeling juist
wel naar voren is gehaald.

6.12 Subjectief verrassend

Daarnaast moet het beding subjectief verrassend zijn. Het ongewone van een
beding in algemene voorwaarden op grond van haar aard, haar inhoud of de con-
text is niet voldoende om het bepaalde in § 305c lid 1 BGB van toepassing te laten
zijn en derhalve in te grijpen. Er moet een verrassingsmoment zijn aan de zijde van
de tegenpartij van degene die algemene voorwaarden gebruikt. Dit verrassings-
moment moet het gevolg zijn van de discrepantie tussen het ongewone karakter
van het beding en de verwachting van de tegenpartij van de gebruiker van alge-
mene voorwaarden.75 Zowel in de lage als in de hogere rechtspraak76 wordt gespro-
ken van het overrompelings- of beetnemingseffect.77 Of een beding verrassend is,

69 BAG 13 juli 2005 – 10 AZR 532/04 – AP HGB § 74 Nr. 78, DB 2005, 2415.
70 BAG 27 april 2000 – 8 AZR 301/99 (een onderzoek naar de wijdverbreidheid van boetebedingen

in arbeidsovereenkomsten); al eerder BGH, 21 november 1991 – IX ZR 60/91 – NJW 1992, 1234 en
met name 1235 en BGH 30 juni 1995 – V ZR 184/94, BB 1995, 2186. Ook de omstandigheid dat
talrijke rechterlijke beslissingen over een beding bestaan kan een aanwijzing zijn (BAG 16 mei
2012 – 5 AZR 331/11 – NZA 2012, 908).

71 LAG Niedersachsen 18 maart 2005 -10 Sa 1990/04 – NZA-RR 2005, 401 en m.n. 403.
72 BAG 16 mei 2012 – 5 AZR 331/11.
73 BAG 13 juli 2005 – 10 AZR 532/04 – AP HGB § 74 Nr. 78. Däubler in Däubler/Bonin/Deinert § 305c

BGB Rn.10.
74 BAG 15 februari 2007 – 6 AZR 286/06 – NZA 2007, 614 en m.n. 616 e.v.
75 BGHZ 84 109 en m.n.112, ook al NJW 1985, 848 en m.n. 849.
76 OLG Düsseldorf BB 1986 1464 en m.n. 1465, OLG Hamm, ZIP 1986 1547 en m.n. 1549 en OLG

Stuttgart ZIP 1987 837 en m.n. 838 alsmede BGHZ 100 82 = NJW 1097,1885 en BGHZ 109 197 201
NJW 1990 576.

77 “Überrumpelungs- oder Übertölpelungseffekt”.
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wordt beoordeeld naar de voor de gebruiker van de algemene voorwaarden her-
kenbare subjectieve omstandigheden in de sfeer van zijn tegenpartij. Daarbij is
een algemeen concrete maatstaf toe te passen, namelijk het verwachtingspatroon
van de voor een concrete overeenkomst typische tegenpartij.78 Evenmin als het
puur ongewone van een beding voldoende is voor de constatering dat een beding
ongewoon is, is het enkele verrassingsmoment voldoende. Er is kortom meer
nodig. Tegenover een naar soort, inhoud en vorm van de overeenkomst voor het
onderlinge verkeer niet ongewoon beding, kan een weinig zakelijk ervaren klant
niet aanvoeren dat hij verrast is door zo’n beding.79

Tussen de door de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst gewekte
verwachtingen en de daadwerkelijke inhoud van de overeenkomst moet een dui-
delijk rationele, onverwachte en dus verrassende tegenspraak bestaan, wat onder
aanvoering van alle gezamenlijk omstandigheden van het individuele concrete geval
te beoordelen is.80 Maatgevend daarvoor is in het bijzonder in hoeverre afgeweken
wordt van het positieve recht, neergelegd in de wet en de, voor de kring waarin
partijen optreden gewoonlijk plaatsvindende, uitvoering, alsmede hoe duidelijk de
verschijningsvorm is en ten slotte hoe het inhoudelijk verloop is geweest van de
onderhandelingen over de overeenkomst.81

Uit het subjectieve gehalte van de verrassing volgt dat het verrassende karakter
van een ongewoon beding niet aanwezig is, wanneer de tegenpartij de ongewone
clausule kent of op grond van alle omstandigheden van het geval met haar bestaan
rekening moet houden. De omstandigheid dat de klant de tekst van het ongewone
beding gelezen heeft en dat hij bovendien kennis gekregen heeft van de ongewone
clausule, maakt nog niet dat geen sprake is van een verrassende clausule.82 Ook het
argument dat de opbouw en inhoud van een tekst met algemene voorwaarden ratio-
neel en systematisch geordend is, ontneemt daardoor niet bij voorbaat het verras-
singselement aan het ongewone beding.83 Wanneer de gebruiker van de algemene
voorwaarden zijn tegenpartij op een eenduidige en duidelijke wijze attent maakt
op het bestaan van de betreffende clausule, vormt dat het begin van een aanname
dat er geen sprake is van verrassing.84 Dat geldt ook voor de situatie waarin een
– mede door de keuze voor de soort van druk en typologie van het beding – bij-
zondere aanwijzing plaatsvindt of de tekst van algemene voorwaarden anderszins
zo duidelijk uit de verf komt, dat de kennisname ervan door de tegenpartij ver-
wacht had mogen worden. In dat laatste geval staat het ongewone karakter er in

78 Ulmer/Schäfer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 305c BGB, Rn. 22, p.366.
79 Wolf/Lindacher/Pfeiffer-Lindacher, § 305c Rn. 38; Ulmer/Schäfer in Ulmer/Brandner/Hensen,

§ 305c BGB, Rn. 22a, p. 366.
80 BAG 27 juli 2005 – 7 AZR 443/04 – NZA 2006, 37.
81 BAG 13 juli 2005 – 10 AZR 532/04 – AP HGB § 74 Nr. 78.
82 BGH NJW 1978 1519 en m.n. 1520.
83 BGH NJW-RR 2002, 485.
84 Ulmer/Schäfer in Ulmer/Brandsen/Hensen, § 305c BGB Rn. 23, p. 366 en 367.

6.12 Hoofdstuk 6

106



beginsel niet aan in de weg om de geldigheid van het beding aan te nemen.85 Daar
staat evenwel tegenover dat, zelfs door op een bijzondere manier de tegenpartij
van de algemene voorwaarden op het ongewone beding te wijzen of door op een
druktechnische manier de nadruk te leggen op een bepaald beding, toch nog niet
voldaan wordt aan de eis van § 305c lid 1 BGB dat een beding niet verrassend mag
zijn. De typische tegenpartij moet immers ook inhoudelijk de betekenis en de
draagwijdte van het objectief ongewone beding kunnen begrijpen.86

6.13 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met proeftijdbeding

Een verrassend beding is aanwezig in het geval de schriftelijke tekst van een geslo-
ten arbeidsovereenkomst naast een in de vorm van een vetgedrukt en dus optisch
benadrukte bepaalde tijd ook nog daaropvolgend een tekst bevat, zonder een bij-
zonder aangeduide plaats of zonder een benadrukking, waarin de bepaling is opge-
nomen dat een proeftijd wordt overeengekomen van zes maanden.87

Ook kan niet door de beugel dat de bepaalde duur van een arbeidsovereenkomst
niet is opgenomen onder het kopje: “§ 1 Entstehung des Arbeitsverhältnisses” en
niet onder het kopje “Beendigung des Arbeitsverhältnisses” staat.88

6.14 Verrassende bedingen en de voor het arbeidsrecht typische
bijzonderheden

De in § 310 lid 4, tweede volzin BGB bedoelde arbeidsrechtelijke bijzonderheden
behoeven bij de toepassing van de verrassende bedingen niet te worden onder-
zocht.89 Dit betekent dat bedingen in voorgedrukte arbeidsovereenkomsten verras-
sende bedingen zijn in de zin van § 305c BGB, wanneer het beding derhalve objectief
ongewoon en subjectief verrassend is.

6.15 Contra proferentem

Evenals het (in § 305c lid 1 BGB neergelegde) verrassingsbeginsel is het in lid 2
opgenomen voorschrift dat bij een objectieve uitleg van een in meerdere bete-
kenissen uit te leggen algemene voorwaarde een uitleghulp geboden moet worden
aan de tegenpartij en in dat geval de belangen van de gebruiker van algemene voor-
waarden het afleggen tegen die van de tegenpartij, al in § 5 van de AGBG opgeno-
men geweest.90 Het zogenoemde contra-proferentem-beginsel is op de eerste plaats

85 Palandt/Grüneberg, § 305c BGB, Rn. 4, p. 417.
86 Schäfer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 305c BGB Rn. 24 p. 367.
87 Lakies, 4 Kapitel, Rn. 29, p. 154. Zo’n beding is ook in strijd met het transparantiebeginsel: BAG

16 april 2008 – 7 AZR 132/07 – NZA 2008, 876.
88 LAG Bln-Bbg 15 januari 2013 – 16 Sa 1829/12, NZA-RR 2013, 459.
89 Gotthardt Rn. 255, p. 123; Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 305c Rn. 6, p. 354.
90 Lakies Rn. 267, p. 59 en BAG 18-8-1998 – AZR 589/97 – NZA1999, 659.
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een variant op het transparantieverbod, omdat het de gebruiker van algemene voor-
waarden dwingt tot een duidelijk en helder uiterlijk en een duidelijke en heldere
gedaante van het beding.91 Bovendien moet diegene die de voordelen heeft van de
vrijheid om de overeenkomst vorm te geven en deze vrijheid ook benut, ook de nade-
len daarvan dragen.92 Dat stemt overeen met haar of zijn verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de algemene voorwaarden.93 Aan deze verantwoordelijkheid kan
de gebruiker zich niet onttrekken door middel van een voorgedrukt wijzigings-
voorbehoud.94 Door het nadeel van onduidelijkheid bij de gebruiker van de alge-
mene voorwaarden neer te leggen, wordt bovendien gewaarborgd dat de uitleg-
regel van § 155 BGB, die bij een verborgen verschil van mening het risico in zich
bergt van een volledige nietigheid van de overeenkomst, niet optreedt, wanneer het
gaat om de voor een meerdere uitleg vatbare bedingen met algemene voorwaar-
den.95 De contra proferentem-regel kan pas worden toegepast wanneer alle ver-
schillende in aanmerking komende uitlegmethoden uitgeput zijn en een niet weg
te nemen twijfel overblijft en tenminste twee uitlegmethoden verdedigbaar zijn.96

6.16 Toetsing op ongepaste benadeling

De kern van de toetsing van de inhoud van algemene voorwaarden is neergelegd in
§ 307 lid 1 BGB. Dit lid regelt dat bepalingen in algemene voorwaarden buiten toe-
passing blijven, wanneer zij de tegenpartij van de gebruiker van algemene voor-
waarden ongepast, onbillijk benadelen, tegen de geboden van de goede trouw. Lid 2
van § 307 BGB bepaalt dat een onbillijke benadeling bij twijfel ook aan te nemen is,
wanneer een bepaling niet verenigbaar is met de wezenlijke grondgedachten van
de wettelijke regeling waarvan afgeweken wordt. Die aanname geldt ook wanneer
een bepaling wezenlijke rechten en plichten die uit de aard van de overeenkomst
voortspruiten, zo inperkt dat het bereiken van het doel van de overeenkomst in
gevaar komt. Deze beide leden gelden volgens § 307 lid 3, eerste volzin BGB alleen
voor bepalingen in algemene voorwaarden die bedongen worden, terwijl ze afwij-
ken van rechtsvoorschriften of deze rechtsvoorschriften aanvullen. Op de eerste
plaats blijkt hieruit dat afspraken tussen de gebruiker van algemene voorwaarden
en zijn tegenpartij, die niet van het positieve recht afwijken of deze niet aanvullen,
niet onderhevig zijn aan de inhoudstoets van de §§ 307 t/m 309 BGB. De achter-
grond is dat de rechters niet de billijkheid van wetten moeten beoordelen, omdat
zij ook zelf aan recht en wet gebonden zijn.97 Op de tweede plaats komt uit § 307
leden 1 en 2 BGB (dat bepaalt dat zij alleen gelden voor bepalingen in algemene

91 Schäfer in Ulmer/Brandsen/Hensen § 305c BGB, Rn. 61, p. 397.
92 Knütel JR 1981, 223 en Wacke JA 1981, 667 e.v.
93 Bericht des Rechtssausschusses, BT-Drucksache, 7/5412, p. 5.
94 BGH NJW 1999, 1865 en m.n. 1866.
95 Sambuc NJW 1981 313.
96 BGH 3 juli 2002, NJW 2002, p. 3232 (3233); BGH 22 maart 2002, NJW 2002, 2102 (2103); BGH

11 maart 1997, NJW 1997, p. 3434 (3435); Bamberger/Roth/Schmidt, § 305c BGB, Rn. 45. Palandt/
Heinrichs, § 305c BGB, Rn. 18; Stoffels, AGB-Recht, 2003, Rn. 370; Ulmer/Brandner/Hensen/
Ulmer, § 305c BGB, Rn. 86.

97 Stoffels, AGB-Recht, Rz. 424.
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voorwaarden, waarin van rechtsvoorschriften afwijkende of deze aanvullende rege-
lingen afgesproken worden in de zin van § 307 lid 3 eerste volzin BGB) duidelijk
naar voren dat het de wetgever en de rechter ontbreekt aan een adequate en pas-
sende beoordelingsmaatstaf voor in de wet neergelegde voorschriften.98 Onder
rechtsvoorschriften in de zin van § 307 lid 3 eerste volzin BGB vallen alle materiële
wetten, maar ook algemene maatregelen van bestuur en ook de wettelijke rege-
lingen met betrekking tot de toetsing van de algemene voorwaarden. Ook juris-
prudentie ofwel rechtersrecht valt eronder.99

6.17 De eerste uitzondering op de inhoudstoets van bedingen:
wetsvoorschriften

Bedingen die enkel wetsvoorschriften herhalen of die ten minste inhoudelijk met
het objectieve recht overeenstemmen, vormen volgens § 307 lid 3 eerste volzin BGB
een uitzondering op de regel dat bedingen in algemene voorwaarden onderhevig
zijn aan de toets van de inhoud op de grond van de wettelijke regeling, waaronder
die van de ongepaste benadeling.100 De achtergrond hiervan vormt de overweging
dat de rechter, wanneer hij door middel van de wettelijke regeling van de algemene
voorwaarden zou ingaan op de inhoud van het objectieve recht, hij indirect de
mogelijkheid zou krijgen bij de beoordeling van de inhoud van algemene voorwaar-
den, de in de wet opgenomen rechten aan een toets te onderwerpen.101 Niet het ant-
woord op de vraag of de overeenkomst tussen beide partijen een onbillijke benadeling
voor de tegenpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden kent, vormt de
beoordeling van de rechter bij zijn onderzoek, maar of de regelingen in de over-
eenkomst op eenzijdig benadelende wijze van de wettelijke bepalingen, die het
kader aangeven voor de uitwisseling van onderlinge prestaties, afwijkt.102 Een voor-
beeld van een van toetsing vrijgesteld beding is § 6 lid 5 van de Arbeitszeitgesetz
(ArbZG) dat zelf de norm kent van een gepaste toeslag voor verrichte nachtarbeid.103

Algemene voorwaarden waarin de gebruiker een of meer van de talrijke wettelijke
voorgeschreven op het rechtsverkeer toepassing zijnde mogelijkheden benut en
overneemt, vormen in principe niet enkel declaratoire bepalingen, als een loutere
weergave van rechtsvoorschriften, maar zullen in het kader van de toets van de
ongepaste benadeling beoordeeld moeten worden. Kent de wet een mogelijkheid

98 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, inleidende opmerkingen bij § 307 BGB, Rn.5, p. 504.
99 Gotthardt § 307 BGB Rz. 9; Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB Rn. 26; BAG 24 oktober

2007 – 10 AZR 825/06 – NZA 2008, 40.
100 G. Thüsing, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, p. 26, Rn. 70 en 71; Däubler in Daübler-Bonin-Deinert,

§ 307 BGB, Rn. 256 e.v.
101 Bundesgerichtshof (BGH) 9 mei 2001, NJW 2001, 2014.
102 Thüsing, Rn. 71, p. 26.
103 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 265; Lakies, § 307 BGB, Rn. 29.
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om te kiezen, dan is de vastlegging van één van de mogelijkheden in de algemene
voorwaarden geen loutere weergave van het voorschrift.104

6.17.1 Ontslagrecht

Een herhaling in de arbeidsovereenkomst van het in de wet neergelegde ontslag-
recht vormt bijgevolg geen onderwerp van toetsing aan de hand van de §§ 305 t/m
310 BGB. Dat blijkt ook uit de omschrijving van de norm van de inhoudstoets van
§ 307 lid 2 aanhef en onder 1 BGB, dat spreekt van de wettelijke regeling waarvan
afgeweken wordt. Een teruggrijpen op § 307 BGB is ook daarom bij dwingend recht
niet nodig, omdat een afwijking van dwingend recht leidt tot nietigheid van een
bepaling of een beding. Er is ten aanzien van dit uitgangspunt een zeer beperkt
aantal in de rechtspraak uitgezonderde gevallen. Een afspraak die afwijkt van het
wettelijke ontslagrecht, zoals een in de arbeidsovereenkomst neergelegde verplich-
ting voor werknemer dat hij alleen schriftelijk bij een met name genoemd persoon
mag opzeggen, kan weliswaar gemaakt worden, maar is onderhevig aan een toets
aan de regeling van de algemene voorwaarden, in dit geval § 309 Nr. 13 BGB.105

Verder beheerst § 308 Nr. 7 BGB de gevolgen van de bijzondere situatie dat de werk-
gever in de arbeidsovereenkomst bedingt dat bij een opzegging door de werkne-
mer deze een schadevergoeding moet betalen voor gemaakte administratiekosten,
materiaalkosten of acquisitiekosten.106

6.17.2 Tussenvariant (de proeftijd)

Normstellende bepalingen zijn niet altijd volledig dichtgetimmerd. Soms dienen
zij nader te worden ingevuld en wordt die ruimte ook door de wet gelaten. Voor-
beeld is het bepaalde in § 622 lid 3 BGB over de proeftijd. De wet bepaalt dat een
overeengekomen proeftijd maximaal zes maanden mag duren en opgezegd kan
worden met een termijn van twee weken. Het gebruik van het woord minstens
(“längstens”) geeft aan dat ook een kortere termijn dan de maximale duur van zes
maanden kan worden afgesproken. Lid 4 van § 622 BGB bepaalt dat afwijkende
afspraken ook door middel van een cao gemaakt kunnen worden. De vraag is of,
doordat de wet speelruimte biedt aan beide contractsluitende partijen, de toets
op de inhoud wegvalt. Het BAG lijkt liberaler te zijn dan de literatuur. Het BAG oor-
deelde dat een van § 20 BBiG (Berufsbildingsgesetz) afwijkende proeftijdregeling
het in de wet gegeven raamwerk niet overschreed en dat geen tot een inhoudstoets
dwingende normafwijking plaatsvond.107 De literatuur is kritisch en onderwerpt de
normaanvullende bedingen in principe ook aan een toets, vanuit de gedachte dat

104 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 32, p. 584.
105 OLG München, 15 januari 1987, NJW-RR 1987, 661 e.v.
106 LAG Hamm 10 juli 2008, Az 15 Sa 452/08, n.g.: Bonin, p. 396, Rn. 2.
107 BAG 24 januari 2008 -6 AZR519/07 – NZA 2008, 521.
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de inhoud van de aanvulling een constitutieve regeling is tussen partijen, ook wan-
neer de regeling getroffen wordt binnen het raamwerk van de wettelijke voorschrif-
ten. Met een toets van de wettelijke regeling heeft dat niets van doen.108

6.17.3 De van toetsing uitgezonderde kernbedingen

Uit § 307 lid 3, eerste volzin BGB wordt, net zoals vóór 2002 uit § 8 AGBG, afgeleid
dat zowel de beschrijving van de prestatie als de voor die prestatie te betalen ver-
goeding en de verhouding tussen de beschrijving van de prestatie en de vergoeding
niet aan de toets van de ongepaste benadeling uit de wettelijke regeling van de
algemene voorwaarden onderhevig is. Het onmiddellijke onderwerp van de presta-
tie kan niet worden getoetst. De wijze waarop de verschuldigde prestatie moet wor-
den verricht, alsmede de omvang en de deugdelijkheid ervan, dienen niet aan de
hand van de uitgangspunten van het recht van de algemene voorwaarden te wor-
den beoordeeld. Dat geldt ook voor de prijs die soms voor bijzondere prestaties
wordt verlangd. Ook de verhouding tussen prijs en prestatie is het onderwerp van
vrij onderhandelen.

Achtergrond van deze toetsvrijstelling is dat voor kernprestaties over het algemeen
geen wettelijke maatstaf bestaat om de billijkheid ervan te toetsen en dat het
ook niet de taak van de rechter is een juiste of billijke prijs voor een bepaalde
prestatie te bepalen. Dat behoort tot het vrije spel der maatschappelijke krachten.
Een tweede argument waarom de kernprestatie niet onderhevig is aan een toetsing
van haar inhoud is erin gelegen dat partijen regelmatig, terwijl zij volop bezig zijn
met het tot stand brengen van de overeenkomst, kennis nemen van afspraken over
kernprestaties. In die gevallen kan het weliswaar om door de gebruiker van de
algemene voorwaarden voorgestelde bedingen gaan, maar desondanks is de toet-
sing van de inhoud van de eenzijdig uitgeoefende macht bij de totstandbrenging en
vormgeving van de overeenkomst niet noodzakelijk, omdat zij regelmatig onder de
aandacht van de overeenkomst sluitende partijen worden gebracht.109 Zulke bedin-
gen zijn weliswaar niet uitonderhandeld, maar dan verdient het toch de voorkeur
dat de op de transparantie van de regeling voortbouwende autonome beslissing van
de overeenkomst sluitende partijen gerespecteerd wordt.110 Anders gezegd: wan-
neer zonder een duidelijke wettelijke grondslag toch een inhoudscontrole zou
plaatvinden van de kernbedingen, zou deze toets verworden tot een pure billijk-
heidstoets.111

108 Fuchs in Ullmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 32: Clemenz-Kreft-Krause, Klumpp, § 307 BGB,
Rn. 25, p. 267; Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rz. 261a.

109 Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, § 307 BGB Rn. 28.
110 Stoffels, ZfA 2009, 861 en m.n. 867.
111 Franzen, GS voor Zachert, 2010, p. 386 en m.n. 392.
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Voor het arbeidsrecht betekent dit dat de omvang en het onderwerp van de
arbeidsprestatie evenals het afgesproken loon binnen de toetsingsvrije zone valt.112

Ook de verhouding tussen beide is vrij.113 De rechtspraak heeft onder de vrijstelling
van de toetsing de bijzondere regeling van de belastinginhouding door de werk-
gever bij zogenoemde kleine tweede dienstverbanden laten vallen.114 Dat geldt ook
voor de zogenoemde loongroepregelingen.115 Onder zo’n loongroepregeling wordt
de invoeging en rangschikking van een individuele werknemer in een collectief
beloningssysteem verstaan.116 Onder die rangschikking en catalogisering van loon-
groepen valt de bepaling van functies, maar deze zijn aan de zeggenschap van de
ondernemingsraad onttrokken.117 Verder kan ook de duur van de arbeidstijd die in
het berechte concrete geval door verwijzing naar een regeling voor ambtenaren
werd vastgelegd, toetsvrij plaatsvinden.118 Tot de kernbedingen wordt ook de scha-
devergoeding gerekend die bij een – alleen na afloop van de arbeidsovereenkomst
geldend – concurrentieverbod tussen werkgever en werknemer wordt bedongen.119

6.17.4 Uitzondering op de uitzondering: prijsnevenafspraken

Daarnaast worden ook nevenafspraken over de prijs en de daartegenover staande
prestatie onderwerp van de toets op ongepaste benadeling (en intransparantie).
Het bestaan van een nevenafspraak wordt aangenomen, wanneer de eigenlijke pres-
tatieafspraak ingeperkt, verder ontwikkeld of veranderd wordt.120 Het gaat dan in
het bijzonder om die gevallen waarin een bepaalde prestatie naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet inbegrepen is, zodat de consument zich niet hoeft
te laten welgevallen dat de prestatie nog apart in rekening wordt gebracht.121 Als
voorbeeld kan dienen de vraag of bij een overeenkomst van koop en verkoop de
verpakking van het gekochte goed afzonderlijk in rekening kan worden gebracht.122

Een ander voorbeeld is het apart in rekening brengen van onkosten aan de bank-
klant, omdat deze een uitbetaling aan de balie wenst.123 Deze nevenbepalingen zijn

112 BAG 31 augustus 2005, NZA 2006, 324 en m.n. 328; BAG 1 februari 2006, NZA 2006,682 en
m.n. 684.

113 BAG 1 maart 2006, NZA 2006, 688 en m.n. 689.
114 BAG 1 februari 2006, NZA 2006, 682 : “Eine Angemessenheitskontrolle der Pauschalsteuerabwälzung

nach Maßgabe des § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB findet gem. § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB nicht statt; denn die
Vereinbarung betrifft eine Hauptleistungspflicht des Arbeitgebers, die nicht durch Rechtsvorschriften
bestimmt wird (vgl. Senat 31. Augustus 2005 – 5 AZR 545/04 – AP ArbZG § 6 Nr. 8)”.

115 BAG 8 juni 2005 – 4 AZR 412/04 – NZA 2006, 611: “Die Arbeitsrechtsregelungen enthalten keine
Bestimmungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder ergänzende Regelungen ver-
einbart werden, so dass gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB die § 307 Abs. 1 und 2, §§ 308 und 309 BGB
nicht gelten”.

116 BAG 17 maart 2005, AP Nr. 90 op § 1 TVG (onderdeel cao’s detailhandel).
117 BAG 27 juli 1993, AP Nr. 110 op § 99 BetrVG 1972.
118 BAG 16 november 2007, NZA 2008, 45.
119 LAG Baden-Württemberg 30 januari 200,8 NZA-RR 24 maart 1999, NJW 1999, 2279 en m.n. 2280.
120 BAG 27 juli 2005 – 7 AZR 486/04 – NZA 2006, 40.
121 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 269.
122 BGH 18 mei 1999, NJW 1999, 2276; Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB Rn. 269.
123 BGH 30 november 1993, NJW 1994, 318.
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andere bepalingen in de zin van § 307 lid 3, tweede volzin BGB. Op grond daar-
van kunnen, in afwijking van die bedingen in algemene voorwaarden die niet van
rechtsvoorschriften afwijken of deze niet aanvullen, andersoortige bepalingen, op
grond van § 307 lid 1 tweede volzin BGB in verbinding met lid 1, eerste volzin BGB,
weer wel vernietigbaar zijn en dus buiten toepassing blijven. Aan de voorwaarden
voor een toets is dan dus alsnog voldaan, wanneer onderwerpen in een van alge-
mene voorwaarden deel uitmakend beding geregeld worden waarbij, zonder een
regeling in de overeenkomst, het positieve recht (in de zin van § 307 lid 3 eerste
volzin BGB) niet kan ingrijpen.124

6.18 Prijsnevenafspraken in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht doen zich ook aan een toets onderworpen prijsnevenafspra-
ken voor. In het arbeidsrecht zijn prijsnevenafspraken die afspraken waardoor de
eigenlijke afspraken tussen werkgever en werknemer, die de kern van de arbeids-
overeenkomst betreffen, ingeperkt worden of verder vormgegeven of veranderd.125

Zo’n geval doet zich voor wanneer het gaat om de verlenging van overuren.126 Dat
geldt ook voor een opschorting van de arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd
zonder dat door de werkgever aan de werknemer een vergoeding wordt betaald,
omdat de opschorting afwijkt van § 611 lid 1 BGB.127 Verder worden genoemd de
zogenoemde herroepingsvoorbehouden128 en de aan een termijn gebonden veran-
dering van de wederzijdse plichten uit de arbeidsverhouding, zoals een arbeids-
tijdverhoging waarbij het onderwerp van de toetsing niet is de overeengekomen
verhoging en daarmee de omvang van de arbeidstijd, maar de tijdelijke beperking
door de binding aan een termijn.129 Ook de in de arbeidsovereenkomst opgenomen
mogelijkheid dat de werknemer wordt overgeplaatst is onderhevig aan een inhou-
delijke toets.130

6.19 Te schematisch?

Gewaarschuwd wordt voor een al te schematische afgrenzing.131 De maatstaf uit de
rechtspraak dat bedingen getoetst kunnen worden die de kernprestaties beperken,
veranderen of vormgeven, moet volgens Klumpp nog verder gepreciseerd worden,
in die zin dat, exacter geduid dan de rechtspraak doet, voldoende moet worden

124 BGH 24 november 1988, NJW 1989, 222 e.v. en BGH 19 november 1991, NJW 1992, 688 en BGH
21 oktober 1997, NJW 1998, 309.

125 BGH 12 maart 1987, NJW 1987, 1931 en m.n.1935; BGH 24 maart 1999, NJW 1999, 2279 en m.n.
2280; Lakies, 1e Kapitel, Rn. 289.

126 Boudon ArbRB 2003,150 en m.n. 152 alsmede Hümmerich, NZA 2003,753 en m.n. 756.
127 BAG 10 januari 2007, NZA 2007, 384.
128 Lakies, 1e Kapitel. Rn. 289, p. 65.
129 BAG 27 juli 2005 – 7 AZR 486/04 – NZA 2006, 40.
130 BAG 11 april 2006, NZA 2006,1149.
131 Klumpp in Clemenz/Kreft/Klause, § 307 BGB, Rn. 31 p. 271.
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duidelijk gemaakt of de clausule zelf weer een directe regeling van de hoofdpres-
tatie is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een vergoedingsregeling voor overuren.132

Voldoen vervolgens deze bedingen aan hetgeen uit § 307 lid 3 eerste volzin BGB
omtrent de kernprestaties die dicht bij de wet blijven, voortvloeit, dan geldt wat
Heinrichs in de, naar Nederlandse begrippen intrigerende en daarom zo interes-
sante, Palandt/Grüneberg schrijft:

“Der InhKontr unterworfen sind Abreden, vom BGH häuf, aber nicht immer PrNebenabreden
genannt, die sich zwar mittelbar auf den Preis auswirken, an deren Stelle aber bei Fehlen einer
wirks vertragl Regelg disposit GesR treten kann”.

133

6.20 Stilzwijgend overeengekomen kernprestatie

Een argument voor de stelling dat een toets van afspraken over vergoedingen die de
werkgever aan de werknemer moet betalen, toch moet plaatsvinden, zou gevonden
kunnen worden in § 612 lid 2 BGB. Dit artikel bepaalt in lid 1 dat een vergoeding als
stilzwijgend overeengekomen wordt beschouwd, wanneer aangenomen mag wor-
den dat de prestatie in de gegeven omstandigheden alleen tegen een vergoeding zal
verricht. Het BAG heeft evenwel geoordeeld dat het bepaalde in § 612 BGB geen
normatief richtsnoer is.134 Volgens Stoffels heeft het artikel vooral de functie de
nadruk te leggen op de omstandigheid dat juist geen vergoedingsafspraak is gemaakt
en dat het alleen maar een aanvulling op de arbeidsovereenkomst inhoudt.135 Wan-
neer derhalve tussen werkgever en werknemer afspraken zijn gemaakt over een
vergoeding, geldt § 612 BGB niet en bevat zij alleen al daarom geen maatstaf voor een
toets op grond van de algemene voorwaarden.136

6.21 Onduidelijkheid in de afbakening

Alle andere kwesties zijn in beginsel, met uitzondering van de bijzondere, hierbo-
ven besproken voorbeelden, aan toetsing op grond van de algemene voorwaarden-
regeling onderworpen. De rechtspraak van het BGH kan in beginsel als voorbeeld
dienen voor afgrenzing.137

Wanneer onduidelijk is hoe de afbakening moet plaatsvinden tussen de niet aan
controle onderhevige hoofdcontext (kernbeding) en de wel aan controle onderhe-
vige nevenafspraak, dient dit plaats te vinden aan de hand van het bepaalde in
artikel 4 lid 2 van de EU-Richtlijn 93/13 over oneerlijke bedingen, aan de hand van
een richtlijnconforme uitlegging.138

132 Maar soms weer niet voor een andere regeling met overuren, BAG 16 mei 2012 – 5 AZR 331/11 –

n.v.
133 Heinrichs in Palandt/Grüneberg, § 307 BGB, Rn. 60, p. 431.
134 BAG AP Nr. 2 op § 612 BGb.
135 Stoffels, Rn. 458.
136 Gotthardt ZIP 2002, p. 277 en m.n. 282.
137 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 268, p. 324.
138 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 271, p. 325.
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6.22 Ongepaste benadeling in de zin van § 307 lid 2 BGB

Bepalingen in algemene voorwaarden zijn ongeldig wanneer zij de tegenpartij naar
de eisen van de goede trouw ongepast benadelen, zo bepaalt § 307 lid 1 BGB. Een
ongepaste benadeling (“unangemessen Benachteiligung”) blijkt ook daaruit, dat de
bepaling niet duidelijk en begrijpelijk is. Een ongepaste benadeling moet in twij-
felgevallen worden aangenomen, wanneer een bepaling niet te verenigen is met
wezenlijke grondgedachten van de wettelijke regeling, waarvan afgeweken wordt,
of wanneer een bepaling wezenlijke rechten of verplichtingen die voortspruiten
uit de aard van het contract, zo inperkt dat de doelstelling van de overeenkomst
nauwelijks of moeilijk bereikt kan worden, aldus lid 2 van § 307 BGB.

6.23 Afwijking van de essentie van de overeenkomst en ernstige inperking
van de rechten of plichten uit de overeenkomst

De ongepaste benadeling wordt in de wet nader geconcretiseerd door twee in arti-
kel 307 lid 2 BGB genoemde voorbeelden. Allereerst is sprake van onbillijke bena-
deling, wanneer een bepaling in algemene voorwaarden afwijkt van de essentie
(“wesentliche Grundgedanken”) van de wettelijke regeling. Op de tweede plaats is
volgens de wet sprake van ongepaste benadeling, wanneer wezenlijke rechten of
plichten die voortspruiten uit de aard van de overeenkomst ingeperkt worden op
een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt (“Gefährdung des
Vertragzwecks”). De beide in de wet genoemde voorbeelden hebben in de eerste
plaats een kanaliseringsfunctie. Ze leiden tot een vermindering van de, ingevolge
§ 307 lid 1 BGB benodigde, allesomvattende belangenafweging, doordat zij de argu-
mentatie op de beide wettelijke voorbeelden richten. En op de tweede plaats die-
nen zij ertoe te leiden dat de gebruiker van de algemene voorwaarden zich moet
verdedigen en gronden moet aanvoeren die de benadeling van de tegenpartij van
de gebruiker van algemene voorwaarden minder aannemelijk maken.139 De rechter
dient de beide gronden ambtshalve toe te passen. De beide in de wet genoemde voor-
beelden zijn niet bedoeld als bewijslastregeling of als een weerlegbaar vermoeden
voor de gebruiker van de algemene voorwaarden.140 De beide voorbeelden overlappen
elkaar en vullen elkaar gedeeltelijk aan. Het tweede in de wet genoemde voorbeeld
van de inperking van wezenlijke rechten of plichten die het doel van de overeen-
komst in gevaar brengt, heeft vooral betrekking op de onbenoemde overeenkomsten
en heeft verder vooral betekenis bij de uitholling van wezenlijke hoofdverplich-
tingen uit de overeenkomst.141 In de rechtspraak is de eerste grond van de onverenig-
baarheid met de wezenlijke grondgedachten van de wettelijke regeling gebruikt
bij de overeenkomst van aanneming142 en de (grondgedachten achter de) overeen-
komst van opdracht.143 Voor het arbeidsrecht is het principe van de essentie van

139 Begr. RegE BT-Drucksache 7/3919 p. 23.
140 Becker, p. 37 e.v.; Von Hoyningen-Huene Rn 237 e.v.
141 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 197, p. 692.
142 BGH NJW 1984 2160 en NJW 1991 976.
143 OLG Frankfurt/M. NJW 1984 180 en LOG Düsseldorf NJW-RR 2007 129 en m.n. 139.
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de wettelijke regeling gebruikt in het geval van een billijke vergoeding voor ver-
richte beroepsarbeid.144

De tweede grond, van de inperking die het doel van de overeenkomst in gevaar
brengt is, aan de orde, zowel bij hoofd- als bij nevenverplichtingen, wanneer de
inperking van de rechtspositie van de wederpartij van de gebruiker van algemene
voorwaarden zozeer zou verslechteren dat niet meer gesproken kan worden van
een billijke risicoverdeling. Al naar gelang de soort overeenkomst en de mate waarin
de wezenlijke rechten of plichten die uit de aard van de overeenkomst voortsprui-
ten, het gevaar lopen dat het doel van de overeenkomst niet meer wordt bereikt,
kan ook de mate van bescherming die verwacht wordt door de wederpartij van de
gebruiker van de algemene voorwaarden van groot belang zijn.145

Deze twee voorschriften, te weten het verbod van afwijking van de essentie van de
overeenkomst en het verbod van ernstige inperking van de rechten of plichten uit
de overeenkomst, gelden niet onvoorwaardelijk en algeheel. Zoals ook al hierbo-
ven bij de kernbedingen vermeld werd, bepaalt lid 3 van § 307 BGB immers dat
de leden 1 en 2 alsmede §§ 308 en 309 BGB slechts gelden voor bepalingen in alge-
mene voorwaarden met behulp waarvan van rechtsvoorschriften afwijkende of deze
rechtsvoorschriften aanvullende regelingen overeengekomen worden.146 Daaren-
boven moet acht worden geslagen op de bepaling in § 310 lid 3 aanhef en onder
3 BGB dat bij de beoordeling van de onbillijke benadeling rekening moet worden
gehouden met de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

6.24 Benadeling en ongepastheid

Het criterium onredelijke benadeling bevat zowel het element van de benadeling
als van de ongepastheid van de benadeling.

6.24.1 Benadeling

De benadeling van een partij bij de overeenkomst door een beding in algemene
voorwaarden moet worden vastgesteld in het kader van een vergelijking tussen
de rechtstoestand zoals zij overeengekomen is en de rechtstoestand zoals zij zou
bestaan, als er geen beding zou zijn overeengekomen. Komt uit deze vergelijking een
juridisch slechtere positie van de tegenpartij van de gebruiker van algemene voor-
waarden te voorschijn dan die afgezet tegen de situatie dat iets niet geregeld zou
zijn, dan is sprake van een benadeling in de zin van § 307 lid 1 BGB.147 Bij de ver-
gelijking tussen de overeenkomst zoals zij bestaan zou hebben zonder het kwesti-
euze beding en de daadwerkelijke door de aanwezigheid van het beding ontstane

144 BGH 17 september 1998, IX ZR 237/97, BGHZ 139, 309 = NJW 1998, 3567 = ZIP 1998, 1793 = DB
1998, 2213 (Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte).

145 BGH NJW 1985 3016, Stoffels Rn. 531; Wolf Rn 136.
146 § 307 BGB bepaalt in lid 3 slotzin dat andere bepalingen via lid 1 tweede volzin in verbinding met

lid 1 eerste volzin ongeldig kunnen zijn.
147 Von Hoyningen-Huene Rn. 134; Lindemann S. 154.
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rechtspositie, moeten alle juridisch relevante belangen in acht worden genomen.148

Een spiegelbeeldig voordeel voor de gebruiker van algemene voorwaarden is niet
nodig, terwijl ook een benadeling van de gebruiker van algemene voorwaarden
irrelevant is.149 De gebruiker van de algemene voorwaarden moet geen voordeel
kunnen halen uit de omstandigheid dat het door hem bij de onderhandelingen
ingebrachte beding buiten toepassing blijft.150 De benadeling moet aanzienlijk zijn.151

Geringe benadelingen moeten dus worden gedoogd.

6.24.2 Ongepastheid van de benadeling

Vervolgens dient de ongepastheid van de benadeling te worden vastgesteld. Dat
is een kwestie van een afweging van belangen, in het kader van de goede trouw.
Aan de norm van de goede trouw komt geen zelfstandige betekenis toe, anders
dan de opneming ervan in § 307 BGB, waarmee wordt benadrukt dat de toetssteen
van de benadeling voortgekomen is uit de goede trouw. Deze komt voor in § 242
BGB, van waaruit de eerste gedachten zijn ontwikkeld over de toetsing van alge-
mene voorwaarden. Zij komt ook voor in artikel 3 van de Richtlijn oneerlijke bedin-
gen.152 Een zeer geringe verslechtering van de rechtspositie van de tegenpartij van
de gebruiker van algemene voorwaarden leidt niet zonder meer tot een ongepaste
benadeling. Deze moet van een niet onaanzienlijk gewicht zijn.153 Dit volgt niet direct
uit de tekst van de wet, maar wordt overwegend afgeleid uit de eis dat tegen de
goede trouw gezondigd moet zijn.154

De ongepaste benadeling van § 307 lid 1, eerste volzin BGB moet worden vastge-
steld door middel van een afweging van belangen, waarbij in de literatuur verschil-
lend gedacht wordt over het antwoord op de vraag of aan de verwijzing naar de
grondslag van goede trouw zelfstandige betekenis toekomt.155 Aan de ene zijde
wordt aangevoerd dat de goede trouw geen zelfstandig onderdeel van de onbillijk-
heid vormt.156 Daartegenover staat de opinie dat de goede trouw maatgevend is
voor de invulling van de onbillijkheid.157 Deinert meent dat het meningsverschil

148 BAG 8 augustus 2007, NZA 2008, 229 en m.n. 230; BAG 14 augustus 2007, NZA-RR 2008,129 en
m.n. 132; BAG 6 mei 2009, DB 2009, 1601.

149 BGH 23 maart 1988, NJW 1988,1726; Wolf/Lindacher/Pfeiffer-Wolf, § 307 Rn. 165.
150 BT-Drucksache 7/5422, 6; BGH 4 december 1986 NJW 1987, 837 en m.n. 838;
151 Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, p 275; Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB Rn. 101;

Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Wolf § 307 BGB Rn. 76; PWW / Berger § 307 BGB, Rn. 9; Von Hoyningen-
Huene, Rn. 143.

152 Deinert in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 65.
153 Brandner (9. Aufl.) § 9 AGBG Rdn. 73; evenzo: Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drucksache

7/5422 p. 6 op § 9: “von erheblicherem Gewicht”.
154 Von Hoyningen-Huene Rdn. 143; Brandner (9. Aufl.) § 9 AGBG Rdn. 73; Wolf Rdn. 177.
155 Niet: Staudinger/Coester §§ 307, Rn. 75. Wel: Wolf/Horn/Lindacher-Wolf § 9, Rn. 112; von Hoy-

ningen-Huene Rn. 142.
156 Staudinger/Coester, § 307 Rn. 97.
157 Pfeiffer in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, § 307 BGB Rn. 174.
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geen praktische betekenis heeft, omdat het om een verduidelijking, een argumen-
tatieve hulpfunctie, gaat.158 Maatgevend moment is het tijdstip van het sluiten van
de overeenkomst.159 Dit geldt voor consumentenovereenkomsten en dus ook voor
de arbeidsovereenkomst en het blijkt ook uit artikel 4 lid 1 van de EU-Richtlijn
93/13.160 Wanneer een ten tijde van het sluiten van de overeenkomst toekomstig
feit in acht moet worden genomen bij de beoordeling, moet uitgegaan worden van
een prognose die weer als uitgangspunt moet nemen het tijdstip van sluiten van de
arbeidsovereenkomst.161 Gaat het om veranderingen ten gevolge van een nieuwe
wet, dan geldt, vanwege de regel dat een nieuwe wet (in beginsel) niet terugwerkt,
de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bestaande wetgeving dan wel
de overgangsregeling van de nieuwe wet.162 Ten aanzien van een verandering in de
algemeen geldende jurisprudentie of van een in de loop van de tijd ontstaande
vaste rechtspraak, stellen sommige schrijvers zich op het standpunt dat ook dan
de principes dienen te gelden die van toepassing zijn op veranderingen door toe-
doen van nieuwe wet. Het BGH heeft zich evenwel op het standpunt gesteld dat
algemene voorwaarden in principe beoordeeld moeten worden door een rechter
met de overtuiging van die rechter ten tijde van het nemen van de beslissing.163

6.25 Bovenindividueel

Voor de vaststelling en de afweging van de relevante belangen komt het niet aan
op de concrete contractspartij en de concrete omstandigheden van het individuele
geval, maar op een bovenindividueel generaliserende beoordeling. De reden daar-
van is gelegen in de omstandigheid dat de gebruiker van de algemene voorwaarden
zich een uniforme basis wil verschaffen voor een veelheid van zakelijke contracten
en daarom bij de formulering met de typische belangen van andere contractspartij
rekening moet houden.164

6.26 Drie fasen: rechtens redelijk belang, afbreuk en rechtvaardiging

In aansluiting op het Bundesgerichtshof laat het Bundesarbeitsgericht het proces van
de afweging van belangen in drie fasen verlopen.165 Allereerst moet een rechtens
redelijk belang van de werknemer worden vastgesteld. Vervolgens moet onder-
zocht worden of aan dit belang door de toepassing van het beding in de arbeids-
overeenkomst afbreuk wordt gedaan. Op de derde plaats moet die afspraak niet

158 Deinert in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 65.
159 BAG 18 maart 2008 AP BGB § 310 Nr. 12.
160 Deinert in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 66.
161 Stoffels in Wolf//Lindacher/Pfeiffer/Stoffels, ArbR, Rn. 70.
162 Deinert in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 69.
163 BGH 13 juli 1994, NJW 1994, 2693 en m.n. 2694.
164 BAG 27 juli 2005, NZA 2006, 40 en m.n. 46. Daarvóór al BGH 4 juli 1997, NJW 1997, 3022.
165 BAG 27 juli 2005, NZA 2006, 40, m.n. p. 46.
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door gegronde en billijke belangen van de werkgever gerechtvaardigd zijn, om ver-
volgens door gelijkwaardige voordelen weer gecompenseerd en gladgestreken te
worden.166

Als gezichtspunten die deze afweging van belangen beïnvloeden komen verscheidene
factoren in aanmerking. Allereerst de soort arbeidsovereenkomst en de daarmee
verbonden positie van de werknemer. Zo worden bij de beoordeling van neven-
werkzaamheden of concurrentieverboden of geheimhoudingsverplichtingen ster-
kere beperkingen aanvaard voor leidinggevenden dan voor lagere in de hiërarchie
staande werknemers.167 Ook kan van belang zijn met wat voor werkgever de werk-
nemer te doen heeft. Onderscheid kan worden gemaakt tussen een kleine onder-
nemer en een groot concern. De kleine ondernemer heeft meer behoefte aan
bescherming. In een bakkerij is het belang in een geheimhoudingsclausule van
minder waarde dan in een high-tech-onderneming.168

Naast dit ene gezichtspunt staat ook nog dat van de bredere context. In het kader
van een belangenafweging mag de blik niet alleen op een enkel beding zijn gefixeerd,
maar moet de totaliteit van de arbeidsovereenkomst meegewogen worden.169 Daar-
bij spelen zowel elkaar versterkende, maar ook compenserende effecten een rol.170

Zo kan een op zichzelf genomen toelaatbaar beding in samenhang met een andere
verdragsbepaling nietig worden, en vice versa. Het laatste, te weten dat een beding
pas door een voordelige bepaling in het totale contract geldig wordt, komt voor
bij de afspraak tussen werkgever en werknemer over kastekorten (zogenoemde
Mankoabreden) die alleen bij de toekenning van een elders in de overeenkomst
voorkomende voordelige bepaling in het contract effectief kan zijn.171 Ook bedingen
ter zake het terugbetalen van kosten van opleiding vormen zo’n voorbeeld.172 In
het kader van de beoordeling van een boeteclausule heeft het Bundesarbeitsgericht
een algemene onbillijke benadeling van de werknemer afgewezen, met de over-
weging dat deze zijn hoofdverplichtingen dient na te komen: de werkgever heeft
een legitiem belang bij de nakoming van de voornaamste plicht uit de arbeids-
overeenkomst, terwijl de werknemer in de regel geen recht heeft en evenmin een
te beschermen belang om de arbeidsovereenkomst te verbreken.173

166 Preis, Grundfragen der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht, 1993, p. 312 e.v.; Lakies, AGB im
Arbeitsrecht, 2006, Rn 340 e.v.

167 Thüsing spreekt over “normale” Arbeitnehmer, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, p. 38, Rn. 99.
168 Thüsing, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, p. 38 Rn. 99.
169 Bundesgerichtshof (BGH), 2 december 1992, NJW 1993, 532.
170 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 Rn. 116 e.v., p. 636; Wolf/Horn/Lindacher-Wolf AGBG, § 9

Rn. 132; BAG 31 augustus 2005, NZA 2006, 324 en m.n. 326.
171 BAG 2 december 1999, AP Nr. 3 op § 611 BGB Mankohaftung = NZA 2000, 715.
172 BAG 6 mei 1998, BAGE 88, 340.
173 BAG 4 maart 2004, NZA 2004, 727 en m.n. 733.
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6.27 Grondrechten

Naast de soort arbeidsovereenkomst en de daarmee verbonden positie van de werk-
nemer als eerste afwegingsfactor en de verhouding tussen de afzonderlijke bedin-
gen en de totale arbeidsovereenkomst als tweede factor, spelen ten slotte bij de
belangenafweging in het kader van de beoordeling van onbillijke benadeling ook
nog de grondrechten een rol.174 Dit komt met name naar voren bij de directe hori-
zontale werking van de grondrechten en de invloed daarvan op het concurrentie-
beding, in het bijzonder door de toepassing van artikel 12 van de Duitse Grondwet.

6.28 Individueel naast bovenindividueel, subjectief naast intersubjectief

De toets op onbillijke benadeling die plaatsvindt bij de beoordeling van een arbeids-
overeenkomst aan de hand van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden,
bestaat uit twee delen, te weten een algemene en een concrete toets. De algemene
toets kent een algemene maatstaf. Dat wil zeggen dat zij aangelegd wordt los van
de bijzonderheden van het individuele geval. Is evenwel eenmaal vastgesteld dat
de maatstaf tot een beoordeling in algemene zin leidt, dan moeten bij die maatstaf
weer de omstandigheden van het concrete geval, van de concrete overeenkomst
tussen werkgever en werknemer, meegewogen worden. Of een beding derhalve
een gepaste en redelijke inhoud heeft, wordt niet alleen aan de hand van de situatie
van de concrete werknemer beslist, maar ook van de perspectieven van een gemid-
delde werknemer van zijn groep, bijvoorbeeld van de groep van de leidinggevenden
of de groep van deeltijdwerkers. De beoordeling is dus bovenindividueel en inter-
subjectief. Dat heeft tot gevolg dan een beding dat bij een algemene beoordeling
tot een onbillijke en onredelijke inhoud leidt, ook dan buiten werking gesteld wan-
neer de inhoud in het concrete geval niet tot een concreet nadeel lijdt.175

De consequentie van de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst als consument-
overeenkomst is dat niet kan worden volstaan met een algemene en geobjecti-
veerde toets ter zake de onredelijkheid en onbillijkheid. Ook moet op grond van
§ 310 lid 3, derde volzin BGB gekeken worden naar de individuele omstandigheden
van het geval. Wanneer dan ook in algemene zin, aan de hand van de objectieve
factoren, ook zonder individuele schade, geconstateerd is dat een beding ongepast
en dus onredelijk is, kan niet worden uitgegaan van de hierboven bij de ongepast-
heid geconstateerde benadering dat het er niet toe doet of de individuele werkne-
mer daadwerkelijk schade geleden heeft ten gevolge van een bepaald beding dat
vernietigd is. De reden die gelegen is achter deze uitzondering vormt de 16e over-
weging in de preambule van de Richtlijn van de EU ter zake oneerlijke bedingen.

174 Canaris, AcP 188 (1984) 201-246.
175 Thüsing Rn. 94, p. 37.

6.27 Hoofdstuk 6

120



Het BAG neemt als omstandigheden in aanmerking 1. persoonlijke eigenschappen
van de individuele contractspartij, 2. bijzonderheden van de concrete afsluiting van
de arbeidsovereenkomst, waaronder bijvoorbeeld overrompeling en ook 3. a-typische
bijzondere belangen van de contractspartijen.176

6.29 Buitenwerkingstelling en instandhouding

Rekening houden met deze omstandigheden kan zowel leiden tot buitenwerking-
stelling van een beding als ook tot instandhouding van het beding, hoewel aan de
hand van de geobjectiveerde inhoudscontrole tot vernietigbaarheid zou worden
geconcludeerd. Een voorbeeld is de wijze waarop de BAG zich heeft beziggehou-
den met vaste betalingen van toeslagen voor nachtarbeid en arbeid op zondagen en
feestdagen.177 Hoewel een beding in de overeenkomst onvoldoende transparant en
bepaald was, en daarmee in strijd was met § 307 lid 1, tweede volzin BGB, wees het
BAG de buitentoepassingverklaring van de afspraak tussen de werkgever en de
werknemer over de toeslag af. Doorslaggevend daarvoor was de omstandigheid dat
aan de arbeidsovereenkomst al twee contracten voor bepaalde tijd waren voorafge-
gaan waarin de toeslag wel voldoende duidelijk en transparant was geregeld. Het
BAG hield daar op grond van § 310 lid 3, Nr. 3 BGB rekening mee. Tegenover deze
jurisprudentie bestaat weer de uitspraak van BAG ter zake van een voor bepaalde
tijd overeengekomen arbeidstijdvermeerdering. De omstandigheid dat de toekom-
stige behoefte aan arbeidskrachten onduidelijk bleef werd de ondernemer aange-
rekend. Het kwam voor zijn risico.178

Nog een gevolg van de toepassing van § 310 lid 3 derde volzin BGB en de daarin
opgenomen omstandigheden van het geval is, dat een overtreding van de verplich-
ting van de werkgever om duidelijk te zijn en inlichtingen te verschaffen onder
omstandigheden niet leidt tot een schadevergoedingsverplichting van de werkgever,
dan wel niet tot een schadevergoedingsrecht aan de zijde van de werknemer op
grond van § 311 lid 2 BGB. Bijgevolg blijft het beding op grond van § 307 lid 1 eerste
volzin BGB buiten toepassing en wordt het dus geen onderdeel van de overeen-
komst.179

176 BAG 31 augustus 2005, BB 2006, 443 en m.n. 448; Fuchs in Ulmer/Brandsen/Hensen, § 307 BGB
Rn. 402. p. 810; BAG 31 augustus 2005, BB 2006, 443 en m.n. 448.

177 BAG 31 augustus 2005 – AZR 545-04; Thüsing, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, p. 37.
178 BAG 27 juli 2005, NZA 2006, 40 en m.n. 47.
179 Thüsing, Rn. 96, p. 37.
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6.30 De verhouding tussen de uitleg contra proferentem en de inhoudstoets

Thüsing schrijft dat de contra-proferentem regel behoort tot de grote vraagtekens en
mogelijkheden van het overeenkomstenrecht, nationaal en internationaal.180

Toepassing van § 305c BGB leidt er in de kern toe dat de voor de tegenpartij van
de gebruiker van algemene voorwaarden gunstiger uitleg moet worden gekozen,
wat leidt tot de zogenoemde klantvriendelijke uitleg181. Dit kan evenwel tot een
onbevredigend resultaat leiden, wanneer één van de uitlegvarianten botst met de
inhoudstoets van de § § 307 e.v. BGB. Het gevolg van een bepaalde klantvriendelijke
uitleg zou immers kunnen zijn dat een geheel beding buiten toepassing moet wor-
den verklaard, wat in sommige gevallen tot een slechter resultaat kan leiden voor
de werknemer dan wanneer een minder klantvriendelijke uitleg zou zijn gebezigd.
Sinds enige tijd is er sprake van een, door BGH ingezette en inmiddels door litera-
tuur en BAG omarmde, tendens die een klantenvijandiger uitleg voorstaat van voor
meerdere uitleg vatbare bedingen in het raam van de toets op de inhoud.182 Dit
leidt tot een in twee fases opgedeeld uitlegproces. In de eerste fase wordt beoordeeld
of een van de resultaten die het gevolg is van een bepaalde uitleg, moet leiden tot
onwerkzaamheid van het beding. Is dat het geval, dan moet ten gunste van de werk-
nemer de meest klantonvriendelijke uitlegging gekozen worden. Deze leidt dan
vervolgens tot de buitentoepassingsverklaring van het totale beding.183 Is dat niet
het geval, dan moet in een tweede fase het resultaat van de voor de werknemer
voordeligste uitleg plaatsvinden.184 Deze werkwijze lijkt niet in strijd te zijn met
artikel 5 van de Richtlijn185 93/13, die voorschrijft dat de beschreven twee-stapspro-
cedure alleen in procedures die door collectieve belangenbehartigers mogen wor-
den gevoerd, is voorgeschreven.186 De door de Duitse rechtspraak toegepaste uitleg is
voor de tegenpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden gunstiger en der-
halve op grond van artikel 8 van de Richtlijn, dat een hoger niveau van bescherming
toelaat, geoorloofd.187 Zij is ook op grond van de bijzonderheden van het arbeidsrecht
geboden, omdat de weg langs collectief optreden op grond van § 15 Unterlassungskla-
gengesetz (UKlaG188) afgesloten is.189

180 Thüsing, Rn 90, p. 35, onder verwijzing naar artikel L. 1162 van de Franse Code civil, artikel 1370
van de Italiaanse Codice civile en artikel 4.6. van de UNIDROIT-Principles.

181 BAG 20 januari 2010, NZA 2010, 445.
182 BGH 17 februari 2004, XI ZR 140/03, NJW 2004, 1588 en m.n. 1589. Ulmer/Schäfer in Ulmer/

Brandner/Hensen, § 305c BGB, Rn. 64, p. 399, Palandt/Grüneberg § 305c BGB Rn. 20 m.w.N.;
Gotthardt Rn. 261, Hromadka NJW 2002, 2526; MüKo/Basedow § 305 c BGB Rn. 20, 35; BAG
18 maart 2008, NZA 2008, 1004 en m.n. 1007.

183 BGH 11 februari 1992, NJW 1992 1097 en m.n. 1099; Wolf/Lindacher Rn. 133.
184 BAG 18 maart 2008, NZA 2008, 1004 en m.n. 1007.
185 Richtlijn 93/13 van de Raad van de Europese gemeenschappen van 5 april 1993 inzake oneerlijke

bedingen.
186 Lindacher in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, § 305c BGB Rn. 133.
187 Reinecke, AuR 2003, 414 e.v.; Hoefs in Clemenz/Kreft/Klause, § 305c BGB, Rn. 52, p. 171.
188 Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und andere Verstössen (Unterlassungskla-

gengestz - UKlaG), laatstelijk gewijzigd 24 juli 2010.
189 Däubler/Bonin/Deinert – Däubler, § 305c BGb Rn. 35, p. 136; Hoefs in Clemenz/Kreft/Klause,

§ 305c BGB, Rn. 52, p. 172.
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De contra-proferentem-regel kent een door artikel 5 derde volzin van de Richtlijn
veroorzaakte uitzondering. De Richtlijn bevat, naast de regel dat bij twijfel de voor
de consument gunstigste regel wordt toegepast, ook de bepaling dat die uitleg niet
geldt in het raam van de procedure waarin artikel 7 lid 2 van de Richtlijn voorziet.
Het gaat daar om de bevoegdheid van consumentenorganisaties om een proce-
dure aan te spannen, teneinde aan oneerlijke bedingen een einde te maken. In het
Duitse consumentenrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de uitleg in een indi-
vidueel proces en een collectieve actie. Voor de collectieve actie (door middel van
een klacht ingevolge de UKlaG), wordt de methode van klantvijandige uitleg van
op verschillende wijzen te duiden bedingen zowel in de rechtspraak190 als in de
literatuur erkend.191 De achtergrond daarvan is dat de klantvijandige uitleg in de
collectieve actie het meest beantwoordt aan het doel van het voorschrift, te weten
de bescherming van de tegenpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden.
Een klantvriendelijke uitleg zou de preventieve192, in de eerste plaats op de terzijde-
stelling van onredelijke algemene voorwaarden gerichte, functie van de collectieve
actie fundamenteel verzwaren, zo niet verijdelen. Van de juridisch niet-geschoolde
klant mag niet verwacht worden dat hij zich, met behulp van de onduidelijkheids-
regel, duidelijkheid verschaft over de ingeperkte inhoud van een voor meerdere
interpretatie vatbaar beding in algemene voorwaarden. Evenmin mag worden ver-
wacht dat deze klant naar de rechter stapt.193 Maar dan kan het bezwaarlijk zijn dat,
al naar gelang de soort van uitleg die zou plaatsvinden, onredelijk benadelende
bedingen niet met behulp van de collectieve actie verboden kunnen worden, omdat
zulke benadelende bedingen bij een klantvriendelijke uitleg de grenzen die gesteld
zijn aan de beoordeling van onbehoorlijkheid in de zin van § 307-308 BGB, niet zou-
den overschrijden.194 Het nadeel van dit onderscheid in uitleg bij collectieve actie en
in individuele zaken kan erin bestaan dat er een verschil ontstaat in de uitleg van
bedingen in collectieve actiezaken en in individuele zaken. Deze mogelijke ont-
wikkeling is evenwel weer betrekkelijk, omdat ook in de individuele zaken, al naar
gelang de situatie van het geval, de klantvijandige uitleg ingang begint te vinden.195

De hierboven beschreven theorieën van de verrassende en de onduidelijke bedin-
gen oefenen de grootste invloed uit op de incorporatiebedingen, waarover hier-
onder, in hoofdstuk 8 meer. Daarnaast hebben zij ook gevolgen voor het in een

190 BGH NJW1983 1671; NJW 1985 320, met, onder I 2 de opmerking, “dass der Kunde an sich nicht der
“Feind” des Verwenders sei, das Schlagwort “kundenfeindlich” in der Sache aber zutreffe”; BGH NJW-
RR 1990 1141; NJW 1991, 1886 onder II 1 b, 2559 onder I 2 b; NJW 1992, 3158 onder XI 2 a; NJW
2003 1237 onder II 3 a; NJW 2004 1588 (1589); NJW 2008 360 Rdn. 28; NJW 2009 2051 Rdn. 11.

191 Witt in Ulmer/Brandner/Hensen, § 1 UklaG, noot 72, p. 1819. Wolf/Lindacher § 1 UKlaG Rdn. 12;
Stoffels Rdn. 1126.

192 Over de fuctie van preventie: Reinel, Die Verbandsklage nach dem AGBG, 1979, S. 43; Knütel JR
1981 224 en Wacke JA 1981 668. Ook Staudinger/Schlosser Rdn. 108; Wolf/Lindache Rdn. 141.

193 Ulmer/Schäfer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 305c BGB, Rn. 65, p. 400.
194 Ulmer/Schäfer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 305c BGB, Rn. 65, p. 400.
195 Ulmer/Schäfer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 305c BGB, Rn. 91, p. 417.
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arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen beding van tussentijdse opzeg-
ging196, het pensioenontslag197, proeftijd198, boeteclausules199 en het nevenwerkzaam-
hedenbeding.200

6.31 Transparantie

Is hierboven het verrassings- en overrompelingseffect aan de orde gekomen in het
raam van de bijzondere, individuele, omstandigheden die moeten worden meege-
wogen bij de beoordeling van de ongepaste benadeling, daarnaast speelt, bij die
zelfde beoordeling van de ongepaste benadeling ook het transparantiebeginsel een
grote rol. Een beding moet, op grond van § 307 lid 1 eerste volzin BGB, duidelijk en
begrijpelijk zijn. Het transparantiebeginsel laat zich wellicht het best definiëren met
de benoeming van respectievelijk een subgebod, een subverbod en weer een sub-
gebod. Het eerste subgebod is het gebod van begrijpelijkheid, het subverbod betreft
het verbod van misleiding en vervolgens is er een tweede subgebod, te weten het
gebod van bepaaldheid.201

6.31.1 Gebod van begrijpelijkheid

Een belangrijke loot aan de stam van het transparantieverbod is het gebod van
duidelijkheid en begrijpelijkheid. Wanneer de tekst van een beding taalkundig niet
begrijpelijk is of de rechten en plichten van partijen niet voldoende duidelijk
beschrijft, is hij niet transparant.202 Zowel door de inhoudelijke als ook door de
formele vormgeving moeten de bedingen, die deel uitmaken van algemene voor-
waarden, de juridische en de economische gevolgen van een overeenkomst voor de
contractspartijen zo duidelijk vastleggen als naar omstandigheden van hen gevor-
derd kan worden.203 Eenvoudige regelingen mogen niet door taalkundige en gram-
maticale middelen bovenmatig ingewikkeld gemaakt worden.204 In beginsel kan
er geen bezwaar tegen bestaan dat met de toenemende complexiteit van de te
regelen feiten ook de taalkundige redactie van een beding gecompliceerder wordt,
maar ook in die gevallen mag de regeling niet onbegrijpelijk worden.205 Een beding
moet op zichzelf duidelijk en begrijpelijk zijn, want een gebrek aan transparantie

196 LAG Rheinlandt-Pfalz 24 oktober 2008 – 9 Ta 185/08.
197 BAG 27 juli 2005,- 7 AZR 443/04 – NZA 2006, 37 en m.n. 38 e.v.; BAG 6 augustus 2003 – 7 AZR

9/03 – NZA 2004, 96 en Gotthardt § 305c BGB Rn. 5.
198 BAG 16 april 2008 – 7 AZR 132/07 – NZA 2008, 876 en m.n. 877. Al veel ouder: BGH 30 september

1991, NJW 1982, 1172.
199 BAG 25 september 2008 – 8 AZR 717/07 – NZA 2009, 370 en m.n. 372; boete bij concurrentie-

beding: BAG 14 augustus 2007 – 8 AZR 973/06 – NZA 2008, 170 en m.n. 171.
200 Hoefs in Clemenz/Kreft/Klause, § 305c BGB Rn. 31, p. 161; Däubler in Däubler/Bonin/Deinert,

§ 305c BGB, Rn. 50 p. 148.
201 Gottschalk, AcP 206 (2006), 555 en m.n. 591; Bonin in Däubler-Bonin-Deinert, § 307 BGB, Rn. 154.
202 Aldus het Bundesgerichtshof al in 1988: BGH 24 november 1988 BGHZ 106, 42 en m.n. 49.
203 BGH 23 februari 2005, NJW-RR 2005, 902 (903). Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB Rn.

335.
204 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 155, p. 251.
205 BGH 3 juni 1998, NJW 1998,3114, (3116).

6.31 Hoofdstuk 6

124



kan ook daaruit voortspruiten dat de regeling op verscheidene plaatsen in de alge-
mene voorwaarden neergelegd is en deze slechts moeilijk met elkaar in verband
zijn te brengen.206 Ook kan het nadelige effect van het beding op een andere wijze
verborgen blijven, door de opneming op meerdere andere plaatsen in de overeen-
komst.207 In dit laatste geval kan het beding ook onder omstandigheden al verras-
send zijn en derhalve volgens § 305c lid 1 BGB niet onderdeel van de overeenkomst
geworden zijn.208

Een aparte categorie wordt gevormd door de zogenaamde tegenstrijdige bedingen.
Deze zijn niet duidelijk en niet begrijpelijk. Zij kennen het gevaar dat de tegenpartij
van een gebruiker van bedingen zijn rechten verkeerd inschat en ze derhalve niet
goed behartigt. Dat is een inbreuk op het transparantieverbod.209 Volgens het BAG
zijn bedingen tegenstrijdig wanneer ze enerzijds een aanspraak van een contracts-
partij op een bijzondere betaling of gratificatie eenduidig verstrekken, om anderzijds
deze onder een vrijwilligheidsvoorbehoud te stellen. Deze laatste is ongeldig.210

Wordt – bij wijze van voorbeeld – in een beding aan de werknemer een jaarbonus
toegekend die in de daaropvolgende jaren tijdsevenredig tot uitbetaling leidt, maar
wordt deze jaarbonus tevens gekoppeld aan het bestaan van de arbeidsovereen-
komst op het moment van uitbetalen, dan spreken deze regelingen elkaar tegen.
Deze laatste voorwaarde benadeelt de werknemer onbillijk en dient buiten toepas-
sing te worden verklaard.211

Enkele voorbeelden van arbeidsrechtelijke kwesties waarin het begrijpelijkheids-
gebod, naast het hierboven geval van de bonustoekenning, een rol speelt zijn de
schikkingen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst212 en bedingen die het
verval van een aanspraak uit de arbeidsovereenkomst regelen.213

6.31.2 Verbod van misleiding

Een tweede loot aan de stam van het transparantiegebod wordt gevormd door het
verbod op misleiding.214 Voor zover algemene voorwaarden de rechtspositie vast-
stellen, moeten ze niet alleen duidelijk, maar ook inhoudelijk juist zijn. Een beding
dat de rechtspositie onjuist bepaalt of op een zodanig wijze dat het aanleiding geeft
tot misverstand, benadeelt de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaar-
den onbillijk en dient volgens § 307 lid 1, tweede volzin BGB buiten toepassing te
blijven.215 Ook zulke bedingen houden het risico in dat de wederpartij alleen al

206 BGH 23 februari 2005 NJW-RR 2005, 902 en m.n. 903.
207 BGH 23 februari 2005 NJW-RR 2005, 902 en m.n. 903.
208 Bonin in Däubler/Bonin/Heinert § 305c BGB Rn. 8 e.v.
209 BAG 24 oktober 2007, NZA 2008,40 en m.n. 41.
210 BAG 10 december 2008, AP BGB § 307 Nr. 40, Tz 16 = NZA-RR 2009, 576 e.v.
211 LAG (Landesarbeitsgericht) Düsseldorf, 5 november 2008, AuA 2009, 302 e.v.
212 BAG 7 november 2007, NZA 2008, 355 en m.n. 356.
213 BAG 12 maart 2008, NZA 2008, 699 en m.n. 701.
214 Verschleierungs- und Täuschungsverbot. Verschleiert beduidt omfloerst, geflatteerd, gecamou-

fleerd, bedekt, gevoileerd, nevelachtig.
215 BGH 5 oktober 2005 NJW 2006, 211 en m.n. 213.
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doordat het beding objectief ertoe leiden kan dat hij op een dwaalspoor wordt
gebracht, ervan weerhouden wordt zicht te krijgen op het bestaan van rechten.

Volgens het BAG is het onschadelijk wanneer een boetebeding niet duidelijk
maakt dat boete alleen bij een handeling van de werknemer die op basis van schuld
heeft plaatsgevonden, verschuldigd is. Dit zou volgens het BAG zonder meer blijken
uit § 339 BGB. Bovendien handelt het om een voor de werknemer gunstige aan-
gelegenheid. Vanwege het risico dat een door zijn werkgever aangesproken werk-
nemer die aan een bepaalde handeling geen schuld heeft, zich, niettegenstaande de
inhoud van § 339 BGB, gesteld ziet tegenover de versluierende tekst van het boete-
beding en zich niet tegen een door zijn werkgever neergelegde vordering verweert,
lijkt de terughoudende visie van BAG volgens Bonin bedenkelijk.216

6.31.3 Bepaaldheidsgebod

De derde loot aan de stam van het transparantiebeginsel is het zogenaamde
bepaaldheids- en concretiseringsgebod.217 Om bedingen in algemene voorwaarden
te kunnen begrijpen en te doorzien, is het belangrijk dat de tegenpartij van de
gebruiker van algemene voorwaarden (lees: de werknemer) door de gebruiker van
algemene voorwaarden (lees: de werkgever) zekerheid wordt geboden over de
inhoud van de rechten en plichten die voortspruiten uit de arbeidsovereenkomst.
Daarom is het de taak van de gebruiker van algemene voorwaarden in een arbeids-
overeenkomst (lees: de werkgever) om erin voorkomende bedingen zo mogelijk
verregaand te concretiseren en onder woorden te brengen. De voorwaarden en de
rechtsgevolgen van het beding moeten zo precies worden beschreven dat voor de
gebruiker van algemene voorwaarden geen ongerechtvaardigde beoordelingsspeel-
ruimte ontstaat, waaruit hij voordeel kan behalen.218 De andere partij in de overeen-
komst met de gebruiker van een beding moet ook zonder hulp van derden zekerheid
over de inhoud van de contractuele rechten en plichten kunnen eisen en niet afge-
houden kunnen worden van het doorzetten van een recht. Een beding moet, in
het kader van wat juridisch en feitelijk gevergd kan worden, de rechten en plichten
van de tegenpartij van de gebruiker van het beding, zo duidelijk en precies als
mogelijk is, omschrijven. Het beding komt in strijd met het bepaaldheidsgebod als
het vermijdbare onduidelijkheden en vermijdbare speelruimte bevat.219 Voor een
beding, bij wijze van voorbeeld, dat de vaste vergoeding voor overuren regelt, bete-
kent het dat het pas dan duidelijk en begrijpelijk is, als uit de overeenkomst zelf
blijkt welke arbeidsprestaties in welke tijdelijke omvang onder de werking van het
beding moeten vallen. De werknemer moet al bij het sluiten van de overeenkomst
na kunnen gaan of hij een prestatie en welke prestatie hij voor die overeengekomen
vergoeding maximaal moet leveren.

216 Bonin in Däubler-Bonin-Deinert, § 307 BGB, Rn. 156a, p. 224.
217 “Bestimmtheits- und Konkretisierungsgebot”.
218 BAG 18 december 2006, NZA – RR 2009, 519 en m.n. 523.
219 BAG 31 augustus 2005- 5 AZR 545/04 Rnm 45, BAGE 115,372 en naar Bundesgerichtshof (BGH)

26 oktober 2005, VIII ZR 48/05, Rn 23, BGHZ 165, 12.
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6.31.4 Oplettende en zorgvuldige contractspartij

Tot de omstandigheden waarvan het niveau van eisen aan duidelijkheid en begrij-
pelijkheid afhangt, wordt de zogenoemde begripseinder (Verständnishorizont)220

van de tegenpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden gerekend. Maat-
gevend is de zogenoemde doorsneecliënt ookwel gemiddelde consument221 genoemd,
waarbij niet een vluchtige observant maar een oplettende en zorgvuldige tegenpartij
de norm vormt.222 Naast de begripseinder223 spelen ook de verwachtingen van een
doorsneeconsument als contractspartij een rol. Differentiatie is namelijk mogelijk
op grond van aanzienlijke verschillen in de wijze waarop groepen van personen
in de samenleving zijn geschoold.224 Ook zijn de concrete, op het individu afge-
stemde omstandigheden in samenhang met het sluiten van de overeenkomst in
acht te nemen.225 Beoordelingsmaatstaf voor de toets op transparantie bij arbeids-
overeenkomsten is naast de abstract-algemene zienswijze ook de begripseinder
van de concreet-individuele werknemer.226 Tot de concrete, op het individu afge-
stemde omstandigheden rekent het BAG persoonlijke eigenschappen van de indi-
viduele contractspartij en bijzonderheden van de concrete situatie ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst waaronder overrompeling of scholing.227 Wanneer
de gebruiker van algemene voorwaarden de falende transparantie van een beding
door verduidelijking of aanwijzingen nog wenst te helen, kan hij dat doen tot het
moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.228 Na het sluiten van de over-
eenkomst intredende omstandigheden blijven buiten beschouwing.229

6.31.5 Een uitgewerkt voorbeeld: over- en meerwerk en transparantie

Een beding in de individuele arbeidsovereenkomst met de tekst “met het door de
werkgever te betalen brutoloon is een mogelijk noodzakelijk over- of meerwerk
verrekend” kan niet door de beugel.230 Zij is niet duidelijk en begrijpelijk. Kennelijk

220 In het Duits betekent “(das geht ) über meinen Horizont”: dat gaat mijn begrip te boven (boven
mijn pet), zodat Verständnishorizont in zoverre tautologisch van aard is. Horizon is ook gezichts-
einder.

221 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 158, p. 257/258.
222 BAG 18 december 2008 NZA-RR 2009, 519 en m.n. 523; Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307

Rn. 344; Palandt/Grüneberg, § 307 Rn. 19.
223 Staudinger/Coester, § 307 Rn. 184;
224 BGH 11 februari 1992 NJW 1992,10 1098; Bamberger/Roth – H. Schmidt, § 307 Rn. 45, die meent

dat wanneer een beding in algemene voorwaarden zich richt tot verschillende groepen van
contracspartijen, de gebruiker zekerheid moet zien te verkrijgen of alle groepen het beding
begrijpen.

225 BAG 18 december 2008, NZA-RR 2009, 519 en m.n. 523 e.v.; BAG 14 augustus 2007, NZA 2008, 170
en m.n. 172; BAG 31 augustus 2005, NZA 2006.324 en m.n. 328.

226 BAG 31 augustus 2005, NZA 2006, 324 en m.n. 328.
227 BAG 18 december 2008, NZA-RR 2009, 519 en m.n. 524.
228 BAG 25 april 2007 AP Nr. 23 op § 113 InsO Tz. 37; zie ook oudere rechtspraak: BAG 26 mei 1993,

NZA 1993, 1029 en m.n. 1030.
229 BAG 18 maart 2008, NZA 2008, 1004 en m.n. 1007 e.v.
230 BAG 1 september 2010, 5 AZR 517/09, Rn. 15, AP BGB § 307 BGB Nr. 47 = EZA BGB 2002 § 307

Nr. 50.
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is het bedoeling van de gebruiker van de algemene voorwaarde dat het eventueel
noodzakelijk werken door de werknemer ook die arbeidsuren omvatte die de over-
eengekomen 40 wekelijkse uren zou overschrijden. De omvang van de overschrijding
is in de arbeidsovereenkomst evenzo mager vermeld als de voorwaarden waaron-
der overuren eventueel noodzakelijk zijn. In het bijzonder kan volgens het BAG niet
uit het beding en evenmin uit de overige contractuele bepalingen een begrenzing
op de hoogst toelaatbare arbeidstijd ingevolge § 3 van de Duitse Arbeidstijdenwet
worden opgemaakt.

Uit de tekst van het beding blijkt een zodanige beperking ten aanzien van de maximaal geoor-
loofde wekelijke arbeidstijd niet. Het gebruik van het begrip meerwerk duidt er integendeel op
dat ook een overschrijding van de wettelijke arbeidstijd door de clausule wordt omvat. Er is
onderscheid tussen de, overigens in de Arbeidstijdenwet niet gebruikte, begrippen overwerk en
meerwerk. Bovendien hebben de partijen met het beding niet een beperking op de toelaatbare
maximumarbeidstijd op grond van artikel 3 van de Arbeidstijdenwet bedoeld. Pas in de loop
van de procedure is de werkgever immers pas met een zodanige uitleg van het beding gekomen.
Zelfs wanneer men de opvatting van de werkgever zou volgen dat het beding ter zake de meer-
uren in het arbeidscontract zo uitgelegd kan worden dat met de afgesproken vergoeding slechts
tot acht overuren per week een afspraak zou zijn gemaakt tot betaling, blijft het beding niet
transparant. Zij bevat vermijdbare onduidelijkheden en speelruimte.

De noodzaak om een algemene voorwaarde uit te leggen voert niet automatisch tot
haar intransparantie. Laat evenwel een beding zich gemakkelijk zo formuleren dat
wat partijen willen er duidelijk uit af te leiden is, dan leidt volgens het BAG een for-
mulering waarbij het door partijen nagestreefde alleen maar door een omvattende
uitleg vast te stellen is, tot vermijdbare onduidelijkheden:

Zou een inperking van de omvang van het meerwerkbeding tot 8 uur per week gewild zijn tussen
partijen, dan had de werkgever dat zonder al te veel moeilijkheden in de tekst van het beding
kunnen opnemen, door dat aantal van acht uren te noemen of tenminste een duidelijke verwij-
zing naar de Arbeidstijdenwet te maken. De werkgever had dan een toelaatbaar wekelijkse maxi-
mumarbeidstijd kunnen opnemen.

231

6.31.6 Tweede voorbeeld: boetebeding

Bij het voorbeeld van een boetebeding eist het bepaaldheidsgebod dat niet alleen
de te verbeuren boete, maar ook de niet-nakoming van de verplichtingen uit de
arbeidsovereenkomst, zo duidelijk wordt vermeld dat de werknemer zich, in zijn
houding ten opzichte van het beding, daarop kan instellen en kan beseffen wat hem
te zijner tijd kan overkomen. Zo is de formulering “door zijn schuld in strijd met
de overeenkomst betoond gedrag” zonder nadere concretisering niet genoeg.232

Onvoldoende is ook een beding op grond waarvan “bij een inbreuk op de overeen-
komstverplichtingen boetes conform § 315” kunnen worden bepaald, ook wanneer
verplichtingen uit overeenkomst op een andere plek in de arbeidsovereenkomst in
de vorm van een reeks opgesomd worden.233 Het BAG hield het daarentegen voor

231 BAG 1 september 2010, 5 AZR 517/09, Rn. 15, AP BGB § 307 Nr. 47 = EZA BGB 2002 § 307 Nr. 50.
232 BAG 21 april 2005, NZA 2005, 1053 en m.n. 1055.
233 LAG Düsseldorf 1 maart 2006, Az 4 Sa 1568/05.

6.31.6 Hoofdstuk 6

128



wel voldoende bepaald dat een ernstige inbreuk op de overeenkomst geconcreti-
seerd werd door een opsomming in de vorm van voorbeelden, tenminste voor zover
een van de benoemde overtredingen in het kader van een concurrentiebeding
onderwerp van het geschil was.234 Wanneer in een boetebeding een onderscheid
wordt gemaakt tussen een eenmalige overtreding en voortdurende overtredingen,
voldoet het beding alleen dan aan het bepaaldheidsvereiste, wanneer de aparte en
de voortdurende overtredingen precies van elkaar afgegrensd worden.235 Uit het
beding moet kunnen worden opgemaakt wanneer een enkele overtreding en een
voortdurende overtreding aan de orde is en hoe vaak bij eventuele combinaties de
boete door de werknemer wordt verbeurd.

6.31.7 Derde voorbeeld: studiekostenbeding

Een terugbetaalbeding die de afbouw in termijnen van een studielening voor elke
maand in een nieuwe baan regelt, is niet transparant en derhalve in strijd met § 307
lid 1 tweede volzin BGB, wanneer zij de wederpartij in onduidelijkheid laat verke-
ren over de inhoud van de arbeidsvoorwaarden waaronder de werknemer te werk
zal worden gesteld na de succesvolle afsluiting van de studie. De wederpartij van
de gebruiker van de algemene voorwaarden (lees: de werknemer) moet kunnen
inzien en beseffen wat voor nieuw aanbod in de arbeidsovereenkomst hij te zijner
tijd aanneemt, zoals hij ook moet kunnen beseffen dat hij de (niet juist overeenge-
komen) terugbetaling van de studieschuld af zou kunnen wenden. Ten minste is
nodig een opgave over het begin van de nieuwe arbeidsverhouding en over de wijze
waarop het werk zal worden verricht, alsmede over de hoeveelheid werk en de
omvang van de arbeid en ten slotte over het salaris dat hoort bij de aanvangsvergoe-
ding.236 Bovendien dient een zodanig beding op grond van § 307 lid 1, eerste volzin,
BGB buiten toepassing verklaard te worden, wanneer het geen verplichting voor
de gebruiker van de algemene voorwaarden (lees: de werkgever) inhoudt de stu-
derende werknemer na een succesvolle afsluiting daadwerkelijk te werk te stellen
en arbeid aan te bieden. In zijn algemeenheid dient een beding tot terugbetaling
van studiekosten, dat bij een voortijdige beëindiging van het arbeidscontract de
terugbetaling van kosten onafhankelijk van de beëindiging regelt, buiten toepassing
te worden verklaard op grond van § 307 lid 1 eerste volzin BGB. Terugbetalings-
bedingen moeten voldoende duidelijk tot uiting doen komen dat een terugbeta-
lingsverplichting niet bestaat, wanneer de arbeidsverhouding eindigt op gronden
die uitsluitend tot het risico van de werkgever behoren. Ten slotte moet het studie-
kostenterugbetalingsbeding ook het terug te betalen bedrag duidelijk vermelden.237

234 BAG 18 augustus 2005, NZA 2006, 34 en m.n. 36.
235 BAG 14 augustus 2007, NZA 2008, 170 en m.n. 172.
236 BAG 18 maart 2008, NZA 2008, 1004 en m.n. 2007.
237 BAG 28 mei 2009, NZA 2009, 154 en m.n. 157 e.v.
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6.31.8 De inhoud van de toets op transparantie

De toets op de transparantie vindt plaats conform § 307 lid 1, tweede volzin BGB.
Deze tweede volzin bepaalt dat een ongepaste benadeling daaruit kan blijken dat
de bepaling niet duidelijk en begrijpelijk is. Lid 2 van § 307 BGB bepaalt dat (1) een
ongepaste benadeling in twijfelgevallen is aan te nemen wanneer een bepaling met
wezenlijke grondbeginselen van de wettelijke regeling, waarvan afgeweken wordt,
niet te verenigen is of (2) een regeling wezenlijke rechten of plichten die voortko-
men uit de aard van de overeenkomst zo inperkt dat het bereiken van het doel van
de overeenkomst gevaar loopt.

6.32 De verhouding tussen het transparantiegebod en de onbillijke
benadeling

De verhouding tussen het transparantiegebod en de toets op de ongepaste bena-
deling is niet tot in details geregeld. Er bestaat twijfel over het antwoord op de
vraag of een beding dat inhoudelijk niet al te veel op bezwaren stuit, de wederpar-
tij van de gebruiker van de algemene voorwaarden (lees: de werknemer) alleen al
vanwege zijn intransparantie onbehoorlijk benadeelt. Tegenover elkaar staan twee
visies. De ene verdedigt dat er niet ook daadwerkelijk een materiële benadeling
hoeft zijn, omdat de toets op transparantie een zelfstandig instrument is en de
intransparantie een zelfstandige grond vormt voor het buiten toepassing laten van
een beding.238 Gewezen wordt ook op artikel 5 lid 1 van de Europese richtlijn 93/13
EEG.239 Andere schrijvers stellen zich op het standpunt dat uit de redactie van § 307
lid 1, tweede volzin BGB blijkt dat een ongepaste benadeling ook daaruit kan blij-
ken dat een bepaling niet duidelijk of begrijpelijk is. Ongepaste benadeling en de
daaruit voortvloeiende buitentoepassingverklaring van een beding is dus niet een
automatische, maar een mogelijke consequentie.240 Daartegen is weer ingebracht
dat het door de regering ingediende ontwerp van wet nog voorgesteld had het
transparantiegebod als een derde geval van een vermoeden van § 307 lid 2 BGB,
gelet op de bewoordingen “im Zweifel”, in te voegen, maar dat dit voorstel geen
wet geworden is.241 Ook is een nadeel verbonden aan de opvatting dat er verschil
moet zijn tussen formele en materiële transparantie. Bij het aannemen van een
formele transparantie kan zich immers de situatie voordoen dat een beding welis-
waar onduidelijk is en dus buiten toepassing zal moeten blijven, maar de inhoud
van het beding intussen wel voor de wederpartij van de gebruiker van algemene
voorwaarden gunstiger is. Dat resultaat is in strijd met de gedachte van de regeling

238 BT-Drucksache 14/6040, p 153. De Bundestags-Drucksache spreken over het “Tranparenzgebot” als
eine “ganz eigenstandige Prüfüngskategorie” en stellen vast dat “intransparente Klauseln per se, ohne
das Hinzutreten einer unangemessenen Benachteiligung des Vertragspartners, als unwirksam zu
betrachten” zijn.

239 Heinrichs, NJW 1997 1407 (1413); RegE BT-Drucksache 14/6040, p. 154.
240 Palandt/Grüneberg Rdn. 20; Stoffels Rn. 564.
241 Fuchs in Ulmer/Brandsen/Hensen, § 307 BGB, Rn. 330, p. 766 en 767, onder verwijzing naar RegE

BT-Drucks 14/6040 p. 154.
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van de algemene voorwaarden en de daaraan ten grondslag liggende bescherming
van de consument.242 Aannemelijk is dat het transparantiegebod en het verbod van
onbehoorlijke benadeling niet onafhankelijk naast elkaar bestaan.243 Het trans-
parantieverbod is veel meer een bijzondere uitdrukking van het verbod van onbe-
hoorlijke benadeling. Het voorschrift van § 307 lid 1, tweede volzin BGB en dat van
§ 307, lid 1, eerste volzin BGB zijn direct met elkaar verbonden. Ook de redactie van
§ 307 lid 1, tweede volzin BGB, waaruit naar voren komt dat een ongepaste bena-
deling uit de niet-transparantie van het beding kan blijken, maar niet per definitie
ook blijkt, is overtuigend.244

Het onderzoek dient zich uit te strekken tot het antwoord op de vraag of het geble-
ken tekort aan transparantie de beoordeling van mogelijkheden van de wederpar-
tij van de gebruiker van algemene voorwaarden (lees: de werknemer) bij het sluiten
van de overeenkomst of bij de toepassing van de overeenkomst in gevaar brengt.245

Voldoende is een abstracte blootstelling aan het gevaar. Het hoeft er niet op aan
te komen of het gevaar zich ook in het concrete geval heeft verwezenlijkt.246 Of
een beding dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden de tegenpartij van
een gebruiker onmiddellijk benadeelt vanwege ontbrekende transparantie, hangt af
van de graad van ondoorzichtigheid.247 Het enkele feit dat transparantie ontbreekt,
leidt niet zonder meer tot een buitentoepassingverklaring van het beding. Daar-
voor is nodig dat eerst het in het leven geroepen risico beoordeeld wordt dat de
wederpartij van het gebruik van de algemene voorwaarden de hem toekomende
mogelijkheden niet heeft onderkend.248 Is dit risico er niet, dan kan gesproken wor-
den van een enkel formele intransparantie, die in beginsel niet leidt tot ongepaste
benadeling in de zin van § 307 lid 1 tweede volzin BGB.249 Het onderscheid tussen
formele en materiële intransparantie lijkt niet van een grote praktische betekenis,
omdat niet-transparante bedingen die deel uitmaken van algemene voorwaarden
bijna per definitie benadelen. De uitzondering op deze regel vormen de bedin-
gen die deel uitmaken van algemene voorwaarden en die de rechtspositie van de
wederpartij van de gebruiker tegenover het positieve recht uitsluitend verbeteren.
Maar in die, in het arbeidsrecht bijna niet voorstelbare, gevallen heeft alleen de
gebruiker van de algemeen voorwaarden (lees: de werkgever) er belang bij de niet-
toepasselijkheid van het beding vanwege intransparantie vast te stellen.250

242 Staudinger/Coester, § 307 BGB, Rn. 174.
243 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 152, p. 248; Staudinger/Coester, § 307 BGB, Rn.

174.
244 Ulmer/Brandner/Hensen – A. Fuchs, § 307 BGB Rn. 330; Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307

BGB, Rn. 152, p. 248.
245 Stoffels. AGB-Recht, Rn. 564; Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 152, p. 248.
246 Stoffels, AGB-Recht, Rn.564; Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 152, p. 248.
247 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 152, p. 220.
248 BAG 30 juli 2008, NZA 2008, 1173, 1179 Tz 44.
249 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 366, p. 786.
250 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, Verlag Franz Vahlen, München,

2010, § 307 BGB, p. 217; Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 330 e.v., p. 766 e.v.
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Naast deze visie staat ook de opvatting dat er, om te voldoen aan de eis van intrans-
parantie, geen materiële ongepaste benadeling nodig is, omdat de toets op trans-
parantie een zelfstandige toets is en intransparantie een zelfstandige grond voor
buitentoepassingverklaring van het aangevallen beding. Deze schrijvers en het BGH251

wijzen allereerst op artikel 5 lid 1 van de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedin-
gen en verder ook op de bedoeling van de wetgever.252

Niet-transparante bedingen die deel uitmaken van de algemene voorwaarden ber-
gen het risico in zich dat de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaar-
den (lees: de werknemer) uiteindelijk ook inhoudelijk wordt benadeeld.253 Door
het transparantieverbod van § 307 lid 1, tweede volzin BGB moet dit risico onder
ogen worden gezien, en zodoende zowel de transparantie bij het afsluiten van de
arbeidsovereenkomst als ook de transparantie bij het uitvoeren en afwikkelen van
de overeenkomst gewaarborgd worden.

6.33 Niet-transparantie bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst

Bij het sluiten van de overeenkomst kan het gebrek aan transparantie de tegen-
partij van de gebruiker van een beding dat deel uitmaakt van de algemene voor-
waarden de mogelijkheid ontnemen de overeenkomst op zijn juiste merites te
beoordelen. Het gevaar dreigt dat de wederpartij van de gebruiker van algemene
voorwaarden tot een foute beoordeling gebracht wordt over het antwoord op
de vraag of de overeenkomst voor hem gunstig en acceptabel is. Daardoor wordt
de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden niet alleen bemoeilijkt
in de mogelijkheid om een vergelijkend marktonderzoek te plegen, maar ook in de
benutting van de uitwijkmogelijkheden op de markt. Alleen al in de verhindering
van die mogelijkheden kan bij de beoordeling op de juiste merites van overeen-
komsten een benadeling voor de wederpartij gelegen zijn. Ook ligt een door de
onduidelijkheid veroorzaakte benadeling daarin dat de wederpartij van de gebruiker
van algemene voorwaarden zelfs niet een poging heeft gewaagd door onderhande-
lingen een verbetering van de overeenkomst te bewerkstelligen. De benadeling die
voortkomt uit de overtreding van het transparantiegebod ligt in zoverre in de verij-
deling van het onderzoek naar mogelijkheden op de (vrije) markt.254

251 Brandner (9. Aufl.) § 9 AGBG Rdn. 89, 175; Heinrichs NJW 1997 1407 (1413); Frey ZIP 1993 572 en
m.n. 575 e.v.; Zie ook het Bundesverfasssungsgericht, BGHZ 136 394 (401) = NJW 1999 454 (456);
N]W 2000 651 (652); NJW 2001, 2365.

252 RegE BT-Drs. 14/6040, p. 154.
253 Palandt/Grüneberg, § 307 Rn. 20.
254 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB Rn. 326, p. 764.
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6.34 Niet-transparantie bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Bij de na de contractsluiting plaatsvindende uitvoering van de (arbeids)overeen-
komst kan een gemis aan transparantie leiden tot een verzwaring van de mogelijk-
heid voor de tegenpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden zijn juridische
belangen goed te behartigen.255 Een onduidelijk beding leidt tot het risico dat de
tegenpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden, in het geval van een con-
flict, zijn rechten en plichten verkeerd inschat of op andere gronden niet doelma-
tig de behartiging van zijn belangen doorzet. De tegenpartij ziet zich in zo’n geval
genoopt voor schijnbare rechten van de gebruiker van de algemene voorwaarden
te capituleren.256 Niet zelden wordt de werknemer door een onjuiste voorstelling
van de juridische situatie in een voorgedrukte arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld
door de redactie ervan, verhinderd zijn recht te krijgen en een doelmatig resultaat
te bereiken. Een vergelijkbaar gevaar bestaat wanneer aan de gebruiker van alge-
mene voorwaarden te vergaande of onzekere, eenzijdige rechten tot vaststelling en
bepaling van de prestatie ingeruimd worden, die voor de tegenpartij van de gebrui-
ker van algemene voorwaarden niet vooraf in te schatten zijn. Zo’n geval heeft in
het arbeidsrecht een bijzondere betekenis, met name bij de eenzijdige verandering
van arbeidsvoorwaarden.257

Gebrek aan afwikkelingstransparantie leidt niet altijd tot een inhoudelijke bena-
deling. Een inbreuk op het transparantiegebod is niet dan al aanwezig wanneer de
werknemer geen mogelijkheid heeft of wanneer het hem moeilijk gemaakt wordt
het betreffende beding te begrijpen. Pas in het gevaar dat de werknemer zijn rechten
niet doorziet, is een ongepaste benadeling in de zin van § 307 lid 1 BGB gelegen.258

6.35 Uitleg en transparantie

De verhouding tussen de beoordeling van de niet-transparantie van een beding en
de uitleg van een beding is niet eenvoudig. Zij lopen niet in elkaar over. Een beding
waarvan de onduidelijkheid door uitlegging kan worden weggenomen, is nochtans
niet transparant, wanneer de doorsnee werknemer de door uitlegging gekregen
inhoud van het beding niet zonder juridisch advies begrijpen kan.259 In 2008 legde
het BAG de enkele verwijzing naar een “übertarifliche Zulage” (boven-cao-toelage)
uit als een voldoende transparant beding dat de aftrek van bepaalde emolumenten
regelt.260 Volgens Bonin legt het BAG zo’n beding in strijd met het bepaalde in § 305c
lid 2 BGB en ten nadele van de werknemer uit als een beding dat de aftrek van
emolumenten regelt. Van uitlegging is volgens hem te onderscheiden de vraag of

255 BAG 11 oktober 2006, NZA 2007, 87 en m.n. 90; BAG 14 augustus 2007, NZA-RR 2008, 129 en
m.n. 133 e.v.

256 BAG 27 augustus 2008, NZA 2009, 49 en m.n. 52.
257 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, Verlag Franz Vahlen, München,

2014, § 307 BGB, Rn. 171 p. 236, juncto Rn 156c, p. 256 en Rn. 139 e.v. p. 226.
258 BAG 30 juli 2008, NZA 2008, 1173 en m.n. 1179, Tz 44.
259 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 157, p. 228.
260 BAG 27 augustus 2008, NZA 2009, 49 en m.n. 52.
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het door de uitlegging verkregen begrip van het beding door de werknemer voor
deze ook betekent dat dit begrip duidelijk uit het beding zelf voortkomt.261 Dit wordt
door het BAG positief beantwoord, maar is ook volgens Preis niet overtuigend.262

Het BAG legt bijvoorbeeld een beding in een arbeidsovereenkomst die een beta-
ling door de werkgever kenschetst als een vrijwillige sociale prestatie (“freiwillige
soziale Leistung”) niet zo uit dat daarmee het ontstaan van een juridische aanspraak
in de zin van een vrijwilligheidsvoorbehoud wordt uitgesloten.263 Veeleer brengt de
werkgever daarmee tot uitdrukking dat hij tot deze prestatie niet door middel van
de wet en evenmin door toedoen van een cao of een afspraak met de ondernemings-
raad verplicht is.264

6.36 Grenzen aan het transparantiebeginsel

Het transparantiebeginsel kent grenzen.265 Het BGH heeft overwogen dat een alge-
mene informatieplicht van de gebruiker van een beding niet uit het transparantie-
verbod volgt.266 Deze vereist in het bijzonder geen uitdrukkelijke regeling van de
uit de wet of de aard van de overeenkomst volgende rechten of een voldoende infor-
matieverschaffing.267 Dat zou tot een overvraging van de contractpartners leiden,
waarmee ook het doel van het transparantiegebod mislukt zou zijn, te weten om
bescherming te bieden. Een overspanning van het transparantieverbod zou uitein-
delijk ook tot niet-transparantie kunnen leiden, zo verwoordde het BGH het op
23 februari 2005.268 Kritiek is er ook tweeledigheid van het transparantiegebod, te
weten de totstandkomingstransparantie en de afwikkelingstransparantie. Aange-
voerd wordt dat het transparantiegebod daardoor een buitengewoon grote reik-
wijdte krijgt.269 Opgeroepen wordt de invloed van het transparantiegebod zo veel
mogelijk terug te dringen.270

Ook de tot de essentie van de arbeidsovereenkomst behorende mogelijkheid van
de werkgever om de inhoud van de arbeidsovereenkomst te concretiseren in het
kader van de in § 315 lid 1 BGB neergelegde billijkheid, beïnvloedt het gebruik van
het transparantiebeginsel.271

261 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 157 p. 228.
262 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 157.
263 BAG 30 juli 2008, AP Nr. 274 op § 611 BGB Gratifikation (m.nt. Deinert).
264 BAG 1 maart 2006, NZA 746, 748; BAG 30 juli 2008, AP Nr. 274 op § 611 BGB Gratifikation (m.nt.

Deinert).
265 Heinrichs in Palandt/Grünberg, § 307 BGB, Rn. 18: Die TranspAnfordergen dürfen nicht überspannt

w (BGH 112, 119, NJW 93, 2054). Die Verpfl, den Klausellnh klar u verständl zu formulieren, besteht
nur iR des Möglichen (BGH NJW 98, 3114/16).

266 BGH 5 november 1998, NJW 1999, 276.
267 BGH 22 maart 2000, NJW 2000, 2103 en m.n. 2106 en BAG 1 maart 2006, NZA 2006, 688.
268 BGH 23 februari 2005, 2005 NJW- RR 2005, 902 (903); Fuchs in Ulmer-Brandner-Hensen, § 307

BGB, Rn. 349, p. 778.
269 Manfred Lieb, Transparenz!, AGB im Wirtschaftsverkehr: Herausforderung und Hürde, Kölner

AGB-Symposien 2007 und 2008, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2011, p. 19.
270 Manfred Lieb, Transparenz!, p. 23.
271 Thüsing, Rn. 103, p. 40.
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6.37 Het transparantiegebod, de inhoudelijke controlevrijheid en de
uitzonderingen (de wetsbepalingen en de kernbedingen)

Hierboven kwam aan de orde dat bepaalde bedingen niet aan de toets van de onge-
paste benadeling onderworpen zijn. Genoemd werden bedingen die enkel wettelijke
voorschriften herhalen dan wel een zeer geringe mate van afwijking van wettelijke
voorschriften kennen en ook kernbedingen die de kernprestatie van de arbeidsover-
eenkomst weergeven. Bovendien vallen de (in hoofdstuk 9 te behandelen) dynami-
sche incorporatiebedingen buiten de toets. Ook uit artikel 4 lid 2 van de Richtlijn
93/13 EEG inzake oneerlijke bedingen volgt dat kernbedingen en de bepalingen
omtrent machtsharmonie en machtsgelijkheid272 zijn vrijgesteld van de inhoudelijke
misbruiktoets.

Dat wil nog niet zeggen dat de (drie) genoemde uitzonderingen niet onderhevig zijn
aan de transparantiecontrole. Uit de laatste bijzin van artikel 4 van de EU-Richtlijn
93/13273 en uit § 307 lid 3 tweede volzin BGB volgt dat dat wel het geval is. Al vóór
2002 omvatte de toets op transparantie ook het kernbeding. De reden dat het trans-
parantiebeginsel op deze onderwerpen toch van toepassing is wordt – mirabile
dictu – gevonden in een beter functioneren van de contractsvrijheid. Aan de con-
trolevrijstelling van de kernbedingen ligt de gedachte ten grondslag dat zij gevormd
worden door een gepaste en marktgerichte uitwisseling van prestaties (arbeid en
loon). Deze aanname is alleen dan juist, wanneer de door de gebruiker van de alge-
mene voorwaarden voorgedrukte inhoud van de overeenkomst aan de tegenpartij
van de gebruiker een volledig en waar beeld geeft.274 Niet alleen bij de nevenbe-
dingen, maar ook bij de kernbedingen moet het transparantiegebod waarborgen dat
de tegenpartij van de gebruiker de informatie krijgt en bezit die bij de uitonder-
handelde overeenkomst in de regel het fundament van de beslissing van het slui-
ten van de overeenkomst tussen partijen vormt.275 De daardoor bereikte mate van
geïnformeerdheid van de andere contractspartij verbetert de functie van de con-
tractsvrijheid.276 Bijgevolg zijn bijvoorbeeld betalingsbedingen die bepalen dat in de
maandelijkse vergoeding ook nacht-, zondags- en feestdagenarbeid was begrepen277,
maar ook bedingen over de betaling van vakantiegeld278, aan de toets van de trans-
parantie onderworpen.

272 Artikel 4 lid 2 van de EU-Richtlijn 93/13: (...) bepaling van het eigenlijke voorwerp van de
overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds
de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten (...).

273 Artikel 4 lid 2 volledig: De beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen heeft geen
betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de gelijk-
waardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren
goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn gefor-
muleerd.

274 Preis, extra bijlage bij NZA Heft 3/2006, 115 en m.n. 118. Bonin in Däubler-Bonin-Deinert, § 307
BGB, Rn. 157 p. 257 en 260.

275 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen § 307 BGB Rn. 353.
276 In die zin al: BAG 26 mei 1993, NZA 1993, 1029 e.v.
277 BAG 31 augustus 2005, NZA 2006 324 en m.n. 326.
278 BAG 3 april 2007, NZA 2007, 1045 en m.n. 1047 e.v.
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De toepasselijkheid van de toets op transparantie bij kernbedingen kan tot proble-
men leiden, wanneer het gaat om kernbedingen die getroffen worden door intrans-
parantie en waarvoor geen wettelijke regeling voorhanden is die in de plaats kan
treden van het door intransparantie getroffen beding. Strekt de buitentoepassing-
verklaring van het beding zich uit tot de essentialia negotii, dan blijft er niet veel
anders over dan aan te nemen dat het gehele contract buiten toepassing moet blij-
ven.279 Bij buitentoepassingverklaring van de gehele overeenkomst dient evenwel
grote terughoudendheid te worden betracht, omdat zij ingaat tegen de intentie
van § 306 BGB.280 Regelmatig kan de oplossing voor dit probleem gevonden worden
in aanvullende contractsuitlegging281 of, wederom apart weergegeven bij Palandt/
Grüneberg, door een (extra) vergoeding:

“Die Lücke kann vielf gem §§ 157, 315, 316 dch Abstellen auf das übl od angem Entgelt (den entspr
Leistgsumfang) geschl w.”

282

Is evenwel een zinvolle opvulling van de leemte noch door aanvullend recht moge-
lijk noch door aanvullende uitleg, dan is het beding in zijn geheel nietig, op grond
van paragraaf 306 lid 3 BGB.283 Dit voorschrift is in overeenstemming met de Richt-
lijn 93/13 EEG inzake oneerlijke bedingen.284

6.38 Uitwerkingen transparantiegebod

Ten aanzien van een tweetal specifieke arbeidsrechtelijke onderwerpen, te weten
het instructie- ofwel directierecht en het boetebeding bij bedrijfsboetes en het con-
currentieverbod, zal hieronder, respectievelijk in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 8,
nog een nadere uiteenzetting volgen.

6.39 De specifieke verboden bedingen

De in § 308 en § 309 BGB genoemde, ter bescherming van de consument opgeno-
men, bepalingen zijn voor het consumentenrecht van groot belang, maar zullen voor
het arbeidsrecht geen of beperkte betekenis hebben.

Zo is in § 308 aanhef en onder 1 BGB bepaald dat in algemene voorwaarden in het
bijzonder een bepaling buiten toepassing dient te blijven waardoor de gebruiker
van de algemene voorwaarden zich de vrijheid voorbehoudt onbillijk lange of niet
voldoende bepaalde periodes te nemen voor de aanvaarding of afwijzing van een

279 Staudinger/Coester § 307 BGB, Rn. 318. Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 368,
p. 787.

280 Palandt/Grüneberg, § 306 BGB Rn. 5; Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 369,
p. 787.

281 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 369, p. 787.
282 Palandt/Grüneberg, § 306 BGB Rn. 5; kritisch: Staudinger/Coester, Rdn. 318.
283 BGHZ 130 p. 150 en m.n. 155 e.v.; OLG Stuttgart, NJW-RR 2003, 419.
284 Wolf/Lindacher § 306 BGB, Rn. 68; Palandt/Grüneberg § 306 Rn. 10; deze laatste acht een res-

trictieve uitleg noodzakelijk vanwege artikel 6 lid 2 van de Richtlijn 93/13.
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aanbod of de totstandbrenging van een prestatie. Uitgezonderd hierop is het beding
om eerst na afloop van een herroepingsperiode of teruggaveperiode in de zin van
§ 355 lid 1 sub 3 BGB en § 356 BGB de prestatie te leveren.285

Een tweede voorbeeld waarvan mag worden aangenomen dat zij in het arbeidsrecht
niet van bijzondere betekenis zal zijn, is de in § 308 aanhef en onder 2 BGB opge-
nomen bepaling waardoor de gebruiker van de algemene voorwaarden zich het
recht voorbehoudt om over een onbillijke lange of een niet toereikende periode een
prestatie te verrichten.286

Op het eerste gezicht zou niettemin voor het arbeidsrecht van belang kunnen zijn
het in § 308 aanhef en onder 3 BGB opgenomen beding dat de gebruiker van de alge-
mene voorwaarden zich het recht voorbehoudt zijn plicht tot verrichting van een
prestatie niet na te komen zonder een zakelijk gerechtvaardigde en in de overeen-
komst opgegeven grond. Deze regel geldt evenwel niet voor duurovereenkomsten,
zoals de arbeidsovereenkomst. Bovendien zijn op grond van het bepaalde in § 310,
lid 4, tweede volzin BGB de voorschriften van § 305 aanhef en onder 2 en 3 BGB niet
op het arbeidsrecht van toepassing.287

Nog een voorbeeld dat voor het arbeidsrecht minder tot de verbeelding lijkt te spre-
ken, is het beding in de algemene voorwaarden waarbij een verklaring van de tegen-
partij van de gebruiker van algemene voorwaarden bij het verrichten of nalaten
van een bepaalde handeling een bepaalde handeling als door hem afgegeven of niet
afgegeven geldt.288 Datzelfde geldt voor het beding in § 308 Nr. 8 in algemene voor-
waarden dat de gebruiker van algemene voorwaarden zich het recht voorbehoudt
afstand te doen van de verplichting tot nakoming van de overeenkomst bij de niet
aanwezigheid van de prestatie, tenzij de gebruiker van algemene voorwaarden zich
verplicht de tegenpartij onverwijld te informeren over de niet aanwezigheid van
de prestatie en tegenprestaties van de tegenpartij onverwijld toe te laten. Deze bepa-
ling is in de wet opgenomen in het kader van de omzetting van artikel 7 lid 2 van
de EU-Richtlijn over koop op afstand.289

Naast deze, ogenschijnlijk voor het arbeidsrecht minder relevante, bepalingen staat
het relevante voorschrift in § 308 aanhef en Nr. 4 BGB. Het richt zich op het beding
dat de gebruiker van algemene voorwaarden het recht krijgt de afgesproken
prestatie te veranderen of daarvan af te wijken, tenzij die afspraak over de veran-
dering en de afwijking met de inachtneming van de belangen van de gebruiker van

285 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen § 307 BGB Rn. 353, p. 814.
286 Vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 6:237 aanhef en onder e BW; A. Fuchs in Ulmer/

Brandner/Hensen § 307 BGB Rn. 353, p. 832.
287 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen § 307 BGB Rn. 353, p. 836.
288 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB Rn. 353, p. 859.
289 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB Rn. 353, p. 890.
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de algemene voorwaarden voor het andere deel van de overeenkomst niet kan wor-
den gevergd. De uitleg van BGH is dat de verandering of afwijking onvermijdelijk
is.290 Nummer 4 van § 308 BGB heeft voor het arbeidsrecht enige betekenis. Het
onderwerp van een veranderingsbeding moet de prestatie van de gebruiker van
algemene voorwaarden zijn. Bedingen waarin de gebruiker zich het recht op
wijziging voorbehoudt van de prestaties van de klant/tegenpartij van de gebruiker
van de algemene voorwaarden kunnen evenwel, voor zover ze niet zonder meer
onder § 309 Nr. 1 BGB vallen, onderhevig zijn aan de toets van § 307 BGB. Dit geldt
voor de wijziging van de werkplek van de werknemer291 en arbeid op afroep292 en
het privégebruik van een dienstwagen.293

Evenmin zal naar verwachting het bepaalde in § 308 Nr. 6 BGB van groot belang
voor het arbeidsrecht zijn. Het Nr. kent een bepaling die erin voorziet dat de ver-
klaring van de gebruiker van algemene voorwaarden door een bijzondere betekenis
voor het andere deel van de overeenkomst als toegelaten geldt. Dit betreft een fic-
tie-voorwaarde en heeft – bij wijze van voorbeeld – van doen met de verzekeraar
die een verzekeringnemer een brief stuurt die deze laatste niet ontvangt, omdat
hij verhuisd is, maar geen adreswijziging aan de verzekeraar heeft meegedeeld. De
fictie is dan dat op grond van de verzending van een brief aan het laatste aan de
verzekeraar bekende adres van de verzekeringnemer of bijvoorbeeld de verande-
ring van de naam van de verzekeringnemer, aangenomen wordt dat deze brief de
verzekeringnemer ook daadwerkelijk bereikt heeft. Deze ontvangstfictie geldt even-
wel niet wanneer de mededeling voor de tegenpartij van de gebruiker van algemene
voorwaarden belangrijke rechtsgevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld de opzegging van
de verzekeringsovereenkomst.294

Ook § 308 Nr. 7 BGB zal voor het arbeidsrecht minder betekenis hebben. Het
betreft hier de bepaling op grond waarvan de gebruiker van algemene voorwaar-
den, voor het geval dat de tegenpartij uit de overeenkomst terugtreedt of opzegt,
een onbehoorlijk hoge vergoeding voor het gebruik van een zaak of een recht of
voor de verrichte prestaties kan vorderen, dan wel een onredelijk hoge vergoeding
voor de onkosten kan vorderen. De overeenkomst van opdracht kent een eigen
pendant in de vorm van § 628 BGB en de aannemingsovereenkomst kent de eigen
regeling van § 649 BGB.

290 BGH 30 juni 2009 30 juni 2009, XI ZR 364/08, MDR 2009 1122; zie ook Wolf/Dammann, Rn 24
die spreken over niet te vermijden onzekerheden.

291 BAG 11 april 2006 – 9 AZR 557/05 – NKW 2006 3303 en m.n. 3305.
292 BAG 7 december 2005 – 5 AZR 535/04 NZA 2006 423 en m.n. 427.
293 BAG 19 december 2006 – 9 AZR 294/06 – NZA 2007 809 en m.n. 811; Schmidt in Ulmer, Brandner,

Hensen, § 308 Nr. 4 BGB, Rn. 19, p. 855.
294 Schmidt in Ulmer/Brandner/Hensen, § 308 Nr. 6 BGB, p. 874.
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6.40 Paragraaf 309 en de ongepaste benadeling van “zwarte” bedingen
(ohne Wertung)

§ 309 BGB bevat de verboden van bedingen in algemene voorwaarden zonder de
mogelijkheid van beoordeling (ohne Wertungsmöglichkeit). Voor het arbeidsrecht
zal met name § 309 Nr. 6 van belang zijn, die ziet op het boetebeding. Deze § bevat
een bepaling waardoor voor het geval van de niet-afname of de verlate afname van
de verplichting, of voor het geval dat de andere contractspartij zich niet aan de
overeenkomst houdt, de betaling van een boete afgesproken wordt.295

Van de andere twaalf in § 309 BGB opgenomen verboden is niet heel aannemelijk
dat ze een grote rol spelen of zullen gaan spelen in het arbeidsrecht. Zo omvat het
eerste verbod een bepaling die in de verhoging van de kosten voor waren of presta-
ties voorziet, die binnen vier maanden na het afsluiten van de overeenkomst gele-
verd of verricht moeten worden. De grote uitzondering is dat deze regel niet geldt
bij waren of prestaties die in het raam van duurverbintenissen geleverd of verricht
moeten worden. Gedacht kan worden aan personeelsinkopen met korting.296 De
pendant naar Nederlands recht is het bepaalde in artikel 7:236 aanhef en onder i
BW, dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedoelde prijs binnen drie
maanden na het sluiten van overeenkomsten te verhogen, tenzij de wederpartij
bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

§ 309 Nr. 2 BGB betreft uitsluitend een recht van de werknemer. Nr. 2 regelt de
niet-toepasselijkheid van een algemene voorwaarde die het recht van de tegenpartij
van de gebruiker van de algemene voorwaarden om de levering van zijn presta-
tie te weigeren, uitsluit of inperkt of een retentierecht dat betrekking heeft op
dezelfde verbintenis uitsluit of inperkt. Dit opschortingsrecht is voor het verbin-
tenissenrecht in § 320 BGB geregeld. § 309 Nr. 2 BGB verwijst ook expliciet naar
§ 320 BGB. Voor de werknemer is deze bepaling vooral van belang in het geval dat
hij aan een vermijdbaar gezondheidsrisico wordt blootgesteld.297 Het retentierecht
kan een rol spelen bij goederen die door de werknemer voor privaat gebruik mogen
worden benut zoals laptop, dienstauto en telefoon.298

Verder kent het Duitse recht in § 309 Nr. 3 BGB299 een bepaling over algemene voor-
waarden ter zake van schuldvergelijking met een onbestreden of juridisch vastge-
stelde vordering van de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden.
In de literatuur wordt geconstateerd dat, terwijl een werknemer wellicht op grond
van § 309 Nr. 2 BGB aanspraak kan maken op schuldvergelijking en dientengevolge

295 A. Fuchs in Ulmer, Brandner, Hensen, § 309 Nr. 6 BGb, Rn. 1, p. 963.
296 Ulrici § 309 Rn. 6 en Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 309 Nr. 1 BGB, Rn. 2.
297 BAG 2 februari 1994, DB 1994,1097; BAG 19 februari 1997, NZA 1997, 841 = BB 1997, 1364.
298 Preis, Arbeitsvertrag, II, Z 20 Rn. 24 m.w.N.
299 Opvalt dat in het Nederlandse recht de uitsluiting of beperking van een aan de wederpartij

volgens de wet toekomende bevoegdheid tot verrekening niet is opgenomen in de zwarte lijst
maar in de grijze lijst en dat het dus om een vermoedelijk onredelijk bezwarend beding gaat.
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een retentierecht geldend kan maken, dit niet mogelijk is op grond van § 309 Nr. 3
BGB bij een aan de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot ver-
rekening. In de praktijk heeft dit nummer geen betekenis.300 Omdat de arbeidspres-
tatie door de werknemer niet alleen wanneer deze door de werkgever daartoe is
aangemaand, geleverd moet worden, speelt § 309 Nr. 4 BGB, dat handelt over de
algemene voorwaarden waarbij de gebruiker van sommatie en aanmaning wordt
vrijgesteld, geen rol.301 § 309 Nr. 5 BGB heeft vooral praktische betekenis voor de
zogenoemde afspraken tussen werkgever en werknemer over kastekorten (“Manko-
abreden”). § 307 Nr. 7 BGB betreft een voorwaarde die een uitsluiting of een begren-
zing van de aansprakelijkheid voor schade kent ten gevolge van beschadiging van
het leven, het lichaam of de gezondheid. De paragraaf is direct beïnvloed door de
bijlage bij de EU-Richtlijn 93/13 over oneerlijke bedingen in algemene voorwaar-
den. In deze Bijlage wordt in nummer 1a bepaald dat een beding oneerlijk wordt
geacht waarin de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker van algemene
voorwaarden door schade aan het lichaam van de tegenpartij begrensd wordt. De
algemene opvatting is dat § 309 Nr. 7 aanhef en onder a BGB voor het arbeidsrecht
van weinig betekenis is door de bepaling in § 104 SGB VII. Dat is anders bij de
aansprakelijkheid voor zaken. Een rol speelt dat het voor de werkgever aanzienlijk
eenvoudiger is een verzekering af te sluiten dan voor de werknemer.302 De aan-
sprakelijkheid van de werkgever voor schade aan zaken in een arbeidsrelatie is naar
geldende rechtersrechtelijke principes niet dispositief, waardoor een beding dat de
aansprakelijkheid niet op een arbeidsovereenkomst gebaseerd uitsluit, niet door
§ 309 Nr. 7 wordt bestreken.303 § 309, Nr. 8 heeft betrekking op koopovereenkom-
sten en overeenkomsten van aanneming. Voor het arbeidsrecht is de bepaling niet
van belang, behalve bij personeelsinkopen.304 Ook § 309 Nr. 9 BGB is niet van
toepassing op het arbeidsrecht. Dat geldt ook voor § 309, Nrs. 10, 11, 12 en 13 BGB.

6.41 De overeenkomst van opdracht en die van aanneming

Hierboven kwam onder een tweetal bepalingen een tweetal vormen van overeen-
komst voor, waarop uitzonderingen van toepassing zijn. Het gaat om de zogenaamde
“Dienstverträge” en de “Werkverträge”. De eerste is een overeenkomst van opdracht
en een Werkvertrag is een aannemingsovereenkomst. Het recht inzake de alge-
mene voorwaarden was ook al vóór 1-1-2002 toepasbaar op overkomsten tussen
die nemers vanwerk –wat niet hetzelfde is als werknemers – en die gevers vanwerk
– iemand anders dan een werkgever – wier verbintenis op een andere grondslag

300 Däubler in Däubler-Bonin-Deinert, § 309 BGB, p. 405.
301 Ulmer,Brandner, Hensen, H Schmidt, § 308 AGB-Recht Kommentar, § 308 Nr. 6 BGB, p. 2874.
302 Preis/Stoffels Arbeitsvertrag II H 10 Rn. 6.
303 Von Westphalen/Thüsing Vertragsrecht (Arbeitsrecht) Rn. 132; Christensen in Ulmer-Brandner-

Hensen, § 309 Nr 7, Rn. 41, p. 1016.
304 Däubler in in Däubler/Bonin/Deinert, § 309 Nr. 8 BGB, Rn. 2, p. 356.
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berust en voortspruit uit bepalingen over andere overeenkomsten dan een arbeids-
overeenkomst.305 De in § 310 BGB bedoelde arbeidsrechtelijke bijzonderheden die-
nen alleen bij arbeidsovereenkomsten en niet bij andere werkovereenkomsten in
acht te worden genomen. Maar ook het Duitse recht kan de noodzaak om deze per-
sonen te beschermen, al dan niet via wetgeving, in bepaalde situaties gelijkstellen
met werknemers. Fuchs waarschuwt ervoor dat, bij afwijzing van de toepassing van
§ 310 BGB enerzijds en een tegelijkertijd niet in ogenschouw nemen van arbeids-
rechtelijke bijzonderheden anderzijds, personen die geenwerknemer zijn, maar wier
verbintenis met een opdrachtgever er veel op lijkt, deels sterker worden beschermd
dan echte werknemers.306 Een flexibelere oplossing ligt daarin besloten dat met de
status van een dicht bij een werknemer liggende persoon, voor zover nodig, in het
raam van een algemene inhoudstoets volgens § 307 lid 1 en 2 BGB, behoorlijk reke-
ning wordt gehouden. De verboden bedingen ingevolge de §§ 308 en 309 BGB kunnen
in zo’n geval verder uitstralen dan in het zakelijk verkeer tussen normale onder-
nemers het geval is.

6.42 De in het arbeidsrecht geldende ofwel de het arbeidsrecht
kenmerkende bijzonderheden

Op de toepassing van de regeling van de algemene voorwaarden op het arbeids-
recht kent § 310 lid 4 BGB een belangrijke uitzondering. Het gaat om de zo aan-
geduide “in het arbeidsrecht geldende bijzonderheden”. Dit begrip is een novum in
het Duitse (arbeids)recht307 en heeft aanleiding gegeven tot veel debat.

Bijzonderheden van het arbeidsrecht en § 308 en 309 BGB.
a. Wetgever

De oorspronkelijke bedoeling van de Bondsregering met § 310 lid 4 tweede volzin
BGB was het beschermingsniveau van de controle op de inhoud van arbeidsover-
eenkomsten niet achter te laten blijven bij die van het civiele recht. Tegelijkertijd
bestond de vrees dat de in § 309 BGB opgenomen lijst van verboden bedingen
– waarbij in tegenstelling tot de in § 308 BGB genoemde bedingen geen ruimte is
voor normering (met toetsstenen als “onbillijk lang” of “van de gebruiker van
de algemene voorwaarden te vergen” of “zonder zakelijk gerechtvaardigde
grond”) – te grote wonden zal slaan in arbeidsverhoudingen tussen werkgever
en werknemer. Het regeringsontwerp vermeldde dat de bijzondere verboden
zonder “Wertungsmöglichkeit” in het arbeidsrecht zeker niet dwingend onbeperkt
dienden te worden toegepast.308 Veeleer moest volgens de regering juist op de
bijzondere behoeften van een arbeidsverhouding gelet worden. In het bericht
van de juridische commissie van de Bondsdag, waarin een reactie werd gegeven
op het wetsvoorstel van de Bondsregering, sprak de commissie de verwachting uit

305 Von Westphalen/Thüsing Vertragsrecht (Arbeitsvertráge), Rdn 60, BAG DB 2005 1388 en Ulmer
Brandner Hensen, A. Fuchs, § 310 BGB, Rdn 143 en noot 384.

306 Ulmer Brandner Hensen, A. Fuchs § 310 BGB, Rn. 147, noot 394.
307 Thüsing, NZA 2002, 591: “Neologismus der Gesetzsprache”.
308 BT-Drucksache 14/6857, p. 53.
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dat met de bijzonderheden van specifieke onderdelen van het arbeidsrecht zoals
bijvoorbeeld het kerkelijk arbeidsrecht, gepast rekening gehouden zal kunnen
worden.309

b. Literatuur
In de juridische literatuur werd uit deze parlementaire opmerkingen afgeleid dat
met de bijzonderheden van het arbeidsrecht alleen binnen de onderdelen van
het arbeidsrecht rekening gehouden zal worden (de enge leer).310 Gedacht werd
aan het kerkelijke arbeidsrecht of, wat zou kunnen volgen uit de formulering
van het woordje in (“im”) binnen de term “in het arbeidsrecht geldende bijzonder-
heden”, alleen met speciale gegevenheden binnen het arbeidsrecht. Voorbeelden
van deze laatste zijn arbeidscontracten voor bepaalde tijd en andere tijdsbepa-
lingen alsmede arbeidsverhoudingen met zogenoemde Tendenz-ondernemers.311

De tegenover de enge leer staande visie luidt dat § 310 lid 4 tweede volzin BGB
leidt tot de niet-toepasselijkheid van de §§ 308 en 309 BGB. Als arbeidsrechte-
lijke bijzonderheden worden in het bijzonder die aspecten beschouwd die vóór
de invoering van de toepassing van de regeling van de algemene voorwaarden
op het arbeidsrecht altijd al als argument gebruikt werden om arbeidsovereen-
komsten buiten de toets op de algemene voorwaarden te houden.312 Ook werd
in de literatuur uit het begrip arbeidsrecht in de zinsnede “in het arbeidsrecht
geldende bijzonderheden” afgeleid dat alleen met juridische en niet ook feite-
lijke specifieke omstandigheden die het arbeidsrecht onderscheidt313 van andere
rechtsgebieden, rekening gehouden moest worden.

Het debat spitste zich verder toe op de volgende onderwerpen en gebezigde
argumenten:
I. Hoewel op grond van § 309 Nr. 6 BGB boetebedingen in het algemeen ongel-

dig zijn, moet dit voorschrift vooral gelden voor betalingsplichtige klanten en
niet voor werkgever en werknemer. Dat laten ook de andere in § 309 BGB
genoemde gevallen zien, zoals het geval dat de consument een goed niet
afneemt of te laat afneemt en wanneer de consument in verzuim is met de
betaling.314

309 BT-Drucksache 14/7052, p. 189.
310 Birnbaum, NZA 2003, 944 en m.n. 947.
311 Hümmerlich/Holthausen, NZA 2002,178; De Tendenzunternehmen is geregeld in de SEBG, die

weer de wet is die de medezeggenschap regelt bij Europese vennootschappen, ter omzetting
van EU-Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van oktober 2001 ter completering van het statuut van
de SE (Societas Europaea)(ABl. EG Nr. L 294 S. 22). De definitie van Tendenzunternehmen in
§ 39 SEBG stemt woordelijk overeen met de regeling van de Tendenzunternehmen in § 118 lid 1
BetrVG. Zie voor Nederland: S. de Jong, De identiteitsgebonden werkgever in het arbeidsrecht,
Apeldoorn: Uitgeverij De Banier 2012, ISBN 978 90 336 2368 6, en de boekbeschouwing in
Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2014-4 door J.P. Heering.

312 Lingemann NZA 2002 181 en m.n. 183. Zie ook Annuβ, BB 2002 458 en m.n. 461.
313 Thüsing NZA 2002, 592, die evenwel in AGB Kontrolle Rz 109 een ander standpunt inneemt.

ErfK/Preis, §§ 305-310 BGB, Rz 11; Deinert in Daübler/Bonin/Deinert, § 310 Rz. 64-86.
314 Gotthardt, Arbeitsrecht nach der Schuldrechtreform, Rn. 250, en ZIP 2002, 277 en m.n. 283. Preis/

Stoffels, Der Arbeitsvertrag II V 30 Rn. 27; ArbG Duisburg 124-8-2002,3 Ca 1676/02, AiB 2003, 189.
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II. De stelling wordt betrokken dat er geen in het arbeidsrecht geldende bij-
zonderheden zijn die geschikt zou zijn om het dwingende recht van §§ 307
e.v. BGB opzij te zetten.315

III. Ook al luidt het opschrift van § 309 BGB dat het onderwerp van regeling van
§ 309 BGB de verboden betreft ter zake van bedingen zonder beoordelings-
mogelijkheid, toch moet de norm van de in het arbeidsrecht geldende bij-
zonderheden ook dan toegepast worden.316 Niet valt in te zien dat het de wil
van de wetgever is geweest dat de inachtneming van arbeidsrechtelijke bij-
zonderheden bij de toepassing van § 309 BGB van aanvang af uitgesloten
moet zijn.317 De bedoeling van de wetgever is immers geweest dat § 310 lid 4
tweede volzin BGB vooral met de blik op het verbod van speciale bedingen
is geschreven.318 Dat betekent dat op het gebied van het arbeidsrecht de
verboden van bepaalde bedingen die thans zonder beoordelingsmogelijkheid
in de zin van § 309 BGB zijn opgenomen, tot verboden van bedingen mèt
een beoordelingsmogelijkheid zouden worden in de zin van § 108 BGB.319

De conclusie luidt dan dat voor dat doel het opschrift boven § 309 BGB
onjuist is.320

IV. Er wordt op gewezen, ten gunste van de toelaatbaarheid van boetebedin-
gen ook naar nieuw schuldrecht, dat dergelijke bedingen ook al gebezigd
werden onder het oude recht.321 De wetgever heeft een breuk met de geves-
tigde rechtspraak niet bedoeld.322

c. Rechtspraak
In drie uitspraken, die alle op dezelfde dag, 4 maart 2004323, zijn uitgesproken,
heeft de achtste Senaat van het BAG zich over de arbeidsrechtelijke bijzonder-
heden uitgelaten. Het hof oordeelt dat op de arbeidsrechtelijke bijzonderheden
acht geslagen zal moeten worden in alle voorgedrukte arbeidsovereenkomsten,
ongeacht hun juridische vorm. Verder meent het hof dat het voorschrift om
rekening te houden met de bijzonderheden in het arbeidsrecht een vereiste is dat
op het gehele recht van algemene voorwaarden van toepassing is. Ten slotte
oordeelt het hof dat een juridische regeling ook dan een arbeidsrechtelijke
bijzonderheid bevat, wanneer zij haar toepassingsgebied niet alleen in het
arbeidsrecht heeft liggen, maar een essentieel bereik van het voorschrift in het

315 Henssler/Graf von Westphalen, Praxis der Schuldrechtreform 1 Aufl. § 310 Rn. 7.
316 Palandt/Heinrichs, BGB 62, Aufl § 310, Rn. 51 onder verwijzing naar de andersluidende mening

van de Bondsregering op de stellingname van de Bondsraad (unter Hinweis auf die Gegenäusse-
rung der Bundesregierung zur Stellungnahme der Bundesrats); Bauer/Kock DB 2002, 42 en m.n.
45.

317 Söllner, ZfA 2003, 145 en m.n. 157.
318 Berger-Delhey, ZTR 2002, 66 en m.n. 67.
319 Joost in Festschrift für Ulmer, p. 1199 en m.n. 1203; Conein-Eikelmann, DB 2003, 2546 en m.n.

2548.
320 Annuβ, BB 2002, 458 en m.n. 462.
321 Bartz AuA 2002, 62 en m.n. 64; Lingemann NZA 2002, 181, en m.n. 192.
322 Leder/Morgenroth, NZA 2002, 952 en m.n. 954.
323 BAG 4 maart 2004, NZA 2004, p. 727, m.n. 732.
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arbeidsrecht ligt.324 Het is volgens het hof niet de bedoeling om iedere arbeids-
rechtelijke bijzonderheid te negeren en § 307 BGB volledig toe te passen, terwijl
het evenmin de bedoeling van § 310 lid 4 tweede volzin BGB geweest is de rege-
ling te beperken tot speciale gegevenheden binnen individuele arbeidsverhou-
dingen.

6.42.1 Alleen juridische of ook feitelijke bijzonderheden?

Het BAG heeft in het kader van zogenoemde fatale, met verval bedreigde, termijnen
(“Ausschlussfristen”) een antwoord gegeven op de in de literatuur gestelde vraag
of het alleen om juridische en niet om feitelijke bijzonderheden van het arbeids-
recht gaat. De vaak uit twee delen bestaande fatale termijnen dienen al sinds lang
het in het arbeidsrecht erkende bijzondere belang van een snelle oplossing van
door de werknemer tegenover de werkgever kenbaar gemaakte aanspraken en het
uit de weg ruimen van open strijdpunten.325

Aangenomen wordt dat de bijzondere in § 310 lid 4 BGB opgenomen eis dat reke-
ning moet worden gehouden met de arbeidsrechtelijke bijzonderheden bij de toe-
passing van het transparantiegebod niet tot bijzondere problemen zal leiden. De
arbeidsrechtelijke bijzonderheden staan de toepassing van het transparantiever-
bod op de vóórgeformuleerde arbeidsovereenkomsten niet in de weg.

6.42.2 Breed toepassingsgebied

De toets op de bijzonderheden van het arbeidsrecht heeft verder een breed toepas-
singsgebied. Niet alleen de bijzondere arbeidsverhoudingen vallen onder de wer-
king van 310 lid 4 tweede volzin BGB. Bij elke arbeidsverhouding moet gelet wordt
op de bijzonderheden. In de literatuur is hiertegen naar voren gebracht dat de wet-
gever het beschermingsniveau voor werknemers weliswaar algemeen heeft willen
optillen, maar de aanpassing van de toetsing van bedingen in het arbeidsrecht aan
het beschermingsniveau van het civiele recht heeft zichtbaar en duidelijk betrek-
king op het wegvallen van het oorspronkelijk geplande volledige buiten toepassing
laten ervan. De verwijzing naar het kerkelijk arbeidsrecht is naar het oordeel van
het BAG slechts een voorbeeld en niet een begrenzing van het toepassingsgebied.

6.43 Verhouding tussen de voor het arbeidsrecht typische bijzonderheden en
de bedingen van § 309 BGB

De derhalve geboden toetsing van de in het arbeidsrecht geldende bijzonderhe-
den aan de billijkheid leidt tot het resultaat dat § 309 Nr. 6 BGB niet in de weg staat
aan de werkzaamheid van gestandaardiseerde boetebedingen. Ook bij de verbo-
den van bedingen “ohne Wertung”, (derhalve zonder dat de mogelijkheid bestaat

324 BAG 4 maart 2004, NZA 2004, p. 727, m.n. 732.
325 Lakies, Kap. 1, Rn. 389, p. 88.
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deze te beoordelen aan de hand van normen als onbillijkheid en wat niet van de
gebruiker van de algemene voorwaarden gevergd kan worden, zoals bedoeld in
§ 309 BGB), kunnen de in het arbeidsrecht geldende bijzonderheden toch aan de
hand van § 310 lid 4, tweede volzin BGB op de redelijke inachtneming naar bil-
lijkheid worden getoetst. Het opschrift in de kop van § 309 BGB staat daar niet aan
in de weg. Alleen al uit de redactie van § 310 lid 4, tweede volzin BGB blijkt dat de
inachtneming van de in het arbeidsrecht geldende bijzonderheden op de totaliteit
van de regeling van de algemene voorwaarden moet worden betrokken, en der-
halve dus op de §§ 305 tot en met 310 BGB tezamen. Door dit, uit de voorganger van
§ 11 van het ABGB overgenomen, opschrift moet verduidelijkt worden dat de in
§ 309 BGB genoemde verboden van het gebruik van bijzondere bedingen in tegen-
stelling tot § 308 BGB geen vage en onduidelijke rechtsbegrippen hanteren, zodat
de genoemde bedingen onafhankelijk van een rechterlijk oordeel al nietig zijn. De
omstandigheid dat § 309 BGB – in tegenstelling tot § 308 BGB – de vage rechts-
begrippen “wezenlijk” en “onevenredig” niet kent, staat hier niet aan in de weg.

Verder moet erop gelet worden wat de gevolgen kunnen zijn wanneer niet
voldoende acht wordt geslagen op de zin en het doel van § 310 lid 4 tweede vol-
zin BGB. De Bondsregering heeft in de loop van het wetgevingsproces juist als
een essentiële doelstelling van de regeling aangegeven dat, vóór alles, de verboden
van bijzondere bedingen zonder beoordelingsmogelijkheid in het arbeidsrecht niet
dwingend oningeperkt benut moeten worden.326 Aan dit doel zou worden voorbij-
gegaan wanneer men § 309 BGB uitsluit van de beoordeling aan de hand van de
arbeidsrechtelijke bijzonderheden. In dat geval zou in essentie alleen nog maar
ruimte blijven voor de aanwending van § 310 lid 4 BGB, waar zonder meer nog een
rechterlijke beoordelingsmogelijkheid open is, namelijk vooral bij de invulling van
het bepaalde in § 307 BGB. Maar daardoor zou de norm iedere mogelijkheid om te
beoordelen vrijwel verliezen.

6.44 Uitleg

De uitleg van het begrip “in het arbeidsrecht geldende bijzonderheden” in § 310
lid 4 BGB leidt er niet toe dat de in dat artikel voor het arbeidsrecht vereiste bil-
lijkheidstoets (“angemessen zu berücksichtigen”), met de inachtneming van de in
het arbeidsrecht geldende bijzonderheden, alleen tot speciale onderdelen binnen
het arbeidsrecht of bijzondere arbeidsrechtelijke betrekkingen beperkt is, zoals
in het kerkelijk recht of bij contracten voor bepaalde tijd. Het begrip omvat aller-
eerst de normatieve afwijkingen van het algemene civiele recht.327 En op de tweede
plaats moet binnen het arbeidsrecht weer onderscheiden worden tussen speci-
fieke arbeidsrechtelijke normen of normcomplexen ten opzichte van de in het

326 BT-Drucksache 14/6857, p. 54; zo ook Söllner ZfA 2003, 145 en m.n. 147; Palandt/Heinrichs BGB
62, Aufl § 310 BGb Rn. 51; ArbG Bielefeld 2-12-2002, 3 Ca 3733/02.

327 BAG 4 maart 2004 – 8 AZR 196/03, AP BGB § 309 Nr. 3.
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algemene in het arbeidsrecht geldende bijzonderheden.328 Kritiek is er op de
uitspraak van het BAG van 4 maart 2004329, waarin de normen uit de §§ 308 en
309 BGB helemaal buiten beeld worden gelaten, terwijl er een afweging van belan-
gen moet plaatsvinden, waarin de grondnorm van de algemene voorwaarden en de
arbeidsrechtelijke bijzonderheid beide een rol dienen te spelen.330

6.44.1 Uitgewerkt voorbeeld: het boetebeding en het verbod tot een verplichting
voor de werknemer arbeid te verrichten

Een voorbeeld van een in het arbeidsrecht geldende bijzonderheid wordt gevormd
door § 888 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO), dat uit-
sluit dat de werknemer verplicht kan worden om daadwerkelijk zijn arbeid te ver-
richten.331 Ten gevolge van dit verbod ontbreekt voor de werkgever, in tegenstelling
tot andere crediteuren in andere dan arbeidsrechtelijke verbintenissen, de moge-
lijkheid om de contractuele belangrijkste aanspraak, de verrichting van de arbeid,
af te dwingen. De werkgever dient daar een geschikt middel voor te hebben en dat
is het boetebeding, dat in veel gevallen de enige effectieve mogelijkheid is om dit
te bereiken.332 Want hoewel door het niet leveren van de arbeid, bijvoorbeeld in
het geval de opzeggingstermijn niet wordt nagekomen, grote schade voor de werk-
gever kan ontstaan, loopt het doorzetten van schadeclaims tegen de werknemer
schipbreuk, omdat de causaliteit van de niet-nakoming voor de schade of de hoogte
van de schade niet aangetoond kan worden. Het BAG heeft al onder het oude recht
die causaliteit en de omstandigheid dat de plicht tot verrichten van de arbeid niet
kan worden afgedwongen onder de gelding van de oude situatie, gebruikt voor de
onderbouwing van de principiële toepasselijkheid van afspraken ter zake van boe-
tebedingen in gestandaardiseerde arbeidsovereenkomsten. De onmogelijkheid van
de werkgever om de werknemer te verplichten de arbeid daadwerkelijk in persoon
te verrichten kan gezien worden als een essentiële bijzonderheid van het arbeids-
recht. De Moderniseringswet van 2001333 heeft daaraan niets veranderd. Of in het
arbeidsrecht geldende bijzonderheden aanwezig zijn, wordt niet afgewogen aan
de hand van de beantwoording van de vraag of zij bij uitsluiting in de/een arbeids-
verhouding plaatsvinden, maar of in vergelijking met de uitgangspunten van het
burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht het om een afwijkende regeling gaat.
Een andere opvatting zou er toe leiden dat het gebruik ervan zinloos zou zijn.

328 Deinert, in Däubler/Bonin/Deinert, § 310 BGB Rn. 82a e.v.; BAG 4 maart 2004 – 8 AZR 196/03, AP
BGB § 309 Nr. 3.

329 BAG 4 maart 2004 – 8 AZR 196/03, AP BGB § 309 Nr. 3.
330 Zie in dit verband: Koppenfels-Spies, noot bij BAG 4 maart 2004 – 8 AZR 196/03, AP BGB § 309

Nr. 3 BGB; Staudinger/Krause aanhangsel bij § 310 BGB Rn. 151; Joost, FS Ulmer, 2003, p. 1199 en
m.n. 1205.

331 Thüsing, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, p. 41 (Rn.108) en 43 (Rn. 112).
332 Hromadka NJW 2002, 2523, en m.n. 2528; Reichold, ZTR 2002, 2020 en m.n. 207; Hümmerich,

NZA 2003, 753 en m.n. 762; Reichenbach, NZA 2003, 309; Schulte/Möller BuW 2003, 35 en m.n.
36. Conein-Eikelmann DB 2003, 2546; Singer, RDA 2003, 194 en m.n. 202; Annuβ, BB 2002, 458 en
m.n. 463.

333 Wet tot modernisering van het verbintenissenrecht van 26 november 2001 (“Gesetz zur Moder-
nisierung des Schuldrechts” van 26 november 2001, in werking getreden op 1 januari 2002).
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Het BAG wijst er verder op dat er ook voorschriften over het boetebeding voorko-
men in andere wetten, zoals § 5 lid 2 Nr. 2 BBG, te weten een verbod op de bedingen
in afspraken over opleidingen, en § 74c HGB334 ter zake de regeling van de bedingen
bij een het na het einde van de arbeidsovereenkomst geldend verbod op concur-
rentie. Daaruit blijkt dat afspraken ter zake van boetebedingen in het arbeidsrecht
niet principieel ontoelaatbaar zijn. Het boetebeding stelt niettemin echter in het
onderhavige geval een onbillijke benadeling en is derhalve volgens 307 BGB ongel-
dig. Het BAG heeft namelijk ook al eerder, in het raam van §§ 242 en 138 BGB, toe-
passing gegeven aan het verbod van een onbillijk evenwicht van de aan beide zijden
over en weer aanwezige belangen op gestandaardiseerde bedingen in een arbeids-
overeenkomst.335 Onbillijk is iedere benadeling van een in rechte erkend belang van
de werknemer die niet door gefundeerde en billijke belangen van de werkgever
gerechtvaardigd is of niet door gelijkwaardige voordelenweer in evenwicht gebracht
wordt. Bij de beoordeling van de billijkheid moet een algemene, eigensoortige, van
het individuele geval geabstraheerde maatstaf aangelegd worden. In het kader van
een inhoudscontrole moet daarbij gelet worden op het soort zaak, het onderwerp,
het doel en de bijzondere eigen aard van de zaak. Op boetebedingen toegepast,
leiden deze uitgangspunten tot overwegingen van het BAG336 die in hoofdstuk 9 in
de paragraaf over boetebedingen (9.5.) verder aan de orde komen. Voor de invulling
van het begrip “bijzonderheden van het arbeidsrecht” en de daaruit volgende prin-
cipiële aanvaarding van de mogelijkheid van een aan de werknemer op te leggen
boete, zijn nog de volgende feiten en omstandigheden uit de uitspraak van 2004 van
belang:

De kwestie die door BAG werd beoordeeld ging over een beëindiging van de arbeidsovereen-
komst door de werknemer. De beëindiging vond plaats in de vorm van een opzegging op 27 januari
2002. Partijen waren op 22 januari 2002 een proeftijd van zes maanden overeengekomen, met
een opzegtermijn van twee weken. De werknemer zou beginnen op 1 maart 2002. De werknemer
zegde dus op nog voordat de overeengekomen aanvangsdatum was ingetreden. Werkgever en
werknemer waren overeengekomen, in een standaardovereenkomst, dat een opzegging vóórdat
de arbeidsovereenkomst een aanvang nam, niet mogelijk was zonder een betaling van een boete.
De overeengekomen boete bedroeg € 1.840,65. Het BAG herhaalt eerdere uitspraken

337
en oor-

deelt dat een arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn vóór de datum
van ingang van de arbeidsovereenkomst opgezegd kan worden. Een dergelijke opzegging kan
evenwel ook tussen partijen worden uitgesloten en dan betreft het een rechtsgeldige uitslui-
ting. Vervolgens oordeelt het hof dat weliswaar op grond van § 309 Nr. 6 BGB boetebedingen
zonder beoordelingsruimte in algemene voorwaarden ongeldig zijn, maar in standaardarbeids-
overeenkomsten moet op grond van de billijkheidsinachtneming van de in het arbeidsrecht
geldende bijzonderheden op grond van § 10 lid 4 tweede volzin BGB aangenomen worden dat
boetebedingen in beginsel toelaatbaar zijn.

338

334 Handelsgesetzbuch, van 10 mei 1897, laatstelijk gewijzigd 20 december 2012.
335 Senat 24 juni 1999 – 8 AZR 339/98-AP BGB § 611 Ausbildungsverhältnis Nr. 36 = EzA BGB § 326

Nr. 1 BGB.
336 BAG 4 maart 2004, – 8 AZR 196/03 – NZA 2004, 727.
337 BAG 13 juni 1990 – 5 aze 304/89 – en BAG 2 november 1978 – 2 AZR 74/77 – BAGE 31,121 = AP

BGB § 620 Nr. 3 = EzA BGB § 620 Nr. 38.
338 BAG 4 maart 2004, – 8 AZR 196/03 – NZA 2004, 727.
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6.45 Het omzeilingsverbod

Wanneer de voorschriften van §§ 305 tot en met 310 BGB worden omzeild, dan
zijn zij toch van toepassing, zo bepaalt § 306a BGB. Deze regeling berust niet op
Richtlijn 93/13 van de Raad van de Europese Gemeenschappen d.d. 5 april 1993.339

Wel vormt zij de neerslag van de ongeschreven algemene rechtsnorm van het
verbod van het omzeilen van de wet. Een vergelijkbare regeling was al opgenomen
in § 7 AGBG.340 Ook al vóór 2002 hebben de arbeidsgerechten de algemene rechts-
grondslag van het omzeilingsverbod in arbeidsrechtelijke zaken toegepast.341 Een
voorbeeld is het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Aan-
genomen wordt dat objectief de ontslagbescherming die bij een overeenkomst
voor onbepaalde tijd bestaat, wordt omzeild en dat daarom bij het afsluiten van
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een bijzondere rechtvaardigingsgrond
in de vorm van een zakelijke reden aanwezig moet zijn.342 Andere voorbeelden van
in de wet opgenomen regelingen van het omzeilingsverbod worden gevonden in
§§ 312i en 475 en 655 BGB. Het toepassingsbereik van het verbod van wetsomzei-
ling beslaat de totale tweede afdeling (“Abschnitt 2”) van boek 2 van het BGB en
dus ook de §§ 305-310 BGB. In de praktijk wordt van het omzeilingsverbod vooral
gebruikgemaakt bij de vrijwilligheidsvoorbehouden.

6.46 De gevolgen van buitentoepassingverklaring van een beding voor het
overblijvende deel van de overeenkomst

Wanneer algemene voorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk niet onderdeel zijn
geworden van de overeenkomst of buiten toepassing blijven, dan blijft de overeen-
komst – zo bepaalt § 306 lid 1 BGB – voor het overige wel in stand. Voor zover de
bepalingen geen bestanddeel zijn geworden van de overeenkomst of buiten toe-
passing blijven, richt de inhoud zich naar de wettelijke voorschriften.343 § 306 BGB
luidt woordelijk hetzelfde als het oude § 6 AGBG. De invloed van § 6 lid 3 AGBG is
groot geweest.344 Op de eerste plaats houdt § 306 lid 1 BGB een bijzondere regeling
in ten opzichte van § 139 BGB. Dit laatste voorschrift kent de gedeeltelijke nietigheid
van een overeenkomst en de vermoedelijke nietigheid voor de overige onderdelen
van de overeenkomst. § 306 BGB schrijft daarentegen het voortbestaan van het
resterende gedeelte van de overeenkomst bij een gehele of gedeeltelijke nietigheid
voor. Dit voortbestaan is onafhankelijk van de wil van partijen. Aan de regeling
ligt zowel ten grondslag de op het voortbestaan van het resterende deel van de

339 Hoefs in Clemenz/Kreft/Klause, § 306a BGB, Rn. 1, p. 222.
340 Benecke, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, 1 e.v. Preis, Grundfragen der Vertragsgestaltung im

Arbeitsrecht, 155 e.v.
341 BAG 9 maart 1972 – 5 AZR 246/71 – AP BGB § 622 Nr. 12.
342 BAG 12 oktober 1960 GS 1/59, AP BGB § 620 Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 16. Zie ook BAG

3 december 1986- 7 AZR 354/85 – NZA 1987, 739. Met ingang van het Beschäftigungsförderungsge-
setz 1985 is dat regime verlicht.

343 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 306 BGB Rn. 19 en 20, p. 145.
344 Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 306 BGB, Rn. 42.
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overeenkomst gerichte hypothetische wil van partijen als ook de behoefte aan
bescherming van de tegenpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Deze is immers, zoals ook al § 6 lid 1 AGBG voorschreef345, met het wegvallen van de
overeenkomst, bij een succesvol verweer dat een beding onbillijk is, weinig gediend.
Gelet op het algemene uitgangspunt dat niet op de hypothetische wil van de
gebruiker van de algemene voorwaarden behoeft te worden gelet, ligt het zwaarte-
punt bij de beschermingsfunctie ten gunste van de tegenpartij van de gebruiker van
algemene voorwaarden. Zij wordt versterkt door de regel in § 306 lid 3 BGB dat de
gebruiker van de algemene voorwaarden ook aan de overeenkomst, zelfs tegen zijn
wil, gebonden is tot de grens van wat niet meer van hem gevergd kan worden.346

§ 306 lid 1 BGB bepaalt dat de overeenkomst voor het overige in stand blijft. Voor
een aanvulling van de overeenkomst op grond van lid 2 is ruimte wanneer de wezen-
lijke afspraken tussen partijen als zogenaamde “essentialia negotii” in stand blijven.
De deelbaarheid van de overeenkomst vormt in de meeste gevallen van toepassing
van het recht van de algemene voorwaarden, geen probleem.347 De typische functie
van de algemene voorwaarden bestaat uit de regeling van de nevenafspraken. De
hele of gedeeltelijke vernietiging van bedingen laat de overeengekomen kernpres-
taties in beginsel onaangetast. Op grond van § 307 lid 3 BGB is de inhoudstoets niet
van toepassing op de kernafspraken. Een uitzondering hierop bestaat slechts voor de
toepassing van het transparantiebeginsel op de hoofdprestatieplicht, op grond van
§ 307 lid 3, tweede volzin BGB in verbinding met § 307 lid 1, tweede volzin BGB.

6.47 Het verbod van de geldingsbehoudende reductie

Het verbod van de zogenoemde reductie waarbij een beding haar gelding behoudt
(“Verbot der geltungserhaltende Reduktion”348) is een bijzonder verbod tot conver-
teren. De afzonderlijke, onbillijke, bepaling mag niet door de rechter teruggebracht
worden tot een wel nog toelaatbare inhoud die in zoverre geldig blijft. Het reduc-
tieverbod geldt ook voor voorgedrukte arbeidsovereenkomsten.349 Op grond van
rechtspraak van het BGH over de vroegere AGB-wet gold het verbod om een nietig
beding terug te brengen tot een beding dat zijn geldigheid wel behoudt, niet voor
arbeidsrechtelijke kwesties.350 Het BAG heeft, in 1984, in een oordeel over de terug-
betalingsverplichting van de werknemer351 en, in 1997, over contractuele vervalter-
mijnen voor het instellen van een vordering tegen de werkgever352, het verbod van
conversie doorbroken. Na de inwerkingtreding van de wet die het mogelijk maakte

345 BT-Drucksache 7/3919 p. 20 e.v.
346 Schmidt in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 11 Aufl, § 306 BGB, Rn 5 (p.445).
347 Schmidt in Ulmer/Brandsen/Hensen, AGB-Recht, 11 Aufl, § 306 BGB, Rn. 10 (p. 448).
348 BGH 17 mei 1982, VII ZR 316/81, BGHZ 84, 109 = ZIP 1982, 969 = NJW 1982, 2309.
349 BAG 25 september 2008 – 8 AZR 717/07, DB 2009, 569 en m.n. 572.
350 BGH 30 september 1999, IV ZR 262/97, BGHZ 139, 333 = ZTR 1999, 34 = ZIP 1999, 80 (betriebliche

Altersversorgung).
351 BAG 11 april 1984, NZA 1984, 288 en m.n. 289.
352 BAG 4 december 1997, NZA 1998, 431 en m.n. 432.
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de regeling van de algemene voorwaarden toe te passen op de arbeidsverhouding,
is de rechtspraak van BAG evenwel aangepast. Het BAG is strenger geworden. Een
geldingsbehoudende reductie is in strijd met het algemene, op preventie gerichte,
doel van de toets op algemene voorwaarden.353 De bedoeling is immers dat bereikt
wordt dat in vóórgedrukte voorwaarden in de overeenkomst alleen die bedingen
gebruikt worden die ook rekening houden met de belangen van de andere con-
tractspartij en haar niet onbillijk benadelen.354 Dat doel zou niet bereikt worden,
wanneer de gebruiker van de beding straffeloos onbillijke bedingen zou kunnen
gebruiken en de rechter bij wijze van hulpverlening deze tot een nog te billijken
gedeelte zou kunnen terugbrengen.355 Het is niet de taak van de rechter om voor
een nietig beding een oplossing te vinden die enerzijds voor een gebruiker van de
algemene voorwaarden het meest gunstige is en aan de andere kant ook nog juri-
disch toelaatbaar is.356 Ook de bijzonderheden van het arbeidsrecht (in de zin van
§ 310 lid 4 tweede volzin BGB) vormen onvoldoende rechtvaardiging om de reduc-
tie wel toe te laten.357

6.48 De leemteopvulling

Naast het verbod van geldingbehoudende reductie staat de opvulling van leemtes.
Uitgangspunt bij het opvullen van de leemten die ontstaan zijn doordat een beding
geheel of gedeeltelijk vernietigd is, vormt de toepassing van het dispositieve, aan-
vullende, regelende recht. Wanneer het gaat om in de wet voorkomende vormen
van overeenkomsten, kan het dispositieve recht de leemte vullen. Bij niet-benoemde
contracten zullen de algemene voorschriften uit het algemeen deel van het BGB
of het algemeen vermogensrecht oplossing kunnen bieden. Daarnaast is het moge-
lijk dat de rechter de overeenkomst aanvult.358 Het BGH stelt daaraan hoge eisen:
de rechter ziet zich gesteld voor de taak zich te vergewissen van de hypothetische
partijwil, van beide partijen, en dient een zo objectief mogelijke, op de belangen van
beide partijen bij de overeenkomst gerichte, aanvulling te plegen.359 Een opvulling
van de leemte door uitlegging van de overeenkomst komt slechts in aanmerking,
wanneer toepassing van de wet ertoe leidt dat de structuur van de overeenkomst
volledig eenzijdig ten gunste van de tegenpartij van de gebruiker van de algemene
voorwaarden verschuift.360 Ook is een opvulling door de rechter van de leemten in
de overeenkomst een geschikt middel, wanneer een ernstige verstoring van het
evenwicht ontstaat361, en wanneer het vasthouden aan de overeenkomst zonder

353 BAG 4 maart 2004 – 8 AZR 196/03 – NZA 2004, 728.
354 Lakies, Kapitel 1, Rn. 397, p. 89.
355 Schlewing in Clemenz/Kreft/Krause, § 306, Rn. 70.
356 BGH 3 november 1999, VIII ZR 269/98, BGHZ 143, 104 en m.n. 112 = ZIP 2000, 314 = NJW 2000,

1110.
357 BAG 25 mei 2005, NZA 2005, 1111.
358 BGH WM 2005 2279 en (ouder) BGHZ 90 69 = NJW 1984 1177; BGH NJW 1996, 1213.
359 BAG 19 mei 2010 – 4 AZR 796/08 – NZA 2010, 1183 en m.n. 1185.
360 BGH 11 juni 2010 – V ZR 85/09, WM 2010 1514 en BGH 13 januari 2010 – VIII ZR 81/08, WM 2010,

481.
361 BAG 23 januari 2007 – 9 AZR 482/06, NJW 2007 308.
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een aanvullende contractsuitleg voor een partij bij de overeenkomst een hard-
heid oplevert die van haar niet kan worden gevergd.362

6.49 Hardheid

Ingevolge het bepaalde in § 306 lid 3 BGB wordt een tussen partijen geldende
overeenkomst waarvan een deel onwerkzaam is geworden, beheerst door de norm
van de onvergbare hardheid (“unzumutbare Härte”). Luidt de algemene regel al dat,
wanneer algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk geen bestanddeel van de
overeenkomst uitmaken, de overeenkomst voor het overige in stand blijft, toch mag
soms niet van de gebruiker van de algemene voorwaarden worden gevraagd dat
hij aan de overeenkomst zonder nietig beding wordt gehouden. Het toepassings-
gebied van deze in lid 3 van § 306 BGB opgenomen hardheid wordt kleiner naar-
mate opvulling van de leemte meer mogelijk is, doordat op grond van § 306 lid 2
BGB het op de casus en het wegvallende deel van de algemene voorwaarden pas-
sende, positieve recht in de plaats komt.363 Voor het overige zal de verantwoorde-
lijkheid voor de beantwoording van de vraag of de partiële instandhouding van de
overeenkomst niet langer meer gevergd kan worden, vooral bij de gebruiker van de
algemene voorwaarden liggen. Immers, door de vernietiging van het beding
verandert de door de gebruiker nagestreefde inhoud van het contract, ook met
inachtneming van de opvulling van de leemtes op grond van lid 2, het meest in
zijn nadeel. Voor de tegenpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden
kan het vasthouden aan de overeenkomst dan niet gevergd worden, wanneer het
ontbreken van een deel van het contract een grondige verandering teweegbrengt364

en de tegenpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden bovendien niet
meer weet wat hij mag verwachten van het resultaat van de aanvulling op de over-
eenkomst.365

6.49.1 Hardheid in strijd met Richtlijn 93/19/EG?

De in § 306 lid 3 BGB voorkomende hardheid die van de gebruiker van de alge-
mene voorwaarden niet mag worden gevergd is volgens sommige schrijvers in strijd
met de richtlijn 93/19 van de EU.366 Artikel 6 van de EU-Richtlijn inzake oneerlijke
bedingen in consumentenovereenkomsten bepaalt dat de overeenkomst voor
beide partijen op dezelfde grondslag bindend blijft als wanneer hij zonder de onre-
delijke clausules kan bestaan. Op grond van het 21e onderdeel van de preambule
van de Richtlijn moet onderzocht worden of het erop aankomt dat het voortbe-
staan van de overeenkomst zonder de onmiddellijke clausule mogelijk is. De bepa-
ling in lid 3 van § 306 BGB is daarmee niet in overeenstemming. De richtlijn stelt

362 BAG 14 januari 2009 – 3 AZR 900/07, DB 2009, 1129 en met name 1130.
363 Medicus in Heinrich/Löwe/Ulmer (Hrsg.), Zehn Jahre AGB-Gesetz, p. 95 e.v.
364 BGH WM 1978 723.
365 OLG München 19 juni 2008, -U(K) 4252/07, BeckRs 2008 12473.WM 1984.
366 Stoffels, Rn. 632, Staudinger/Schlosser Rn. 1.
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het objectief mogelijke voortbestaan van de overeenkomst zonder inperkingen
voor ogen, zonder voor zo’n geval een ontoelaatbare hardheid voor een partij bij
de overeenkomst uit te zonderen. Voorwaarde voor een gehele vernietiging van de
overeenkomst zijn daarmee volgens de EU-Richtlijn enger dan § 306 lid 3 BGB
mogelijk maakt door middel van het voorbehoud dat het van de gebruiker van de
algemene voorwaarden gevergd moet kunnen worden. Desondanks wordt de inhoud
van lid 3 van § 306 BGB als argument gebruikt voor een afbakening van de rol van de
rechter bij de aanvulling van de leemte wanneer er meerdere denkbare oplossingen
zijn.367

6.50 Salvatorische bedingen

Een salvatorisch beding bepaalt dat in de plaats van niet opgenomen of onwerk-
zame bepalingen een regeling treedt die zo dicht mogelijk bij de inhoud van de
oorspronkelijke bepaling komt.368 Vaak wordt aan de gebruiker van de algemene
voorwaarden een recht toegekend om eenzijdig de prestatie te bepalen. De bedoe-
ling van deze salvatorische bedingen is om de in § 306 lid 2 BGB voorziene gelding
van het dispositieve, aanvullende, recht terug te dringen. Met het beding kan het,
naar § 306 lid 1 en 2 BGB principieel de gebruiker van de algemene voorwaarden
treffende, risico dat de algemene voorwaarden geen onderdeel zijn geworden van
de overeenkomst of dat zij onwerkzaam zijn, worden beperkt in het nadeel van de
tegenpartij, vaak de consument.369 Daarom zijn voorgedrukte salvatorische bedin-
gen op grond van § 307 BGB ongeldig. Dit is met name het geval met bepalingen
die de gebruiker van de algemene voorwaarden een eenzijdig recht geven om de
ontstane leemte op te vullen of die partijen verplichten een zo dicht mogelijk bij
de (het economische welslagen van de) oorspronkelijke bedoeling komende rege-
ling te treffen.370 Buiten toepassing blijven ook de salvatorische bedingen die de
rechtsgevolgen van het door § 306 lid 2 BGB getroffen beding veranderen of die in
de plaats van een door de rechter vastgestelde aanvulling van de overeenkomst
zelf in een opvulling van de leemte voorzien, terwijl die opvulling ten koste van de
consument afwijkt van een (beide zijden) passende en billijke belangenafweging.

6.50.1 Bredere toepassing dan alleen bij §§ 307-310 BGB

Voor zover vernietiging of buitentoepassingverklaring, op grond van het bescher-
mend karakter van de gewraakte bepaling ten gunste van de consument, buiten
de bepalingen van de algemene voorwaarden plaatsvindt (bijvoorbeeld op grond
van wilsgebreken), dan blijven de van deze rechtsgevolgen afwijkende voorgedrukte
salvatorische bedingen eveneens op grond van § 307 BGB buiten toepassing of zijn

367 Schmidt in Ulmer/Brandner/Hensen, § 306 BGB Rn. 38.
368 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 305c BGB Rn. 42b (n.a.v. salvatorische bedingen bij cao’s) en

§ 306a BGB, Rn. 12 en Bonin in § 306 BGB, Rn 26 en § 306a BGB Rn. 12. Schmidt in Ulmer/
Brandsen/Hensen § 306 BGB Rn. 480 e.v. Zie ook Jongeneel Rn. 265 en 270.

369 BGH NJW 1983, 159.
370 BGH 8 mei 2007 – KZR 14/04 – NJW 2007, 3568 en met name 3570.
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zij vernietigbaar en blijven zij buiten toepassing. Geen probleem vormen volgens
Ulmer salvatorische bedingen die, wanneer afzonderlijke onderdelen van de over-
eenkomst buiten toepassing moeten worden verklaard of vernietigbaar zijn, de voort-
zetting van de overeenkomst voor het overige onaangeroerd laten. Deze komen
tegemoet aan de regeling van § 306 lid 1 BGB.371

6.51 Conclusie bij hoofdstuk 6

De sinds 1 januari 2002 in de Duitse literatuur en rechtspraak uitgedragen visie
op en uitwerking van de door de wetgever in het Duitse recht ingevoerde toepas-
selijkheid van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op het arbeids-
recht heeft op vrijwel alle terreinen van het arbeidsrecht tot een interessante
ontwikkeling geleid. De beslissing van de Duitse wetgever om de regeling van de
algemene voorwaarden op het arbeidsrecht van toepassing te verklaren leidde er
ook toe dat in het arbeidsrecht geen terhandstelling hoeft plaats te vinden, voorts
dat het element van de verrassing een rol is gaan spelen en dat een beding in een
arbeidsovereenkomst ongepast of onbillijk benadelend kan zijn. Kernbedingen blij-
ven verstoken van die toets, behalve op transparantie. Dit laatste beginsel speelt
voorts een grote rol. Wordt een beding wegens ongepaste benadeling buiten wer-
king gesteld, dan staat het de rechter slechts onder bijzondere omstandigheden
vrij het te converteren in een geldig beding. Zowel de Duitse visie op de werkne-
mer als consument, als ook op de terhandstelling van algemene voorwaarden in
het arbeidsrecht, de kijk op eenmalig of meermalig gebruik, op kernbedingen, op
de toetssteen van de ongepaste benadeling, op het verbod van verrassendheid, op
het bepaaldheidsgebod en het begrijpelijkheidsgebod alsmede op de sancties van
overtreding vormen inspirerende bronnen voor verdere studie.

371 Ulmer in Fs Steindorff, 1990, p. 805.
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HOOFDSTUK 7

Ruimte naar Nederlands recht voor
werknemer-consument,
terhandstelling, verrassing,
transparantie en leemteopvulling

7.1 Ruimte naar Nederlands recht voor werknemer-consument en niet-
terhandstelling

De volgende stap in dit onderzoek zal zijn te bezien of de in Duitsland gevonden oplos-
singen voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht
ook vatbaar zijn voor toepassing in Nederland. Dat nadere onderzoek betreft allereerst
drie vragen:
1. moet de werknemer als consument worden beschouwd?
2. moet een terhandstelling van de algemene voorwaarden aan dewerknemer plaats-

vinden?
3. wat is de te verwachten invloed van de grijze, zwarte en blauwe lijst op het

Nederlandse arbeidsrecht?

Aan de eerste vraag gaat de vraag vooraf of de in het BW opgenomen algemene-voor-
waarden-regeling van toepassing zou moeten worden op het Nederlandse arbeids-
recht. De EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen staat daar niet aan in de weg.
Weliswaar maakt randnummer 10 van de preambule van de Richtlijn er gewag van
dat zij niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten, maar daarvan mag volgens
artikel 8 van diezelfde Richtlijn 93/13 worden afgeweken. De vraag is dus of de in
Duitsland aangevoerde argumenten overtuigen. Dat doen zij naar mijn mening.
Gebruiker is de werknemer ook naar Nederlands recht wanneer hij als natuurlijk
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een arbeidsover-
eenkomst sluit. Een consumptief doel is verder geen vereiste. De definitie van een
consument biedt een brede basis voor de benutting van voorschriften voor de bescher-
ming van consumenten. Bovendien bestond ten tijde van de parlementaire discussie
in Nederland over artikel 6:245 (6.5.2A.11 NBW), in 1987, en over de vraag of de rege-
ling van de algemene voorwaarden op het individuele en collectieve arbeidsrecht van
toepassing kon zijn, geen discussie over de vraag of de werknemer consument kon zijn
in de zin van titel 5 vanboek 6 BW.Daarbovenop komtnog dat ik hoop in het eerste deel
van mijn onderzoek (hoofdstukken 1 tot en met 4) voldoende te hebben aangetoond
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dat er ook verschillende situaties zijn waarin toepassing van het algemene-voorwaar-
denrecht op de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst van nut kan zijn. Gelet
moet wel worden op de in het arbeidsrecht geldende bijzonderheden.

De arbeidsovereenkomst die allerlei bedingen behelst, behoeft niet op een bepaalde
wijze ter hand teworden gesteld op straffe van vernietigbaarheid van de bedingen. Het
uitgangspunt is hetzelfde als dat van het consumentenrecht. De werknemer wordt
door de toepasselijkheid van de zwarte en grijze en blauwe lijst tezamen met de in
het arbeidsrecht al bestaande bescherming en de algemene toetssteen van de onre-
delijke bezwarendheid voldoende beschut.

Tot de kernbedingen behoren de afspraken tussen de individuele werkgever en de
individuele werknemer over het einde van de arbeidsovereenkomst, voor zover deze
afspraken iets anders inhouden dan een herhaling van de in de wet opgenomen
voorschriften. Het transparantiebeginsel zal op deze afspraken van invloed moeten
zijn. In een collectieve arbeidsovereenkomst neergelegde afspraken tussen vakver-
enigingen en werkgevers(organisaties) over het einde van de dienstbetrekking, uit-
stijgend boven een herhaling van de wettelijke bepalingen, vallen hier buiten, om
redenen die in hoofdstuk 11 aan de orde komen. Discussie over welk loon en welke
arbeidsuren tot de kernbedingenmogenworden gerekend, zal naar verwachting zeker
plaatsvinden.

Verder zal de invloed van de zwarte en grijze lijst op het arbeidsrecht gering zijn. De
invloed van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op het Nederlandse
arbeidsrecht zal naar verwachting vooral bestaan uit de algemene norm van artikel
6:233 aanhef en onder 1 BW: de onredelijke bezwarende bedingen op grond van de
aard en overige inhoud, de wijze van totstandkoming, de wederzijds kenbare belan-
gen en ten slotte de overige omstandigheden van het geval. De vraag is vooral hoe de
beginselen dat verrassing en intransparantie voorkomen moet worden, daarin hun rol
spelen.

Met de beantwoording van deze drie vragen is nog geen volledig bevredigend ant-
woord gegeven op de vraag hoe een toepasselijkheid van de wettelijke regeling van de
algemene voorwaarden op een aantal specifieke onderwerpen van het (Nederlandse)
arbeidsrecht zal uitwerken. Vragen rijzen als: hoe moet worden omgegaan met kern-
bedingen in het arbeidsrecht?; hoe moet worden omgegaan met de uit het Duitse
en Europese recht stammende verrassingsverbod en het transparantiegebod en het
omzeilingsverbod als onderdelen van de ongepaste benadeling? Hoe om te gaan met
de specifieke in de zogenoemde zwarte en grijze lijst maar ook in de blauwe lijst opge-
nomen verboden? En ten slotte de vraag hoe inhoud te geven aan de leemteopvulling
en geldingbehoudende reductie en de hardheid alsmede salvatorische bedingen?

Voordat de risicoverdeling tussenwerkgever enwerknemer, het instructierecht van de
werkgever, de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, de vrijstelling van
de verplichting om werk te verrichten en de arbeidstijdenregelingen onder de loep
worden gelegd, zal eerst nog gekeken moeten worden naar de eventuele betekenis
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van verrassende bedingen, van het transparantiebeginsel, van de zwarte en grijze en
blauwe lijst en van de sanctionering van oneerlijke bedingen voor het Nederlandse
arbeidsrecht.

7.2 Verrassende bedingen

Het verrassende karakter van een beding kan beoordeeld worden in het kader van de
overige omstandigheden die onderdeel uitmaken van de toets op onredelijke bezwa-
rendheid. Jongeneel wijst op de parlementaire geschiedenis en constateert dat er maar
één weinig verrassende conclusie mogelijk is: verrassende bedingen zijn doorgaans
onredelijk bezwarend.1 Verrassende bedingen kunnen mijns inziens ook rechtstreeks
herleid worden tot de EU-Richtlijn en wel op grond van twee argumenten, beide te
vinden in overweging 16 in de preambule. De eerste luidt dat, bij de beoordeling van
de goede trouw, in het bijzonder gelet moet worden op de min of meer sterke res-
pectieve onderhandelingsposities van de partijen en op de vraag of de consument op
enigerlei wijze is aangezet zijn instemming met het beding te betuigen. Het niet voor-
kómen van verrassing is een vorm van aanzetting tot het accorderen met een beding.
Verder kent overweging 16 in de preambule van Richtlijn 93/13 de zinsnede dat de
verkoper aan de eis van goede trouw kan voldoen door op eerlijke en billijke wijze te
onderhandelen met de andere partij. De opneming van een verrassend beding in alge-
mene voorwaarden kan niet worden gezien als een onderhandeling die op eerlijke en
billijke wijze plaatsvindt.

7.3 Transparantiebeginsel

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar als het gelet op de aard en de
overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn
gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandighe-
den van het geval, onredelijk bezwarend is voor de tegenpartij van de gebruiker van
algemene voorwaarden. Een richtlijnconforme uitleg van het Nederlandse recht is
geboden.2 Artikel 4 van de richtlijn 93/13 bepaalt dat voor de beoordeling van het
oneerlijke karakter van een beding van een overeenkomst, “alle omstandigheden rond
de sluiting van de overeenkomst (…) in aanmerking” worden genomen. Daarbij moet
rekening worden gehouden met de aard van de goederen of dienstenwaarop de over-
eenkomst betrekking heeft. De Europese Commissie acht artikel 4 voldoende geïm-
plementeerd in artikel 6:233.3 Artikel 5 van de Richtlijn 93/13, over de transparantie
van bedingen in algemene voorwaarden, is, na een procedure tussen de Europese

1 R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, Rn. 343, p. 222.
2 HR 13 september 2013 (ECLI:NL:HR:2013:691).
3 Advies Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 april 1998 uit hoofde van artikel 169

van het EG-Verdrag, kenbaar uit w.o. 26 470 vergaderjaar 1998/1999, nr. 3, p.1; zie ook de
Minister van Justitie in w.o. 26 470 nr. 5, p. 1: de wettelijke regeling van artikel 6:233 “geeft steeds
tenminste dezelfde bescherming”. )
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Commissie en Nederland4, alsnog geïmplementeerd, in artikel 6:238 lid 2 BW. Verder
kan gewezen worden op rechtsoverweging 3.10 in het arrest van de Hoge Raad van
13 september 20135

“(…) dat het beding oneerlijk is in de zin van die richtlijn mede
(vetdruk dL) gelet op de hoogte van de rente van 2% per maand die ruim boven de
wettelijke rente van artikel 6:119 BW ligt en boven de wettelijke handelsrente van
artikel 6:119a BW”. De toepassing van het transparantiebeginsel, inclusief de visie
daarop van het HvJ, op Nederlandse algemene voorwaarden berust dus op de
Nederlandse wet en op een voortgaande richtlijnconforme uitleg door de rechter.

7.4 Grotere rol transparantiebeginsel

In de Nederlandse rechtsliteratuur wordt nog niet eenduidig gedacht over het ant-
woord op de vraag of een intransparant, onduidelijk beding ook een oneerlijk beding
is. Pavillon vindt dat “helaas niet duidelijk”6 en Loos is zowel optimistisch als ook
tamelijk voorzichtig met de sprong van intransparantie naar oneerlijk.7 De redenen
voor deze voorzichtigheid komenwaarschijnlijk voort uit het niet helemaal duidelijke
karakter van het transparantiebeginsel.8 Het transparantiebeginsel wordt meeliftge-
drag verweten.9 Daarmee wordt bedoeld dat het vaak gekoppeld wordt aan een alge-
meen beginsel, zoals rechtszekerheid en gelijke behandeling. Komt het aan op de
zelfstandigheid van het transparantiebeginsel en op het eigen karakter ervan, dan zijn
daar aanwijzingen voor, maar wordt vaak toch weer gewezen op de omstandigheid dat
het transparantiebeginsel meestal verbonden is aan andere beginselen als gelijkheid
en rechtszekerheid.10 Mijns inziens kan aan het transparantiebeginsel in het kader van

4 HvJ EU 10 mei 2001, AB 2001, 34 en, NJW 2001, p. 2244 e.v. Deze uitspraak in een geschil tussen
de Commissie en Nederland heeft voor het Duitse recht weer teweeggebracht dat een aarzeling
om het transparantiebeginsel te codificeren alsnog is omgezet in daadkracht: § 307 lid 1, tweede
volzin regelt het transparantiegebod. (SchRModG in § 307 Abs. 1 Satz 2), aldus Bonin in Däubler/
Bonin/Deinert, § 307, Rn. 140, p. 244.

5 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691.
6 C.M.D.S. Pavillon, Het LOVCK-rapport Ambtshalve toetsing II kritisch getoetst, in Tijdschrift voor

Consumentenrecht en handelspraktijken 2015-3, p. 127 en met name noot 64 op p. 133.
7 Marco B.M. Loos & Joasia A. Luzak: Wanted: a bigger stick on unfair terms in consumer contracts

with online service providers, Amsterdam Law School Legal Studies Research, Centre for the
Study of European Contract Law, Working Paper No. 2015-01, p. 25: “Notwithstanding the fact that
the lack of transparency may sometimes render a term to be unfair as it may mislead consumers with
regard tot their rights and obligations, transparency also has a more independent role to play. That is
to say, it may enable consumers to actually become aware of their rights and obligations, both prior to
and post the moment of the contract’s conclusion (Armbrüster 2008, p. 167-168; Leone 2014, pp. 322-
323; Micklitz 2014, p. 143, 145; Micklitz and Reich 2014, 788; Rott 2013, pp. 733-734)”. Zie ook Marco
B.M. Loos, Transparency of Standard Terms under the Unfair Contract Terms Directive and the
Proposal for a Common European Sales Law, European Review of Private Law 2-2015, p.179-194,
m.n. p. 188: “Where the term is insignificantly clear, it is likely to be unfair”.

8 A.W.G.J. Buijze, Waarom het transparantiebeginsel maar niet transparant wil worden, NtER,
september 2011/nr. 7, p. 240 e.v., m.n. 242: “lijkt waarschijnlijk dat het transparantiebeginsel wel
degelijk een onafhankelijk beginsel is”.

9 S. Prechal, De emancipatie van ‘het algemene transparantiebeginsel’, SEW 2008/145, p. 316 e.v.
10 A.W.G.J. Buijze, Waarom het transparantiebeginsel maar niet transparant wil worden, NtER,

september 2011/nr. 7, p. 240 e.v., onder verwijzing naar de economische ratio van transparantie,
het aanbestedingsrecht, electronische communicatie, staatsteunrecht en het rechtszekerheids-
beginsel.
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oneerlijkheid van bedingen een grotere zelfstandige rol worden toegekend. In de eer-
ste plaats dient bedacht teworden dat transparantie vooraf gaat aan het sluiten van een
overeenkomst en aan het aangaan van een beding binnen die overeenkomst. De
oneerlijkheid van een beding kan niet worden vastgesteld zonder dat het eerst op
(on)doorzichtigheid en meer in het bijzonder op onduidelijkheid en onbegrijpelijk-
heid is getoetst. Bovendien moeten, op grond van artikel 4 van de EU-Richtlijn 93/13,
bij de beoordeling van de oneerlijkheid alle omstandigheden van het geval rond de
sluiting worden meegenomen. Daar horen zowel verrassingen als onduidelijkheid en
onbegrijpelijkheid bij. Het transparantiebeginsel dient dan ook, naast het zorgvul-
digheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidbeginsel en het motive-
ringsbeginsel, als beginsel toegevoegd te worden aan de beginselen die het goed
werkgeverschap invullen.11 Tegelijkertijd zal het transparantiebeginsel niet geheel op
moeten gaan in goed-werkgeverschap, maar zijn eigen rol moeten spelen.12

Transparantie bestaat ook voor een deel uit het geven van informatie, maar transpa-
rantie omvat meer dan de plicht om te informeren. Informatie draagt bij aan door-
zichtigheid: die bedoeling straalt ook de preambule op de Richtlijn 91/533 uit, die tot
het informatie-artikel 7:655 BW leidde.13 De uit verschillende Europese Richtlijnen
voortvloeiende informatierechten van consumenten kennen alle de doelstelling van
de bijdrage aan een betere wilsvorming van de consument.14 De informatieverplich-
ting van de werkgever naar Nederlands recht is met name op het terrein van de over-
gang van onderneming ontwikkeld.15 De werkgever dient de werknemer voldoende
opening van zaken en duidelijkheid over de te maken keuzen te verschaffen en vol-
ledige voorlichting te geven omtrent hun rechtspositie, om te waarborgen dat werk-
nemers, die worden geconfronteerd met overgang van de onderneming waarbij zij
werkzaam zijn, hun eventuele beslissing om afstand te doen van hun door artikel 7:663
BW geboden bescherming, volledig geïnformeerd nemen.16 Ook recentelijk is in de

11 G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht,
tweede druk, 1999, Kluwer, Deventer, p. 37 e.v.

12 Zie § 10.2 voor een nadere uitwerking van de m.i. gewenste bescheiden rol van goed-werk-
geverschap.

13 E.G. van Arkel, Informatieplicht van de werkgever, SDU-commentaar Arbeidsrecht thematisch,
artikel 655 BW Boek 7, 2013, p. 275.

14 Naast de dossierfunctie en de vergemakkelijking van hantering van rechten: L.B.A. Tigelaar,
Sancties en doelstellingen van Europese informatieplichten, NTBR 2015/31 verwijzend naar
A. Börger, Sanktionen für die Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten, Eine Unter-
suchung gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben und deren Umsetzung in Deutschland, Frankreich
und Groβbritannien, München: Sellier European Law Publishers 2010, p. 87-100.

15 Overigens oorspronkelijk ook naar aanleiding van Europees recht: EEG-Richtlijn 77/187/EEG van
5 maart 1977, PbEG 1977, L61/26. Zie (daarnaast) artikel 7:665a BW voor specifieke informatie bij
overgang.

16 HR 26 juni 2009, JAR 2009/183 (Bos/Pax); zie ook E.G. van Arkel, Informatieplicht van de werk-
gever, SDU Commentaar thematisch, p. 290 e.v.
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Wwz, op een heel afgebakend onderwerp (de keuze van de werknemer voor een tran-
sitievergoeding of voor andere voorzieningen), weer een viertal informatieverplich-
tingen voor de werkgever neergelegd.17 In de toelichting op het Besluit overweegt de
Minister dat de werknemer de informatie nodig heeft voordat hij een weloverwogen
keuze kan maken.

7.4.1 Verschil tussen duidelijkheid en begrijpelijkheid

In de conclusie van de A-G in Kásler18 wordt een onderscheid gemaakt tussen de dui-
delijkheid en de begrijpelijkheid van een beding. Het onderscheid is gerechtvaardigd,
omdat de bescherming van de consument in de hoedanigheid van zwakke partij
noodzakelijkerwijs een duidelijke en objectieve uitleg van de in artikel 4 lid 2 van de
EU-Richtlijn 93/13 opgenomen begrippen vraagt, maar tegelijkertijd vergt dat het
transparantievereiste ruim worden uitgelegd. Het onderzoek van het duidelijke en
begrijpelijke karakter van een beding dient zich niet te beperken tot louter redactio-
nele aspecten ervan. Het moet worden beoordeeld op basis van de vraag of het de
consument ervan verzekert dat hij beschikt over informatie, met behulp waarvan hij
de voor- en nadelen van het sluiten van een gegeven overeenkomst en de risico’s
waaraan hij zich ten gevolge van de transactie blootstelt, kan beoordelen. De consu-
ment moet niet alleen de inhoud van het beding kunnen begrijpen, maar eveneens
de daaraan verbonden rechten en verplichtingen.19 In noot 27 onder zijn conclusie
doet de A-G de observatie dat ‘duidelijkheid’ vooral betrekking lijkt te hebben op het
redactionele aspect van het beding. De ‘begrijpelijkheid’ daarentegen heeft betrek-
king op het inzicht in de juiste strekking van de gebruikte bewoordingen. Het EU-Hof
van Justitie oordeelde, in 2014 en wederom in 2015, dat het niet alleen om gram-
maticale begrijpelijkheid van het beding gaat, maar ook om transparante specificatie,
zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische
gevolgen die er voor hem aan een lening zijn verbonden, kan voorzien.20

17 Besluit overgangsrecht transitievergoeding, van 23 april 2015, houdende voorwaardenwaaronder
de transitievergoeding niet verschuldigd is, Stb. 2015, 172 (i.w.tr. 01-07-2015). De werkgever moet
de werknemer op grond van artikel 3 lid 2 van het Besluit informeren over: 1. de consequenties
van zijn keuze (als de werknemer geen afstand doet van de rechten die hij heeft op vergoedingen
of voorzieningen op grond van overige lopende afspraken, vervalt zijn recht op transitievergoe-
ding); 2. binnen welke termijn de werknemer afstand moet doen; 3. hoe hoog de transitiever-
goeding is waar de werknemer recht op heeft; 4. op welke vergoedingen en voorzieningen de
desbetreffende werknemer recht heeft op grond van de overige lopende afspraken.

18 Conclusie mr. N. Wahl d.d. 12 februari 2014, ECLI:NL:XX:2014:16, vóór HvJ 30 april 2014, nr. C-26/
13, ECLI:EU:C:2014:282, RCR 2014/57.

19 De A-G verwijst naar RWE Vertrieb: HvJ 21 maart 2013, C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180, NJ 2013, 375
(RWE Vertrieb / Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen).

20 HvJ 30 april 2014, nr. C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282, RCR 2014/57, dictum onder 2, en HvJ EU
25 april 2015, C 96/14 (Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances). Zie ook K. Engel, Uitspraak Hof
van Justitie van de Europese Unie (Van Hove/CNP Assurances), Tijdschrift aansprakelijkheids- en
verzekeringsrecht in de praktijk, 2015, 23.
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7.5 De zwarte en grijze lijst

In Nederland worden ze de zwarte en de grijze lijst genoemd. Deze lijsten zijn opsom-
mingen van bedingen die – kort gezegd – helemaal niet door de beugel kunnen (zwart)
of nog het voordeel van de twijfel krijgen (grijs). In Duitsland heten deze bedingen
“Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit” (§ 308 BGB) en “Klauselverbote ohne
Wertungsmöglichkeit” (§ 309 BGB). Gebleken is dat in het Duitse arbeidsrecht met
name § 308 Nr. 4 uit de “grijze” lijst betekenis heeft en § 309 Nr. 5 uit de “zwarte”
lijst een zekere betekenis bij de tekortenafspraken (“Mankoabreden”) heeft. De vraag
luidt of de Nederlandse zwarte en grijze lijst naar verhouding, net als in Duitsland
het geval is, minder belang zullen hebben voor de ontwikkeling van het arbeidsrecht
dan de open norm. Om dat te onderzoeken en te verifiëren, zullen de Nederlandse
zwarte en grijze lijst, letterlijk letter voor letter, worden doorzocht op de relevantie
voor het Nederlandse arbeidsrecht. Ook passeert tot slot de blauwe lijst de revue.

7.5.1 De zwarte lijst

De zwarte lijst kent 20 bedingen (a tot en met s).

7.5.1.1 Artikel 7:236 aanhef en onder a (de letter a)

Een beding dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de
door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen zou, in de vertaling naar het
arbeidsrecht, inhouden dat de werkgever als gebruiker van algemene voorwaarden
aan de werknemer het recht ontneemt loon als tegenprestatie voor verrichte arbeid
maar ook tewerkstelling op te eisen. Het behoud van het recht van de werknemer om
het verschuldigde loon of de waarde van de verschuldigde prestatie van de werk-
gever te vorderen is neergelegd in de tweede volzin van artikel 7:621 lid 1 BW. Daarin
wordt ook bepaald dat de werknemer niet gehouden is het bij de niet bevrijdende
voldoening ontvangene terug te geven. De voldoening van het loon anders dan in
Nederlands wettig betaalmiddel of door girale betaling of een andere vorm21 dan geld
is niet bevrijdend.22 Aan de problematiek van de tewerkstelling wordt, in hoofdstuk 7,
paragraaf 7.6 gewijd.

7.5.1.2 De letter b

De zwarte lijst kent onder de letter b de bepaling dat als onredelijk bezwarend wordt
aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat de aan de
wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding uitsluit of inperkt. In artikel
7:686 BW – een lex specialis -is bepaald dat, voor het arbeidsrecht, niet de moge-
lijkheid uitgesloten kanworden van ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens

21 In artikel 7:617 BW worden naast geld ook zaken geschikt voor persoonlijk gebruik (waaronder
geen alcoholische dranken), gebruik van de woning, onderricht, kost en inwoning en effecten e.d.
genoemd.

22 Artikel 7:621 lid 1 BW.
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een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en het instellen van een
navenante vordering tot betaling van schadevergoeding. Deze ontbinding kan slechts
door de rechter worden uitgesproken.

7.5.1.3 De letter c

Onredelijk bezwarend is een beding dat een de wederpartij volgens de wet toeko-
mende bevoegdheid tot opschorting van de nakoming uitsluit of beperkt of de gebrui-
ker een verdergaande bevoegdheid tot opschorting verleent dan hem volgens de wet
toekomt. De werkgever heeft in het geval de werknemer arbeidsongeschikt is en deze,
kort gezegd, zijn re-integratieverplichtingen zonder deugdelijke grond niet nakomt,
de bevoegdheid de betaling van het loon op te schorten, maar artikel 7:629 lid 6 en
7 BW regelt de grenzen van deze opschorting. De wet kent de werknemer slechts in
een beperkt aantal gevallen de bevoegdheid toe om de arbeidsprestatie op te schorten.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet is een werkne-
mer bevoegd het werk te onderbreken en die onderbreking voort te zetten, indien en
zolang naar zijn redelijk oordeel ernstig gevaar voor collega’s aanwezig is en het gevaar
zo onmiddellijk dreigt dat een toezichthouder niet tijdig kan optreden.23

7.5.1.4 De letter d

Het in artikel 6:236 aanhef en onder d. BW genoemde beding dat de beoordeling van
de vraag of de gebruiker in de nakoming van een ofmeer van zijn verbintenissen tekort
is geschoten aan hemzelf overlaat, wordt in het arbeidsrecht specifiek geregeld bij de
verschillende beoordelingen van redenen van ontslag, zoals (ernstig) verwijtbaar han-
delen van de werknemer of diens ongeschiktheid. De redelijke ontslaggronden zijn
in enkele gevallen per 1 juli 2015 in de wet verankerd. De in artikel 7:669 lid 3 BW
opgenomen lijst van redelijke gronden is limitatief. Het is niet de bedoeling de letter h
als escape te gebruiken.24 Zo kan de werkgever niet zelf bepalen wat een redelijke
grond is. De werkgever kan (als gebruiker van algemene voorwaarden) niet ook bepa-
len wat een dringende reden is, omdat artikel 7:678 lid 3 BW expliciet bepaalt dat
bedingen waarbij aan de werkgever de beslissing wordt overgelaten of een dringende
reden in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW aanwezig is, nietig zijn.25 Bedingen waarbij
aan de werkgever de beslissing wordt overgelaten of er een dringende reden bestaat
in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW, zijn op grond van artikel 7:678 lid 3 BW nietig.26

Omdat de bevoegdheid om aan de kantonrechter vernietiging van een opzegging of

23 Ondertussen dient het loon door de werkgever te worden doorbetaald (artikel 29 lid 1, tweede
volzin, Arbeidsomstandighedenwet).

24 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, p. 131 en Kamerstukken I 2013/14, 33 818, C, p. 91 en
Handelingen I 2013/14, 32, item 14, p. 10.

25 De werknemer heeft deze bevoegdheid overigens ook niet (artikel 7:679 lid 3 BW).
26 Datzelfde geldt voor bedingen waarbij aan de werknemer de beslssing wordt overgelaten of er

een dringende reden is (artikel 7:679 lid 3 BW).
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herstel van de dienstbetrekking te verzoeken niet kanworden uitgesloten of beperkt27,
kan ook bevoegdheid om een billijke vergoeding door de rechter vast te laten stellen
niet tussen partijen worden wegbedongen.

7.5.1.5 De letter e

Het in artikel 6:236 aanhef en onder e. BW genoemde beding krachtens hetwelk de
wederpartij aan de gebruiker bij voorbaat toestemming verleent zijn uit de overeen-
komst voortvloeiende verplichtingen aan een derde te doen overgaan, is een regeling
van de schuld- of contractsoverneming. Zij kent een bijzondere arbeidsrechtelijke
pendant in de vorm van artikelen 7:662 tot en met 666 BW, die bepalingen bevatten
over de overgang van een onderneming. Een werknemer kan niet worden verplicht
mee over te gaan naar de nieuwewerkgever in het kader van een overgang van onder-
neming.28

7.5.1.6 De letter f

De artikelen 7:662 tot en met 666 BW en de daarop gevormde jurisprudentie belem-
meren voorts het zwarte beding onder f., dat het beding onredelijk bezwarend acht
dat, voor het geval uit de overeenkomst voor de gebruiker voortvloeiende rechten op
een derde overgaan, ertoe strekt bevoegdheden of verweermiddelen die de weder-
partij volgens de wet jegens die derde zou kunnen doen gelden, uit te sluiten of te
beperken.

7.5.1.7 De letter g

Onredelijk bezwarend zijn bedingen die een wettelijke verjarings- en vervaltermijn
bekorten tot minder dan een jaar. Ter bescherming van de consument/schuldeiser is
voorgesteld de verkorting van een wettelijke termijn tot beneden een bepaald mini-
mum onder alle omstandigheden te verbieden. Gekozen is voor de termijn van een
jaar, omdat de regering die tijd het minimum vond dat een schuldeiser nodig heeft
om zich op zijn positie te beraden en eventueel rechtsmaatregelen voor te bereiden.29

Denkbaar is dat, doordat in het sinds 1 juli 2015 ingevoerde artikel 7:686a BW een
korte vervaltermijn van twee (en soms drie) maanden is opgenomen, tussen werkge-
ver en werknemer bedingen in de arbeidsovereenkomst worden gesloten waarin ook
verjaringstermijnen, voor zover de wet dat toestaat en het regelend recht betreft,
korter worden. Bedingen die een contractuele verjarings- of vervaltermijn bevatten
die niet een bestaande wettelijke termijn verkorten, vallen onder de grijze lijst, meer
in het bijzonder 6:237 sub h.30

27 Artikel 7:681 lid 2 en 7:682 lid 7 BW.
28 HvJ EU 6 november 2003, JAR 2003/297.
29 Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1698.
30 Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1699.

De zwarte en grijze lijst 7.5.1

163



7.5.1.8 De letter h

Het beding dat de tegenpartij van een gebruiker van algemene voorwaarden verplicht
om de aan een derde toegebrachte schade te vergoeden (of voor een groter deel te
dragen) kent een specifiek arbeidsrechtelijke pendant. Artikel 7:661 BW bepaalt dat
de werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de
werkgever of aan een derde, jegens wie de werkgever tot vergoeding van schade is
gehouden, niet jegens dewerkgever aansprakelijk is, tenzij de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Een tweede, in het wetsartikel
benoemde, uitzonderingssituatie doet zich voor, wanneer uit de omstandigheden van
het geval, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeit.

7.5.1.9 De letter i

Onredelijk bezwarend is het beding dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door
hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te
verhogen, tenzij de wederpartij in dat geval de overeenkomst kan ontbinden. Deze
bepaling zal voor het arbeidsrecht van minder belang zijn, omdat het dan zou gaan
om de werkgever die de bevoegdheid krijgt om het loon binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst eenzijdig te verhogen. Waarschijnlijk zullen weinig
werknemers daar bezwaar tegen hebben.

7.5.1.10 De letter j

Onredelijk bezwarend is het beding dat bij de overeenkomst tot het geregeld afleve-
ren van zaken, waaronder elektriciteit, of tot het geregeld doen van verrichtingen leidt
tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing van meer dan een jaar. Bij het geregeld
doen van verrichtingen zou gedacht kunnen worden aan de overeenkomst van
opdracht31 maar weinig opdrachtnemers, zoals zelfstandigen zonder personeel, zul-
len bezwaar hebben tegen stilzwijgende verlenging van hun opdracht voor meer dan
een jaar.

7.5.1.11 De letter k

Onredelijk bezwarend is het beding dat de bevoegdheid van de wederpartij om bewijs
te leveren uitsluit of beperkt, of dat dat de uit de wet voortvloeiende verdeling van de
bewijslast ten nadele van de wederpartij wijzigt, hetzij doordat het een verklaring
van haar bevat omtrent de duidelijkheid van de haar verschuldigde prestatie hetzij
doordat het hem belast met het bewijs dat een tekortkoming van de gebruiker hem
kan worden toegerekend. De bepaling bevat geen algemeen verbod van dergelijke
clausules32, met uitzondering van twee typen die in de praktijk veel voorkomen en

31 Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1706 noemt als voorbeeld regelmatige onderhoudsverplich-
tingen aan een personenauto.

32 Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1708.
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voor de consument buitengewoon bezwaarlijk zijn.33 De eerste is een beding dat
de verklaring van de wederpartij inhoudt omtrent de duidelijkheid van jegens haar
verschuldigde al dan niet al verrichte prestatie. Gedacht kan worden aan voorge-
drukte verklaring dat de gekochte zaak vrij van gebreken is of dat de reparatie vlek-
keloos is verricht. Dergelijke verklaringen kunnen doorgaans als krachteloos worden
beschouwd. Opmerking verdient dat de bepaling zich niet richt tegen de enkele
ontvangstverklaring of de verklaring dat de prestatie is verricht.34 In een Duitse
arbeidsrechtelijke situatie noemt Däubler het voorschrift van de werkgever om,
wanneer aan de werknemer overuren zijn opgedragen, de werknemer de verrichting
van de overuren aan de werkgever schriftelijk te bevestigen.35 Het is dus, op grond van
de geciteerde parlementaire geschiedenis, de vraag of in de Nederlandse situatie dit
een onredelijk bezwarend beding zou zijn.

7.5.1.12 De letter l

Onredelijk bezwarend is het beding, waarbij ten nadele van de wederpartij afgewe-
ken wordt van artikel 3:37 BW. Daarvan is uitgezonderd de situatie dat het beding
betrekking heeft op de vorm van de door de wederpartij afgelegde verklaring of
wanneer bepaald wordt dat de gebruiker het hem door de wederpartij opgegeven
adres als zodanig mag blijven beschouwen, totdat er een nieuwe adres is meege-
deeld. Uit de vijf voorbeelden die in de parlementaire geschiedenis zijn gegeven
spreekt voor het arbeidsrecht tot de verbeelding dat de eis dat een verklaring van de
gebruiker de wederpartij heeft bereikt wordt versoepeld. De Memorie van Toelich-
ting36 vermeldt dat het geen betoog behoeft dat dit beding voor de wederpartij heel
gevaarlijk kan zijn. Gedacht kan worden aan de opzeggingsbrief. Een vijfde door de
regering gegeven voorbeeld is dat de eis voor verklaringen van de wederpartij wordt
verzwaard, in die zin dat een verklaring van (on)geldigheid aan een bepaald persoon
of aan een bepaalde afdeling of een bepaalde vestiging van de organisatie van de
gebruiker moet worden gericht.37 Dit voorbeeld kan van belang zijn voor de melding
van arbeidsongeschiktheid door ziekte bij de werknemer, met name wanneer in de
in artikel 7:629 lid 6 bedoelde voorschriften aan de werknemer opdragen is om, bij
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, een bepaalde persoon te bellen.

7.5.1.13 De letter m

Een beding waarbij een wederpartij die bij het aangaan van de overeenkomst wer-
kelijke woonplaats in een gemeente in Nederland heeft, woonplaats kiest, anders dan
voor geval zij te eniger tijd geen bekende werkelijke woonplaats in de gemeente zal
hebben, is onredelijk bezwarend, tenzij de overeenkomst betrekking heeft op een
registergoed en woonplaats ten kantore van een notaris wordt gekozen. Dit beding
zal naar verwachting in het arbeidsrecht geen grote rol spelen.

33 Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1708.
34 Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1708.
35 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 309 BGB p. 431.
36 Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1712.
37 Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1712 en 1713.
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7.5.1.14 De letter n

Een beding dat voorziet in de beslechting van het geschil door een ander dan hetzij
de rechter die volgens dewet bevoegd zou zijn hetzij een of meer arbiters, is onredelijk
bezwarend, tenzij het de wederpartij een termijn gunt van ten minste één maand,
nadat de gebruikers zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen omvoor
beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

7.5.1.15 De letter o

Een beding is onredelijk bezwarend wanneer het de bevoegdheid van de wederpartij
om de overeenkomst (die mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand
is gekomen) op een overeenkomstige wijze op te zeggen uitsluit of beperkt. Verwezen
wordt naar wat onder de letter l van artikel 6:237 BW wordt opgemerkt over opzeg-
termijnen.

7.5.1.16 De letters p, q, r en s

Ingeval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en week-
bladen en tijdschriften zijn bepalingen in de zwarte lijst opgenomen over stilzwijgende
verlenging of vernieuwing van de overeenkomst voor een duur die langer is dan drie
maanden. Onder de letter q komt evenzeer een stilzwijgende voortzetting voor van
het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. De letter r
slaat voor een deel op de letters p en s en gaat ook weer over het geregeld afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Dit zijn echte consumentenrechte-
lijke maatregelen die het resultaat zijn van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede
Kamerleden Crone en Van Dam enmet ingang van 1 december 2011 aan de zwarte lijst
zijn toegevoegd. De strekking is een eind te maken aan de ongewenste situatie dat
abonnementen verlengd worden, terwijl consumenten geen behoefte meer hebben
aan deze producten en diensten en te laat tot de ontdekking komen dat het abon-
nement had moeten worden opgezegd. Deze bepalingen zijn voor de arbeidsovereen-
komst niet van belang, omdat ze specifiek gaan over het geregeld afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.6 De grijze lijst

De in artikel 6:237 BW neergelegde reeks bedingen van a. tot en met n. (de grijze lijst)
bevatten de bedingen waarvan wordt vermoed dat zij onredelijk bezwarend zijn. Dit
vermoeden kan door de gebruiker van de algemene voorwaarden worden weerlegd.
Het verschil met de zwarte lijst is vooral daarin gelegen dat in de grijze lijst vaak
termen voorkomen als “gelet op de omstandigheden van het geval”, “redelijkerwijs” en
“ongebruikelijk”, zodat de in de grijze lijst opgenomen vermoede verboden minder
imperatief zijn.
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7.6.1 Artikel 6:237 aanhef en onder de letter a BW

Wordt aan de gebruiker een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebrui-
kelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn gegeven op een aanbod of een andere
verklaring van de wederpartij te reageren, dan leidt dat tot een vermoeden van onre-
delijke bezwarendheid. Het is weinig aannemelijk dat dit beding in de relatie tussen
werkgever en werknemer zal voorkomen.

7.6.2 De letter b

Een beding dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt
ten opzichte van wat de wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de
overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mochten ver-
wachten, wordt vermoed onredelijk bezwarend zijn. De wezenlijke beperking
waarover artikel 6:237 aanhef en onder b BW spreekt, loopt parallel met de onre-
delijk bezwarendheid.38 Als minimumnorm gelden in 6:237 aanhef en onder b BW
de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben. De bepaling van
artikel 6:237 sub b bevat een beding dat blijkens de plaatsing op de grijze lijst geen
kernbeding is, maar wel de kern van de verplichting van de gebruiker raakt.39 Het
positieve recht in verbinding met de toets van onredelijke bezwarendheid maakt
dat letter b voor het arbeidsrecht naar verwachting niet veel extra’s oplevert.

7.6.3 De letter c

Het beding dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen
die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is
in dat geval de overeenkomst te ontbinden, is eerder gericht op een zaak dan op de
prestaties van partijen in een arbeidsovereenkomst. Desondanks is voorstelbaar dat
ook een onderwerp dat onder de strekking van artikel 7:628 BW valt, waarbij in de
nabije toekomst40 gewerkt zal worden met de norm van de oorzaak die in redelijk-
heid voor rekening van de werknemer behoort te komen, ook zou kunnen leiden tot
een discussie over de verschaffing van een prestatie die wezenlijk van de toegezegde
prestatie afwijkt. Ook hier geldt overigens dat het om een beding gaat dat blijkens de
plaatsing op de grijze lijst geen kernbeding is, maar wel de kern van de verplichting
van de gebruiker raakt.

7.6.4 De letter d

De in d genoemde grond betreft de bevrijding van de gebondenheid aan de overeen-
komst (en de bevoegdheid daartoe) anders dan op de in de overeenkomst vermelde
gronden. Zelfs als gebondenheid van de werkgever niet meer kan worden gevergd, zal

38 De overloop vindt in het Duitse recht plaats via de in § 307 BGB genoemde ongepaste benadeling
en de ook in die zelfde paragraaf gebruikte norm van de wezenlijke beperking.

39 M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten, in Handboek Consumen-
tenrecht, Uitgeverij Paris, Zutphen, 2015, p. 105.

40 De oorspronkelijke verwachte datum van 1 april 2016 wordt niet gehaald.
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hij toch gebonden zijn aan de redelijke gronden die het ontslagrecht sinds 1 juli 2015
kent en die zijn neergelegd in artikel 7:669 lid 3 en 4 BW.

7.6.5 De letter e

Een vermoeden van onredelijke bezwarendheid bestaat ook over een beding dat de
gebruiker een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nako-
ming geeft. Gaat het om de belangrijkste nakoming van de werkgever, dan is dat het
betalen van loon. De tijdstippen van loonbetaling zijn is in het positieve recht vrijwel
geheel geregeld in de artikelen 7:623 en 7:624 BW.

7.6.6 De letter f

Vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn het beding dat de gebruiker ten dele
bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Een wettelijke ver-
plichting van de werkgever tot schadevergoeding is in het bijzonder geregeld in
artikel 7:658 BW. De werkgever heeft juist de verplichting te voorkomen dat de werk-
nemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, terwijl hij op grond
van lid 2 van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de door de werknemer in de uit-
oefening van zijn werkzaamheden geleden schade, tenzij de werkgever aantoont dat
hij de in lid één verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate
het gevolg is van opzet van de werknemer. Op grond van lid 3 van artikel 7:658 BW
kan van deze aansprakelijkheid niet ten nadele van de werknemer worden afgewe-
ken.

7.6.7 De letter g

Ook een uitsluiting of beperking van de aan de wederpartij toekomende bevoegdheid
tot verrekening (en de verruiming daarvan voor de gebruiker) wordt door een arbeids-
rechtelijke regel beheerst. Op grond van artikel 7:632 BW is, behalve bij het einde
van de arbeidsovereenkomst, verrekening slechts toegestaan in een vijftal gevallen.
Bovendien speelt deWet Minimumloon enMinimumvakantiebijslag een rol. Op grond
van lid 4 van artikel 7:632 BW is een beding waarbij de werkgever een ruimere
bevoegdheid tot verrekening verkrijgt, vernietigbaar.

7.6.8 De letter h

Een vermoeden van onredelijke bezwarendheid bestaat, wanneer een beding als sanc-
tie op bepaalde gedragingen van de werknemer, waaronder ook nalaten is begrepen,
verval stelt van hem toekomende rechten of verval van de bevoegdheid bepaalde
weren te voeren. De toegelaten uitzondering is dat de gedragingen van de werknemer
het verval van de rechten of van de bevoegdheid tot verweer rechtvaardigt.
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Sinds 1 juli 2015 kent de wet de werknemer bij het einde van het dienstverband een
transitievergoeding toe. Er zijn enkele voorwaarden zoals het vereiste dat de arbeids-
overeenkomst al twee jaar moeten hebben bestaan en ook dat de arbeidsovereen-
komst niet eindigt of niet voortgezet wordt omdat de werknemer zich ernstig
verwijtbaar heeft gedragen. Dat lijkt voldoende rechtvaardiging in de zin van artikel
237 lid 1 aanhef en onder h BW.

7.6.9 De letter i

Het beding dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd, anders dan op
grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van zijn verbintenis is tekort
geschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, wordt vermoed onre-
delijk bezwarend te zijn, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding
aan de gebruiker voor geleden verlies of gederfde winst. Deze bepaling kan in het
bijzonder op gespannen voet komen te staan met de, in artikel 7:671c BW ten gevolge
van de invoering van de Wet werk en zekerheid opgenomen, bepaling dat de kanton-
rechter aan de werkgever een vergoeding kan toekennen ten laste van de werknemer.
Een aan de werknemer op te leggen geldsom bij het einde van het dienstverband zal
niet snel voorkomen, maar behoort op grond van artikel 7:671c lid 3 aanhef en onder c
BW en artikel 7:671b lid 9 aanhef en onder c BW wel tot de mogelijkheden. Deze zijn
evenwel ingeperkt. De aan de werkgever te betalen vergoeding kan ten hoogste het
bedrag uitmaken dat gelijk staat aan het in geld vastgestelde loon over de termijn dat
de arbeidsovereenkomst zal hebben, indien zij van rechtswege zou zijn geëindigd.
De volgens artikel 6:236 aanhef en onder i BW bedoelde enwel toegestane vergoeding,
te weten voor door de werkgever geleden verlies en gederfde winst, kan niet van de
werknemer worden bedongen, omdat ze in strijd is met het bepaalde in artikel 661
BW, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werk-
nemer. Verder kent het arbeidsrecht de regeling van artikel 672 lid 9 BW, dat bepaalt
dat de partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, aan deweder-
partij een vergoeding verschuldigd is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde
loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had beho-
ren voort te duren. Deze vergoeding kan worden gematigd op grond van lid 10 van
artikel 6:672 BW. Deze regeling komt gerechtvaardigd in de zin van artikel 6:236
aanhef en onder i BW voor.

7.6.10 De letter j

Het beding dat de wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met
de gebruiker of met een derde, tenzij dit, mede gelet op het verband van die overeen-
komst met de in dit artikel bedoelde overeenkomst, redelijkerwijs van de wederpar-
tij kan worden gevergd. Wanneer dit beding voor zou komen in een overeenkomst
tussen werkgever en werknemer, teneinde te voorkomen dat de werknemer te lang
bij de werkgever in dienst blijft of in de gevallen van payrollconstructies, kan zij aan-
leiding vormen tot een uitleg van wat redelijkerwijs van de werknemer kan worden
gevergd.
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7.6.11 De letter k

De speciale regel in k heeft betrekking op de stilzwijgende verlenging of vernieu-
wing van overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, waaronder begrepen
elektriciteit, of tot het geregeld doen van verrichtingen. De letter k zal van belang kun-
nen zijn voor overeenkomsten van opdracht, maar zal voor de arbeidsovereenkomst
niet veel betekenis hebben, door de regeling in artikel 7:667 BW ter zake van stil-
zwijgende verlenging. Het bepaalde met betrekking tot opzegtermijn van ten hoogste
een maand wordt opzijgezet door de speciale opzegbepalingen in artikel 7:672 BW.

7.6.12 De letter l

Wanneer de gebruiker (lees: de werkgever) de wederpartij (lees de werknemer) bindt
aan een opzegtermijn van drie maanden, maar ook aan een termijn die langer is dan
waaraan de gebruiker (lees: de werkgever) zelf is gebonden, wordt dat beding ver-
moed onredelijk bezwarend te zijn. In het arbeidsrecht wordt deze materie beheerst
door de speciale bepaling van artikel 7:672 lid 6 en 7 BW. De werknemer kan altijd
opzeggen op een termijn van éénmaand.41 De opzegtermijn van langer dan eenmaand
komt in het arbeidsrecht voor, doordat van de opzegtermijn van een maand van de
werknemer mag worden afgeweken. Lid 6 van artikel 7:672 BW bepaalt dat de termijn
van opzegging voor de werknemer bij verlenging niet langer mag zijn dan zes maan-
den voor de werkgever en niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer. De
tussenwerkgever enwerknemer schriftelijk overeengekomen langere termijn dan drie
maanden komt in strijd met de letter l van artikel 6:237 BW.

7.6.13 De letter m

Eist de werkgever van de werknemer dat deze een bepaalde verklaring, zoals een
opzegging van de arbeidsovereenkomst, alleen tot de werkgever kan richten door
middel van een zwaardere vorm dan een onderhandse akte, bijvoorbeeld via een
deurwaardersexploot of een notariële akte, maar ook een voorgedrukt formulier, dan
wordt dat vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

7.6.14 De letter n

Ten aanzien van een door de werknemer aan de werkgever verleende onherroepe-
lijke volmacht bestaat er een aparte arbeidsrechtelijke regeling in de vorm van artikel
7:631 BW. Het beding waarbij de werkgever het recht krijgt enig bedrag van het loon
op de betaaldag in te houden is nietig, onverminderd de bevoegdheid van de werk-
nemer de werkgever een schriftelijke volmacht te verlenen om, uit het te betalen loon,
betalingen op zijn naam te verrichten. De bevoegdheid van de werknemer is beperkt
en de volmacht is te allen tijde herroepelijk.

41 Artikel 7 672 lid 3 BW.
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7.6.15 De letter o

Het beding dat de wederpartij bij overeenkomsten, die niet verlengde, vernieuwde
of voortgezette overeenkomsten zijn als bedoeld in artikel 236 onder j, p of q, aan
een opzegtermijn bindt die langer is dan een maand. Tot 1 december 2011 werd het
beding dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt van meer dan drie maanden
of een langere termijn dan voor de gebruiker zelf geldt, vermoed onredelijk bezwa-
rend te zijn. Sinds 1 december 2011 geldt de bepaling in onderdeel o dat een opzeg-
termijn van meer dan een maand wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn.
Hetgeen hierboven bij de letter l over zo’n opzegtermijn werd vermeld, geldt ook hier.

7.7 De blauwe lijst

De blauwe lijst, het aanhangsel van bedingen bij de EU-Richtlijn 93/13 inzake
oneerlijke bedingen, is een mengeling van bedingen die naar Nederlandse maatstaven
zwart of grijs heten. Zo is de uitsluiting of beperking van de wettelijke aansprakelijk-
heid van de verkoper, bij het overlijden of bij lichamelijk letsel van de consument, ten
gevolge van nalaten van de verkoper, een echt zwart beding. Maar een meer grijze tint
heeft het op de blauwe lijst prijkende beding42 dat de consument die zijn verbinte-
nissen nakomt een onevenredig hoge schadevergoeding oplegt. Die kleur geldt ook
voor het beding dat de verkoper toestaat een overeenkomst van onbeperkte tijd zon-
der redelijke opzeggingstermijn op te zeggen, omdat zowel gewichtige redenen als
uitzondering worden toegelaten, als ook aan de opzeggingstermijn de eis van rede-
lijkheid wordt verbonden.43 En verder geldt voor de blauwe bedingen ook dat in het
Nederlandse arbeidsrecht vele onderwerpen al inhoudelijk geregeld zijn. De wettelijke
aansprakelijkheid kan niet worden uitgesloten bij overlijden of bij lichamelijk letsel
van de koper, ten gevolge van de bepaling in artikel 7:658 BW. De uitsluiting of beper-
king van de wettelijke rechten van de consument wanneer deze volledig of gedeelte-
lijk wanpresteert of wanneer de verkoper diens contractuele verplichtingen gebrekkig
uitvoert44, wordt zowel geregeld in artikel 6:236 aanhef en onder b en c (zwart) als ook
in artikel 6:237 aanhef en onder b BW. Het beding rond de voorziening in een onher-
roepelijke verbintenis van de consument, terwijl de uitvoering van de prestaties van de
verkoper onderworpen is aan een voorwaarde, waarvan de verwezenlijking uitslui-
tend afhankelijk is van zijnwil, wordt beheerst door de rechtspraak van de Hoge Raad,

42 Bijlage in artikel 3 lid 3 genoemde bedingen, sub e.
43 Bijlage in artikel 3 lid 3 genoemde bedingen, sub g.
44 Bijlage in artikel 3 lid 3 genoemde bedingen, sub b.
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waarin de verwezenlijking van een voorwaarde in het arbeidsrecht niet uitsluitend
afhankelijk mag worden gesteld van de wil van een partij.45

Het beding dat de verkoper toestaat om door de werknemer betaalde bedragen te
behouden, wanneer deze afziet van het sluiten van uitvoering van de overeenkomst,
zonder erin te voorzien dat de consument een gelijkwaardig bedrag aan schadever-
goeding mag verlangen van de verkoper, wanneer deze zich terugtrekt, is een in het
arbeidsrecht nog niet geheel uitgekristalliseerde kwestie. Het heeft betrekking op ver-
plichtingen van werkgever en werknemer, voordat daadwerkelijk loon wordt betaald
en de arbeid wordt verricht.

Dat geldt ook voor het beding onder f, tweede deel, dat de verkoper toestaat de door
de consument betaalde voorschotten te behouden ingeval de verkoper zelf de over-
eenkomst opzegt. Het eerste deel van f behandelt het beding dat de verkoper toestaat
de overeenkomst op te zeggen, wanneer dat niet aan de consument is toegestaan. In
het arbeidsrecht kunnen beide partijen opzeggen.

Ook het opzeggen van een overeenkomst van onbeperkte duur zonder redelijke opzeg-
termijn is in het arbeidsrecht omstandig gereguleerd. De in de blauwe lijst onder g
benoemde uitzondering van de gewichtige reden komt ook in het arbeidsrecht spe-
cifiek voor, in het geval de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.46

Gaat het vervolgens om een overeenkomst voor bepaalde tijd die automatisch wordt
verlengd bij het ontbreken van tegengestelde kennisgeving van de consument, ter-
wijl een te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum is vastgesteld
als uiterste datum voor kennisgeving van de wil van de consumentenovereenkomst
om de overeenkomst niet te verlengen, is dat een materie die geregeld wordt in het
kader van de overeenkomst voor bepaalde tijd. In de arbeidspraktijk is het evenwel
vaak het omgekeerde het geval. Daar zal de automatische verlenging bij ontbreken van
tegengestelde kennisgeving van de consument juist de tegengestelde kennisgeving
van de werkgever behelzen.

Een niet onbelangrijk beding betreft de onevenredig hoge schadevergoeding. Het
speelt nu al een belangrijke rol in het consumentenrecht en het huurrecht. Het beding
komt hieronder, bij de bespreking van het boetebeding (paragrafen 9.5 en 9.6), uit-
gebreider aan de orde.

45 HR 6 maart 1992, NJ 1992, 509 (Mungra/Van Meir; m.nt. Stein), TVVS 1992, p. 161 m.nt. Rood);.
SMA 1993, p. 163 (m.nt. Kuip). Hierover ook J.G.F.M. Hoffman, Bb 1992, p. 89; D. Christe, SR 1992,
p. 342; J. Pel, Adv.bl. 1992, p. 384; E.W. de Groot, NJB 1992, p. 1225.; Daarna: HR 24 mei 1996, NJ
1996, 685 (Van Zijl/Koppen; m.nt. Stein); Vervolgens: HR 13 februari 1998, NJ 1998, 708 (Port de
Plaisance; m.nt. Stein); Daarna HR 1 februari 2002, NJ 2002, 607 Monte/Bank NA; m.nt. Heerma
van Voss); G.PH. Kreijnen & P.H.E. Voute, SMA 1997, p 538; H.LA. Ko, ArbeidsRecht 2001,6;
D. Christe, SR 2002, p. 102; HR 2 november 2012, «JAR» 2012/314 (HTM/Mohabir); C.J. Frikkee,
Eens in de 10 jaar honoreert de Hoge Raad een beroep op ontbindende voorwaarde, TRA 2013/6;
J.J.M. de Laat, De ontbindende voorwaarde in het nieuwe ontslagrecht, TRA 2014/100. Een leer-
stuk met een opvallende bijdrage vanuit de Antillen.

46 Artikel 7:671b BW.
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Ten slotte komt, onder i, het beding voor dat op onweerlegbare wijze de instemming
vaststelt van de consument met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis
heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst. Deze materie is thans
nog niet in het Nederlandse arbeidsrecht specifiek geregeld, maar kent wel haar eigen
arbeidsrechtelijke verschijningsvorm, doordat van menig beding (concurrentiebeding,
proeftijdbeding, boetebeding) de geldigheid afhangt van een opschriftstelling door
werkgever en werknemer, zodat de werknemer van het beding kennis heeft kunnen
nemen en zich er rekenschap van heeft kunnen geven. Dit beding op de blauwe lijst
kan – ook naast het bepaalde in artikel 7:670b lid 2 BWen artikel 671 lid 2 BWomtrent
ontbinding en herroeping door de werknemer – van invloed zijn op het arbeidsrecht,
indien het zich weet te ontwikkelen tot een instemmingsvereiste naast de in het
Nederlandse arbeidsrecht al bekende, voor het rechtsgeldig aangaan van een beëindi-
gingsovereenkomst benodigde, instemming van de werknemer met opzegging door
de werkgever. Diezelfde rol kan de letter i van de blauwe lijst spelen bij de problema-
tiek van de opzegging door de werknemer die, om een daadwerkelijke beëindigings-
overeenkomst te zijn, door de werkgever niet te gemakkelijk mag worden aanvaard.

Omdat de richtlijn 93/13 EG uitgaat van een minimumharmonisatie staat het de
lidstaten vrij om aan de blauwe lijst een grotere betekenis terecht, door deze grijs of
zwart of grijzer of zwarter te kleuren.47

7.8 Salvatorische bedingen naar Nederlands recht

Salvatorische bedingen zijn aan de orde geweest in de Eerste Kamer48 alwaarHartkamp
stelde dat, indien partijen beogen met de regeling van de gevolgen van de vernietiging
de strekking van het wetsontwerp te verijdelen, dat volgens artikel 1249 verboden is.
Of daarvan sprake is hangt echter van de omstandigheden af. In de regel zullen, op
grond van de open norm, bedingen onredelijk zijn die beogen een nietig beding te
vervangen door een beding dat het gewenste economische doel zoveel mogelijk ver-
wezenlijkt.50

47 C.M.D.S. Pavillon, Open normen in het Europees consumentenrecht. De oneerlijkheidsnorm in
vergelijkend perspectief, Deventer, Kluwer 2011, nr. 165, in het bijzonder noot 382; M.B.M. Loos,
Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten, in Handboek Consumentenrecht,
Uitgeverij Paris, Zutphen, 2015, p. 105.

48 MO I Inv., Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3. 5 en 6), p. 1570. Hartkamp stond de Minister bij.
49 Thans 6:246 BW (Noch van de artikelen 231-244, noch van de bepalingen van de in artikel 239

lid 1 bedoelde algemene maatregelen van bestuur kan worden afgeweken. De bevoegdheid om
een beding krachtens deze afdeling door een buitengerechtelijke verklaring te vernietigen, kan
niet worden uitgesloten).

50 R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz Rn. 271, p. 180.
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7.9 Conversie en reductie

Hijma51 acht allerlei situaties denkbaar waarin preventiegedachten niet per se alles-
overheersend zijn. Hij ziet geen bezwaar tegen rechterlijk onderzoek52 naar reduce-
rende oplossingen, zoals verkorting van een looptijd en verlaging van een
rentepercentage of een geldbedrag. Hijma besteedt mijns inziens te weinig aandacht
aan de omstandigheid dat de preventie bedoeld is om te voorkomen dat bepaalde
oneerlijke bedingen in de overeenkomst opgenomenworden. De bezwaren tegen de te
gemakkelijk aanvaarde straffeloosheid van het opnemen van oneerlijke bedingen in
een overeenkomst, gekoppeld aan een te gemakkelijk ingezette rechterlijke hulp bij
de correctie en aanpassing van de geconstateerde oneerlijkheid, worden in Hijma’s
analyse gemist, terwijl ze twee essentiële onderdelen vormen van de geldingsbe-
houdende reductie.

7.10 Conclusie bij hoofdstuk 7

De conclusie bij dit hoofdstuk luidt dat veel onderwerpen op de zwarte, grijze en
blauwe lijst al van een speciale (in het BW voor het arbeidsrecht neergelegde) regeling
zijn voorzien.53 De invloed van de zwarte en grijze lijst op het arbeidsrecht zal dus
gering zijn, maar niet betekenisloos. Zo zal bijvoorbeeld de in artikel 7:672 lid 6 BW
opgenomen mogelijkheid de opzegtermijn voor de werknemer tot zes maanden op
te rekken problematisch kunnen worden. De invloed van de letter i uit de blauwe lijst
op het zogenoemde verzwaarde instemmingsvereiste is nog niet helemaal te overzien.
Het belang van de letter e in de blauwe lijst zal nader bezien worden in paragraaf 9.5
en 9.6. Doordat de in het algemene-voorwaarden-recht tot ontwikkeling gekomen
terhandstelling voor het arbeidsrecht niet zal gelden, kan ook het belang van de schrif-
telijkheid bij bepaalde bedingen onder druk komen te staan. Dat zal in hoofdstuk 8
verder moeten worden onderzocht.

De vraag is dan vervolgens of met name de zogenoemde open norm van artikel
6:233 BW, de algemene onredelijke bezwarendheid, van betekenis zal zijn voor het
Nederlandse arbeidsrecht. Dat zal voor enige individueel-arbeidsrechtelijke maar
ook collectief-arbeidsrechtelijke onderwerpen onderzocht worden in de volgende
hoofdstukken

51 J. Hijma, conversie en reductie, WPNR, afl. 7054 (14 maart 2015), p. 263 – 269.
52 In het kader van artikel 3:42 BW, en daarna bepleit Hijma kwalificatie als conversiekwestie.
53 R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, Kluwer, Deventer, 1991

kwam ook tot deze bevinding, ten aanzien van het oude BW.
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HOOFDSTUK 8

Instructiebevoegdheid, eenzijdige
wijziging, arbeidsduur en
beëindigingsovereenkomst

8.1 Uitwerkingen op onderdelen

In hoofdstuk 7 is het standpunt ingenomen dat de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke
bedingen niet in de weg staat aan een toepasselijkheid van de wettelijke regeling van
de algemene voorwaarden op het Nederlandse arbeidsrecht. Er is verder alle reden om
de werknemer als consument, in de zin van de niet beroeps of bedrijfsmatig hande-
lende tegenpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden, te beschouwen. Ook
behoeft de regeling van de terhandstelling van algemene voorwaarden niet van toe-
passing te zijn op de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst. De zwarte en de
grijze lijst, met hun ruim 35 uitgewerkte bedingen, die of onredelijk bezwarend zijn of
dat vermoed worden te zijn, zal van beperkte betekenis zijn voor het arbeidsrecht. Een
verrassend beding zal doorgaans onredelijk bezwarend zijn. Ook het transparantiebe-
ginsel, dat al in artikel 6:238 lid 2 BW is geïmplementeerd, zal een grote rol kunnen
spelen in het arbeidsrecht. Ten slottewordt bepleit om conversie en reductie bij de cor-
rectie en aanpassing van oneerlijke bedingen door de rechter in beginsel uit te ban-
nen.

De volgende vraag die opdoemt is hoe een toepasselijkheid van de wettelijke rege-
ling van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht zal uitwerken op een aantal
arbeidsrechtelijke vraagstukken en op een aantal arbeidsrechtelijke bedingen. Een
keuzewas noodzakelijk. Zouden, naar wat in de Duitse literatuur voorkomt, alle moge-
lijke bedingenworden bestudeerd, danwordt bijna een aantal van honderd (100) door
het algemene-voorwaardenrecht beïnvloede arbeidsrechtelijke onderwerpen
gehaald.1 Gekozen is voor zes algemene leerstukken die van groot belang zijn voor
het Nederlandse arbeidsrecht, en die ook in de dagelijkse praktijk zeer regelmatig voor-
komen. Het gaat om de tewerkstelling, de instructiebevoegdheid, het werkgevers- en

1 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert 2014, p. 408 e.v., noemt in zijn “Anhang” 93 onderwerpen, waar-
onder Arbeitszeit, Aufhebungsvertrag, Betriebsrisiko, Bezugnahmeklauseln auf Tarifvertrage, Direktions-
recht, Freiwilligkeitsvorbehalt, Nebentätigkeiten, Rückzahlungsklauseln, Verschwiegenheitspflicht en
Vertragsstrafe, maar ook tamelijk specifieke kwesties als Byod (Bring your own device), Chefarztver-
trage, Compliance, Crowdsourcing, Internet (Daten des Arbeitnehmers im Intemet), Internet (Verhalten
der Arbeitnehmers in sozialen Netzwerken), Internet-Arbeitsverhaltnis, Internet-und E-Mail-Nutzung,
Kirchliche Arbeitsverhältnisse, Konzernversetzungsklausel, Personalrabatt, Rote-Kreuz-Schwestern,
Sportler als Arbeitnehmer en Whistleblower.
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werknemersrisico, de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, de arbeidsduur
en de beëindigingsovereenkomst. Daarna zullen, apart, in hoofdstuk 9, zes bijzondere
bedingen bestudeerd worden: het concurrentiebeding, het nevenwerkzaamhedenbe-
ding, het geheimhoudingsbeding, het studiekostenbeding, het boetebeding en het
vervaltermijnenbeding. En ten slotte komt, bij de bespreking in hoofdstuk 10 van het
collectieve arbeidsrecht, het incorporatiebeding aan de orde evenals de onderne-
mingsovereenkomst.

In het onderstaande hoofdstuk (7) volgt nu dus eerst een uitwerking op de volgende
concrete onderdelen van het Nederlandse arbeidsrecht:
A. het directierecht ofwel de instructiebevoegdheid van de werkgever,
B. het werkgevers-/werknemersrisico,
C. de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst,
D. de (vrijstelling van) de verplichting om arbeid te verrichten,
E. de arbeidsduur en de arbeidstijd alsmede
F. de beëindigingsovereenkomst.

De uitwerking in dit hoofdstuk verschilt van die in het vorige hoofdstuk doordat hier-
onder niet alleen de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen en het Duitse recht
onder de loep zal worden genomen, maar ook een eerste begin met een rechtsverge-
lijking per concreet uitgewerkt onderwerp met het Nederlandse recht zal worden
gemaakt. Omdat in het Duitse recht de wettelijke regeling van de algemene voorwaar-
den op het arbeidsrecht van toepassing is en dit in de jurisprudentie geleid heeft tot
nuancering van en aanvulling op verschillende onderdelen van het arbeidsrecht, kan
immers ook bezienworden of deze nuancering/aanvulling voor het Nederlandse recht
interessant kan zijn. Dat rechtvaardigt een intense, maar ook zo veel mogelijk op elk
onderwerp toegesneden, rechtsvergelijking.

8.2 Het directierecht, ofwel de instructiebevoegdheid, van de werkgever
naar Duits recht

De reikwijdte van het directierecht is niet geregeld in § 611 BGB, maar in § 106 van de
Gewerbeordnung. Het instructierecht ofwel directierecht wordt daar “Weisungs-
recht” genoemd. Het bevat het recht van de werkgever om inhoud, plaats en tijd van
de arbeidsprestatie nader te bepalen, naar prudentie en redelijkheid (“nach billigem
Ermessen”). Inperking van het recht kan plaatsvinden door bepalingen in de arbeids-
overeenkomst zelf, verder door bepalingen in een overeenkomst met de onderne-
mingsraad, alsmede door nadere regels in een van toepassing zijnde cao of in
wettelijke voorschriften.2 Bedingen die alleen de inhoud van dit algemene directie-
recht weergeven, zijn niet onderhevig aan de inhoudstoets van § 307 lid 3 eerste volzin
BGB, maar alleen aan de toets op transparantie conform § 307 lid 3 tweede volzin BGB.
Niet een onbillijke benadeling, maar de redelijkheid vormt derhalve de toetssteen bij
de beoordeling van de wijze van uitoefening van het directierecht door de werkgever.

2 Lakies, Kapitel 2, IV, Rn. 32, p. 101.
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Ook § 308 Nr. 4 BGB kan niet worden toegepast op in de arbeidsovereenkomst opge-
nomen en door de werkgever bedongen voorbehouden met betrekking tot de aanwij-
zing van een andere werkplek (“Versetsungsvorbehalte”) of op machtigingen om de
werktijd, in de zin van de diensttijden en dienstroosters, eenzijdig vast te stellen. Het
voorschrift in § 308 nr. 4 BGB omvat immers alleen het recht van de werkgever een-
zijdig bepalingen met betrekking tot de verandering van de prestatie van hemzelf, de
verbruiker, vast te leggen. Op de instructiebevoegdheid van dewerkgever is § 308 Nr. 4
BGB niet van toepassing, omdat zij immers niet betrekking heeft op de prestatie van
de werkgever, maar van de werknemer.3

De aanwijzing door de werkgever van de arbeidsplek wordt allereerst beheerst door
§ 2 van de NachWG dat bepaalt dat de werkgever de plek waar de arbeid wordt ver-
richt schriftelijk vastlegt. Dat geldt ook voor de tewerkstelling op meerdere plekken.4

Verder bepaalt § 269 lid 1 BGB dat de arbeidsplek blijkt uit de arbeidsovereen-
komst. Dewerkgever is bevoegd bepaaldewerknemers, zoals werknemers in de bouw,
beroepschauffeurs en piloten, een wisselende arbeidsplek aan te wijzen.5 Daarnaast
geldt § 106 Gewerbeordnung en de daarin opgenomen toets van het Billiges Ermessen,
maar dat beheerst de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Indien dewerkgever een
werknemer op een andere werkplek buiten het bedrijf wil plaatsen (“Versetzung”6) en
de werkgever de keus heeft tussen verschillende werknemers met wie hij in de indi-
viduele arbeidsovereenkomst geen bijzondere werkplek heeft afgesproken, dan kan
hij de keus geoorloofd maken door middel van het criterium van de “Betriebszugehö-
rigkeit”.7 Maar de werkgever kan ook acht slaan op het privéleven van de werknemer
en ook op het grotere tijdsbeslag en de hogere kosten voor de werknemer.8

8.2.1 Directierechtuitbreiding

Bedingen daarentegen die het directierecht van de werkgever vergroten kennen een
andere benadering. Daarbij moet onderscheiden worden tussen bedingen die het
instructierecht van de werkgever vergroten met oog voor de inhoud van § 106 lid 1
BGB, wat een echte instructierechtvermeerdering wordt genoemd, en bedingen die
het instructierecht van de werkgever weliswaar over een in de arbeidsovereenkomst
opgenomen inperking toch weer vergroten, maar zich daarbij binnen het kader van
§ 106 bevinden, hetgeen een onechte instructiebevoegdheidsvergroting wordt
genoemd.9 Deze laatste is niet onderhevig aan een toets op grond van § 307 BGB,
omdat ze slechts de wet herhaalt. Zij valt ook niet onder het transparantiebeginsel,

3 Suckow/Striegel/Niemann, Suckow, Rz. 806; Clemenz/Kreft/Krause, Klumpp, § 307 BGB, Rn. 175,
p. 337.

4 Thüsing, E. Einzelne Klauseln, Rn. 245, p. 97.
5 BAG 21 juli 2009, 9 AZR 404/08, NZA 2009, 1369.
6 Tegenover de “Umsetzung”, binnen het bedrijf.
7 LAG Hamm 4 juli 1996, NZA-RR 1996, 435; ArbG Leipzig 14 juli 2004 – 20 Ca 2176/04, n.g.

(kenbaar uit Thüsing, E.Einzelne Klauseln, c. Versetzung und Umsetzung des Arbeitnehmers, Rn.
254, p. 101).

8 MünchArbR/Blomeyer, § 48 Rdnr. 91; vgl. auch Schaub/Linck, Arbeitsrechtshandbuch, § 45 Rdnr. 17.
9 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB Rn. 183; Preis/Genenger NZA 2008, 969 e.v.
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omdat de toets aan de hand van dit beginsel niet vereist dat de gronden voor de uit-
oefening van het directierecht genoemd worden.10 De echte directierechtuitbreiding
valt wel onder de toets van § 307 lid 2 Nr. 1 BGB.

Het algemene instructierecht geeft de werkgever de bevoegdheid de inhoud van de
arbeidsovereenkomst te concretiseren ten aanzien van de werkzaamheden van de
werknemer. Daartoe behoort de mogelijkheid andere werkzaamheden aan te wijzen
en de werknemer op te dragen een andere, gelijkwaardige, werkzaamheid te verrich-
ten. Het algemene instructierecht verleent de werkgever evenwel niet de bevoegd-
heid de werknemer werkzaamheden op te dragen die van mindere betekenis zijn
dan wat in de arbeidsovereenkomst ter zake de werkzaamheid is overeengekomen,
zelfs dan niet wanneer de vergoeding voor die arbeid niet wordt verminderd.11 Zo’n
werkgeversbeslissing is in strijd met § 307 lid 1 en ongepast nadelig.

De plaatsing van eenwerknemer in een lager betaalde functie is nietmogelijk op grond
van het directierecht. Dat volgt uit de uitspraak van het BAG van 9 mei 2006, waarin is
geoordeeld dat de werkgever het directierecht zodanig moet uitoefenen dat andere
werkzaamheden niet lager mogen zijn, maar gelijkwaardig moeten zijn. Gelijkwaar-
digheid is vast te stellen, bij gebrek aan andere criteria, naar de in principe op het
niveau van het bedrijf afgestemde verkeersopvatting en het daaruit blijkende sociale
imago (“Sozialbild”).12 Heeft de werkgever zich niet door middel van een cao of een
afspraak met de ondernemingsraad dan wel op grond van het individuele arbeids-
contract zelf, de mogelijkheid voorbehouden de werknemer in een lagere schaal te
plaatsen, onder de voorwaarde dat hij de hogere vergoeding die behoort bij de oor-
spronkelijk door de werknemer uitgeoefende functie doorbetaalt en blijft betalen, dan
nog kan deze functiewijziging niet op grond van het directierecht worden bewerk-
stelligd.13

In arbeidsovereenkomsten komen regelmatig bedingen voor die het de werkgever
mogelijk maken noodzakelijke veranderingen door te voeren met betrekking tot
functie, arbeidstijd en arbeidsplaats, zonder dat een verandering van de arbeidsover-
eenkomst hoeft plaats te vinden en in het bijzonder zonder dat een zogenoemd
wijzigingsontslag behoeft te worden doorgevoerd. Het gaat dan om in de arbeidsover-
eenkomst uitdrukkelijk opgenomen bedingen (“Versetzungsklauseln”). In de arbeids-
overeenkomst opgenomen bedingen ter zake van de aanwijzing van een andere
arbeidsplek betreffen immers wel de arbeidsprestatie in de zin van de aan de gebruiker
van algemene voorwaarden verschuldigde tegenprestatie. Een voorgedrukte clausule

10 BAG 25 augustus.2010 – 10 AZR 275/09 – NZA 2010, 1355; BAG 13 maart 2007 – 9 AZR 433/06 –

AP BGB § 307 Nr. 26.
11 BAG 11 december 1984, EzA BGB § 315 Nr. 29; BAG 9 mei 2006 – 9 AZR 424/05 – NZA 2007, 145;

BAG 25 augustus 2010 – 10 AZR 275/09 – NZA 2010, 1355.
12 BAG 9 mei 2006 – 9 AZR 424/05 – NZA 2007, 145; BAG 30 augustus 1995, NZA 1996, 440= AP Nr,44

bij § 611 BGB- Direktionsrecht; zie ook Hromadka/Schmitt-Rolfes, NJW 2007, 1777 e.v.; LAG
Hamm 6 november 2007, Az. 14 SaGa 39/07, n.g. Tz. 48; LAG Frankfort am Main 31 oktober 2008
BB 2009, 1242 en m.n. 1244.

13 BAG 11 juni 1958, AP Nr. 2 bij § 611 BGB- Direktionsrecht (m.nt. A. Hueck) en BAG 16 oktober
1965, AP Nr. 20 bij § 611 BGB- Direktionsrecht (m.nt. A. Hueck).

8.2.1 Hoofdstuk 8

178



in een arbeidsovereenkomst over de aanwijzing van een andere arbeidsplek die mate-
rieel het zelfde luidt als de regeling in § 106 Gewerbeordnung, vormt geen onredelijke
benadeling van de werknemer in de zin van § 307 BGB en is ook niet in strijd met het
transparantieverbod.14 Zij is niet ongepast benadelend, wanneer niet in strijd met de
redelijkheid en billijkheid (“Treu und Glauben”) wordt gehandeld en daartoe beoor-
deeld wordt of een gepaste belangenafweging plaatsvindt, waarbij grondrechten wor-
denmeegewogen, compenserende en “summierende” effecten, de soort onderneming,
het doel van de onderneming en de omstandigheid dat de onderneming immer in
beweging is en moet zijn.15 Zij is ook niet in strijd met het transparantiebeginsel.
Aan de ene kant moet de gebruiker van algemene voorwaarden de rechten en plichten
van dewerknemer zo duidelijk mogelijk weergeven en daarbij aangeven, bij een onze-
kere ontwikkeling van verhoudingen, dat de voorgestelde maatregelen noodzakelijk
zijn en wat de aanleiding is, evenals zo concreet mogelijke criteria en grenzen bij de
uitoefening.16 Aan de andere kant moet evenwel gekeken worden naar de aard van de
concrete overeenkomst en de typische belangen van de contractsluitende partijen.17

Een concretisering kan niet altijd gevergd worden van de werkgever. Menige veran-
dering is immers niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar.
Het is niet moeilijk mogelijk om alle, in de verre toekomst wellicht ooit in aanmerking
komende, gronden al in het contract op te nemen. Daar komt bij dat de veranderingen
ook in de sfeer van de werknemer gelegen kunnen zijn. Het is dus nog onduidelijk of
enwelke economische of op het bedrijf betrekking hebbende of de werknemer betref-
fende persoonlijke gronden in de toekomst een verandering rechtvaardigen.18

De vraag luidt hoe een beding moet worden beoordeeld, waarin de werkgever zich
een verandering van de functie als zodanig voorbehouden heeft. Zo’n voorgedrukt
beding houdt in dat een werkgever een andere dan de bij overeenkomst bepaalde
functie aan een werknemer eenzijdig kan toewijzen onder de voorwaarde “indien
nodig” of “na afweging van de wederzijdse belangen”. Zo’n beding regelt dus niet dat
de werkgever zich, in het kader van een in de arbeidsovereenkomst opgenomen aan-
duiding van de functie, een concretisering van de arbeidsplicht door het aanwijzen van
een andere taak binnen de functie mag voornemen. Het beding (waarin de werkgever
zich een verandering van de functie als zodanig voorbehouden heeft) zou dus onder-
scheiden worden van een sterk met het materiele recht (§ 106 Gewerbeordnung)
corresponderend beding over de instructiebevoegheid. Toch wordt het als onbillijke
benadeling gezien, wanneer niet gegarandeerd is dat de eenzijdige aanwijzing een
minstens gelijkwaardige functie tot onderwerp heeft.19

14 BAG 11 april 2006, NJW 2006, 3303 en Hohenstatt, NJW 2006, 3308, p. (en ook randnummer) 239.
15 BAG 11 april 2006, NJW 2006, 3303 r.o. 40, 42 en 44.
16 BGH 19 oktober 1999 – XI ZR 8/99 – NJW 2000, 651 onder verwijzing naar Schaub/Linck ArbR-

Hdb. 11. Aufl. § 45 Rn. 16.
17 BGH 16 januari 1985 – VIII ZR 153/83 – BGHZ 93, 252.
18 BAG 11 april 2006, NJW 2006, 3303 onder verwijzing naar Hromadka in FS Dieterich, p. 273.
19 BAG 9 mei 2006, NZA 2007, 145.
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Een andere variant is dat het directierecht wordt uitgebreid door middel van een
regeling in de cao. Het BAG ziet daarin geen omzeiling van de wet, waar het gaat om
de eisen die de wet (KSchG20) stelt aan een wijzigingsontslag.21 De cao-sluitende
partijen zijn gebonden aan de kernbedingen van de arbeidsovereenkomst. Een van
die kernbedingen is de ontslagbescherming die de werknemer geniet. Die bescher-
ming verplicht de cao-sluitende partijen om, zowel voor wat betreft de aanleiding als
de omvang en reikwijdte van de uitbreiding van het instructierecht, voorwaarden in
de cao op te nemen die de uitoefening van het directierecht in het individuele geval
(en dus niet algemeen) regelen. Daarvan is weer te onderscheiden hoe dat recht wordt
uitgeoefend. Dat is onderworpen aan de toets van de billijkheid (“billiges Ermessen”)
conform § 106 GewO.22 In een cao opgenomen bedingen waarin het recht op een een-
zijdigewijziging voorbehouden is, blijven buiten toepassing vanwege omzeiling van de
wettelijke ontslagbescherming, wanneer zij de werkgever zonder een verdere vast-
legging het recht inruimen de arbeidsvoorwaarden naar eigen inzicht vergaand te
veranderen. Ze zijn niet geoorloofd op grond van de in artikel 12 van de Grondwet
bestaande minimumstandaard van ontslagbescherming.23

8.2.2 Instructiebevoegdheid naar Nederlands recht

Zo duidelijk als de Duitse wet de werkgever de bevoegdheid verleent inhoud, plaats
en tijd van de arbeidsprestatie nader te bepalen24, zo vaag is de Nederlandse bepaling
in artikel 7:660 BW dat dewerknemer zichmoet houden aan de voorschriften omtrent
het verrichten van de arbeid en aan voorschriften die strekken ter bevordering van de
goede orde in de onderneming. Het onderscheid tussen deze laatste twee voorschrif-
ten lijkt geen probleem te vormen25 en is geen b(l)oeiend onderwerp in de literatuur.
Het belang is niettemin groot: in het ene geval mag de werkgever in beginsel eenzijdig
wijzigen, in het andere geval niet.

Kon, aan de hand van de criteria van het goed-werknemerschap uit Taxi Hofman,
tussen 1998 en 2008 nog een groot aantal onderwerpen zoals functiewijziging26,
overplaatsing27, andere arbeidstijden28, roosters29, een nieuwe rayonindeling30 en zelfs

20 Kündigungsschutzgesetz (wet tot bescherming van de werknemer tegen ontslag).
21 BAG 22 mei 1985, AP Nr. 7 zu § 1 TVG.
22 BAG 16 december 2004, NZA 2005, 840.
23 Rost, Festschrift für Dieterich, p. 505 en m.n 512.
24 Waarbij de tenzijtoets weer even vaag is als de Nederlandse: naar prudentie en redelijkheid versus

binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften of de overeenkomst.
25 C.J. Loonstra en W.A. Zondag, Arbeidsrecht Thematisch, SDU Commentaar, 4. Instructiebevoeg-

heid werkgever, p. 247 en m.n. 249.
26 Ktr. Zaandam 7 juli 2000, JAR 2000/174.
27 Ktr.Rotterdam 23 juni 1999, JAR 1999/141; ktr. Alkmaar 13 juli 2000, JAR 2000/195.
28 Ktr. Zutphen 22 december 1998, JAR 1999/88; Zie ook, maar niet via Taxi Hofman, ktr. Den Bosch

18 februari 2000, JAR 2000/71; ktr. Helmond 28 juli 2004, JAR 2004/212.
29 Ktr. Amsterdam 3 oktober 2000, JAR 2000/242; ktr. Hoorn 19 mei 2003, JAR 2003/153; Gerechts-

hof Den Haag 31 maart 2006, JAR 2006/136; ktr. Zaandam 16 november 2006, JAR 2006/296; ktr.
Delft 1 maart 2007, JAR 2007/130.

30 Ktr. Middelburg 14 juni 1999, JAR 1999/138.
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beloning31 door de rechter worden beoordeeld, na 2008 is, op grond van Stoof-
Mammoet32, het onderscheid tussen instructierecht en wat daarbuiten valt niet
eenvoudiger geworden. Dat de onderscheiding niet eenvoudiger is geworden, blijkt
allereerst uit het door en naast elkaar gebruiken van de begrippen “arbeidsvoor-
waarde” en “gewijzigde omstandigheden op het werk”.33 Wordt immers algemeen
aanvaard dat de werkgever het hem toekomende instructierecht/directierecht niet
zo kan gebruiken dat hij eenzijdig arbeidsvoorwaarden kan wijzigen, dat ligt anders
bij gewijzigde omstandigheden op het werk.

Wel is de functie van de werknemer door de hoogste rechter tot meer dan onderhevig
aan het instructierecht en zelfs tot arbeidsvoorwaarde bestempeld34 en is de wijziging
van een functie vatbaar voor de toets van de verzwaarde redelijkheid en billijkheid
zoals neergelegd in het arrest Stoof-Mammoet. Deze verzwaarde redelijkheid en
billijkheid houdt in dat de werkgever als goed werkgever aan de werknemer de aan-
leiding van de voorgenomen wijziging uiteenzet, vervolgens dat moet worden beoor-
deeld of het door dewerkgever gedane voorstel redelijk iswaarbij alle omstandigheden
van het geval in aanmerking moeten worden genomen35 en ten slotte moet de vraag
worden beantwoord of aanvaarding van het (redelijke) voorstel in het licht van de
omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werknemer gevergd kan wor-
den. Het is opmerkelijk hoe zeer deze gezichtspunten corresponderen met die van het
BAG in de uitspraak van 11 april 200636, waarin weer is voortgebouwd op de uitspraak
van het Bundesgerichtshof van 19 oktober 1999.37

De werkgever en de werknemer zijn, voor de uitoefening en het ondergaan van het
in artikel 7:660 BW neergelegde instructierecht, al gebonden aan de grenzen van
algemeen verbindende voorschriften of de overeenkomst. Voor zover de uitoefening
van de instructiebevoegdheid het ingrijpen door de werkgever in veranderingen van
de omstandigheden op het werk overlapt, zullen de voorgestelde wijzigingen onder-
hevig zijn aan de drietrapsraket uit Stoof-Mammoet. Daarbovenop kan een beïnvloe-
ding van de instructiebevoegdheid van de werkgever door middel van de regeling
van de algemene voorwaarden er ook toe leiden dat de drietrapsraket uit Stoof-
Mammoet van toepassing wordt op de beoordeling van de uitoefening van deze
directiebevoegdheid.

31 Ktr. Zutphen 9 november 1999, JAR 2000/24 en Pres. Rb. Leeuwarden 21 maart 2000, JAR 2000/
99; ktr. Assen 19 december 2005, JAR 2006/36; ktr. Utrecht 20 december 2006, JAR 2007/43.

32 HR 11 juli 2008, JAR 2008/204 (Stoof-Mammoet).
33 HR 11 juli 2008, JAR 2008/204 (Stoof-Mammoet), r.o. 3.3.3.
34 HR 26 juni 1998, JAR 1998/19 (Van der Lely-Taxi Hofman) en HR 11 juli 2008, JAR 2008/204 (Stoof-

Mammoet).
35 De Hoge Raad noemt hierbij de volgende zeven uitgangspunten 1 de aard van de gewijzigde

omstandigheden die tot het voorstel aanleiding hebben gegeven 2. de aard van en 3 de ingrijpend-
heid van het gedane voorstel 4. het belang van dewerkgever 5. het belang van de door hemgedreven
onderneming 6. de positie van de betrokken werknemer aan wie het voorstel wordt gedaan en 7.
diens belang bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden.

36 BAG 11 april 2006, NZA 2006,1149 en m.n. 1152.
37 BGH 19 oktober 1999 – XI ZR 8/99 – NJW 000,651; Schaub/Linck ArbR-Hdb. 11. Aufl. § 45 Rn. 16.
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8.2.3 Vergroting van de instructiebevoegdheid bij cao

Onduidelijk is nog hoe in het Nederlandse recht omgegaanmoet wordenmet een door
de vakbonden en werkgevers in een cao neergelegde instructiebevoegdheidsvergro-
ting. Deze kan expliciet en impliciet plaatsvinden. Expliciet, als met zoveel woorden
wordt gezegd dat de instructiebevoegdheid van de werkgever groter wordt gemaakt,
impliciet door in de functiebeschrijvingen brede functies te laten ontstaanwaarbinnen
de werknemer wisseling van werkzaamheden zal hebben te aanvaarden. De onder-
grens zal moeten zijn het bepaalde in artikel 9 lid 3 van de Grondwet omtrent de
vrijheid van arbeidskeuze en voorts artikel 9 lid 2 Grondwet dat de bescherming van
de rechtspositie van de werknemer uitdrukkelijk vermeldt.

8.3 Bedrijfsrisico naar Duits recht

Op grond van overweging 13 in de preambule van de Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke
bedingen kan worden vastgesteld dat grote waarde wordt toegekend aan wettelijke
(en bestuursrechtelijke) bepalingen van de lidstaten waarin bedingen van overeen-
komsten met consumenten, direct of indirect, worden vastgelegd. Deze worden
immers geacht geen oneerlijke bedingen te bevatten. Onder de term “dwingende
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen”, neergelegd in artikel 1 lid 2 van de
Richtlijn, vallen ook regels die volgens de wet van toepassing zijn tussen overeen-
komstsluitende partijen, wanneer er geen andere regeling is overeengekomen. Daar-
mee wordt gedoeld op aanvullend recht. Door dit in dwingend en aanvullend recht
gestelde vertrouwen zullen ook bedingen die in flagrante strijd zijn met de wet al snel
geacht worden oneerlijk te zijn. Het is een kleine stap om een vermoeden van
oneerlijkheid van bedingen aan te nemen, wanneer zij metwezenlijke grondgedachten
van de wettelijke regeling, waarvan is afgeweken, niet te verenigen is. Een verder-
gaande stap is om als vermoeden aan te nemen dat de wezenlijke rechten of plichten
die uit de aard van de overeenkomst voortspruiten zo worden ingeperkt dat het berei-
ken van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht.

Hierboven kwam al aan de orde dat het Duits recht, in de vorm van § 307 lid 2 BGB,
de bepaling kent dat een onbillijke benadeling bij twijfel aan te nemen is, als een
bepaling in algemene voorwaarden niet met wezenlijke grondgedachten van de
wettelijke regeling, waarvan afgeweken wordt, te verenigen is, dan wel wanneer of
de wezenlijke rechten of plichten die uit de aard van de overeenkomst voortspruiten,
zo inperkt dat het bereiken van het doel van het contract in gevaar wordt gebracht.
De beide bepalingen stammen uit het AGBG. Omdat paragraaf 307 lid 2 BGB
hoofdzakelijk in het teken staat van aanvullend, regelend, recht en arbeidsrecht veelal
dwingend recht is, blijft de betekenis van de wezenlijke grondgedachten en de risi-
covolle inperking van rechten en plichten beperkt.38 Desondanks kan zij voor het zoge-
noemde bedrijfsrisico, ofwel werkgeversrisico, van betekenis zijn. Een wezenlijke
grondgedachte is volgens het BAG de bepaling in § 615 BGB dat het bedrijfsrisico

38 Thüsing, Rn. 97; Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 235, p. 310.
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niet bij de werknemer, maar bij de werkgever ligt.39 Een standaardbepaling in de
arbeidsovereenkomst die dewerknemer in het geval van de verhindering om arbeid te
verrichten vanwege het uitvallen van de elektriciteit verplicht tot een later vervullen
van zijn prestatie, is in strijd met § 615 BGB en dient ingevolge § 307 lid 2 Nr. 1 BGB
buiten toepassing te worden verklaard.40 Datzelfde geldt voor een beding waarin de
arbeid van 100% oproepbaar moet worden uitgevoerd.41 Bij de werknemer ligt daar-
entegen het risico van de opschorting van loonbetaling bij een collectieve actie.42

Tot de wezenlijke rechten en plichten van werkgever en werknemer behoort ook het
bepaalde in § 616 BGB. Die paragraaf valt onder het kopje “Dienstvertrag”, maar de
heersende mening is dat § 616 BGB ook op de arbeidsovereenkomst kan worden toe-
gepast.43 Gesproken wordt dan ook niet over een werknemer, maar over een tot het
verrichten van een tot dienst verplichte persoon. Deze persoon verliest ingevolge
§ 616 BGB een aanspraak op vergoeding voor de door hem verrichte diensten niet,
omdat hij voor een verhoudingsgewijze niet aanzienlijke tijd door een in zijn
persoon gelegen grond, zonder schuld, verhinderd wordt de dienst te verrichten
(vorübergehende Verhinderung). Hij moet evenwel toelaten dat hem het bedrag
wordt uitbetaald dat hem voor die tijd van de verhindering op grond van een wet-
telijke verplichting tot verzekering op grond van ziekte of ongeval toekomt. Van
§ 616 BGB mag niet zodanig worden afgeweken dat onverenigbaarheid ontstaat met
wezenlijke grondgedachten van deze paragraaf. De wezenlijke grondgedachte van
§ 616 BGB is dat de werknemer door zijn verplichting om arbeid te verrichten niet
sociaal geïsoleerd wordt, doordat hem de behartiging van belangrijke sociale morele
verplichtingen, zonder aanvaardbare inperking van zijn vakantietijd, onmogelijk
gemaakt wordt.44

Over de vraag wat nog een acceptabele duur van een voorbijgaande verhindering is
in de zin van § 616 BGB heeft het BAG geoordeeld dat het op de verhouding van de
duur van de arbeidsverhouding tot de duur van de verhinderingstijd aankomt, waarbij
verder nog als relevante criteria dienen de duur, de aard en de zwaarte van de ver-
hindering.45 Met inachtneming van deze criteria dient een beding buiten toepassing te
blijven, wanneer zij bijvoorbeeld globaal slechts drie dagen als een voorbijgaande
verhindering laat gelden.46

39 BAG 7 december 2005, NZA 2006, 423 en m.n. 427.
40 Bonin, in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 221 en Rn. 235 e.v., m.n. 241.
41 BAG 9 juli 2008 NZA 2008, 1407 en m.n. 1408.
42 BAG 22 december 1980, AP GG artikel 9 Arbeitskamp Nr. 70.
43 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 238.
44 ErfK/Preis, § 310 BGB, Rn. 82.
45 BAG GS 17 december 1959, AP BGB § 616 Nr. 21.
46 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 239.
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8.3.1 Werkgeversrisico naar Nederlands recht

De oude regeling, die inhield: geen arbeid, geen loon, tenzij…, houdt thans in: geen
arbeid, wel loon, tenzij….47 De risicoregeling is omgedraaid, in die zin dat dewerkgever
niet verplicht is het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen, wanneer de werk-
nemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in rede-
lijkheid voor zijn rekening dient te komen. De regeling is thans nog niet compleet,
omdat, naar verwachting met ingang van 1 april 201648, nog een regeling voor klok-
kenluiders en een zogenoemdeWW-calamiteitenregeling, vanwege het wegvallen van
artikel 8 BBA, met daarin een regeling over onwerkbare weersomstandigheden, zullen
worden ingevoerd. Daarnaast komt er nog een lid 9, met de bepaling dat de Minister
in bepaalde bedrijfstakken een verdergaande uitsluiting van loondoorbetaling moge-
lijk kan maken.

Hoewel derhalve hetwerknemersrisico op de inhoud grotendeels door dwingend recht
beheerst zal worden, valt niet uit te sluiten dat ook in de toekomst in arbeidsovereen-
komsten bedingen over het (vergroten van het)werknemersrisico zullenworden opge-
nomen. Onder de vigeur van de EU-Richtlijn 93/13 over oneerlijke bedingen en met
inachtneming van wat in het Duitse recht al specifieker is geregeld, kan het begrip
“redelijkheid” in artikel 7:628 lid 1 BW ingevuld wordenmet niet-verenigbaarheid van
een beding met wezenlijke grondgedachten van de wettelijke regeling, waarvan afge-
weken wordt, danwel met een zodanige inperking van wezenlijke rechten of plichten
die uit de aard van de overeenkomst voortspruiten dat het bereiken van het doel van
het contract in gevaar wordt gebracht.

8.4 Wijziging van de arbeidsovereenkomst naar Duits recht

De bepaling in § 308 Nr. 4 BGB luidt dat een beding dat het recht geeft aan de gebruiker
van de algemene voorwaarden om de afgesproken prestatie te veranderen of daarvan
af tewijken, buiten toepassing dient te blijven. Uitzondering op de regel geldt, wanneer
het overeenkomen van de verandering of afwijkingmet inachtneming van de belangen
van de gebruiker van algemene voorwaarden van de andere contractspartij gevergd
kan worden.

Een onbillijk wijzigingsbeding is, volgens Schmidt
49, voor de consument gevaarlijker dan een

bevrijdings- of terugtreedbeding, omdat de consument de veranderde prestatie moet accepte-
ren en betalen zonder dat hij van de gebruiker een garantie krijgt of op een schadevergoeding kan
terugvallen of zelf uit de overeenkomst kan terugtreden.

50
Voorwaarde voor de toepassing van

§ 308 Nr. 4 BGB is wel dat het moet gaan om een beding in de zin van § 305 lid 1 eerste volzin BGB,
wat bijvoorbeeld niet het geval is wanneer een prijscatalogus de mededeling bevat: “wijzigingen
en fouten voorbehouden” of, onder verwijzing naar de in de catalogus opgenomen foto, “gelijk-
soortig als op afbeelding getoond” vermeldt.

51
Het gaat dan immers om wervingsmaatregelen.

47 Van Slooten, T&C Arbeidsrecht, Burgerlijk Wetboek, Boek 7 titel 10 afd. 2, artikel 627 en 628.
48 Ten tijde van afsluiting van dit boek, april 2016, uitgesteld tot nader order.
49 Schmidt in Ulmer/Brandner/Hensen, § 308, Nr. 4 , p. 848.
50 BGH 30 juni 2009,- XI ZR 364/08, MDR 2009 1122.
51 BGH 4 februari 2009, VIII ZR 32/08 NJW 2009,1337 en m.n. 1338.
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§ 308 Nr. 4 BGB geeft een sterkere bescherming dan de EU-richtlijn 93/13 van 5 april
1993 over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Naar Duits recht is
derhalve een richtlijnconforme uitleg niet nodig.52 De Richtlijn kent, in de bijlage bij
artikel 3 lid 3, de bepaling, onder j en k, dat bedingen die tot doel hebben of tot gevolg
hebben dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bedingen eenzijdig en
zonder een steekhoudende en in de overeenkomst aangevoerde grond kan verande-
ren, geacht worden oneerlijk te zijn. De vaststelling van zo’n steekhoudende grond
verlangt een belangenafweging die ook in het kader van de beoordeling vanwat van de
consument gevergd kanworden in de zin van § 308 Nr. 4 BGB nodig is. Bestaan er aan
de kant van de gebruiker van de algemene voorwaarden geen steekhoudende gronden,
dan kan hij niet eenzijdig wijzigen op grond vanwat gevergd kanworden in de zin van
§ 308 Nr. 4 BGB.

8.4.1 Belang werkgever bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden

De gebruiker van de algemene voorwaarden moet er een aanzienlijk belang bij heb-
ben om de afgesproken prestatie te veranderen. In de kern is dat belang aanwezig,
wanneer en voor zover de verandering, met inachtneming van de aard en inhoud van
de prestatie of van andere omstandigheden, onvermijdelijk is of de tegenpartij van de
gebruiker van de algemene voorwaarden in een betere positie plaatst. Bovendien is een
rechtvaardigingsgrond niet toereikend, wanneer de gebruiker van de algemene voor-
waarden bij een behoorlijke en regelmatige bedrijfsvoering de veranderde prestatie al
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen overeenkomen. Niet van
belang zijn gronden die gebaseerd zijn op de berekening van de prijs of op een stijging
van de kosten van de kant van de gebruiker van algemene voorwaarden. Zelfs wanneer
een aanzienlijk belang aan de kant van de gebruiker van algemene voorwaarden aan-
wezig is, behoeft de verandering niet van de andere contractspartij gevergd te worden,
wanneer daardoor in zijn nadeel een verstoring plaatsvindt van de gelijkwaardigheid
in de wederzijds te verrichten prestaties. Dat behoeft geen wezenlijke verstoring in te
houden. Maatgevend voor de afweging van belangen zijn niet de omstandigheden van
het concrete en individuele geval, maar een meer abstracte beoordelingswijze. Zo kan
een rol spelen dat uit de soort overeenkomst een bescherming van de andere con-
tractspartij voortvloeit. Het BGH beoordeelt bijvoorbeeld een overeenkomst over het
verschaffen van toegang tot internet en de verkoop van daarmee samenhangende pro-
ducten anders, waar het aankomt op de gewenste bescherming van de klant, dan een
contractspartij van de verzekeraar in een verzekeringsovereenkomst.53 Het wijzigings-
beding moet zo precies mogelijk worden geconcretiseerd en ook op zodanige wijze
begrensdworden dat de gewijzigde prestatie van de andere partij van de gebruiker van
de algemene voorwaarden kan worden gevergd. Een te breed geformuleerd beding
loopt het gevaar buiten toepassing temoeten blijven.54 In het bijzonder zijn onbeperkte

52 Schmidt in Ulmer/Brandner/Hensen, § 308 BGB, Nr. 4, p. 848.
53 BGH 11 oktober 2007 – III ZR 63/7, WM 2007 2202 en m.n. 2203.
54 BAG 11 oktober 2006-5 AZR 721/05, NJW 2007 536 en m.n. 538 en ZIP 2005 633 en m.n. 635.
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wijzigingsbedingen niet toelaatbaar.55 Het beding dat enkel inhoudt dat veranderingen
van de werknemer gevergd kunnen worden, zonder een verdere concretisering, is
onvoldoende.56 Ook de aangevoerde grond dat er dwingende bedrijfseconomische
gronden zijn is onvoldoende.

8.4.1.1 Het herroepingsbeding en het vrijwilligheidsvoorbehoud

Het herroepingsbeding is de arbeidsrechtelijke verschijningsvorm van het verande-
ringsbeding. Met de opname van een herroepingsbeding in de arbeidsovereenkomst
wil de werkgever bereiken dat hij eenzijdig bepaalde bestanddelen van de overeen-
komst, met name de vergoeding voor prestaties, in de toekomst kan veranderen. Door
middel van de opneming van een herroepingsbeding wordt in de arbeidsovereen-
komst aan de ene kant een aanspraak van de werknemer op de werkgever overeen-
gekomen, maar tegelijkertijd behoudt de werkgever zich het recht voor de toegezegde
prestatie later eenzijdig te veranderen door haar nader te bepalen of zelfs te herroepen.
Het herroepingsbeding, dat de afgesproken prestatie alleen voor de toekomst en niet
met terugwerkende kracht opzij kan zetten, moet uitdrukkelijk overeengekomen
worden.57 De herroepelijkheid volgt niet alleen al uit een aanduiding als een “extra”
of “bijkomende prestatie” zoals bijvoorbeeld de aanduiding: “een kerstbijdrage”.58

Van een herroepingsbeding moet onderscheiden worden het vrijwilligheidsvoorbe-
houd. Bij een herroepingsvoorbehoud wordt een prestatie van de zijde van de werk-
gever aan de werknemer toegezegd, maar de werkgever behoudt zich het recht voor
de toegezegde prestatie later eenzijdig te veranderen. Het vrijwilligheidsbeding daar-
entegen moet van de aanvang af het ontstaan van een aanspraak op een prestatie voor
de toekomst verhinderen.59 Een (niet-specifiek) vrijwilligheidsvoorbehoud is het door
de werkgever in de arbeidsovereenkomst aan te brengen voorbehoud dat hij, heel
algemeen geformuleerd, eventueel in de toekomst te vergoeden prestaties van de
werknemer, die in de arbeidsovereenkomst nog niet concreet zijn uitgewerktmaarwel
in het vooruitzicht zijn gesteld, in ieder geval als vrijwillig beschouwt. Daardoor
ontstaat een aanspraak pas dan, wanneer de prestatie verricht wordt of wanneer de
werknemer over een op handen zijnde verrichting geïnformeerd wordt.60 Gevolg
daarvan is dat ook bij een vaker voorkomende verrichting van de prestatie geen aan-
spraak ontstaat op grond waarvan ook in de toekomst de prestatie verricht kan enmag
(blijven) worden.61 Voorwaarde is wel dat de werkgever niet alleen maar op het vrij-
willige karakter van de prestatie gewezen had, maar ook dat het de werknemer
duidelijk was dat de prestatie verricht werd, zonder dat er een rechtens relevante

55 BAG 19 december 2006 – 9 AZR 294/06 NZA 2007 809 en m.n. 811.
56 BGH 15 november 2007 – III ZR 247/06, WM 2008 308 en m.n. 311.
57 BAG 14 juni 1995 – 5 AZR 126/94 – AP BGB § 611 Personalsrabatt Nr. 1 = NZA 1995, 1194.
58 BAG 16 juli 1976 – 5 AZR 270/75 – , AP BGB §611 Lohnzuschläge Nr.7 = EzA BGB § 611 BGB Nr. 21.
59 Hromadka, Anpassung der Arbeitsbedingungen bei der Umstrukturierung, in: Umstrukturierung von

Betrieb und Unternehmen im Arbeitsrecht, Köln, 1999, p. 266 en m.n. 268.
60 BAG 5 juni 1996, NZA 1996, 10 AZR 883/95, p. 1028 e.v.
61 BAG 12 januari 2000, 10 AZR 840/98, NZA 2000, p. 944 e.v.
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aanspraak op toekomstige prestatie ontstond. In het verleden heeft het BAG vrij-
willigheidsbedingen in beginsel toelaatbaar geacht, mits zij voldeden aan de twee
voornoemde eisen en zij betrekking hadden op gratificaties en bijzondere prestaties in
enig jaar.62

8.4.1.2 Het herroepingsbeding versus het vrijwilligheidsbeding

Het herroepingsbeding doet in tegenstelling tot het vrijwilligheidsbeding wel een aan-
spraak op een prestatie ontstaan, maar de werkgever behoudt zich het recht voor deze
aanspraak geheel of gedeeltelijk, door een eenzijdige verklaring tegenover de werk-
nemer, weer terzijde te stellen en ongedaan te maken. Een goede afgrenzing voor zo’n
afspraak was er in het verleden, vóór 1 januari 2002, niet. Wanneer het beding in een
contractuele regeling duidelijk was63 en wanneer het met inachtneming van de gren-
zen van de billijkheid van § 315 BGB uitgelegd werd 64, had dit het wegvallen van de
aanspraak van de werknemer tot gevolg. Toereikend was het dat zakelijke gronden
gegevenwerden65 en dat het beginsel van de proportionaliteit in acht werd genomen.66

Het BAG geeft de discussie over het verschil tussen een vrijwilligheidsvoorbehoud en een herroe-
pingsvoorbehoud als volgt weer: heeft de werkgever aan de werknemer een speciale betaling toe-
gezegd, maar heeft hij in de arbeidsovereenkomst of bij de prestatie van die bijzondere betaling
duidelijk en begrijpelijk erop gewezen dat de prestatie van een bijzondere betaling geen aanspraak
van de werknemer op een prestatie voor toekomstige tijdvakken vestigt, dan is deze werkgever niet
gelijk te stellen met eenwerkgever die aan de werknemer een bijzondere betaling, hoewel onder het
voorbehoud van herroeping, uitdrukkelijk heeft toegezegd en zich daarmee verplicht heeft tot de
prestatie van de bijzondere betaling. Het verschil met een vrijwilligheidsbeding ligt er derhalve in
dat aan het vrijwilligheidsbeding geen rechtens relevante afspraak ten grondslag ligt.

8.4.1.3 De vijfde Senaat en de tiende Senaat van het Bundesarbeitsgericht

Er bestaat een verschil vanmening over het karakter en de rechtsgevolgen van de beide
voorbehouden tussen respectievelijk de vijfde Senaat en de tiende Senaat van het
Bundesarbeitsgericht.67 Naar de opvatting van de vijfde Senaat zijn vrijwilligheids-
voorbehouden onderworpen aan de toets van de consumentbeschermende bepalin-
gen van de §§ 305 en volgende BGB. Een ingrijpen van de werkgever in het loon, dat
moet worden beschouwd als een direct ingrijpen in de tegenprestatie van de werk-
nemer in de vorm van diens arbeid tegenover de prestatie van de werkgever tot
betaling van loon voor arbeid, benadeelt de werknemer ongepast in de zin van § 307
BGB.68 In de opvatting van de 10e Senaat is de opvatting van de 5e Senaat niet juist.

62 BAG 28 februari 1996, 10 AZR 516/95, NZA 1996 758 en m.n. 759; BAG 4 oktober 1956 2 AZR 213/
544 AP Nr. 4 zu § 611 BGB Gratifikation.

63 BAG 14 juni 1995, 5 AZR 126/94 AP Nr. 1 zu § 611 BGB Personalrabatt en BAG 16 juli 1976, 5 AZR
270/75, AP Nr.7 zu § 611 BGB Lohnzuschläge.

64 BAG 13 mei 1987, 5 AZR 125/86, NZA 1988, 95 e.v.
65 BAG 18 april 1983, 3 AZR 299/87 NZA 1995,845 en m.n. 846.
66 BAG 17 maart 1987, 3 AZR 64/84, NZA 1987 855 en m.n. 857.
67 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert § 307 BGB, Rn. 199 e.v., p. 287 e.v.
68 BAG 25 april 2007, NZA 2007, 853 e.v.
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Uitdrukkelijk wordt door de 10e Senaat betwijfeld dat het bij een vrijwilligheidsvoor-
behoud gaat om een beding in de arbeidsovereenkomst in de zin van § 305 BGB.69

Desondanks behandelde de Senaat een voorgedrukt vrijwilligheidvoorbehoud als een
algemene voorwaarde en onderwierp zij het beding aan het transparantiegebod van
§ 307 lid 1, tweede volzin BGB. Dit is naar demening van Bonin eigenaardig, omdat ook
het transparantieverbod alleen maar bij de aanwezigheid van algemene voorwaarden
kan worden toegepast.70 Het is volgens hem ook niet overtuigend om voorgedrukte
vrijwilligheidsvoorbehouden van de toets van § 305 BGB uit te zonderen. Naar de
mening van Bonin wordt het vrijwilligheidsvoorbehoud voor praktisch dezelfde doe-
len gebruikt als het herroepingsvoorbehoud. Alleen het verschil in constructie mag
niet leiden tot omzeiling, dieweer op haar beurt door het omzeilingsverbod van § 306a
BGB wordt beheerst.71 Het verschil tussen beide voorbehouden is flinterdun.72

De 10e Senaat van de BAG acht een vrijwilligheidsvoorbehoud bij naast het loon
staande extra betalingen voor arbeid, zoals gratificatie en bonussen, in strijd met het
transparantiebeginsel, wanneer de werkgever de uitsluiting van een aanspraak van
dewerknemer op loon voor een door hemverrichte prestatie niet goedduidelijkmaakt.
Dat is het geval wanneer vrijwilligheidsvoorbehoud en herroepingsvoorbehoud beide
in een overeenkomst naast elkaar gebruikt worden.73 In de literatuur heerst verder
onenigheid over het antwoord op de vraag of naast geboden transparantie bij vrij-
willigheidsvoorbehouden die tezamen met herroepingsvoorbehouden in een arbeids-
overeenkomst voorkomen, vrijwilligheidsvoorbehouden ook concrete en zakelijke
gronden moeten bevatten bij de zogenoemde tegenover elkaar staande kernpresta-
ties.74

8.4.1.4 Het herroepingsvoorbehoudbeding en de toets op ongepaste benadeling

Bij een herroepingsvoorbehoudbeding bestaat een toets op ongepaste benadeling aan
de hand van de §§ 308 Nr. 4 en 307 BGB. Op de eerste plaats mag de herroeping niet
zonder grond plaatsvinden, maar moet zij, vanwege de onzekere ontwikkeling van
de verhoudingen tussen werkgever en werknemer, als instrument van verandering
noodzakelijk zijn. Dit moet op grond van een belangenafweging beoordeeld worden,
met inachtneming van het soort en de hoogte van de te herroepen prestatie van de
werknemer, het overblijvende loon en de plaats van de werknemer in de onderne-
ming.75 De grond moet benoemd worden en de herroeping rechtvaardigen.

69 BAG 30 juli 2008 AP Nr.274 bij § 611 BGB Gratifikation (mit Anm. Deinert) Tz. 16 e.v., NZA 2008,
p. 1173.

70 Deinert, opm. bij BAG 30 juli.2008 AP Nr. 274 zu § 611 BGB Gratifikation onder II.1.; Wiedemann,
RdA 2009, 186, 187.

71 Preis, Der Arbeitsvertrag II V 70, Rn. 46; Kittner/Zwanziger-Kittner/Deinert, § 15 Rn. 79; Schramm,
NZA 2007, 1325 en m.n. 1326; ook zo: Bayreuther, ZIP 2007, 2009, 2012.

72 “hauchdünnen rechtskonstruktiven Differenzierung”: Strick, NZA 2005, 723, 725; Duidelijker:
Deinert, opm. bij BAG 30 juli 2008 AP Nr. 274 zu § 611 BGB Gratifikation unter II 2. “Haarspalterei”.

73 BAG 30 juli 2008, AP Nr. 274 op § 611 BGB Gratifikation Tz 16 e.v., NZA 2008, p. 1173 e.v.
74 Ja: Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB Rn. 200b, p. 293 en Preis, Der Arbeitsvertrag II V

70, Rn. 70. Nee, met dogmatische bezwaren tegen “sachgebundene” vrijwilligheidsvoorbehou-
den: Bayreuther, ZIP 2007, 2009, 2013, en Schramm, NZA 2007, 1325 en m.n. 1327.

75 BAG 11 oktober 2006, NZA 2007, 87 en m.n.89; BAG 12 januari 2005, NZA 2005, 465, 467.
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Hier moeten twee fases worden onderscheiden. De eerste doet zich voor in de gevallen waarin een
herroepingsvoorbehoud eenvoudigweg ongepast is en de werkgever moet terugvallen op het wij-
zigingsontslag. Dit is het geval wanneer het beding met het herroepingsvoorbehoud ingrijpt in het,
tegen ontslag van de werknemer beschermende, kerndomein van de arbeidsovereenkomst. Het
BAG keert hier weer terug naar de oudere rechtspraak die mede gebaseerd was op § 2 KSchFG.

76

De vroegere omzeilingsjurisprudentie is thans in de §§ 308 Nr. 4 en 307 verankerd.
77

Problematisch
is de wijze waarop de absoluut beschermde kern gescheiden moeten worden van het zogenoemde
randdomein, waarin een beding met een herroepingsvoorbehoud principieel wel toelaatbaar is. Het
BAG gebruikt in deze samenhang deels het begrip van de zogenaamde fundamentele stoornis van
de verhouding tussen prestatie en tegenprestatie.

78
Deze maatstaf vermindert volgens Hromadka,

wanneer bijvoorbeeld de arbeidstijd wordt verminderd, het loon navenant en dan treedt er dus geen
disproportionaliteit op.

79
Het element van de verstoring van het evenwicht is niet doorslaggevend.

Daarnaast staat de afweging van de intensiteit van de ingreep in de omvang van de prestatie.
80

Een
ingreep in de kern van de arbeidsovereenkomst doet zich niet voor, zolang het deel van de loon-
bestanddelen waarvan de werkgever herroeping verlangt onder de 25% ligt en boven het niveau van
het cao-loon blijft. Deze grens geldt ook voor de arbeidsovereenkomsten die niet aan een cao onder-
worpen zijn.

81
Prestaties van de werkgever die niet een onmiddellijke tegenprestatie vertegenwoor-

digen voor de prestatie van de werknemer kunnen tot een orde van grootte van 30% van de totale
verdiensten onderwerp worden van herroeping. Bij een kombinatie moeten beide grenswaarden in
acht worden genomen.

82
Prestaties van de werkgever die niet direct een tegenprestatie zijn voor de

arbeidsprestatie van de werknemer, kunnen tot een orde van grootte van 30% van de totale ver-
diensten herroepen worden.

83

De tweede fase heeft betrekking op de, van het kerndomein te onderscheiden, randdomein. Ook
hier speelt het onderscheid tussen de tot het randdomein behorende arbeidsvoorwaarden die
direct verband hebben tussen prestatie en tegenprestatie en de op het randdomein betrekking
hebbende arbeidsvoorwaarden die niet een direct verband te zien geven tussen prestatie en
tegenprestatie. Tot de eerste soort behoren de toelagen die boven cao-niveau uitstijgen alsmede
prestatietoeslagen en onregelmatigheidstoeslagen, maar ook provisies en het gebruik van een
dienstauto voor privégebruik.

84
De belangafweging vindt plaats aan de hand van de aard en de

hoogte van de prestatie die door de werkgever wordt herroepen alsmede het overblijvende loon
en de plaats van de werknemer in de onderneming.

85
Ook moet het beding de concrete gronden

noemen die voldoende rechtvaardiging vormen voor de herroeping. Deels dient de werkgever
zwaarwegende belangen aan te tonen bij deze categorie van, direct een verband tussen prestatie
en contraprestatie tonende, prestaties

86
. Het Bundesgerichtshof verlangt voor de gepastheid van

eenzijdige bepalingen van de kant van de gebruiker van algemene voorwaarden dat niet alleen de

76 AG 12 januari 2005, NZA 2005, 465 en m.n. 467.
77 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert § 308 Nr. 4 Rn. 35, p. 379.
78 BAG 19 december 2006, NZA 2007, 809, 810.
79 Hromadka, Änderung von Arbeitsbedingungen und Schutz gegen Änderungen – Klauseln in Allge-

meinen Arbeitsbedingungen, FS für Reinhard Richardi, München 2007, p. 257-267.
80 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 308 Nr. 4 Rn. 36 p. 380.
81 BAG 19 december 2006, NZA 2007, 809 en m.n. 810; kritisch Bayreuther, Widerrufs-, Freiwillig-

keits- und Anrechnungsvorbehalte – geklarte und ungeklarte Fragen der aktuellen Rechtsprechung des
BAG zu arbeitsvertraglichen Vorbehalten, ZIP 2007, 2009-2015 ZIP 2007, p. 2009-2015.

82 BAG 11 oktober 2006, NZA 2007, 87 en m.n. 89.
83 BAG 11 oktober 2006, NZA 2007, 87, 89; kritisch t.o.v. het onderscheid tussen synallagmatische en

niet-synallagmatische (lees: direct op prestatie en contraprestatie, op do ut des, op quid pro quo,
betrekking hebbende) prestaties: Singer, Inhaltskontrolle von Arbeitsverträgen, p. 16 e.v.

84 BAG 19 december 2006, DB 2007, 1253 e.v.
85 BAG 11 oktober 2006, NZA 2007, 87, 89; BAG 12.1. 2005, NZA 2005, 465, 467.
86 BGH 23 juni 2005, NJW 2005, 3420, 3421; Palandt/Grüneberg, § 308 Rn. 23.
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grond voor de uitoefening van het recht van het beding wordt vermeld, maar ook dat het voorbe-
houd als instrument van aanpassing onvermijdelijk en absoluut noodzakelijk is

87
Daarenboven

verlangt de toets van § 308 Nr. 4 BGB dat het belang van de werkgever tegenover dat van de
werknemer zeer groot moet zijn.

88

Tot de tweede categorie behoren autokostenvergoedingen en jubileumgratificaties alsmede extra
betalingen ter honorering van betoonde trouw aan de onderneming of met het oog op vakantie,
voorts de tegen een lagere prijs en dus goedkopere verkrijging van fabrieksproducten of een kerst-
gratificatie in het geval deze geen loonkarakter draagt. In deze laatste categorie is de belangenafwe-
ging minder zwaar.

89

Op de tweede plaats moet de werkgever in het beding waarin hij zich herroeping
voorbehoudt de mogelijke herroepingsgronden zoveel mogelijk concretiseren, zodat
de werknemer duidelijk wordt wat hem te zijner tijd te wachten staat. Deze voor-
waarde gaat verder dan het transparantiegebod en is een inhoudelijk deel van de
toets.90

8.4.2 Drie uitgewerkte voorbeelden: de bedrijfsauto voor privédoeleinden, de
maandelijkse toelage op het loon en de gewijzigde bonus

8.4.2.1 Herroeping van het gebruik van de bedrijfsauto voor privédoeleinden

Een herroeping van het gebruik van de bedrijfsauto voor privédoeleinden werd door
het BAG beoordeeld aan de hand van de norm of de ontheffing van het gebruik van
de bedrijfswagen voor privédoeleinden van de werknemer gevergd kon worden. Het
BAG overwoog dat deze norm als specialis heeft te gelden van de algemene inhouds-
toets op grond van § 307 BGB en op deze laatste derhalve voorrang heeft. Voor de
uitlegging van § 308 Nr. 4 BGB moet de algemene toetssteen van § 307 BGB weer
worden betrokken. Verder zijn de op grond van § 310 lid 4 tweede volzin BGB ook in
het arbeidsrecht geldende bijzonderheden in aanmerking te nemen. Het BAG stelt vast
dat de terbeschikkingstelling van een bedrijfsauto ook voor privébenutting door de
werknemer een in geld uit te drukken voordeel inhoudt en ook inkomsten in natura.
De beschikkingstelling is het belastingdeel van het op grond van § 611 lid 1, laatste
volzin BGB verschuldigde arbeidsloon en daarmee een kernprestatieverplichting van
de werkgever.91 Het BAG vond dat het herroepingsbeding met betrekking tot een
bedrijfsauto buiten toepassingmoest blijven, omdat het te breed in het voordeel van de
werkgever was geformuleerd en daarmee niet voldeed aan de eisen van § 308 Nr. 4 in
verband met § 307 BGB. De omstandigheid dat de werkgever zich voor iedere aan-
leiding en voor elke reden het recht had voorbehouden het privégebruik van de auto

87 BGH 19 oktober 1999, NJW 2000, 651, 652; vgl. dazu oben § 307 Rn. 166.
88 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 308 Nr. 4 Rn. 43.
89 ErfK/Preis § 310 Rn. 61; Preis, Der Arbeitsvertrag, II V 70 Rn. 25, 106; Lindemann, Flexible

Gestaltung, p.206 e.v.; LAG Köln 16 oktober 2006, NZA-RR 2007, 120, en m.n. 121 voor jubi-
leumtoelage.

90 BAG 11 oktober 2006, NZA 2007, 87 en m.n. 89; BAG 12 januari 2005, NZA 2005, 465 en m.n. 468.
91 BAG 5 september 2002 – 8 AZR 702/01 – AP BGB § aF 280 Nr. 1.
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aan dewerknemer te ontzeggen, werd beschouwd als een dewerknemer te veel onge-
past benadelende afwijking van de overeengekomen vergoedingsregeling.92

Änderungskündigung
In de hierboven besproken kwestie van de dienstauto werd door het hof ook overwogen dat geen
wijzigingsopzegging nodig was.

93
Het argument daarvoor was dat door het wegvallen van de moge-

lijkheid om de bedrijfsauto privé te gebruiken, de verhouding tussen prestatie en tegenprestatie in de
arbeidsverhouding niet fundamenteel verstoord werd. Van zo’n verstoring is ook geen sprake, wan-
neer minder dan 25% van de regelmatige verdiensten getroffen wordt. In het onderhavige geval was
door het Landesarbeitsgericht vastgesteld dat de financiële voordelen van het privé benutten van de
dienstauto een aandeel van ongeveer 15% van de totale vergoeding inhield. In andere gevallen kan
wel een zogenaamde wijzigingsopzegging nodig zijn. Uitgezonderd van deze opzegging zijn werk-
nemers die nog niet langer dan zes maanden in dienst zijn of de werkgever die een klein bedrijf
heeft in de zin van § 23 lid1, tweede volzin, van het KSchG, met vijf of minder werknemers.

94
Aan het

gebruik van de wijzigingsmededeling zijn formele voorwaarden verbonden, zoals de op § 623 BGB
gegronde eis van schriftelijkheid en het op § 102 BetrVG gebaseerde horen van de ondernemings-
raad.

95
Een wijzigingsopzegging is niet nodig wanneer de werkgever zich rechtsgeldig op zijn

directierecht beroept of, zoals in het geval van de bedrijfsauto en het boven-caoloon speelde, een
herroepingsrecht bestaat.

8.4.2.2 Vrijwilligheidsvoorbehoud bij maandelijkse toelage op het loon

Onder welke voorwaarden een vrijwilligheidsbeding bij arbeidsverhoudingen in
engere zin geldig is, is door BAG in de uitspraak van 25 april 2007 beoordeeld.

De kwestie betrof een arbeidsverhouding waarin de werkgever en werknemer maandelijks een
basissalaris van € 1.050,- betaalde en daarenboven met ingang van 1 april 2002 een maandelijkse
toelage ter hoogte van € 200,-. De werkgever stipuleerde dit als een vrijwillige prestatie, zonder dat
de werknemer daarop een recht kon doen gelden. Daarna betaalde de werkgever nog een verdere
toelage ter hoogte van € 100,-, respectievelijk vanaf november 2002 en juli 2003. De werkgever trok
vervolgens de betaling van de drie toelagen zonder enige argumentatie in.

Volgens BAG wijken eenzijdige voorbehouden die de te verrichten prestatie in de
overeenkomst betreffen en die aan de gebruiker van de algemene voorwaarden het
recht geven de hoofdprestatieverrichting in te perken, te veranderen of anderszins te
modificeren, af van het algemene beginsel dat overeenkomsten en de daaruit ont-
staande verplichtingen voor beide partijen bindend zijn. Op grond van § 611 lid 1 BGB
kent de arbeidsverhouding regelmatige, tweezijdige verplichtingen tot verrichting van
een hoofdprestatie. Een vrijwilligheidsbeding wijkt hier ten onrechte van af. De werk-
nemer brengt immers zijn arbeid als prestatie in en stelt ook zijn leven daarop in.
Zonder dat acht geslagen behoeft te worden op de omstandigheid dat het om een
basisloon gaat of om extra regelmatige toeslagen, wijkt een beding waarmee de

92 BAG 19 december 2006 – 9 AZR 294/06 NZA 2007, r.o. 28 en 29.
93 R.o. 27.
94 Voor bedrijven waarin door de werknemers een beroepsopleiding wordt gevolgd geldt het aantal

van 10 of minder werknemers (art 23 lid 1 derde volzin KSchG). Lid 1 noemt nog meer uitzon-
deringen.

95 Daarnaast is er nog de bescherming bij bepaalde groepen van werknemers ingevolge § 85 SGB IX,
§ 9 lid 1 en 3 MuSchG, § 18 BErzGG en § 15 KSchG. Ook moet §§ 2 en 3 Nachweisgesetz worden
gevolgd.
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werkgever zich het recht voorbehoudt om iedere maand weer te beslissen of hij de
vergoeding zal betalen, af van de in § 611 BGB gekenmerkte essentie van een arbeids-
overeenkomst. Dit geldt in ieder geval voor die betalingen die door partijen als deel van
het arbeidsloon en daarmee als een directe tegenprestatie overeengekomen worden
voor de door dewerknemer te verrichten arbeidsprestatie.96 De verbinding van tijdens
de arbeidsovereenkomst lopende vergoedingsbestanddelenmet een vrijwilligheidsbe-
ding wordt ook niet gerechtvaardigd door objectief verifieerbare bijzonderheden van
het arbeidsrecht.97 De dientengevolge aan de hand van § 307 lid 1 eerste volzin BGB
vast te stellen onbillijke benadeling van de belangen van de werknemer leidt ertoe
dat het beding buiten toepassing dient te blijven op grond van § 306 lid 1 BGB. Dat
heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat op grond van de wettelijke voorschriften (§ 305
en § 611 BGB) recht bestaat op betaling van de toegezegde vergoedingen, zonder dat
het vrijwilligheidsbeding daar nog invloed op uitoefent.98

8.4.2.3 De gewijzigde bonus: de combinatie van herroepings- en
vrijwilligheidsvoorbehoud

Het BAG heeft in zijn beslissing van 24 oktober 2007 het geval beoordeeld van een
bonus met de volgende kenmerken.

De arbeidsovereenkomst kende een beding waarbij een werknemer de deelname aan een bonus-
systeem was toegezegd en waarbij enerzijds de ondernemingsresultaten en anderzijds de indivi-
duele prestatie van de werknemer maatgevend waren voor de toekenning van de bonus. De
arbeidsovereenkomst kende daarnaast een beding waarbij de werkgever zich beriep op het vrij-
willige karakter van de betaling van de bonus en dat voor de werknemer geen recht voor de toe-
komst ontstond. Bovendien ontstond geen aanspraak, wanneer de arbeidsverhouding opgezegd
was op de 1e april van het daaropvolgende jaar. De werknemer had in 2002 en 2003 een bonus
ontvangen, maar de bonus over 2004 werd niet betaald, omdat de werknemer had opgezegd vóór
1 april 2005.

Het BAG oordeelde dat het van het bonusbetalingsbeding uitmakend vrijwilligheids-
beding buiten toepassing diende te blijven vanwege schending van het in § 307 lid 1
tweede volzin BGB neergelegde transparantiegebod.99 Het is volgens hem niet
duidelijk en begrijpelijk dat een bonussysteem enerzijds een toezegging van een
bonus, gekoppeld aan deelname aan het systeem, inhoudt en anderzijds stipuleert
dat de bonusbetaling in ieder geval vrijwillig plaatsvindt en dat, ondanks een voort-
bestaand bonussysteem, desalniettemin geen aanspraak ontstaat. De werknemer zou
door zo’n regeling ten onrechte kunnen aannemen dat ondanks de toezegging toch
geen aanspraak op de bonus is ontstaan.100 In deze uitspraak van 24 oktober 2007
heeft het BAG zich er niet over uitgelaten of, naast het beoordeelde concrete geval
van de bonus, ook kerstgratificaties in hun algemeenheid niet meer onder een vrij-
willigheidsvoorbehoud kunnen vallen. In de uitspraak van 30 juli 2008 is hier wel

96 BAG 25 april 2007, 5 AZE 627/06, NZA 2007, 855.
97 Gaul, Der Abscheid vom Freiwilligkeitsvorbehalt, in: Festschrift für Wolfgang Hromadka, p. 104.
98 Discussie is mogelijk over de bedingen van vóór 31 december 2001, Gaul, o.c., p. 107 en 108.
99 BAG 24 oktober 2007 – 10 AZR 825/06 – NZA 2008, 40.
100 Gaul, Der Abschied von Frewilligkeitsvorbehalt, in: Festschrift für Wolfgang Hromadka, p. 105.
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duidelijkheid in gebracht.101 Naast een analyse van de transparantie van het beding,
onderwerpt het BAG de betreffende regeling ook aan een onderzoek aan de hand
van § 307 lid 2 eerste volzin BGB. Dit leidt tot een afweging van de betrokken belangen
van de twee contractspartijen en meer in het bijzonder tot een antwoord op de vraag
of een beding met de wezenlijke grondgedachten van de regeling, waarvan afgewe-
ken wordt, (niet) te verenigen is.102 In de literatuur wordt opgemerkt dat een toets op
ongepastheid welkom is naast de toets op transparantie, omdat een concentratie op
intransparantie het gevaar in zich bergt dat geen inhoudelijke beoordeling van een
beding meer plaatsvindt.103

8.4.2.4 Wijzigingsrecht van de werkgever en flexibilisering naar Duits recht

8.4.2.4.1 Toetsing van flexibilisering
De hierboven besproken vrijwilligheidsvoorbehouden, maar ook de herroepingsvoor-
behouden vormen, samen met de afroepbedingen en de uitbreidingen van het direc-
tierecht, instrumenten om de arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren. Dit doel kan ook
worden bereikt door arbeidsvoorwaarden aan een termijn te verbinden. Voorbeelden
zijn de tijdelijke overdracht door de werkgever van werkzaamheden van de werk-
nemer naar op een hoger niveau ingeschaalde activiteit of de vermeerdering of ver-
mindering van de arbeidstijd voor slechts bepaalde duur of, derde voorbeeld, een op
termijn gezette verhoging of verlaging van de beloning of bepaalde toeslagen, grati-
ficaties en andere bijzondere emolumenten. Voor deze vormen van tijdelijke gelding
van arbeidsvoorwaarden geldt geen schriftelijke vorm. Weliswaar schrijft § 14 lid 4
van de Deeltijd en termijnstellingswet (Teilzeit und Befristungsgesetz, TzBfG) voor
het gehele arbeidscontract de schriftelijke vorm voor, maar het Bundesgerichtshof
heeft bij uitspraak van 3 september 2003104 bepaald dat de schriftelijke vormniet nodig
is voor de termijnstelling van slechts enkele aparte arbeidsvoorwaarden. Het BAG heeft
verder in enkele uitspraken van 2007 de voorheen ontwikkelde rechtspraak verlaten,
waarin nog sprake was van de noodzaak om een rechtvaardigende zakelijke grond te
leggen onder de termijnbepaling van aparte arbeidsvoorwaarden binnen het kernbe-
reik van een arbeidsovereenkomst. De nieuwemaatstaf is niet de Deeltijdwet (Teilzeit-
und Befristungsgesetz, TzBfG) geworden, maar de inhoudstoets van § 307 lid 1 BGB.105

De verbinding van afzonderlijke arbeidsvoorwaarden aan een termijn wordt niet aan
een controle onderworpen via de band van § 14 en volgende van de Deeltijdwet,
omdat de voorschriften van deze wet geen betrekking hebben op de voor een zekere
termijn overeengekomen gelding van arbeidsvoorwaarden.106 Het BAG heeft duidelijk
gemaakt dat sinds 1 januari 2002 overeengekomen, voorgedrukte, aan een termijn

101 BAG 30 juli 2008 – 10 AZR 606/07 – NZA 2008, p. 1173, Rn. 23.
102 BAG 30 juli 2008 – 10 AZR 606/07 – NZA 2008, p. 1173, Rn. 23; Jensen, Der Freiwilligkeitsvorbehalt

bei Entgeltleistungen, p. 88 e.v.
103 Basedow in: MüKo, § 307 BGB Rn. 53; Jensen, Der Freiwilligkeitsvorbehalt bei Entgeltleistungen,

p. 94.
104 BAG 3 september 2003, 7 AZR 106/03 NZA 2004, 255 = AP TzBfG § 14, Nr. 5.
105 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 203,p. 264; BAG 15 december 2011 – 7 AZR 394/

10, NZA 2012, 674.
106 BAG 15 december 2011 – 7 AZR 394/10, NZA 2012, 674; Lakies, 5 Kapitel, Rn. 182, p. 295.
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gebonden, afzonderlijke arbeidsvoorwaarden onderworpen zijn aan de inhoudscon-
trole van § 307 lid 1 BGB.107 Deze inhoudscontrole is niet uitgesloten op grond van
§ 307 lid 3 BGB. Onderwerp van de inhoudscontrole is niet de aan een termijn gebon-
den arbeidsvoorwaarde, maar de omstandigheid dat de arbeidsvoorwaarde aan een
termijn gebonden wordt als zodanig, dat wil zeggen de tijdelijke inperking op zich.108

Het BAG trekt hieruit de consequentie dat een binding van een afzonderlijke arbeids-
voorwaarde aan een termijn alleen dan op grond van § 307 lid 1, eerste volzin BGB
buiten toepassing moet worden verklaard, wanneer de onbillijke benadeling uit de
afspraken ter zake van de tijdelijkheid zelf voortspruit. De omvang van de aan een ter-
mijn gebonden arbeidsvoorwaarde is niet van doorslaggevende betekenis.

Voordat een beding over een arbeidsvoorwaarde die aan een termijn is gebonden, aan
de inhoudscontrole wordt onderworpen, moet worden vastgesteld of dit beding niet
afzonderlijk uitonderhandeld is in de zin van § 305 lid 1, derde volzin BGB. Dit zal
met name bij alsnog overeengekomen, aan een termijn gebonden, arbeidsvoorwaar-
den het geval zijn. Bij veranderingen in de overeenkomst gedurende een bestaande
arbeidsverhouding mag men er niet gevoeglijk van uitgaan dat deze daadwerkelijk
zijn uitonderhandeld. Ook afspraken over een tijdelijke wijziging van afzonderlijke
arbeidsvoorwaarden zijn alleen dan uitonderhandeld, wanneer de werkgever het
beding inhoudelijk serieus ter discussie heeft gesteld en hij aan de werknemer een
reële mogelijkheid daartoe heeft geboden.109 De onderhandelingssterkte van de werk-
nemer bij een bestaande arbeidsverhouding is niet principieel beter dan wanneer de
arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt gesloten, al is het maar
omdat de werknemer bij een wijziging van arbeidsplaats bij een andere werkgever
vaak daarin flink wordt belemmerd. Juridisch kan de werknemer weliswaar in beide
situaties de bedingen van een aan een bepaalde tijd gebonden wijziging van afzon-
derlijke arbeidsvoorwaarden afwijzen, maar sociaal-economisch zal zo’n afwijzing
zich, bij gebreke van alternatieven, zelden voordoen.110

Het BAG neemt, bij de beoordeling of de binding van afzonderlijke arbeidsvoorwaar-
den aan een termijn de werknemer onbillijk benadeelt in de zin van § 307 lid 1 BGB,
een omvangrijke afweging van de belangen van werkgever en werknemer in acht.
De werknemer heeft een te erkennen belang bij een ongelimiteerde en niet aan een
termijn gebonden afspraak over arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder de omvang
van de arbeidstijd en de omvang van de vergoeding voor zijn arbeidsprestatie. Ook
al zijn strikt genomen de bepalingen van de deeltijdwet (TzBfG) niet van toepassing
op de afspraken over het aan een termijn verbinden van arbeidsvoorwaarden, toch
geldt wel de aan deze wet ten grondslag liggende ratio dat de arbeidsovereenkomst
waarin geen enkele termijn voorkomt en die niet aan een termijn wordt gebonden,

107 BAG 14 januari 2004 – 7 AZR 213/03 – NZA 2004, 719.
108 BAG 27 juli 2005 NZA 2006, 40 en m.n. 46.
109 BAG 27 juli 2005 – 7 AZR 486/06, NZA 2006, 40; Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB Rn.

204, p. 235.
110 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB Rn. 204.
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het normaaltype is en dan de binding aan een termijn daarop de uitzondering vormt.111

Een binding aan een termijn is dan alleen billijk, wanneer zij door billijke belangen van
de werkgever gerechtvaardigd wordt. Typische onzekerheden van de werkgever, bij-
voorbeeld over de toekomstige behoefte aan arbeidskrachten, zijn hiervoor niet vol-
doende. Onzekerheden over de hoeveelheid in de toekomst gewenste werknemers
die nodig zijn voor het verrichten van arbeid, behoren tot het ondernemersrisico dat
niet afgewenteld mag worden op dewerknemer.112 Er zijn dus meer redelijke belangen
van de werkgever nodig om een tijdelijke arbeidstijdverlenging te rechtvaardigen.

Welke belangen van de werkgever rechtvaardigen dat enkele arbeidsvoorwaarden
voor een bepaalde periode aan een termijn worden gebonden, is nog niet definitief
opgelost.113 Uit de rechtspraak kunnen richtlijnen worden opgemaakt.
1. de vermeerdering van de arbeidstijd van 60 naar 100% van een voltijdse kracht

werd door het BAG als rechtsgeldig beding beschouwd. De door de tijdsbepaling
veroorzaakte benadeling is verweven met bijzonderheden als de bereikbarheid
van een school in de provincie, in het bijzonder met inachtneming van de verzor-
gingsopdracht van de bereikte tewerkstellingsbescherming ondanks wisselende
opkomst van leerlingen.114

2. De tijdelijke overdracht van werkzaamheden die op een iets hoger niveau waren
gelegen (in die zin dat zij op grond van de toepasselijke cao een trede in de loon-
groep hoger werden beloond) werd gerechtvaardigd bevonden door een – tijde-
lijke want slechts voor een korte periode gewenste – behoefte van de werkgever
om een aantal werknemers in te zetten voor een bepaalde en derhalve niet voort-
durende periode in een bepaald deel van het bedrijf.115

3. Een voor een bepaalde termijn geldende vermeerdering van de arbeidstijd van
50 naar 75% van de regelmatige arbeidstijd werd gerechtvaardigd geacht vanwege
een behoefte aan invallers.116 De omstandigheid dat de wekelijkse arbeidstijd met
meer dan 25% van de niet aan een termijn gebonden afgesproken arbeidsduur ver-
hoogd is, maakt naar het oordeel van het BAG de vermeerdering niet onbillijk
benadelend.117

Aan de transparantie van bedingen over de binding van de werknemer aan wijzigin-
gen van arbeidsvoorwaarden voor een bepaalde termijn stelt het BAG geen hoge eisen.
Als het tijdstip waarop de wijziging weer eindigt duidelijk en zonder vatbaar te zijn
voor misverstand is weergegeven, is er geen sprake van gebrek aan transparantie.118 Er
is kritiek op deze rechtspraak. Anders dan het BAG oordeelt, eist, volgens een aantal

111 BAG 15 december 2011 – 7 AZR 394/10, NZA 2012, 674 en m.n. 676.BAG 27 juli 2005 – 7 AZR 486/
04, AP BGB § 307 Nr 6 = NZA 2006, 40 en m.n. 46.

112 BAG 27 juli 2005 – 7 AZR 486/04, AP BGB § 307 Nr. 6 = NZA 2006, 40.
113 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307, Rn. 205.
114 BAG 27 juli 2005, NZA 2006, 40 en m.n. 47.
115 BAG 14 november 2007, NZA-RR 2008, 358 en m.n. 361.
116 BAG 8 augustus 2007, NZA 2008, 229 en m.n. 230.
117 BAG 8 augustus 2007 NZA 2008, 229 en m.n. 230.
118 BAG 2 september 2009, NZA 2009, 1253 en m.n. 1254 e.v.
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schrijvers119, het transparantieverbod van § 307 lid 1, tweede volzin BGB dat, naast
de duur, ook de omvang van en de grond voor de termijnbepaling van de afzonderlijke
arbeidsvoorwaarden wordt aangegeven. Zij erkennen overigens dat op grond van de
Duitse Deeltijdwet bij een termijnbepaling geen zakelijke grond aangegeven behoeft
te worden. Ook achten zij het juist dat bij termijnbepalingen geen onzekerheid bestaat
over de toekomstige uitoefening van hun rechten, zoals bij een herroepingsvoorbe-
houd. Desondanks kan een werknemer, die van zijn werkgever geen opgave van de
grond krijgt waarom de arbeidsvoorwaarde tijdelijk veranderd wordt, onder omstan-
digheden niet inschatten of een voldoende geldende grond bestaat voor de rechtvaar-
diging van een (tijdelijke) overeenkomst om een (of enkele) arbeidsvoorwaarde(n)
voor een bepaalde tijd te wijzigen. Ook wanneer door de rechter een inhoudstoets
aan de hand van § 307 BGB wordt verricht, bestaat het risico dat de werknemer op
grond van het beding ervan wordt afgehouden om een onvoldoende gemotiveerde
grond voor de tijdelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden aan de orde te stellen en
de onjuistheid of de ongerechtvaardigdheid ervan aan te voeren. In dat risico en door-
dat het beding waarin een arbeidsvoorwaarde tijdelijk wordt veranderd, de grond
voor dezemaatregel niet noemt, ligt de ongepaste benadeling vandewerknemer beslo-
ten. De werknemer moet de rechtvaardiging van de flexibilisering kunnen beseffen,
zo stellen deze schrijvers, vooral omdat een toets bij de uitoefening van de afspraken
waarin een arbeidsvoorwaarde voor een bepaalde tijd wordt gewijzigd, niet plaats-
vindt. Voor de werkgever hoeft het geen probleem te zijn om de werknemer in te lich-
ten over de gronden, omdat die gronden bij de werkgever al bekend zijn, vanaf het
moment van de afspraak met de werknemer. Strijd met het transparantiebeginsel kan
worden voorkómen door bijvoorbeeld formuleringen te gebruiken als “ter vervanging”
(van een andere werknemer) of “op grond van bedrijfsorganisatorische gronden” of
“om uit te proberen”, dit laatste ter uitvoering van een experiment of voor een proef-
periode.120

8.4.2.4.2 Beëindiging van afzonderlijke bedingen als wijzigingsvorm

De in de arbeidsovereenkomst overeengekomen beëindiging van afzonderlijke bedingen is alleen
toelaatbaar bij wijze van uitzondering. Zij wordt door BAG toegelaten in de gevallen waarin een
overkoepelende overeenkomst bestaat uit verscheidene afzonderlijke overeenkomsten en, bij
beschouwing van aard en inhoud van het totale contract, iedere deelovereenkomst, elk voor zich,
als zelfstandig deel moet worden beschouwd. Wanneer aan een afzonderlijke beding een eind wordt
gemaakt, mag dat niet leiden tot een ontduiking van dwingende bepalingen die verband houden
met de bescherming van de werknemer vanwege de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

121

Bovendien is de beëindiging van een deel van afzonderlijke arbeidsvoorwaarden alleen toelaatbaar,
wanneer zij in de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst rechtsgeldig
voorbehouden is. Zo’n deelbeëindigingsbeding is eigenlijk een herroepingsvoorbehoud met een
aangezegde datum (Ankundigungsfrist), die resp. op grond van § 308 Nr. 4 (bij werkgeverprestatie)
en § 307 BGB bij prestatie door de werknemer plaatsvindt.

122

119 Preis, Der Arbeitsvertrag II V 70, Rn. 86; Lembke, NJW 2010, 321 en m.n. 323; Lunk/Leder, NZA
2008, 504 en m.n. 508; Thüsing, Arbeitskontrolle im Arbeitsrecht, Rn. 279; Willemsen/Grau, NZA
2005, 1137 en m.n. 1142; Hohenstatt/Schramm NZA 2007, 238 en m.n. 243.

120 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 208b, p. 268.
121 BAG 13 maart 2007, NZA 2007, 563 en m.n. 565.
122 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 209.
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8.5 Wijziging naar Nederlands recht

In het Nederlandse arbeidsrecht wordt de bevoegdheid van de werkgever om arbeids-
voorwaarden eenzijdig te veranderen hoofdzakelijk geregeld in artikel 7:613 BW en
daarnaast in artikel 7:611 BW. Het eerste artikel bepaalt dat de werkgever, indien hij
met de werknemer (schriftelijk) een zogenoemd eenzijdige-wijzigingsbeding is over-
eengekomen, eenzijdig arbeidsvoorwaarden mag wijzigen, indien hij daarbij, kort
gezegd, een voldoende zwaarwichtig belang heeft. En verder bepaalt artikel 7:611
BW dat werkgever enwerknemer in hun onderlinge verhouding verplicht zijn zich als
goed-werkgever en goed-werknemer te gedragen. In het kader van een wijziging van
arbeidsvoorwaarden kan ook dit artikel 7:611 BWeen rol spelen,met inachtneming van
de gezichtspunten, die door de Hoge Raad in zijn arrest Stoof/Mammoet123 zijn weer-
gegeven. De vraag die in deze studie gesteld moet worden is of het bepaalde in artikel
7:236 en 7:237 BW (de grijze en zwarte lijst) en de open norm van artikel 6:233 BW
gevolgen zullen hebben voor de wijze waarop artikel 7:613 BW zal worden ingevuld.
Naar verwachting zal dit het geval zijn.

De Nederlandse wettelijke regeling van de algemene voorwaarden kent in de zwarte
noch de grijze lijst het veranderingsbeding zoals de Duitse § 308 aanhef en onder 4
BGB haar kent. Om twee redenen hoeft dat er niet aan in de weg te staan dat een ver-
anderingsbeding ook naar Nederlands recht onredelijk bezwarend zou kunnen zijn.
Allereerst heeft de regering ter gelegenheid van de totstandkoming van de zwarte
en grijze lijst opgemerkt dat uit het feit dat een beding niet op de zwarte en grijze
lijst voorkomt, nimmer een argument mag worden ontleend “ten betoge dat het niet
onredelijk bezwarend zou zijn” (in de zin van artikel 2 lid 2), ook niet wanneer het
vlak naast eenwel opgenomen beding zou liggen. De vraag in hoeverre niet onder de
zwarte en grijze lijst vallende bedingen onredelijk bezwarend zijn c.q. in hoeverre het
redelijk is de bewijslast daarbij om te keren, blijft steeds in volle vrijheid aan de rechter
ter beoordeling overgelaten.124 In dit verband kan niet onvermeld blijven dat de Con-
sumentenbond en de (toenmalige) Stichting Konsumenten Kontakt (SKK) voor-
stellen hadden gedaan de zwarte en grijze lijst aan te vullen.125 Hun voorstel luidde
om, naast een achttal andere voorbeelden, ook een beding in de grijze lijst op te nemen
dat de gebruiker het recht geeft de contractinhoud eenzijdig te wijzigen. De regering
heeft het voorstel afgewezen, onder de argumentatie dat het voor de consument
belangrijkste voorbeeld van een eenzijdige wijziging – het verschaffen van een andere
dan op ondergeschikte punten afwijkende prestatie – wordt bestreken door de grijze
lijst onder de letter c. Dit argument overtuigt mijns inziens nauwelijks.

123 HR 11 juli 2008, JAR 2008/204.
124 MvT Inv., artikel 235 (6.5.2A.3), Parlementaire Geschiedenis van het nieuw Burgerlijk Wetboek,

Kluwer, Deventer, 1990, p. 1652.
125 Parlementaire Geschiedenis van het nieuw Burgerlijk Wetboek, algemeen gedeelte van het

verbintenissenrecht, Kluwer, Deventer, 1990, artikel 236, p. 1657 en 1658.
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Op de eerste plaats valt immers op dat, in tegenstelling tot wat opgemerkt wordt bij
twee andere voorstellen van de Consumentenbond en SKK, door de regering niet het
argument wordt gebezigd dat niet in het algemeen gezegd kan worden dat het als
alternatief of ter aanvulling voorgestelde beding niet onredelijk bezwarend is. Voorts
is het recht om de prestatie eenzijdig te wijzigen, zeker in een duurovereenkomst,
van een ander kaliber dan het verschaffen van een andere prestatie.

Op de tweede plaats is het van belang eraan te herinneren dat bepalingen zoals het
Duitse recht kent in § 308 aanhef en onder 4 BGB, overgenomen zijn uit de EU-Richt-
lijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen. In de indicatief bedoelde bijlage die behoort bij
artikel 3 lid 3 van die richtlijn staat onder de letter j als onredelijk beding opgenomen
het beding dat de gebruiker van algemene voorwaarden de bevoegdheid verleent de
in de overeenkomst voorkomende bedingen eenzijdig zonder goede126 en in de over-
eenkomst opgenomen grond te veranderen. Zoals hierboven al is aangestipt, heeft de
Nederlandse wetgever de implementatie van de richtlijn onvoldoende zorgvuldig uit-
gevoerd. De richtlijn zelf is evenwel duidelijk.

8.5.1 Twee nieuwe eisen aan 7:613-gevallen

Indien aangenomen wordt dat de gebruiker van de algemene voorwaarden in een
arbeidsovereenkomst niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen zonder een
goede en in de overeenkomst opgenomen grond, kan, mede aan de hand van de Duitse
hierover ontwikkelde rechtspraak, vastgesteld worden dat de zwaarwichtige redenen
van artikel 7:613 BW aan twee nieuwe vereisten zullen moeten gaan voldoen. De eer-
ste eis, wanneer gevolg zal worden gegeven aan de in bij de Richtlijn 93/13 inzake
oneerlijke bedingen behorende bijlage genoemde grond (onder j), is dat de zwaar-
wichtige grond in de arbeidsovereenkomst zal moeten zijn opgenomen. Op dit punt
wordt verder, in de Duitse rechtspraak, aangenomen dat, wanneer de gebruiker van
algemene voorwaarden bij een behoorlijke en regelmatige bedrijfsvoering de veran-
derde prestatie al ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen overeen-
komen, de gebruiker zich niet op een rechtvaardigingsgrond voor een eenzijdige
wijziging van de arbeidsvoorwaarden kan beroepen.

De tweede eis is dat de zwaarwichtigheid meer zal moeten worden geconcretiseerd.
Spreekt de richtlijn nog van een goede, afdoende grond (“triftiger Grund”), de Duitse
rechtspraak gaat er vanuit dat een te breed geformuleerde wijzigingsbeding niet
toelaatbaar is en dat in het bijzonder onbeperkte wijzigingsbedingen niet toelaatbaar
zijn, voorts dat een beding dat enkel inhoudt dat veranderingen van de werknemer
gevergd kunnen worden zonder een verdere concretisering van de veranderingsgron-
den niet door de beugel kan en dat ook de enkel aangevoerde grond van dwingende
bedrijfseconomische gronden onvoldoende is.

126 De Duitse tekst van de bijlage spreekt over “triftiger Grund”.
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8.5.2 Flexibilisering arbeidsduur

In het Nederlandse arbeidsrecht is de vermindering en de vermeerdering van arbeids-
duurwettelijk geregeld inwat vroeger deWet aanpassing arbeidsduur (Waa) heette en
thans de Wet flexibel werken (Wfw).127 Regelmatig heeft de Nederlandse arbeids-
rechter zich uit moeten laten over vermindering of vermeerdering van arbeidsduur
op verzoek van de werknemer.128 De door de rechter toe te passen normen uit deWaa/
Wfw zijn de zwaarwegende belangen van de werkgever, die in de wet tamelijk con-
creet zijn uitgewerkt.129 Vervolgens speelt de redelijkheid en billikheid een rol bij de
spreiding van de uren. De Waa/Wfw vormt een wettelijke regeling die, wanneer zij
tussen werkgever en werknemer in de vorm van een beding zou zijn uitgewerkt, niet
veel meer zal zijn dan de weergave van de wettelijke regeling. Zo’n beding zal dus
toetsvrij zijn.

Slechts de werknemer kan een (op structurele verandering van arbeidsduur gericht)
verzoek doen op grond van de Waa/Wfw en de werkgever zal een verzoek tot ver-
meerdering van de arbeidsduur van de werknemer moeten regelen door middel van
overeenstemming en anders door een eenzijdig voorgenomen en doorgezette wij-
ziging. Een incidentele vermeerdering van de arbeidsduur die door de werkgever van
de werknemer verlangd zou worden, moet anders opgelost worden dan door toe-
passing van de Waa/Wfw.130 Stel dat de werkgever van de werknemer een inciden-
tele vermeerdering van de arbeidsduur (voor een aantal maanden) zou wensen en
deze ook in overleg met de werknemer voor bepaalde tijd zou willen afspreken, maar
dat de werknemer niet zal willen ingaan op de wens van zijn werkgever en de rech-
ter gevraagd moet worden de wens van de werkgever te beoordelen. Dan zal naar
Nederlands recht waarschijnlijk de door de Hoge Raad in het arrest Stoof-Mammoet131

ontwikkelde drietrapsraket daarop moeten worden toegepast. Dat betekent, kort
gezegd, dat de werkgever de aanleiding van de voorgestelde maatregel zal moeten
verduidelijken, de redelijkheid van het voorstel zal moeten aantonen en, ten derde,

127 Wet van 19 februari 2000, houdende regels inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur,
Stb. 2000, 114, zoals laatstelijk gewijzigd op 14 april 2015 i.w.tr. 1 januari 2016, onder de nieuwe
titel Wet flexibel werken (Wfw).

128 Ktr. Zwolle 12 oktober 2000, JAR 2000/231; ktr. Maastricht 2 februari 2001 (JAR 2001/149; ktr
’s-Hertogenbosch 5 maart 2002, JAR 2002/88; gerechtshof Arnhem 10 december 2002, JAR 2003/
70; ktr. Opsterland 4 februari 2003, JAR 2003/60; ktr. Enschede 18 september 2003, JAR 2003/
249; ktr. Delft 15 januari 2004, JAR 2004/226; ktr Geleen-Sittard 8 juli 2004, JAR 2004/229; ktr.
Enschede 29 juni 2004, JAR 2004/265; ktr. Haarlem 11 juli 2005, JAR 2005/182; gerechtshof
’s-Hertogenbosch 27 juni 2006, JAR 2006/283; ktr. Dordrecht 1 maart 2007, JAR 2007/147; ktr.
Almelo 28 december 2007, JAR 2008/41; ktr Gouda 21 februari 2008, JAR 2008/173; ktr. Almelo
2 december 2011, JAR 2012/20; ktr. Zaandam 8 december 2011, JAR 2012/29; ktr. Deventer 18 april
2013, JAR 2013/150.

129 De Wfw kent een nieuw zwaarwegend bedrijfsbelang ten aanzien van de wijziging van werktijd.
Het betreft “ernstige problemen op het gebied van veiligheid, van roostertechnische aard of van
financiële of organisatorische aard” (artikel 2 lid 11 Wfw).

130 Overigens komt ook de in 2014 aangepaste Waa onvoldoende tegemoet aan een incidentele
vermeerdering of vermindering, verlangd van de zijde van de werknemer, want zij regelt “slechts”
de mogelijkheid een structurele vermeerdering of vermindering sneller dan de in artikel 2 lid 3
Waa genoemde periode van twee jaar bij de werkgever aan te vragen.

131 HR 11 juli 2008, JAR 2008/204.
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dat aanvaarding van het voorstel door de werknemer van deze kan worden gevergd.
Voorbeelden in de Nederlandse rechtspraak zijn daar niet van. Indien de wettelijke
regeling van de algemene voorwaarden op het Nederlandse arbeidsrecht van toe-
passing zou zijn, zou, naar analogie van het Duits recht en het daarin ontwikkelde
transparantiebeginsel, de reden van de vermeerdering door dewerkgever aan dewerk-
nemer moeten worden duidelijk gemaakt. De werkgever zal bovendien voldoende
inzicht dienen te geven in de duur van de gevraagde vermeerdering. Ook zal de werk-
gever de lengte van duur van de vermeerdering moeten aangeven, waarbij de beoor-
deling van de aangevoerde ongepaste benadeling in de belangen van de werknemer
eerder in het voordeel van dewerkgever zou uitvallen, indien de vermeerdering van de
arbeidsduur van korte duur zou zijn. Indien de in het Duitse recht toegepaste toets van
de ongepaste benadeling in het Nederlandse recht zou worden overgenomen, direct
of als een verbijzondering van de in de EU-Richtlijn 93/13 genoemde goede trouw, dan
zou de in de rechtspraak aanvaarde afbouwstaffel bij een door dewerknemer te accep-
teren lagere functie in de probleemzone kunnen komen te verkeren.

8.5.3 De toekenning van een bonus naar Nederlands recht

Bij de toekenning van een bonus behoudt de werkgever zich vaak het recht voor haar
discretionair toe te kennen en ook de hoogte van de toegekende bonus discretionair
te bepalen. Tegelijkertijd wordt de toekenning van een bonus afhankelijk gesteld van
targets, behaald door de werknemer of door de gehele onderneming waarin hij werk-
zaam is danwel van beide in een bepaalde verhouding, of van de door de onderneming
of het gehele concern behaalde winst. Ook persoonlijke inzet kan een factor voor toe-
kenning van een bonus zijn.132 De intransparantie die kan voortvloeien uit enerzijds
de wens van de werkgever de bonus geheel naar zijn discretie toe te kennen en ander-
zijds de (door diezelfde werkgever) gestelde criteria waaraan een werknemer moet
voldoen om een bonus te verdienen plus de daaruit voortvloeiende objectieve ver-
wachting dat een bonus bij het voldoen aan die criteria daadwerkelijk zal worden
uitgekeerd133, zal, wanneer de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden van
toepassing zou worden, kunnen leiden tot een onbillijke benadeling of onredelijke
bezwarendheid. Dat kan, bij intransparantie, zelfs het geval zijn als de bonus zou wor-
den gezien als een loonbestanddeel. Dat laatste zal het geval zijn wanneer de bonus
onderdeel wordt van een beloningssysteem en de bonus van de totale beloning een
aanzienlijk deel vormt.

132 Gerechtshof Amsterdam 9 april 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:1094.
133 Zie over de toepassing van artikel 3:33 e.v. BW en bonus: E.I. Bouma en M.J Keuss, De discretionaire

bevoegdheid van de werkgever bij de weigering van bonussen of andere variabele beloningen, Tijd-
schrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) 2014 (8) p. 31 e.v.; zie over uitleg van een bonusbepaling en wat
partijen over en weer redelijkerwijs voor bepaalde zin daaraan mochten toekennen: Gerechtshof
Amsterdam 6 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2037.
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8.6 Vrijstelling van de verplichting arbeid te verrichten naar Duits recht

Een recht van de werknemer om de arbeid te verrichten en een daarmee correspon-
derende plicht van de werkgever om de werknemer te werk te stellen is in het Duitse
arbeidsovereenkomstrecht134 niet uitdrukkelijk geregeld. Een algemene erkenning van
het recht op arbeid vond pas plaats, na de inwerkingtreding van de Grondwet, door
een fundamentele beslissing van het BAG van 10 november 1955.135 Sinds deze uit-
spraak erkent het BAG in vaste rechtspraak en met instemming van de literatuur een
aanspraak van de werknemer op een daadwerkelijke tewerkstelling gedurende de
arbeidsverhouding. Rechtsdogmatisch wordt dit recht gemotiveerd met het zoge-
naamde algemene persoonlijkheidsrecht van de werknemer. Dit algemene persoon-
lijkheidsrecht is gebaseerd op § 2 lid 1 in verbindingmet § 1 van de Duitse Grondwet.136

Aan de erkenning van de plicht om de werknemer te werk te stellen ligt ten grondslag
dat de achting voor de werknemer en de waardering van de werknemer wezenlijk
afhangt van de door hem verrichte arbeid. En verder is de daadwerkelijke verrichting
van arbeid een wezenlijke mogelijkheid voor de ontvouwing van de geestelijke en
lichamelijke vaardigheden en daarmee voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Van het algemene recht van de werknemer op tewerkstelling in een arbeidsverhou-
ding die nog niet is opgezegd, moet het zogenaamde recht om gedurende de opzeg-
gingsperiode door te werken worden onderscheiden. Dit recht op werk gedurende
de opzeggingsbescherming wordt afgeleid van de §§ 611 en 613 BGB, in verbinding
met § 242 BGB. De tewerkstellingsaanspraak van de werknemer, wiens arbeidsover-
eenkomst is opgezegd, berust direct op de uit §§ 1 en 2 van de Grondwet in samen-
hang met § 242 BGB voortspruitende plicht om aan het belang van de werknemer
aan het werk te blijven tegemoet te komen.137 Alleen wanneer zwaarwichtige belan-
gen van de werkgever aan het recht op tewerkstelling in de weg staan, moet het recht
van de werknemer wijken. Een voorbeeld vormt het wegvallen van vertrouwen, maar
ook de onmogelijkheid om vervanging te vinden, gevaar voor overtreding van de
geheimhoudingsplicht, een te zware economische belasting en verder alle gronden
die een buitengewoon ontslag zouden kunnen rechtvaardigen.

134 Waarmee dus bedoeld is: Abschnitt 8, Einzelne Schuldverhälnisse, Titel 8 BGB: Dienstvertag.
(§§ 611 t/m 630).

135 BAG 10 november 1955, AP Nr. 2 zu § 611 BGB – Beschäftigungspflicht.
136 Artikel 2 (lid 1) GG (Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf Leben, körperliche Unver-

sehrtheit, Freiheit der Person] (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäβige Ordnung
oder das Sittengesetz verstöβt. Artikel 1 GG rt. 1 [Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte,
Grundrechtsbindung]: (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2 Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen
und unveräuβerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt. 3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollzie-
hende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

137 BAG 27 februari 1985, AP Nr. 14 zu § 611 BGB-Beschäftigungspflicht.
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De werknemer heeft geen recht op tewerkstelling en voortzetting van de arbeid, wan-
neer de werkgever ten gevolge van een tussen de werknemer en de werkgever over-
eengekomen vrijstellingsbeding van zijn plicht bevrijd is. Tijdens deze opschorting
(“Suspendierung”) blijft de arbeidsverhouding in stand, maar de rechten en plichten
uit de arbeidsverhouding komen geheel of gedeeltelijk tot stilstand. Het concurren-
tiebeding en de geheimhoudingsplicht blijven in stand. De vraag is vooral of en in
welke omvang een vrijstelling van arbeid eenzijdig door de werkgever opgelegd kan
worden en in hoeverre de plicht om tewerk te stellen door een overeenkomst tus-
sen werkgever en werknemer opgeheven kan worden.

In de literatuur lopen de meningen uiteen. Sommigen zijn van mening dat bij de aan-
wezigheid van een zakelijke (lees: gewichtige) grond het vrijstellingsbeding principieel
ontoelaatbaar is, anderen stellen zich op het standpunt dat een vrijstellingsbeding
niet toelaatbaar is.138 Ook de rechtspraak is verdeeld. De ene rechter acht een beding
toelaatbaar dat de werkgever de bevoegdheid geeft de werknemer vrij te stellen van
de verrichting van arbeid in een opgezegde arbeidsverhouding, onder doorbetaling
van zijn loon tot het einde van de dienstbetrekking.139 Anderen daarentegen zijn van
mening dat een vrijstellingsbeding leidt tot een onbillijke benadeling van de werkne-
mer in de zin van §§ 307 lid 1 eerste volzin en lid 2Nr.1 BGB.140 Dit laatste geldt tenmin-
ste, wanneer vrijstelling niet alleen slechts binnen een korte opzegtermijn plaatsvindt,
maar de vrijstelling door voldoende gewichtige belangen van de werkgever gerecht-
vaardigd wordt en dit ook in het beding tot uiting komt. De enkele opzegging en het
naderend eind van de arbeidsovereenkomst vormen onvoldoende reden, omdat een
zakelijke grond is vereist. Een toereikende motivering kan zijn dat de werknemer niet
langer welkom is vanwege een mogelijk contact met bedrijfsgeheimen.141

De norm van de zakelijke grond is strenger wanneer het gaat om de op-non-actief-
stelling van een werknemer in het geval dat de arbeidsovereenkomst nog niet is
opgezegd. Wil de werkgever voor die situatie een vrijstellingsregeling treffen, dan is
dat, met inachtneming van de in beginsel voor de werknemer bestaande aanspraak
op tewerkstelling, slechts mogelijk wanneer de vrijstelling noodzakelijk is in bijzon-
dere gevallen.142

8.6.1 Tewerkstelling naar Nederlands recht

Uit een in 2014 gepubliceerd onderzoek blijkt dat de vordering tot opheffing van de
op-non-actief-stelling van de werknemer in afwachting van een beslissing van UWV
of kantonrechter in ruwweg twee derde van de gevallen door de rechter wordt

138 Fischer, NZA 2004, 233 en m.n. 235; Hümmerich, NZA 2003, 753.
139 LAG München, 7 mei 2005, LAGE § 307 BGB 2002, nr. 2.
140 ArbG Franfurt am Main 19 november 2003, NZA-RR 2004, 409 en m.n. 410; ArbG Stuttgart

18 maart 2005, 26 Ga 4/05, niet gepubliceerd; ArbG Berlin 4 februari 2005 – Ga 1155/05, niet
gepubliceerd; ArbG Bochum – 5 Ga 46/04, niet gepubliceerd.

141 Thüsing, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, Rn. 306, p. 121.
142 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, AGB-Kontrolle § 307 Rz. 45; Preis II F Rz. 15 e.v.
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gehonoreerd.143 Het maakt een gering verschil of de werknemer op non-actief is
gesteld vooruitlopend op een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen (75%)
of vanwege andere dan bedrijfseconomische redenen (67%).

Bij de bedrijfseconomische gronden speelt in een groot aantal gevallen de door de
werkgever aangevoerde omstandigheid dat de functie van de werknemer(s) is ver-
vallen een grote rol. Onderzocht wordt of de functie daadwerkelijk is vervallen.144

Slechts in één geval wordt door de rechter de norm van het goed-werkgeverschap
en goed-werknemerschap specifiek genoemd en uitgewerkt.145 In de andere gevallen
wordt gewerkt met afzonderlijke factoren, zoals de omstandigheid dat de op-non-
actief-stelling diffamerend is en dat een kans bestaat op afwijzing van het gevraagde
ontslag.146 Ook wordt de norm van de zorgvuldigheid opgevoerd. De afweging tussen
het belang van de werkgever en het belang van de werknemer is niet geheel een-
duidig. In het ene geval wordt vanuit het belang van de werknemer gedacht en het
zwaardere belang van de werknemer bij het solliciteren vanuit een actieve arbeids-
situatie benadrukt, in het andere geval wordt het belang van de werkgever voorop-
gesteld en van hem een redelijke en zwaarwegende grond verlangd.147 De door de
werknemer aangevoerde omstandigheid dat de functie is gesplitst, maar dat de
werkzaamheden niet zijn komen te vervallen, althans dat de taken feitelijk nog zijn
blijven bestaan, maar slechts anders zijn verdeeld binnen de organisatie, zijn omstan-
digheden die sterk in het voordeel van de werknemer spelen. Wanneer niet komt vast
te staan dat de functie van de werknemer daadwerkelijk is vervallen, maakt de werk-
nemer een grote kans dat de vordering wordt toegewezen.148 Bij de niet-bedrijfseco-
nomische gronden komt het beeld naar voren dat de rechters vrijwel altijd de norm
van goed-werkgeverschap ex artikel 7:611 BW hanteren en dat de werkgever die een
werknemer op-non-actief stelt enkel omdat hij een ontslag nastreeft, onvoldoende
belang heeft bij de op-non-actief-stelling.149

Ook al lijken de uit de rechtspraak te destilleren resultaten naar Duits recht en naar
Nederlands recht dicht bij elkaar te liggen, toch is er (groot) verschil in uitgangspunt.150

Voor het Duitse recht geldt dat een voor de werkgever bestaande mogelijkheid de

143 G.C. Boot en S.H. Bokx-Boom, Het recht op tewerkstellng, TRA 2014/41, p. 5.
144 Ktr. Haarlem 29 juli 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD8957.
145 Ktr. Alkmaar 18 juni 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BX6342.
146 Rb. Rotterdam 4 februari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BX6342.
147 Ktr. Alkmaar 18 juni 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BX6342.
148 G.C. Boot en S.H. Bokx-Boom, Het recht op tewerkstelling, TRA 2014/41, p. 4 e.v.
149 G.C. Boot en S.H. Bokx-Boom, Het recht op tewerkstelling, TRA 2014/41, p. 5 e.v. Een verstoorde

arbeidsverhouding, een vertrouwensbreuk, onrust op de werkvloer, onmin met collega’s en gesteld
disfunctioneren worden als onvoldoende zwaarwegend beschouwd. Argumenten die wel slagen
zijn een onwerkbare situatie bij terugkeer van een directeur, het feit dat de onderneming inmiddels
door een derde wordt gedreven, de aanstaande ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij een
beschikking van diezelfde dag en de omstandigheid dat de werknemer te lang heeft gewacht met
het instellen van zijn vordering tot wedertewerkstelling.

150 Zie ook Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht,
Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993, p. 62 e.v.
enheruitgave onder dezelfde titel, 1999, p. 77, waar Heerma van Voss schrijft dat de Hoge Raad
achterloopt op Duitsland ter zake erkenning van het recht op tewerkstelling.
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werknemer vrij te stellen van arbeid zonder een zakelijke grond, zozeer afwijkt van
de in de Grondwet neergelegde aanspraak op tewerkstelling, dat daarin alleen al een
benadeling van de werknemer in de zin van § 307 lid 2 Nr. 1 BGB kan worden gevon-
den. In de Nederlandse situatie dient nog steeds als uitgangspunt het arrest van de
Hoge Raad uit 1965.151 Overwogen werd daarin dat het antwoord op de vraag wat van
een werkgever mag worden verwacht ter zake verschaffing van de arbeid, gevonden
moet worden in de thans heersende opvattingen en dat er geen algemene regel vast
valt te stellen. De Hoge Raadwilde in elk geval in 1965 nog niet de algemene regel aan-
vaarden dat dewerkgever steeds gehouden is dewerknemer in voldoendemate arbeid
te verschaffen, tenzij het van hem om persoonlijke of zakelijke redenen niet kan wor-
den gevergd de werknemer de bedongen arbeid te laten verrichten. Deze regel (ja,
tenzij…) zou inmiddels, indienwordt geredeneerd vanuit een bestaand grondwettelijk
persoonlijkheidsrecht of een grondwettelijk recht op arbeid, wel kunnen gelden. Voor
wat betreft het algemeen persoonlijkheidsrecht heeft, sinds 1965, wel een belangrijke,
maar nog niet in het Nederlandse arbeidsrecht benutte, ontwikkeling plaatsgevonden.
De Nederlandse regering wees op het Duitse algemene persoonlijkheidsrecht, en op
de invloed ervan op de in Nederlands erkende grondrechten, bij de bespreking van
het informationele zelfbeschikkingsrecht.152 Van een beïnvloeding door het Duitse
recht lijkt sprake te zijn geweest, zo schrijft de regering153, in een (toen nog: recent)
arrest van de Hoge Raad, waarin het recht om te weten vanwelke ouders men afstamt
in principiële zin werd erkend.154 In dit arrest nam de Hoge Raad tot uitgangspunt
een “aan grondrechten als het recht op respect voor het privéleven, het recht op vrij-
heid van gedachte, geweten en godsdienst en het recht op vrijheid van meningsui-
ting ten grondslag liggend algemeen persoonlijkheidsrecht”.155 In de Duitse Grondwet
–waar de conclusie van de A-G bij dit arrest naar verwees – is dit recht in algemene zin
omschreven als het recht van een ieder op ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Het
gaat om een recht dat onlosmakelijk met de persoonlijkheid van het individu is ver-
bonden.156 Bij de beoordeling van de onbillijke benadeling van de werknemer door de
weigering van de werkgever arbeid te laten verrichten, ligt de nadruk dan op de door
dewerkgever aan te voeren rechtvaardigingsgrond ter doorbreking van de beide sterke
grondrechten van de werknemer.

151 HR 26maart 1965, NJ 1965, 163 (Walsweer/Acmesa). Weliswaar heeft de Hoge Raad in Chelbi/Klene
(HR 12 mei 1989, NJ 1989, 901), in een zeer bijzondere situatie van een nietig ontslag, waarbij de
werknemer al niet in een vroeg stadium tewerkstelling had gevorderd, de toets aan goed-werk-
geverschap aanvaard, maar de Raad rept nog steeds niet van meer dan van een werkgever die de
mogelijkheid van hervatting van de bedongen of van andere passende arbeid openhoudt.

152 In het kader van privacywetgeving, Kamerstukken II 1997/98, 25 892 nr. 3, p. 10.
153 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 10.
154 HR 25 april 1994, NJ 1994, 608 (Valkenhorst).
155 Zie over de vrijheid van meningsuiting van werknemers ook E. Verhulp, Vrijheid van menings-

uiting van werknemers en ambtenaren (diss.), in de reeks Sinzheimer Sociale Monografieen, Sdu,
Den Haag, 1996.

156 Zie ook: HR 6 januari 1995, NJ 1995, 422 (het zogenoemde Paroolarrest).
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Zou ook in de toekomst de Hoge Raad blijven bij zijn benadering van de bijzondere
omstandigheden per concreet geval, dan kan een ontwikkeling die eruit bestaat dat
artikel 6:245 BW geschrapt wordt en de wettelijke regeling van de algemene voor-
waarden en dus ook de toets van de onredelijke bezwarendheid van toepassing wordt
op het recht op tewerkstelling, leiden tot een concretisering van de onbillijke bena-
deling van de werknemer. De toets van onbillijke benadeling stamt van oorsprong uit
de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen.157 De concretisering is noodzakelijk
op grond van het transparantiegebod van de EU-Richtlijn.158 Meer in het bijzonder zal
de onbillijke benadeling gelegen kunnen zijn in de belemmering voor de werknemer
te solliciteren vanuit een (nog) bestaand dienstverband. Met de honorering van dit
belang kan ook voorkomen worden dat de werknemer wordt verleid de waarheid
geweld te doen, door tijdens een sollicitatie te melden dat hij nog actief werkzaam is.
De tweede onbillijke benadeling is gelegen in het verlies aan mogelijkheden omvanuit
een bestaande arbeidsverhouding verweer te voeren tegen het voorgenomen ontslag.
De derde onbillijke benadeling zal de diffamerende werking van een vrijstelling en de
daarmee voor collega-werknemers zichtbare verwijdering uit de onderneming kun-
nen zijn. De door het transparantiegebod gevergde concretisering houdt in dat de
werkgever zijn gerechtvaardigde belang bij het opzijzetten van de drie genoemde
werknemersbelangen aantoont, maar ook een daarnaast nog mogelijk eigen belang
kan aanvoeren dat hij, bijvoorbeeld, de werknemer niet langer deelgenoot wil laten
zijn van bedrijfsgeheimen.

8.7 Een hoofdstuk apart: de arbeidsduur en de arbeidstijd naar Duits recht

In beginsel is in Duitsland de regeling van de duur van de arbeid (de arbeidsduur of
arbeidstijd, in enkelvoud, te onderscheiden van de arbeidstijden ofwel werktijden,
verder arbeidstijdpatronen159) onderwerp van vrije onderhandeling, waarbij de
Arbeidstijdenwet en de cao mede de grenzen bepalen. Op grond van de Nachweis-
gesetz (NachwG) behoort de overeengekomen arbeidsduur tot de schriftelijke vast te
leggen arbeidsvoorwaarden. Wordt in een arbeidsovereenkomst niets afgesproken
over een regeling van de arbeidsduur en blijkt de arbeidsduur ook niet uit andere
omstandigheden, dan geldt op grond van § 3 van het Arbeitszeitgesetz (ArbZG) de
wettelijk toelaatbare hoogste arbeidsduur als overeengekomen arbeidsduur. De dage-
lijkse arbeidstijd van de werknemer mag niet langer dan 8 uur duren. Zij mag tot 10
uur per dag worden verlengd, wanneer binnen zes kalendermaanden of 24 weken
gemiddeld 8 uur per dag niet overschreden wordt. Voor arbeid op basis van oproep
is van belang dat § 12 van de Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) in de leden 2 en 3
bepaalt dat, wanneer een bepaalde duur van de wekelijkse en dagelijkse arbeidstijd
niet vastgelegd is, een wekelijkse arbeidstijd van 10 uur geldt en dat een dagelijkse
arbeidstijd van ten minste aansluitend 3 uur als overeengekomen geldt.

157 Voor het Duitse recht neergelegd in § 307 lid 2 Nr. 1 BGB.
158 § 307 lid 1, tweede volzin BGB voor het Duitse recht.
159 W.L. Roozendaal, Flexibel verlof en flexibel werken, TRA 2012/26, wijst er terecht op dat dit woord

in de Arbeidstijdenwet (artikel 4:1a Atw) gebruikt wordt voor werktijden.
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8.7.1 Ongepast benadelend?

Naast omvang en onderwerp van de arbeidsprestatie van de zijde van de werknemer
en de door de werkgever daartegenover te verrichten tegenprestatie in de vorm van
de betaling van loon, behoort ook de arbeidsduur tot de kernbedingen. In elk geval
voor de ambtenaar heeft het BAG vastgesteld dat door de wijze waarop de regeling
de duur van de arbeid vaststelde, sprake is van een kernprestatie.160 Het gevolg daar-
van is dat de arbeidsduur niet onderhevig is aan de inhoudstoets van § 307 lid 3 BGB,
maar alleen aan de transparantiecontrole op grond van het bepaalde in § 307 lid 1
tweede volzin BGB. De rechtspraak van BAG kent evenwel uitzonderingen op deze
regel. Wanneer de werkgever zich het recht voorbehoudt tot verandering van arbeids-
duur, wordt dit wèl onderhevig aan demaatstaf van de onbillijke benadeling ingevolge
§ 307 BGB . En aan de hand van het specifieke geval van de arbeid op afroep is BAG tot
een ander oordeel gekomen.161

Op grond van het bepaalde in § 12 van de Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) is
alleen de vastlegging van het minimum aan duur van de wekelijkse en de dagelijkse
arbeidstijd vereist. Werkgever en werknemer kunnen geldig overeenkomen dat de
werknemer bovenop de overeengekomen minimumduur van de arbeidstijd werk op
afroep moet verrichten. De duur van de arbeidstijd bij de overeenkomst van arbeid
op afroep, waarbij de werkgever eenzijdig bepaalt voor hoeveel uur hij de werkne-
mer oproept, mag niet meer bedragen dan 25% van de overeengekomen wekelijkse
minimumarbeidstijd.162 Op overeenkomstige wijze bedraagt bij een overeenkomst
over vermindering van de overeengekomen arbeidstijd het volume van 20% van de
arbeidstijd. Bij het Bundesverfassungsgericht heeft de grens van 25% geen bekoring
kunnen wekken.163 In beginsel bestaat er geen recht voor de werkgever om door mid-
del van het zogenoemde directierecht (ofwel de instructiebevoegdheid) de omvang
van de arbeidstijd eenzijdig te veranderen.164 Dat kan anders zijnwanneer aan dewerk-
gever zo’n recht in de individuele arbeidsovereenkomst is toegekend.

Op grond van al oudere rechtspraak van het BAG moet een arbeidsrechtelijke regeling die de werk-
gever het recht geeft de vastgelegde arbeidstijd later eenzijdig naar behoefte te beperken of te ver-
hogen, gezien worden als een objectief omzeilen van dwingende voorschriften van ontslagrecht
en ontslagbeschermingsrecht. Zij is op grond van § 134 van het BGB nietig.

165
De hierboven ver-

melde rechtspraak met de percentages 20 en 25 is daarvoor in de plaats gekomen.

160 BAG 14 maart 2007, NZA 2008, 45.
161 BAG 7 december 2005, NZA-RR 2006,423 en m.n. 428; BAG 14 augustus 2008, NZA-RR 2008, 129

en m.n. 133 e.v.
162 BAG 7 december 2005, NZA 2006, 423. Zie ook Preis/Roloff ZfA 2007, 43 en m.n. 64 e.v.; Preis/

Lindeman, NZA 2006, 632 e.v.; kritisch Lakies, AGB im Arbeitsrecht, Rn. 486; Benecke, AuR 2006,
337 en m.n. 339 e.v.; ook kritisch: BVerfG 23 november 2006, NZA 2007, 85 en m.n. 86

163 BVerfG 23 november 2006, NZA 2007, 84.
164 Staudinger/Richardi, § 611 BOB Rdnr. 335; ErfK/Preis, § 611 BGB Rdnr. 817.
165 BAG 12 december 1984, AP Nr. 6 zu § 2 KSchG1969 + NJW 1985, 2151.
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8.7.2 Arbeidsduur, directierecht en cao

Discussie bestaat over het antwoord op de vraag in hoeverre de werkgever op grond
van het directierecht de arbeidsduur eenzijdig kan veranderen, wanneer een cao
hem daartoe machtigt. Geeft een cao-bepaling de werkgever het recht eenzijdig de
arbeidsduur boven op de in de cao vastgelegde regelmatige wekelijkse arbeidsduur,
in een ook bij cao voorgeschreven kader, te verlengen en vervolgens weer te ver-
korten, dan heeft het BAG daar geen algemeen juridisch bezwaar tegen. Met name
acht zij zo’n regeling in overeenstemming met de wet.166 Daartoe overweegt het
BAG dat specifiek in § 15 lid 2 van het Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) de werk-
gever gemachtigd wordt de arbeidsduur van zijn werknemer onder de in dat voor-
schriften genoemde voorwaarden eenzijdig te veranderen. Maar daarenboven heeft
te gelden dat ook de partijen bij een cao aan de wet gebonden zijn.167 Het directierecht
kan de onvolledigheid van de arbeidsovereenkomst alleen binnen zijn grenzen en
niet daarbuiten opvullen.168 Dus kunnen ook bij door de cao verleende machtigingen
niet de eisen van het ontslagrecht buiten werking worden gesteld. De grens is in de
eerste plaats de omzeiling van de bescherming die de werknemer geboden wordt bij
zogenoemde veranderings- ofwel wijzigigingsontslagen. Op de tweede plaats is van
belang de in werkende, op de beroepsvrijheid georiënteerde uitlegging van § 12 lid 3
van de TzBfG. Regelingen over de dagelijkse enwekelijkse arbeidsduur en de vooraan-
kondigingstermijn zijn substantieel. Bandbreedten van meer dan 50% zijn niet toelaat-
baar, omdat ze niet meer verenigbaar zijn met het doel van de genoemde paragraaf.
Het moet daarentegen wel toelaatbaar zijn een gemiddelde arbeidsduur overeen te
komen, alleen al omdat anders geen totaal aantal uren per jaar aan arbeidsduur over-
eengekomen kan worden. Dat zou een bijzonderheid zijn waarvan niet aangenomen
mag worden, dat zij door de wetgever is nagestreefd.169

Omstreden is of in een individuele arbeidsovereenkomst een langere arbeidsduur mag
worden overeengekomen dan een toepasselijke cao regelt.170 Beantwoording van de
vraag hangt niet af van toepassing van het gunstigheidsprincipe op grond van § 4 lid 3
TVG.171 Tegen een begrenzing door de cao en voor individuele afspraken wordt naar
voren gebracht dat alleen maar vanuit het gezichtspunt van een individuele werkne-
mer beoordeeld kan worden of een langere arbeidstijd en daarmee ook een kortere
arbeidstijd voor de werknemer gunstiger is.172 De grens wordt dan ook gevonden in
de vraag of de lengte van de arbeidsduur de gezondheid van de werknemers schaadt.
De Arbeidstijdenwet is ingevoerd met het doel om op dat belang te letten.173

166 BAG 26 juni 1985, DB 1986, 132; BAG 10 juli 2003, AP Nr. 6 zu § 9 TVAL II; ArbR-BGB/Schliemann,
§ 611 BGB,Rdnr. 634.

167 ErfK/Preis, § 611 BGB Rdnr. 818; MünchArbR/Blomeyer, § 48 Rdnr. 136.
168 Thüsing, E. Einzelne Klauseln, Rn. 130, p. 52/53.
169 Annuβ/Thüsing-Jacobs, 2. Aufl. 2006, § 12 TzBfG, Rdnr. 60; Kittner/Daubler/Zwanziger, § 22 TzBfG,

Rdnr. 20; Kliemt, NZA 2001, p.70.
170 Wiedemann/Wank, § 4 TVG Rdnr. 479 e.v.; Buchner, RdA 1990, 1 m.n. 8 e.v.
171 Joost, ZfA1985, 173 e.v.
172 MünchArbR/Berkowsky, § 48 Rdnr. 118 e.v.
173 Thüsing, E. Einzelne Klauseln, Rn. 131, p. 53.
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Ten slotte is nog omstreden of het voor een werknemer gunstiger is dat aan de
werknemer in een individuele arbeidsovereenkomst een keuzerecht is ingeruimd,
terwijl in de cao een strakke norm is opgenomen. Daarbij kan een afweging tussen de
vrijheid van de cao-partijen om cao-afspraken te maken enerzijds en de beroeps-
vrijheid van de werknemer anderzijds ertoe leiden dat het evenwicht op grond van
de gunstigheid voor de werknemer niet van toepassing is, omdat de partijen bij de
cao de speelruimte van de autonomie van partijen in zoverre kunnen begrenzen dat
het bij de cao-regeling blijft.174

8.7.3 Arbeidstijdspatronen (werktijd) naar Duits recht

Naast de arbeidsduur staan de arbeidstijdpatronen, voorheenwel de arbeidstijd of de
werktijd genoemd. Anders dan bij de arbeidsduur gaan de arbeidspatronen, bijvoor-
beeld in de vorm van dienstroosters, de individuele werknemer in tweeërlei opzicht
veel directer aan. De werknemer merkt het bestaan van dienstroosters en diensturen
iedere dag dat hij werkt. De invulling van de dagelijkse arbeid en de dagelijkse och-
tend-, middag- of avonddiensten zijn, veel meer dan bij de arbeidsduur, onderwerp
van gesprek tussen de individuele werknemer zelf en zijn (directe) leidinggevende.
Kenmerkend is immers dat dienstroosters vanwege de sterke verbondenheid aan de
aard en bedrijvigheid van elke individuele onderneming, alleen in hun algemeenheid
in de cao zijn geregeld.175 De werknemer is in beginsel – vaak in verregaande mate –

niet in staat invloed uit te oefenen op de dienstroosters. In het Duitse recht wordt dat
door het medezeggenschaprecht van de ondernemingsraad (OR) gecompenseerd.
Deze inmenging van de OR noopt de werkgever tot inachtneming van de behoeften
en benodigdheden van alle werknemers tezamen. De voorrang van de cao boven het
recht van de OR doet zich niet vaak voor, omdat dienstroosters door hun grote diver-
siteit, die vaak verschilt per bedrijf, in het algemeen niet door een cao geregeldworden.

Ontbreekt een cao of een in de individuele arbeidsovereenkomst gemaakte afspraak176,
dan kan de arbeidstijd door de werkgever op grond van zijn Weisungsrecht eenzij-
dig vastgelegd worden.177 De bevoegdheid van de werkgever tot uitoefening van het
instructierecht/directierecht wordt begrensd door de redelijkheid en billijkheid. Dat
houdt in het geval van het directierecht in dat de essentiële omstandigheden van
het geval worden afgewogen en dat met de belangen van beide partijen gepast reke-
ning wordt gehouden.178 Volgens het BAG behoort tot de instructiebevoegdheid van de
werkgever zowel de bepaling van het begin en het einde van de dagelijkse arbeidstijd

174 Wiedemann/Wank, § 4 TVG Rdnr. 498.
175 Staudinger/Richardi, § 611 BGB Rdnr. 337.
176 De afgrenzing ten opzichte van de cao is niet de enige. Zij wordt ook gevormd door de medezeg-

genschap van de OR, de naar Duits recht wettelijke vertegenwoordigers van de werknemer.
177 BAG 15 september 2009 – 9 AZR 757/08 – NZA 2009, 1333; BAG 17 juli 2007 – 9 AZR 819/06 – NZA

2008, 118; BAG 23 september 2004, NZA 2005, 359.
178 BAG 13 april 2010 – 9 AZR 36/09 – n.g. en BAG 21 juli 2009 – 9 AZR 404/08 – NZA 2009, 1369, en

m.n. 1372.
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als ook de indeling van de pauzes en ook de inhuring van ploegendiensten, evenals de
opstelling van roosters of het aantal van de elkaar opvolgende nachtploegdiensten.179

De werkgever kan verder, in het kader van de in zijn bedrijf bestaande gebruikelijke
arbeidstijd, op grond van het directierecht dewekelijkse arbeidstijd over dewerkdagen
verdelen en het begin en het einde van dagelijkse arbeidstijd als ook de pauzes vast-
leggen.180 De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een beding opnemen dat de
arbeidstijd ingericht kan worden naar de noden van het bedrijf van de werkgever. Bij
een zo vergaande bevoegdheid past evenwel een begrenzing, te weten voor zover een
zo lange arbeidstijd nog van de werknemer kan worden gevergd.181 Zo’n beding in de
arbeidsovereenkomst geeft de werkgever de mogelijkheid de arbeidstijd aan te passen
aan de eisen van het bedrijf en ook een wisseling door de werknemer van de ploeg
waarin hij is ingedeeld voor te schrijven. Heeft de in het bedrijf gebruikelijke arbeids-
tijd over een tijdruimte van zeven jaar bestaan, dan is zij niet zodanig gevestigd dat
ze individueelrechtelijk alleen nog maar door veranderings- ofwel wijzigingsontslag
aangepast kan worden.182 Veranderingen in de in het bedrijf gebruikelijke arbeidstijd,
bijvoorbeeld de invoering van een tweeploegendienst, kunnen voor de werknemer
ook uit een afspraakmet de OR (“Betriebsvereinbarung”) voortvloeien. De afspraak van
de gelding van een voortdurende in het bedrijf gebruikelijke arbeidstijd in de arbeids-
overeenkomst is niet in strijd met het transparantieverbod volgens § 307 lid 1 tweede
volzin BGB en benadeelt de werknemer ook niet onbillijk op grond van § 307 lid 1, eer-
ste volzin BGB.183 Op de werkgever rust, op grond van § 315, lid 3, eerste volzin BGB en
§ 106 lid 1 van de Gewerbeordnung de bewijslast van de billijkheid van zijn besluit.184

8.7.4 Overuren naar Duits recht

Zowel de beoordeling van de door de werkgever aan de werknemer opgelegde ver-
plichting overuren te maken als ook de beloning daarvan vallen onder de toets van
§ 305 e.v. De verplichting om overuren te maken wordt beschouwd als een nevenaf-
spraak die bestaat naast de kernafspraken. Zij is onderhevig aan de toets van de onge-
paste benadeling, omdat de eigenlijke verplichting tot het verrichten van de arbeids-
prestatie veranderd wordt. Bedingen die overwerk regelen grijpen in in het bereik van
de arbeidsovereenkomst en zijn alleen gepast wanneer de belasting van dewerknemer
wordt gecompenseerd.185 De beloning van overuren is daarentegen als kernprestatie
vrij van de inhoudstoets 186, maar zij valt wel onder het transparantiegebod.187 Voor de

179 BAG 23 juni 1992, AP Nr. 1 en BAG 19 juni 1985, DB 1986, 132.
180 LAG Kiel, 30 april 1998 – 4 Sa 490/97, n.g.; Lakies, AGB im Arbeitsrecht 2006, Rdnr. 468.
181 LAG Hamm, 30 juni 1994, LAGE § 611 BGB, Direktionsrecht Nr. 17.
182 LAG Stuttgart, 28 oktober 1991, LAGE § 77 BetrVG 1952, Nr. 16.
183 LAG Hamburg, 22 juni 2004 -1Sa 52/03, n.v., kenbaar uit Thüsing Rn. 132.
184 BAG 21 juli 2009 – 9 AZR 404/08 – NZA 2009, 1369 en m.n. 1372.
185 HIWK-Gotthardt, Anh. §§ 305-310 BGB Rn. 39; Lakies, AGB im Arbeitsrecht, n. 702; WorzaUa,

Sonderbeilage zu NZA Heft 3/2006, 122, 128 e.v.; Thüsing/Leder, BB 2005, 1563, 1570; SU (bonin
p. 273 noot 564.

186 BAG 16 mei 2012 -5 AZR 331/11- NZA 2012, 908.
187 BAG 17 augustus 2011 – 5 AZR 406/10- NZA 2011, 1335.
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werknemer moet het duidelijk zijn welke overuren nog onder het voor de gewone
arbeid overeengekomen brutoloon vallen, zodat hij op basis daarvan de tegenwaarde
van boven de overeengekomen uren uitstijgende overuren kan bepalen.188 De werk-
gever dient bij de uitvoering van een in de arbeidsovereenkomst opgenomen recht om
de werknemer eenzijdig op te dragen overuren te verrichten, een redelijke en billijke
aankondigingstermijn in acht te nemen. De bedoeling daarvan is het de werknemer
mogelijk te maken, op een manier die van hem gevergd kan worden, zich in te stellen
op een voor die tijd niet vastgesteld gebruik van zijn arbeidskracht. Een beding dat de
werknemer verplicht overuren te maken al naar gelang de werkgever dat wenst, en
zonder een nadere precisering, is ongepast nadelig.189 Dat geldt ook voor een beding
dat bepaalt dat het brutoloon van toepassing is op de noodzakelijkerwijs te maken
overuren.190

Mehrarbeit.
Het Duitse recht kent ook het verschijnsel van de Mehrarbeit. Dat is geen overwerk maar betreft
de uren die de werknemer maakt per dag, boven de regelmatige dagelijkse arbeidstijd van 8 uur,
zoals deze ingevolge § 3 lid 1 van de arbeidstijdenwet (ArbZG) is geregeld. Het recht van de werk-
gever om de werknemer op te dragen Meharbeit te verrichten bestaat alleen bij dreigend gevaar
voor het bedrijf op grond van onvoorziene, van buiten komende gebeurtenissen zoals natuurrampen.
Het wordt, met als buitengrens telkens de voorwaarden van § 14 van de Arbeidstijdenwet ArbZG,
geregeerd door de redelijkheid en billijkheid.

191
(Treu und Glauben, § 157 en 242 BGB, Treuepflicht).

Het Nederlandse recht kent zo’n regeling ook. Artikel 5:10 Arbeidstijdenwet regelt voor plotseling
onvoorziene situaties dat de bescherming van § 5.1 en 5.12 niet van toepassing zijn in verband met
zich plotseling voornoemde onvoorziene situaties waarbij personen ernstig letsel oplopen dan wel
daartoe de onmiddellijke dreiging ontstaat of buitengewoon ernstige schade aan goederen ontstaat
danwel onmiddellijk dreigt te ontstaan en die arbeid geen uitstel duldt en door andere maatregelen
redelijkerwijs niet is te voorkomen.

8.7.5 Arbeidstijden naar Nederlands recht

De in de Arbeidstijdenwet neergelegde kernverplichting192 voor de werkgever luidt
dat de arbeid zodanig wordt georganiseerd dat de werknemer van 18 jaar of ouder
een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uur in elke aaneengesloten periode
van 24 uur. Deze rusttijd mag eenmaal in elke aaneengesloten periode van een week
(7 × 24 uur) worden ingekort tot ten minste 8 uur, indien de aard van de arbeid of de
bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen. Een tweede kernbepaling luidt dat de
werkgever de arbeid zodanig organiseert dat de werknemer van 18 jaar of ouder ten
hoogste arbeid verricht gedurende 12 uur per dienst, 60 uur per week en gemiddeld
48 uur per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken. Van deze beide kern-
verplichtingen kan worden afgeweken bij collectieve regeling. Dit begrip “collectieve
regeling” wijkt van een collectieve arbeidsovereenkomst af, doordat een collectieve

188 BAG 16 mei 2012 – 5 AZR 331/11 – NZA 2012, 908.
189 Worzalla, extra bijlage bij NZA Heft 3/2006, 122, 128; Preis/Lindemann, Der Arbeitsvertrag II A 90,

Rn. 68.
190 BAG 22 februari 2012 – 5 AZR 765/10 – NZA 2012, 861; BAG 1 september 2010 – 5 AZR 17/09- NZA

2011, 575.
191 MünchArbR/Blomeyer, § 48 Rn.130 en 35; ArbG Halberstadt 28 september 2004 – 5 Ca 901/04, n.g.;

ArbG Leipzig 4 februari 2003, NZA-RR 2003, 1279.
192 Artikel 5:3 lid 2 Atw. In die 11 uur rust moeten de uren tussen 23.00 uur en 06.00 uur gelegen zijn.
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regeling ook (schriftelijk) afgesloten kan worden met het medezeggenschapsorgaan.
Pauzeregelingen, arbeid op zondag, arbeid in de nachtdienst en consignatie193 zijn in
wet geregelde arbeidsduurverschijnselen. Overwerk is dat niet, want door de werk-
gever van de werknemer verlangd overwerken kan heel goed binnen de normen van
de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit blijven. Overwerk is het werk dat uit-
stijgt boven hetgeen werkgever en werknemer overeengekomen zijn en dat in som-
mige gevallen van de werknemer gevergd kan worden.

Zoals bij de terugbetaling van studiekosten het geval is194, is ook bij (de wijziging) van
arbeidstijden/werktijden een al oud arrest van de Hoge Raad (Gooise Fotocentrale)
richtinggevend.195 Het arrest is vooral bekend vanwege de opvatting van de Hoge Raad
over wat de redelijkheid vergt.196 Met name het onderscheid tussen vermeende en
steekhoudende bezwaren van de werknemer maakte furore. Het arrest bevat daar-
naast ook overwegingen over wijziging van voorschriften omtrent het verrichten van
de arbeid.

Het geschil tussen de werkgever en werknemer ging over de arbeidstijden. De werkgever wilde
de datum van het begin van de dag vervroegen van 8:30 uur naar 7.30 uur in de ochtend. De CAO
liet dit toe. De Hoge Raad overwoog dat de inhoud van de arbeidsovereenkomst niet werd gewij-
zigd, daar de arbeidsovereenkomst zoals die op schrift tussen partijen was overeengekomen niets
inhield over de werktijden. Voorts is volgens de Hoge Raad sprake van een onjuiste aanname,
indien het cassatiemiddel mocht bedoelen dat de werkgever dor hem gegeven voorschriften
omtrent het verrichten van de arbeid niet eenzijdig zou kunnen veranderen.

Dat zou betekenen dat de Hoge Raad zich op het standpunt stelt dat instructierecht
vooral een leemte-invullingsrecht is. Waar er niets is, mag de werkgever het invullen.
Van belang is het, voor het onderwerp van de arbeidstijden/werktijden, te constateren
dat inmiddels, sinds 1966, een zekere inperking van dit instructierecht heeft plaats-
gevonden, doordat de ondernemingsraad (in 1979) een instemmingsrecht heeft over
wijziging van de arbeidstijden en ook de Arbeidstijdenwet (in 1995) is ingevoerd,
terwijl bovendien ruim veertig jaar nadat het arrest is gewezen de vraag kan worden
gesteld of werktijden en arbeidstijden, zeker in verbinding met lager of hoger loon, al
dan niet in de vorm van overwerkvergoeding, niet een arbeidsvoorwaarde zijn gewor-
den, waarop artikel 7:613 BWof artikel 7:611 BW van toepassing is.197 Vervolgens heeft
het arrest Stoof-Mammoet bijgedragen aan het ontstaan van de gedachte dat arbeids-
tijden en werkroosters beide arbeidsvoorwaarden zijn en dus door de drietrapsraket
worden beheerst, wanneer de werkgever ze wil wijzigen. Toch lijkt de discussie over

193 Consignatie is in artikel 1:7 Arbeidstijdenwet omschreven als een periode tussen twee opeen-
volgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar
te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen
arbeid te verrichten.

194 HR 10 juni 1983, NJ 1983, 796 (Muller vs. Van Opzeeland).
195 HR 24 juni 1966, NJ 1966, 457 (Gooise Fotocentrale).
196 Zie, in het kader van een dringende reden en meer in het bijzonder het hardnekkig door de

werknemer weigeren redelijke opdrachten van de werkgever op te volgen, S.F. Sagel, Het ontslag
op staande voet, p. 238 en vooral noot 69.

197 Zie tot 2008 ktr. Helmond 8 juli 2004, JAR 2004/212; ktr. Zaandam 16 november 2006, JAR 2006/
296; ktr. Delft 1 maart 2007, JAR 2007/130.
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de vraag of het vaststellen, handhaven en wijzigen van arbeidstijdpatronen onder het
instructierecht van de werkgever valt dan wel een arbeidsvoorwaarde is, nog niet
beslecht.198 Uitgangspunt zoumijns inziensmoeten zijn dat zowel werkgever als werk-
nemer belang hebben bij flexibele arbeidstijdpatronen. De werknemer heeft via de
Wet Modernisering arbeid en zorg meer rechten gekregen, de werkgever heeft regel-
matig een eigen belang bij de aanpassing van arbeidsduur en arbeidstijdpatronen.199

Een oplossing voor deze verscheidenheid van belangen zou gevonden kunnen wor-
den door 1. de algemeen verbindende voorschriften als bedoeld in artikel 7:660 BW
te koppelen aan de redelijkheid en billijkheid van artikel 6:2 en 6:248 (lid 1) BW en
vervolgens 2. deze redelijkheid en billijkheid in te vullen met een afweging van de
echt belangrijke omstandigheden van het geval, tezamen met een gepast rekening
houden met de wederzijdse belangen. Deze toets is weliswaar minder dan die van de
drietrapsraket van het Stoof-Mammoet-arrest, maar perkt wel een te arbitraire en
discretionaire uitoefening van de directiebevoegdheid in.

8.7.6 Overuren naar Nederlands recht

Wanneer overuren en de beloning daarvoor niet in een cao zijn geregeld, kan onder-
scheiden worden tussen een wel of niet tussen de individuele werkgever en de indi-
viduele werknemer overeengekomen beding. Zo’n beding zal meestal een regeling
bevatten over door de werknemer te verrichten overwerk en de betaling daarvoor. Is
de verrichting van overwerk niet tussen partijen geregeld, dan wordt in de literatuur
als uitgangspunt genomen dat de werkgever, indien omstandigheden van het bedrijf
daartoe tijdelijk aanleiding geven, overwerk kan vorderen.200 Zijn partijen overeenge-
komen dat geen overwerkvergoeding wordt betaald, dan zal het vertrouwensbeginsel
van artikel 3:33 en volgende BW uitkomst moeten bieden. Als criterium heeft te gel-
denwat partijen over enweer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid
of in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten afleiden, mede in het licht
van wat zij over en weer van elkaar aan inzicht mochten verwachten.201 De omstan-
digheden van het geval zijn beslissend.

De vraag rijst welke omstandigheden van belang zijn. Betoogd kan worden dat goed-
werknemerschap dat mede invult, vanuit de gedachte dat de verplichting over te
werken voortvloeit uit de verplichting van de werknemer zich als goed werknemer te
gedragen. De buitengrenzenworden bepaald door de Arbeidstijdenwet, die vanuit het

198 W.L. Roozendaal, Flexibel verlof en flexibel werken, TRA 2012/26, roept op tot een fundamentele
discussie; S.E. Heeger-Hertter en A.G. Veldman, “Het nieuwe werken” in nieuwe wetgeving?
Flexibilisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats, ArbeidsRecht 2015/28 (afl. 6/7 juni 2015),
lijken zich hierbij aan te sluiten.

199 Zie ook S.E. Heeger-Hertter en A.G. Veldman, ‘Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving? Flexibi-
lisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats, ArbeidsRecht 2015/28.

200 W.L. Roozendaal, Werk en privé (diss. Nijmegen 2011), p. 68 en 69; De Wolff, Goed werknemer-
schap, p. 75 e.v.

201 HR 2 april 1993, NJ 1993, 612 (m.nt. Stein).
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gestelde doel van de bescherming van de werknemer tegen een te lange, de gezond-
heid bedreigende, werkdag of werkweek, een begrenzing kent van een maximaal te
verrichten hoeveelheid arbeidsuren. Deze wet kent vanaf 2007 geen afzonderlijke
regulering meer van overwerk.202

Van meer belang zou kunnen zijn dat werkgever de werknemer niet mag overvallen
met de eis om over te werken. Voor zover mogelijk zou de mededeling dat overwerk
wordt verlangd, zo snel mogelijk aan de werknemer moeten worden gedaan. Zou de
regeling van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht van toepassing zijn, dan
zal met name een ongericht aantal uren tot het verrichten van overwerk, maar ook
een in de overeenkomst opgenomen beding dat de werknemer te allen tijde klaar
moet staan en bereid moet zijn overwerk te verrichten, in strijd kunnen zijn met het
transparantiegebod.

Een volgende vraag is in hoeverre de privéomstandigheden van de werknemer een
rol spelen. Mogelijkerwijs is het ILO-verdrag203 en het VN-Vrouwenverdrag van
belang204, maar daaraan gaat de meer principiële vraag vooraf hoe het belang van de
werkgever zich verhoudt tot het belang van de werknemer. Naar Nederlands recht is
dat punt nog niet uitgekristalliseerd. In de rechtspraak over deWaa/Wfw speelt vooral
het zwaarwegend belang van de werkgever ingevolge artikel 2 Waa/Wfw, terwijl in
sommige uitspraken over goed-werkgeverschap en goed-werknemerschap belang
wordt gehecht aan de privésituatie van de werknemer. De vraag is vooral op grond
waarvan het ene belang zwaarder moet wegen dan het andere. Het privébelang van
de werknemer komt in mijn ogen zware betekenis toe, wanneer in het concrete geval
blijkt dat dewerknemer al voor langere tijd de redelijkewens heeft geuit (en dezewens
is vervuld) om zijn vrije tijd op bepaalde wijze te besteden en de werkgever daar des-
ondanks aan voorbij wil gaan. Het transparantiebeginsel zal in de diepte van de belan-
genafweging in zoverre wijziging kunnen brengen dat van de werkgever geëist kan
worden dat hij het overwerk afbakent en preciseert, zo veel als mogelijk is van tevoren
aangeeft dat van de werknemer verlangd wordt dat zij nodig is op het werk en ver-
volgens ten slotte voor welke vergoeding het overwerk verricht zal moeten gaan wor-
den.

202 W.L. Roozendaal, Werk en privé (diss. Nijmegen 2011), p. 66.
203 ILO (International Labour Organization) Verdrag 156 en de daarbij behorende Aanbeveling 165;

zie M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht,
Kluwer-Deventer 1999, p. 121 e.v.

204 M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht, Kluwer,
Deventer, 1999, p. 219, onder verwijzing naar K. Wenholt, Over de potentie van rechtsbeginselen,
Nemesis, 1997, p. 200 e.v.; zie ook De Wolff, Goedwerknemerschap, Kluwer, Deventer, 2007, p. 78.
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Zijn partijen niets overeengekomen over een overwerkvergoeding, dan zal naar rede-
lijkheid en billijkheid205 een oplossingmoetenworden gevonden, waarbij voor de hand
ligt dat voor overuren een vergoeding in de vorm van geld of in de vorm van com-
pensatie in vrije tijd wordt ontvangen.206

8.8 Beëindigingsovereenkomsten naar Duits recht

Ook op overeenkomsten ter zake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de
vaststelling van de voorwaarden waaronder die beëindiging tot stand komt (verder
te noemen beëindigingsovereenkomsten) kan de regeling van de algemene voorwaar-
den van toepassing zijn. In het Duitse recht wordt onder de noemer “Beendigungs-
vereinbarungen” onderscheiden in “Aufhebungsvertrag”, dat de arbeidsverhouding
zelf beëindigt en “Abwicklungsvertrag”207 die op zichzelf niet de beëindiging van de
arbeidsverhouding regelt, maar alleen de gevolgen ervan.208 Deze beëindigingsover-
eenkomsten roepen drie, meer of minder principiële, vragen op. De eerste is of een
beëindigingsovereenkomst wel überhaupt onder de regeling van § 305-310 BGB valt,
waarbij erover getwijfeld wordt of een beëindigingsovereenkomst wel een arbeids-
overeenkomst is. De tweede principiële vraag is of, wanneer de regeling toch onder
§§ 305-310 BGB valt, werkgever en werknemer bij het sluiten van een beëindigings-
overeenkomstniet juistbewust, duidelijken zichtbaarmetelkaaronderhandelen, zodat
niet gesproken kan worden van vóórgedrukte, voor meerdere malen te gebruiken,
bedingen. De derde vraag is of afspraken over een einde van het dienstverband en over
een door de werkgever aan de werknemer te betalen vergoeding geen kernverplich-
tingen zijn en dus buiten de toets van § 305-310 BGB vallen.

8.8.1 Is een beëindigingsovereenkomst een arbeidsovereenkomst in de zin van
§ 310 lid 4 BGB?

De vraag is of een beëindigingsovereenkomst gezien kan worden als arbeidsover-
eenkomst in de zin van § 310 lid 4 BGB. De daar gebruikte bewoordingen wijzen niet
zonder meer in die richting, omdat het gaat om twee verschillende contracten die
zeer uiteenlopen en die in de manier waarop zij uitwerken bijna niet meer tegenover
elkaar kunnen staan.209 Terwijl de arbeidsovereenkomst gesloten wordt met het oog
op de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en derhalve aan het begin ervan,

205 W.H.A.C.M Bouwens en R.A.A. Duk in Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, 25ste druk,
2015, p. 285.

206 Niet bij alle functies is het gewoon overwerk te bedingen en voor overwerk (extra) te betalen. Bij
hogere functies wordt in het algemeen aangenomen dat overschrijding van de normale arbeids-
duur in het loon is verdisconteerd (Rb. Amsterdam 26 juni 1996, JAR 1996/163).

207 Abwicklungsverträge worden weer onderscheiden in echte, die na einde diensverband worden
ge sloten en onechte,die al voor einde van het dienstverband worden gesloten, aldus Klumpp, in
Clemenz/Kreft/Krause, Rn. 127, p. 313.

208 Deze gevolgen worden in het Nederlandse recht ook de “losse eindjes” (naar MvT, Kamerstuk-
ken II 2013/14, 33 818 nr. 3, p. 103) genoemd, en de overeenkomst daarover de losse eindjes
overeenkomst (LEO, naar Leonard (L.G.) Verburg, Schikken in het nieuwe ontslagrecht: bedenk
eer ge begint, ArA 2014, afl. 2, p. 20).

209 Thüsing, Rn. 65, p. 24.
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wordt de beëindigingsovereenkomst juist gesloten bij het einde van de arbeidsover-
eenkomst. Tot uitgangspunt zou kunnen worden genomen dat alle overeenkomsten
die betrekking hebben op de arbeidsverhouding een arbeidsovereenkomst zijn, maar
de wetgever heeft dit niet gewild.210

8.8.2 Verschillende standpunten in de literatuur

In de literatuur wordt wisselend gedacht over de afwijzing door de rechtspraak van
de gedachte dat een beëindigingsovereenkomst een arbeidsovereenkomst is. De
gedachte leeft bij de rechtspraak dat de wettelijke regeling van de algemene voor-
waarden gegrond is op het uitgangspunt van de structurele ongelijkheid tussen gebrui-
ker en wederpartij, maar dat deze juist niet bestaat tussen werkgever en werknemer
wanneer zij een beëindigingscontract sluiten. Het Bundesarbeitsgericht wijst erop dat
de werknemer de mogelijkheid heeft om zich tegenover de werkgever op het stand-
punt te stellen dat hij niet akkoord gaat en dat het sluiten van de beëindigingsover-
eenkomst dus door de werknemer wordt afgewezen.211 Daar staat de visie tegenover
die twijfel uit over de premisse dat in het algemeen een structurele ongelijkheid bij het
afsluiten van een beëindigingsovereenkomst niet bestaat.212 Gewezen wordt op de
praktijk. Een met ontslag bedreigde werknemer zit in positie waarin hij meer dan ooit
structureel de onderliggende partij is. Dat geldt in het bijzonder in de situatie wanneer
een dreigingmet ontslag in de lucht hangt waarvan de rechtmatigheid op dat moment
niet met zekerheid door de werknemer beoordeeld kanworden. Een in zijn algemeen-
heid aan te nemen gelijkheid in de onderhandelingspositie tussenwerkgever enwerk-
nemer is dan niet aannemelijk. Een centrale en belangrijke omstandigheid is dan of
de werknemer en de werkgever daadwerkelijk een gelijke onderhandelingspositie
hebben gehad, te beoordelen aan de hand van de individuele maatstaf, en dan ver-
volgens door middel van de afweging of de beëindigingsovereenkomst de werknemer
naar de maatstaven van § 307 lid 1 BGB onbillijk en onredelijk benadeelt.

Wat verder van deze discussie zij, het gevolg van al het bovenstaande is dat beëindi-
gingsovereenkomsten niet door de algemene toets van de algemene-voorwaarden-
bescherming worden beheerst en evenmin, op grond van § 312 BGB, herroepen
kunnen worden. Als argument voor dit laatste wordt het (teleologische) argument
aangevoerd dat het situatie-specifieke verrassingsmoment ontbreekt, omdat er een
natuurlijke plaats is waar de overeenkomst wordt gesloten, te weten de arbeidsplek.
Wel mogelijk is het beroep op een mogelijke overrompeling van de werknemer door
de werkgever, vanwege een tekort aan informatie. Dat kan met een “Gebot fairen Ver-
handelns” (gebod tot een eerlijke gang van zaken) worden aangepakt.213

210 Thüsing, AGB-Kontrolle in Arbeitsrecht, München, C.H. Beck, 2007, Rn 65.
211 BAG 14 februari 1996, NJW 1996, 2593 = NZA 1996, 811.
212 Dieterich, RdA 1995, 129 en m.n. 135; evenzo Dieterich in DB 1995, 1813; Keppler, AuR 1996, 263

en m.n. 265; Stoffels, SAE 1995, 176 en m.n. 181.
213 BAG 27 november 2003, NZA 2004, 597 en BAG 22 april 2004, AP nr 27 op § 620 BGB

(Aufhebungsvertrag) NZA 2004, 1295; BAG 3 juni 2004-2 AZR 427/03 n.g.
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8.8.3 Bedingen in een beëindigingsovereenkomst ongepast benadelend?

De, tweede, vraag of § 307 lid 1 tweede volzin BGB op beëindigingsovereenkomsten
van toepassing is kan positief worden beantwoord. In een enkel geval kan de beoor-
deling van de bijzondere onderhandelingspositie van de werknemer ertoe leiden dat
de beëindigingsovereenkomst gezien wordt als een verbruikersovereenkomst in de
zin van 310 lid 3 BGB.214 De toepasselijkheid geldt ten minste bij ingrijpen via § 310
lid 3 Nr. 2 BGB, dat het toepassingsbereik van de §§ 305 tot en met 310 BGB regelt
en deze van toepassing verklaart op consumentenovereenkomsten.

In dat geval is de regeling van de algemene voorwaarden in beginsel, zij het onder
bepaalde voorwaarden, toepasselijk. Die voorwaarden luiden, kort gezegd, dat ook
bij een eenmalige toepassing toch gesproken kanworden van een voorgedrukt beding
en dat de consument geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de inhoud en dat voorts
de omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen.215 Deze beperkte
toets, op grond van § 310 lid 3 tweede volzin BGB, plaatst het bepaalde in § 305 lid 1,
eerste volzin BGB buiten haken. Deze laatste bepaling in de wettelijke regeling van de
algemene voorwaarden eist dat de werkgever van plan is en zich ten doel stelt de van
toepassing zijnde contractsvoorwaarden meermaals te gebruiken. Kenmerk van een
beëindigingsovereenkomst is evenwel dat zij vaak maar voor een enkel en ook spe-
cifiek gebruik wordt geformuleerd, zodat dan ook terecht alleen § 310 lid 3 Nr. 2 BGB
met haar zogenoemde beperkte gelding van toepassing is.216 § 307 lid 3 BGB staat niet
– in het algemeen – aan deze ingeperkte toepasselijkheid van § 305 BGB in de weg.
Het gevolg is dat de tussen werkgever en werknemer overeengekomen beëindiging
als zodanig niet onderhevig is aan de toetsing aan de hand van de volledige wette-
lijke regeling van de algemene voorwaarden.

8.8.4 Kernverplichtingen?

Er is nog een bijkomende reden op grond waarvan de beëindigingsovereenkomst bui-
ten een algemene toets blijft. Immers, ook de som gelds die vaak als beëindigings-
vergoeding wordt betaald, blijft vrij van een beoordeling van de ongepaste benadeling
ingevolge dewettelijke algemene-voorwaardenregeling. De gedachte daarachter is dat
een vergoeding een hoofdverplichting, een kernprestatie, is.217 Overigens – en daaruit
blijkt dat de reden van de bij een beëindigingsovereenkomst afgesproken som gelds als
hoofdverplichting een bijkomende reden is – geldt de afwezigheid van een toets op
onbillijke benadeling ook wanneer geen vergoeding is afgesproken.218 Zwijgt evenwel

214 Thüsing, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, p. 23 en 24, Rn. 64.
215 § 310 lid 3 aanhef en onder 1, 2 en 3 BGB.
216 Thüsing, Rn. 62 e.v., p. 23.
217 Gotthardt, Michael, Arbeitsrecht nach der Schuldrechtreform, München, C.H. Beck, 2003, rand-

nummer 308, p. 149 en Bauer, NZA 2002, 169 en m.n. 173.
218 BAG 7 maart 2002, BB 2002, 2070 en m.n. 2071.
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een beëindigingsovereenkomst over het risico om aanspraak te verkrijgen op een
uitkering, voor de opvang van de gevolgen van werkloosheid, dan kan dit op een
intransparantie wijzen. Niets staat dan in de weg aan toepasselijkheid van § 307 lid 1
BGB.219

Bij de beoordeling van een ongepaste benadeling in de zin van § 307 lid 1, tweede
volzin BGB dienen, op grond van de voorwaarden voor de toepassing van de beperkte
toets van § 310 lid 3 Nr. 3 BGB, de omstandigheden bij de sluiting van de arbeidsover-
eenkomst in acht te worden genomen. In het geval van een beëindigingsovereen-
komst kan bijvoorbeeld spelen dat de werkgever in de loop van de onderhandelingen
de werknemer niet in kennis stelt van dreigende pensioenschade of sociaal-verzeke-
ringsrechtelijke nadelen, zoals het kwijtraken van een uitkering tijdens een periode
van werkloosheid. Is de werkgever de initiatiefnemer van de beëindigingsovereen-
komst, dan kan hij een plicht hebben de werknemer op dit punt of deze punten in te
lichten. Komt hij deze informatieplicht niet na, dan heeft dat volgens de huidige recht-
spraak niet tot gevolg dat de geldigheid van de beëindigingsovereenkomst ontbreekt,
maar de werkgever kanwel verplicht worden om de schade te vergoeden die de werk-
nemer ten gevolge van het gebrek aan inlichting lijdt.220

In het merendeel van de gevallen zal het daarbij blijven. De omstandigheid dat de
werkgever niet voldaan heeft aan zijn inlichtingenplicht leidt niet automatisch tot
een ongepaste benadeling in de zin van § 307 lid 1 BGB. Tegelijkertijd dient zij als een
van de factoren die moeten worden gewogen wel in acht te worden genomen. Er is
evenwel geen sprake van een door § 307 lid 3 BGB uitgesloten algemene beoordeling
van de beëindigingsovereenkomst, in het bijzonder ten aanzien van de vraag of het
voor beide zijden een billijke uitwisseling oplevert. Immers niet het niet aanwezige
iustum pretium is aan de orde, maar enkel de nagelaten inlichtingenplicht.

8.8.5 Transparantiegebrek

Hierboven werd al opgemerkt dat een beëindigingsovereenkomst onderworpen kan
zijn aan een toetsing aan het transparantiebeginsel. Bij een, in het kader van een
beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer overeengekomen, schik-
king, waarbij men over enweer ten opzichte van elkaar gekwetenwordt (“Ausgleichs-
quittung”), moeten de afgegeven verklaringen duidelijk zijn. De werknemer moet de
betekenis van het beding ten minste uit de begeleidende omstandigheden met betrek-
king tot de ondertekening eenduidig hebben kunnen onderkennen. Voldoende trans-
parant in de ogen van de lagere arbeidsrechter is de formulering “daarmee zijn alle
aanspraken voldaan”.221 Bij schikkingen in samenhang met een enkele verklaring van
ontvangst van een stuk moet het verschil in belang van de verschillende verklaringen

219 Thüsing, Gregor, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, München, C.H. Beck, 2007, p. 23, randnummer 63.
220 BAG 10 maart 1988, NZA 1988, 837 = BB 1988, 1962. Verwezen wordt ook naar het Erfurter

Kommentar, Müller-Glöge, § 620 BGB, Rn. 10.
221 LAG Rheinland-Pfalz 27 april 2006, Az 6 Sa 827/05 n.v. juris, kenbaar uit Bonin, in Däubler/Bonin/

Deinert, AGB- Kontrolle im Arbeitsrecht, Verlag Franz Vahlen, München, 2014, p 223, noot 522.
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duidelijk gemaakt worden, bijvoorbeeld door hen op de voorgrond te plaatsen en pro-
minent te doen uitkomen, danwel separate handtekeningen te (doen) plaatsen of zelfs
documenten en bewijsstukken geheel gescheiden te houden.222

Daarnaast zijn vóórgedrukte kwijtingen regelmatig ongepast benadelend voor de
werknemer en daarmee niet van toepassing volgens § 307 lid 1 onder 1 BGB, wanneer
het nadeel van een verklaring waarbij de werknemer van een aanspraak afziet, bij-
voorbeeld bij een opgeven of afzien van een klacht, niet door een tegenprestatie van de
werkgever voldoende gecompenseerd wordt.223

8.9 De beëindigingsovereenkomst naar Nederlands recht

De beëindigingsovereenkomst kan worden gezien als een vaststellingsovereen-
komst in de zin van artikel 7:900 BW, maar zij is dat niet altijd.224 De overeenkomst
ter beëindiging van een arbeidsovereenkomst komt, sinds 1 juli 2015, in artikel 7:670b
BW voor. Dit artikel bepaalt dat een overeenkomst waarmee een arbeidsovereen-
komst wordt beëindigd slechts geldig is, indien zij schriftelijk is aangegaan. De werk-
nemer heeft vervolgens het recht om deze beëindigingsovereenkomst zonder opgave
van reden binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is geko-
men, te ontbinden door middel van een schriftelijke aan dewerkgever gerichte verkla-
ring. De hierboven bedoelde ontbinding wordt overigens met herroeping betiteld in
het geval de werknemer zijn schriftelijke instemming heeft verleend aan een opzeg-
ging van de werkgever, maar de werknemer deze binnen 14 dagen zonder opgaaf van
reden terugtrekt.225 Ontbinding en herroeping verschillen van karakter, omdat aan de
herroeping de wettelijke consequentie wordt verbonden dat de opzegging geacht
wordt niet hebben plaatsgevonden.226 Het gevolg van de ingeroepen ontbinding is
evenwel niet in afdeling 9 van titel 10 van Boek 7 geregeld. In artikel 6:271 BW wordt
bepaald dat na een (buitengerechtelijke) ontbinding een ongedaanmakingsverbinte-
nis ontstaat, maar het is de vraag of het de bedoeling is dat deze ontstaat. Ontbinding
betekent waarschijnlijk niets anders dan herroeping.227 Indien overigens binnen zes
maanden na een ontbinding respectievelijk een herroeping, opnieuw met een opzeg-
ging wordt ingestemd, respectievelijk een beëindigingsovereenkomst wordt overeen-
gekomen, geldt het recht tot (hernieuwde) ontbinding en (hernieuwde) herroeping
niet.

222 LAG Düsseldorf, 13 april 2005, – 12 Sa 827/05, DB 2005,1463 en m.n. 1465.
223 BAG 6 september 2007, NZA 2008, 219, 222; Hamburg 29 april 2004, LAG Schleswig-Holstein

24 september 2003, NZA-RR 2004, 74, 75; LAG Düsseldorf 13 april 2005, DB 2005, 1463, 1465; zie
ook Thüsing, AGB Kontrolle im Arbeitsrecht, Rn. 142.

224 A.C. van Schaik, De overeenkomst ter voorkoming van onzekerheid’, NTBR 2014/34, afl. 8, p. 285 e.v.
225 Twee weken worden drie weken, indien de werkgever niet in de overeenkomst vermeldt dat de

werknemer het recht van ontbinding heeft dan wel, bij gegeven instemming, indien de werkgever
niet binnen 2 werkdagen na de instemming de werknemer schriftelijk wijst op zijn recht op her-
roeping.

226 Artikel 7:671 lid 4 BW.
227 C. Jeloschek en V. van Drunen, De implementatie van het nieuwe regime voor overeenkomsten op

afstand. Is de wetgever te ver doorgeschoten wat betreft de levering van digitale inhoud? Tijd-
schrift voor Internetrecht, nr. 2, mei 2013, p. 36.
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8.9.1 Transparantie?

Een toekomstige toepasselijkheid van algemene voorwaarden op het Nederlandse
arbeidsrecht kan voor de beëindigingsovereenkomst ertoe leiden dat het transparan-
tiebeginsel een rol speelt. Dat geldt vooral voor de situatie dat geen gebruik is gemaakt
van herroeping of ontbinding binnen een termijn van 14 dagen en een eventuele bui-
tengerechtelijke vernietiging dan alleen maar kan worden ingeroepen door te wijzen
op wilsgebreken zoals dwaling en misbruik van omstandigheden. De daaraan vooraf-
gaande vragen, zoals of een beëindigingsovereenkomst wel een arbeidsovereenkomst
is en of de beëindigingsovereenkomst niet alleen maar kernbepalingen bevat, kunnen
naar Nederlands recht betrekkelijk eenvoudig worden behandeld. De beëindigings-
overeenkomst staat, in de vorm van artikel 7:670b leden 1 t/m 6, immers sinds 1 juli
2015 expliciet in afdeling 9 van titel 10 van Boek 7 van het BW vermeld als wettelijk
geregeld onderdeel van het ontslagrecht, naast de instemming met opzegging inge-
volge artikel 7:671 leden 1 en 2. Wanneer een beëindigingsovereenkomst een gel-
delijke voorziening bevat, vormt dat, net als in het Duitse recht (dat er van uitgaat dat
een beëindigingsovereenkomst in volle bewustzijn op alle onderdelenwordt gesloten),
geen afzonderlijke reden om dat deel van de beëindigingsovereenkomst buiten toe-
passing te laten van de toets uit de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden.
Wanneer juist geen vergoeding wordt afgesproken, en partijen bijvoorbeeld vergeten
op te nemen dat de transitievergoeding verschuldigd is, kan dat wijzen op intrans-
parantie. Deze is in zulke gevallen niet per se aanwezig, omdat uitlegging door de rech-
ter tot de conclusie kan leiden dat er geen sprake is van intransparantie en dat de niet
in de beëindigingsovereenkomst opgenomen transitievergoeding niet door de werk-
gever verschuldigd is.228

8.9.2 Gevolg van intransparantie

Het gevolg van de intransparantie is, in het algemeen, dat de overeenkomst buiten
toepassing blijft. Dat verschilt van de wijze waarop de overeenkomst ten gevolge van
dwaling wordt vernietigd en hoe vervolgens, op grond van het bepaalde in artikel
6:230 BW, de gevolgen, op uitdrukkelijke vordering van een van de partijen, door de
rechter kunnen worden geregeld. Het EU-Hof van Justitie verlangt dat de rechter een
buitentoepassingsverklaring wegens oneerlijkheid uitspreekt en niet zelf converteert
of het beding anderszins omzet in een aanvaardbaar beding.229 De gedachte die daar-
achter verscholen gaat is dat de afschrikwekkende werking van het buiten toepassing
laten blijven van een beding anders verloren gaat. De doelstelling op lange termijn is
de uitschakeling van oneerlijke bedingen en dat doel wordt niet bereikt wanneer de
rechter te soepel om gaat met omzetting en aanvulling.

228 Rb. Midden-Nederland, zp Utrecht 11 december 2015, JAR 2016/25 m.nt. Koole. Zie ook Rb.
Overijssel, zp Zwolle 23 december 2015, JAR 2016/51.

229 Hof van Justitie EU 14 juni 2012, zaak C-618/10, NJ 2012, 512m.nt. M.R.Mok, TvC 2012/6, p. 285m.nt.
M.B.M. Loos (Banco Espanol de Crédito), en Hof van Justitie 30mei 2013, zaak C-488/11, AB 2013, 259
m.nt. R. Ortlep en M J.M. Verhoeven (Asbeek Brusse en De Man Garabito/Jahani B.V.
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8.10 Conclusie bij hoofdstuk 8

Tussen de verscheidene in hoofdstuk 8 behandelde onderwerpen zit verschil voor
wat betreft de invloed van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op
deze onderwerpen. Zo zal de invloed op het directierecht ofwel de instructiebevoegd-
heid van de werkgever en op het werknemersrisico beperkt zijn. Dat geldt ook voor de
beëindigingsovereenkomst. Voor de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
en het recht op tewerkstelling alsmede de verplichting van de werknemer om over-
uren te verrichten, zal een grotere invloed van de wettelijke regeling van de algemene
voorwaarden op de individuele arbeidsovereenkomst te verwachten zijn.

8.10 Hoofdstuk 8
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HOOFDSTUK 9

Verdere onderverdeling: bedingen
over studiekosten, concurrentie,
geheimhouding, nevenwerkzaam-
heden, boetes en vervaltermijnen

9.1 Verdere onderverdeling

In het voorgaande hoofdstuk zijn inzichten de revue gepasseerd, die uit de regeling
van de algemene voorwaarden naar Duits recht zijn voortgesproten en op het Duitse
arbeidsrecht zijn toegepast. Zij kunnen ook voor het Nederlandse recht wellicht van
belang zijn. Sommige inzichten komen ook in het Nederlandse (consumenten- en
arbeids)recht voor, zoals de uitleg contra proferentem, maar er zijn ook leerstuk-
ken die in het Nederlandse arbeidsrecht nog nauwelijks ontwikkeld zijn, zoals de
verrassende bedingen, het transparantiebeginsel en de het arbeidsrecht kenmer-
kende bijzonderheden.

In het nu volgende hoofdstuk zal een aantal in het Nederlands arbeidsrecht voor-
komende (bijzondere) bedingen besproken worden. De vergelijking met Duits recht
gaat ook hier, zoals in het vorige hoofdstuk, door. Zoveel mogelijk zal, wanneer in
een paragraaf een onderwerp naar Duits is besproken, meteen daarna de benadering
naar Nederlands recht volgen (of, nader aangegeven, omgekeerd). De volgende
onderwerpen komen aan de orde: het studiekostenbeding, het concurrentiebeding,
het verjarings- en vervalbeding, het boetebeding, het geheimhoudingsbeding, het
verhuiskostenbeding, het rescontredagenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding,
het arbitragebeding en het kastekortenbeding.

9.2 Studiekostenbeding naar Duits recht

Hoewel de in de individuele arbeidsovereenkomst, tussen werkgever en werknemer,
gemaakte afspraak dat eenwerknemer op kosten van de werkgever moet deelnemen
aan een opleiding, in beginsel toelaatbaar is, kunnen zich toch betalingsverplichtin-
gen voordoen die tegen de redelijkheid en de billijkheid (Treu und Glauben) ingaan.
Omdat de terugbetalingsverplichting zich ervoor leent om het grondrecht op vrije
keuze van de arbeidsplaats, neergelegd in artikel 12 van de Duitse Grondwet, in
te perken, moet zo’n betalingsverplichting op een gegrond en billijk belang van de
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werkgever berusten.1 Tegenover de mogelijke nadelen voor de werknemer moet voor
deze een billijk evenwicht ontstaan. De werknemer moet met de opleiding een bil-
lijke tegenprestatie voor de terugbetalingsplicht verkrijgen. Daarbij moet acht wor-
den geslagen op de omstandigheid dat de werkgever alleen voor die werknemers
opleidingskosten wil maken die ook bereid zijn om de verworven kennis en vaardig-
heden voor enige of zelfs langere tijd ter beschikking van de werkgever te stellen.2

De werkgever heeft een gerechtvaardigd belang om de door de werknemer ver-
worven kwalificatie zo mogelijk langdurig te benutten. Daartegenover staat het
belang van de werknemer dat hij door het verkrijgen van opleiding de eigen arbeids-
marktkansen verbetert en dat hij aan de werkgever die kosten voor de opleiding niet
behoeft te vergoeden die uitsluitend een investering in het belang van de werkge-
ver zijn. Zodoende heeft de werknemer er een billijk belang bij zijn (nieuwe) arbeids-
plaats te kunnen kiezen, zonder dat hij de last draagt van de terugbetaling van
opleidingskosten.3

9.2.1 Financieel voordeel

Een terugbetalingsbeding is alleen toelaatbaar wanneer de opleiding voor de werk-
nemer een financieel voordeel oplevert, doordat bij zijn huidige werkgever het voor-
uitzicht op een hogere vergoeding voor zijn arbeidsprestatie, in de vorm van een
hoger loon, in vervulling kan zien gaan of dat de verworven kennis ook anderszins
bruikbaar kan worden gemaakt.4 Bovendien moeten de voordelen van de opleiding
en de duur van de binding in een billijke verhouding tot elkaar staan.5 Dit is in de
eerste plaats af te meten naar de kwaliteit van de verworven kennis en vaardighe-
den, maar ook naar de duur van de opleiding. Daarbij gaat het om de volgende uit-
gangspunten.

9.2.2 Billijke compensatie

Voor ogen moet worden gehouden dat het gaat om het gezichtspunt van de zoge-
noemde billijke compensatie. In de belasting van de werknemer met de terugbeta-
lingsbeding ligt een benadeling. Voor de afweging of deze benadeling billijk is en

1 BAG 11 april 2006, 9 AZR 610/05, NZA 2006, 1042. Ouder en voorheen de basis leggend: BAG
16 maart 1994, 5 AZR 339/92, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 18 = NZA 19.

2 Deinert in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 101.
3 Lakies, Kap. 5, Rn. 351 e.v.; Klumpp in Clemenz/Kreft/Klause, § 307 BGB, Rn. 207.
4 AG 15 september 2009, 3, AZR 173/08, NZA 2010, 342; BAG 14 januari 2009, 3, AZR 900 07, NZA

2009, 666; BAG 5 juni.2007, 9, AZR 604/06, NZA-RR 2008, 107; BAG 11 april 2006, 9, AZR 610/05,
NZA 2006, 1042.

5 BAG 15 september 2009, 3, AZR 173/08, NZA 2010, 342, 345; BAG 5 december 2002, 6, AZR 539/01,
AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 32 = NZA 2003, 559; zie ook vroegere rechtspraak: BAG
15 december 1993, 5, AZR 279/93, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 17 = NZA 1994, 835
alsmede BAG 6 september 1995, 5, AZR 241/94, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 23 = NZA
1996, 314; BAG 5 juni 2007, 9, AZR 604/06, NZA-RR 2008, 107; BAG 30 november 1994, 5, AZR 715/
93, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 20 = NZA 1995, 727; BAG 23 februari 1983, 5, AZR 531/
80, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 6; BAG 11 april 1984, 5, AZR 430/82, AP BGB § 611
Ausbildungsbeihilfe Nr. 8 = NZA 1984, 288.
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gepast, is van belang dat de werknemer door de opleiding een billijke compensa-
tie krijgt. Tussen de benadeling van de werknemer en het voordeel van de werkge-
ver moet voldoende samenhang bestaan. Het voordeel moet in vergelijking met het
nadeel gepast zijn. Hoe groter het aan de opleiding verbonden beroepsmatige voor-
deel is, hoe eerder de doorbelasting van kosten geoorloofd is. Beslissend is welk
voordeel de werknemer toekomt.

Het is niet altijd eenvoudig te beoordelen of het voordeel ligt in de vooruitzichten
op een hogere vergoeding of dat de werknemer de verworven kennis op een andere
manier kan benutten. Het komt er daarbij op aan of en in hoeverre de beroepskansen
van de werknemer verbeterd worden.6 Onderscheid moet worden gemaakt tussen
een ondernemingsspecifieke en een algemene opleiding.7 Een ondernemingsspeci-
fieke opleiding geeft de werknemer bekwaamheden en vakkennis die hij alleen
in het bedrijf van de werkgever kan verzilveren. Een algemene opleiding verschaft
kennis of vaardigheden die ook bij andere werkgevers kunnen worden ingezet. Tus-
sen deze beide uitersten zijn talrijke overgangssituaties. Hoe ondernemingsspeci-
fieker de opleiding is, des te geringer is het geldelijk voordeel voor de werknemer.8

Een voordeel voor de werknemer kan in een verbetering van zijn carrièrekansen
in het bedrijf van de werkgever gelegen zijn.9 De werknemer dient niet met de kos-
ten van opleiding belast te worden, wanneer het gaat om een opleiding die alleen
maar binnen het bedrijf nuttig is10, voorts wanneer het alleen maar om de opfris-
sing van aanwezige kennis gaat of om aanpassing van kennis aan door de werkge-
ver ingezette nieuwe productie of administratieprocessen.11

9.2.3 De bindingsintensiteit

Verder is van belang de zogenoemde bindingsintensiteit. Deze wordt naar de opvat-
ting van het BAG bepaald door de verhouding tussen de duur van de opleiding ener-
zijds en de bindingsduur anderzijds.12 De duur van de opleiding is voor de hoogte
van de door de werkgever te betalen kosten van belang, omdat de werkgever gedu-
rende de opleiding het loon doorbetaalt. Voor alles is de duur van de opleiding een
sterke aanwijzing voor de kwaliteit van de door de werknemer verworven kennis.13

De plicht van de werknemer om de kosten terug te betalen moet voor elk jaar dat
hij bij de werkgever in dienst blijft gedurende de tijd van de binding tijdsevenredig
verminderd worden.14 Het BAG heeft gezichtspunten ontwikkeld. Bij een opleidings-
duur van een maand zonder dat de verplichting bestaat om arbeid te verrichten en

6 BAG 14 januari 2009, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 41 (m.nt. Hanau en Stoffels).
7 Deinert in Däubler-Bonin-Deinert, § 307 BGB, Rn. 114.
8 BAG 16 maart 1994, NZA 1994, 937 en m.n. 940, bij A III 1.
9 BAG 18 augustus 1976, NJW 1977, 973; BAG 16 maart 1994, NZA 1994,937 en m.n. 938, bij A I.
10 BAG 16 maart 1994, NZA 1994, 937 en m.n. 940, bij A III 1.
11 BAG 18 augustus 1976, NJW 1977, 973; BAG 16 maart 1994, NZA 1994, 937 en m.n. 940, bij A III 1.
12 BAG 15 december 1993, NZA 1994, 835, 836; BAG 16 maart 1994, NZA 1994, 937, bij A I 2; BAG

21 juli 2005, NZA 2006, 542 en m.n. 543.
13 BAG 16 maart 1994, NZA 1994, 937, bij A III 2.
14 BAG 2 april 1986, NZA 1986, 741. Het BAG laat open of de vermindering per maand moet

plaatsvinden: BAG 15 september 2009, NZA 2010, 342, 345.
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terwijl loon wordt doorbetaald, is in de regel een bindingsduur tot zes maanden
toelaatbaar15, bij een opleidingsduur van twee maanden een binding van een jaar16,
bij een opleiding van 3-4 maanden een tweejarige binding (24 maanden)17, bij een
opleiding van zes maanden tot een jaar geen langere bindingsduur dan drie jaar
(36 maanden)18 en bij een meer dan tweejarige duur van de cursus een binding van
vijf jaar (60 maanden)19. Daarbij gaat het niet om een rekenkundige wetmatig-
heid, maar om door de rechter ontwikkelde criteria waarvan in individuele geval-
len ook afwijkingen mogelijk zijn.20 De duur van de opleiding en de duur van de
binding staan in een uitgewogen verhouding.21 Wanneer een cursus uit drie delen
bestaat van elk vijf weken, waarmee de totale opleidingstijd 15 weken bedraagt, is
een hieraan verbonden bindingsduur van twee jaar voor de werknemer in de regel
niet onbillijk benadelend. Indien daarvan twee weken worden afgetrokken waarin
de werknemer zich dienstbaar heeft gemaakt bij politie of leger, dan kunnen nog
13 weken overblijven ofwel bijna drie maanden, waaraan ook een bindingsduur
van twee jaar kan worden gekoppeld.22 Onderdeel van de afweging zou kunnen
zijn dat de werkgever een kleine werkgever is of niet voldoende draagkrachtig is,
maar het BAG laat dit open.23 Wanneer de werknemer slechts een opleiding van
enige uren of een cursus van een dag volgt, moet de daadwerkelijke tijd in ver-
houding tot de totale arbeidstijd bezien worden.24

9.2.4 Invloed van de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Wordt de terugbetalingsplicht, zonder onderscheid, voor ieder geval van beëindi-
ging van de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer afgesproken, dan
is zo’n terugbetalingsbeding, omdat zij te ver gaat, niet van toepassing.25 Wanneer
de arbeidsverhouding vóór het afsluiten van de opleiding eindigt op grond van
omstandigheden die in de (risico)sfeer26 van de werknemer vallen, zijn de tegen-
strijdige belangen dan al in evenwicht gebracht, wanneer de opleiding voor hem
geldelijk belang heeft opgeleverd en hij alleen maar de tot het moment van de beëin-
diging van de arbeidsverhouding daadwerkelijk ontstane kosten terug behoeft te

15 BAG 15 september 2009 – 3, AZR 173/08 – NZA 2010, 342, 345.
16 BAG 15 december 1993, 5 AZR 279/93, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 17 = NZA 1994, 835.
17 BAG 19 januari 2011 – 3, AZR 621/08 AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 44 Rn. 34 en m.n. 37;

BAG 6 september 1995, 5, AZR 241/94, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 23 = NZA 1996, 314.
18 BAG 5 juni 2007, 9, AZR 604/06, NZA-RR 2008, 107.
19 BAG 11 april 1984, 5, AZR 430/82, AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 8 = NZA 1984, 288.
20 BAG 14 januari 2009, 3, AZR 900/07 BAGE 129.
21 BAG 19 januari 2011 – 3, AZR 621/08,- NZA 2012, 85. e.v.
22 BAG 19 januari 2011 – 8, AZR 621/08.
23 BAG 14 januari 2009 – 3, AZR 900/07 – NZA 2009, 666; Suckow in Suckow/Striegel/Niemann, Rz.

596.
24 BAG 21 juli 2005 – 6, AZR 452/04 – NZA 2006, 542.
25 BAG 23 januari 2007, 9, AZR 482/06, NZA 2007, 748; BAG 11.4.2006, 9 AZR 610/05, AP BGB § 307

Nr. 16 = NZA 2006, 1042.
26 Risico staat tussen haken omdat het gaat om “aus der Sphäre des Arbeitnehmers” stammende

omstandigheden, BAG 24 juni 2004, NZA 2004, 1035 en m.n. 1036.
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betalen. Houdt de werknemer immers op zijn eigen initiatief op met de arbeidsover-
eenkomst, dan kan de werkgever geen gebruik meer maken van de door de werkne-
mer verworven kennis en vaardigheden, voor een mogelijk langere duur.

Bij een door de werkgever geïnitieerd ontslag dient onderscheid gemaakt te wor-
den naar de ontslaggrond. Bij een bedrijfseconomisch ontslag geeft de werkgever
te kennen dat hij, ondanks de kosten die hij geïnvesteerd heeft in de werknemer,
niet bereid is althans niet in de situatie verkeert om de door de werknemer, dankzij
de opleiding en studie, bereikte kwalificatie voor het bedrijf te behouden. Daarmee
is de zakelijke grondslag voor een kostenverdeling weggevallen.27 Daarnaast bestaat
de op de persoon toegesneden ontslaggrond en het buitengewone ontslag. In beide
gevallen kan de werkgever van de werknemer verlangen het studiekostenbeding na
te komen.28

9.2.5 Niet afmaken opleiding

De vraag is of, wanneer de opleiding door de werknemer niet wordt voltooid en tus-
sentijds wordt beëindigd, een terugbetalingsregeling geoorloofd is. Volgens som-
mige schrijvers is dit het geval wanneer het vroegtijdig beëindigen van de opleiding
van doen heeft met de omstandigheid dat de werknemer te vaak op de cursus ver-
zuimd heeft of vanwege verwijtbaar gedrag de cursus, al dan niet met een afsluitend
examen, niet heeft afgemaakt.29 In een bijzonder geval zijn ook zonder verwijt aan
de werknemer bij een vroegtijdig einde de opleidingskosten verschuldigd (het geval
van de opleiding van piloten30).

9.2.6 Beëindigingsovereenkomst en opleidingskosten

In het geval werkgever en werknemer tezamen een beëindigingsovereenkomst
overeenkomen en daarin ook de gemaakte kosten van opleiding aan de orde wor-
den gesteld, wordt door een enkele schrijver aangenomen dat van belang is of deze
tot stand komt op grond van het verlangen van de werknemer of van de werkgever.31

9.2.7 Geen bijzonderheid van het arbeidsrecht

De wijze waarop het BAG een invulling heeft gegeven aan de beoordeling van terug-
betaling van opleidingskosten, namelijk door de herleiding naar § 242 BGB, kan vol-
gens enkele schrijvers niet als een bijzonderheid van het arbeidsrecht in de zin van
§ 310 lid 4 tweede volzin BGB opgevat worden.

27 BAG 6 mei 1998, NJW 1999, 443 = DB 1999, 156.
28 BAG 24 juni. 2004, NZA 2004, 1035 en m.n. 1036; Däubler/Dorndorf, AGB-Kontrolle im Arbeits-

recht, 2004 § 307 BGB Rdnr. 123; Hoβ, MDR 2000, 1115 en m.n. 1119; Meier/Schulz, NZA 1996, 742
en m.n. 748.

29 VLP/Stoffels, Anh. ArbR bij § 310 Rz. 151; ErfK/Preis § 611 BGB Rz. 439.
30 BAG 21 november 2001, 5, AZR 158/00, AP BGB, § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 31 = NZA 2002, 551.
31 WLP/Stoffels, Anh. ArbR op § 310, Rz. 151.
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9.2.8 Transparantie op inhoud

De inhoud van het studiekostenbeding dient in de opinie van sommige schrijvers
transparant te zijn.32 Zo moet het bedrag van de schuld in cijfers uitgedrukt wor-
den, omdat de werknemer moet weten wat hem te wachten staat. Het BAG heeft
dit in 200933 nog opengelaten, maar in 2012 wel intransparant bevonden.34 Omdat
het uitgangspunt is dat de werknemer moet kunnen afwegen of de terugbetalings-
verplichting voor hem tegen de achtergrond van de verworven kennis en vaardighe-
den billijk is, wordt in de literatuur verdedigd dat duidelijkheid door de werkgever
verschaft moet worden over de staffel die in het beding wordt opgenomen en de
redenen waarom de werknemer de terugbetalingsverplichting op zich neemt.35 Laat
een studiekostenbeding de werknemer in het ongewisse tegen welke arbeidsvoor-
waarden hij na een succesvolle afsluiting van zijn studie tewerkgesteld zal wor-
den, dan is dat beding niet transparant. De werknemer moet kunnen doorzien
welk aanbod hij aan moet nemen, teneinde de terugbetaling af te wenden. Daar-
voor zijn tenminste gegevens nodig over het begin van de arbeidsverhouding, de
aard en omvang van de arbeid en het loon.36 Het van het transparantiegebod deel
uitmakende bepaaldheidsgebod verlangt immers dat de wederpartij van een
gebruiker van algemene voorwaarden zonder hulp van buiten zoveel mogelijk dui-
delijk en eenvoudig zijn rechten moet kunnen vaststellen om hem niet van zijn
voornemen af te houden datgene gedaan te krijgen waar de intransparantie hem in
belemmert.37

9.2.9 Lening

Geven werkgever en werknemer aan de verplichting tot terugbetaling de vorm van
een geldlening, dan is de toets van de ongepaste benadeling ingevolge artikel 307
BGB onverminderd van toepassing.38

32 Bonin in Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 156b, p. 256.
33 BAG 15 september 2009, NZA 2010, 342, 345.
34 BAG 21 augustus 2012 – 3, AZR 698/10 AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 46 Rn. 19.
35 Lakies, 5, Rn. 357 en 361, p. 334 en 335, onder verwijzing naar BAG 24 juli 1991, 5, AZR 443/90, AP

BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 16 = NZA 1992, 405; Düwell/Ebeling DB 2008, 406 en m.n. 410.
36 BAG 18 maart 2008, NZA 2008, 1004 en m.n. 1007; zie ook Maier/Mosig, NZA 2008, 168 e.v.
37 BGH 5 november 2003, NJW 2004, p. 1598 en BGH 3 maart 2004, -VIII ZR 153/03, n.g.
38 BAG 18 maart 2008, 9, AZR 186/07, NZA 2008, 1004; BAG 23 januari 2007, 9 AZR 482/06, NZA

2007, 748.
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9.2.10 Conversie en reductie

Is het studiekostenbeding nietig en dient het derhalve buiten toepassing te blijven,
dan is een, voorheen nog wel voorgestane39, geldingsbehoudende reductie (conver-
sie) niet mogelijk.40 Ook een aanvullende uitleg van het beding behoort niet tot de
mogelijkheden.41 Er bestaat dan geen terugbetalingsplicht meer voor de werkne-
mer.42

9.2.11 Studiekostenbeding naar Nederlands recht

Bij de bespreking van het studiekostenbeding in hoofdstuk 4 kwam de veelheid
van door rechters gebruikte maatstaven bij de beoordeling van de terugbetaling
van studiekosten naar voren. Vele malen werd de (on)duidelijkheid van het beding
beoordeeld, maar ook de invloed van de goede trouw bij de beoordeling van de
vraag wie het initiatief nam tot beëindiging van het dienstverband. En ook werd
door de rechter aandacht besteed aan het antwoord op de vraag of het studiekos-
tenbeding bij onduidelijkheid buiten toepassing diende te blijven of dat de voor
de werknemer gunstigste regeling moest worden toegepast. Is de aanpak van de
beoordeling van een studiekostenbeding voor verbetering vatbaar?

Voordat deze vraag kan worden beantwoord, zal eerst nog aandacht moeten
worden gewijd aan het vermeende verschil in aanpak van een studiekostenbeding43

dat betrekking heeft op betaling van loon tijdens de studie-uren enerzijds en het
beding dat alleen betrekking heeft op studiekosten (en niet op doorbetaling van
loon tijdens het volgen van de studie). Het onderscheid is om verscheidene redenen
te ongenuanceerd. Op de eerste plaats heeft de werknemer ook bij enkel studie-
kosten er belang bij op wiens initiatief het ontslag plaatsvindt. Verder speelt ook
bij enkel studiekosten, die soms vele duizenden euro’s bedragen, dat de werkne-
mer duidelijk moet zijn wat voor een verbintenis hij aangaat en waarvoor hij zich
vastlegt. Bovendien zou het laten vervallen van het onderscheid leiden tot een situa-
tie dat de werkgever aan het eind van de dienstbetrekking, wanneer er geen staffel
zou gelden en de werknemer niet al een deel van de schuld heeft betaald, de totale
studiekosten in één keer kan terugvorderen en dan slechts de beperkende werking
van de redelijkheid en billijkheid op die casus van toepassing zou zijn. Een onder-
scheid als door het hof voorgestaan slaat kortom een te groot gat tussen de beide

39 BAG 5 december 2002 – 6, AZR 539/01 – NZA 2003, 559; BAG 15 mei 1985 – 5, AZR 161/84 – AP
BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe Nr. 9.

40 BAG 13 december 2011 – 3, AZR 791/09 – NZA 2012, 738.
41 BAG 11 april 2006, BB 2006, 2134 en m.n. 2137. Zie voor nadere argumentatie: Stoffels in Wolf/

Lindacher/Pfeiffer, ArbR Rn. 75 a.
42 ErfK/Preis, §§ 305-310 BGB Rz. 94.
43 De kosten van de opleiding van een OR-lid blijven hier buiten beschouwing, evenals de bijzon-

dere leer/arbeidsovereenkomst of de beroepsbegeleidende leergangen (BBL).
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soorten studiekostenbedingen.44 Daar komt bij dat heel goed verdedigbaar is dat
ook een studiekostenbeding over enkel opleidingskosten (waaronder ook wellicht
reis- en verblijfskosten) kan worden beoordeeld op het criterium van de ongepaste
benadeling. Een kleine verandering in benadering zou kunnen zijn dat niet enkel
gekeken wordt naar het aflossingsschema van de terug te betalen kosten, maar dat
juist andere factoren meer benadrukt worden.45

Het voordeel van de Duitse benadering van het studiekostenbeding is dat een een-
duidig uitgangspunt wordt genomen. Dit uitgangspunt is een mengeling van bescher-
ming van de werknemer door de Grondwet tezamen met een door de werknemer
te genereren bate uit de studie enerzijds en het belang van de werkgever bij het
amortiseren van de investering in de werknemer anderzijds. Vervolgens dient een
belangenafweging plaats te vinden om tot het oordeel te komen dat er wel of niet
sprake is van onredelijke bezwarendheid. De bindingsintensiteit en de invloed van
het initiatief van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen worden mee-
gewogen. Het voordeel daarvan is dat één belangenafweging de thans door de
Nederlandse rechter gebruikte verschillende grondslagen vervangt. Niet langer is
het nodig te “Haviltexen” of het gerechtvaardigd vertrouwen te onderzoeken of
goed-werkgeverschap te benutten dan wel vanuit het leerstuk van misbruik van recht
te redeneren. Ook de sanctionering van de oneerlijkheid en de bijgevolg optredende
onredelijke bezwarendheid van een beding, waaronder de vraag of de voor de werk-
nemer meest gunstige regeling moet worden toegepast of dat het beding buiten toe-
passing moet blijven, kan worden geharmoniseerd.

9.3 Het bijzondere beding van verbod op concurrentie naar Duits recht

Het concurrentiebeding is in Duitsland onderhevig aan de inhoudstoets van § 307
BGB, vooral in verbinding met de Grondwet. Al tijdens de arbeidsovereenkomst
dient de werknemer zich te onthouden van concurrerende werkzaamheden jegens
zijn werkgever, op grond van het bepaalde in § 241 lid 2 BGB. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om in de arbeidsovereenkomst een beding op te nemen dat betrek-
king heeft op concurrerende werkzaamheden na afloop van de dienstbetrekking
(nachverträgliches Wettbewerb).46 Een (anti)concurrentiebeding moet op grond van

44 Zie ook C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, p. 357, Zij achten de scheidíng
moeilijk te rechtvaardigen, omdat het belang van de werknemer om niet gedurende jaren met
een (torenhoge) opleidingsschuld te blijven zitten, even groot is als het gaat om het betaalde loon
als wanneer het gaat om de opleidingskosten zelf.

45 Zie voor deze “tussen-benadering”, in het kader van de tijdsduur van een opleiding en de
terugbetaling, een Duitse schrijver: Thüsing, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, E. Einzelne Klausel,
Rn. 344, p. 136.

46 De eisen ter zake de toelaatbaarheid van een concurrentiebeding gelden op grond van § 110
GewO breder dan alleen voor arbeidsovereenkomsten. § 60 HGB bevat een wettelijk verbod voor
de Handlungsgehilfe (wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer Dienste gegen
Entgelt angestellt ist (§ 59 lid 1 HGB) om, tenzij hij toestemming heeft van zijn principaal, een zaak
te beginnen of voor eigen of andermans rekening zaken te doen. De voornoemde toestem-
ming wordt geacht te zijn gegeven wanneer de principaal bij de aanstelling ermee bekend is dat
de werknemer het bedrijf voert en de principaal het met de opgave niet eens is.
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§ 74 lid 1 Handelsgesetzbuch (verder HGB) schriftelijk overeengekomen worden. Ver-
der bepaalt artikel 74 HGB dat het beding overhandigd moet worden aan de werkne-
mer in de vorm van een door de principaal ondertekende “Urkunde”. Deze moet de
overeengekomen bepalingen ter zake van het concurrentieverbod inhouden. Omdat
een concurrentiebeding diep ingrijpt in de beroepsvrijheid van de werknemer, kennen
de §§ 74 en volgende HGB gedetailleerde voorschriften voor concurrentiebedingen.
§ 74 lid 2 HGB bepaalt dat – op straffe van niet-verbindendheid, omdat het voorschrift
zo wezenlijk is voor de afspraken met betrekking tot een concurrentiebeding – over-
eengekomen wordt dat de principaal verplicht is een vergoeding voor zogeheten
beperkingsschade te betalen. Aan de werknemer wordt een schadeloosstelling vol-
daan voor de omstandigheid dat de werknemer beperkt wordt in het vinden van een
andere baan (“Karenzentschädigung”). Een concurrentiebeding houdt een zelfstandige
hoofdprestatieverplichting van de werknemer in, te weten het achterwege laten van
concurrentie, waartegenover een tegenprestatie van de werkgever staat in de vorm
van de Karenzentschädigung. Voor de toepassing van de regeling van de algemene
voorwaarden heeft het bestaan van deze hoofdverplichting aan de zijde van de werk-
gever, tegenover de onderwerping van de werknemer aan het non-concurrentie-
beding, tot gevolg dat op die twee belangen als kernprestaties geen inhoudstoets
ingevolge § 307 BGB mag plaatsvinden.47 Een concurrentiebeding is geldig, wanneer
het gerechtvaardigde bedrijfsbelangen van de werkgever dient en naar plaats en
onderwerp geen onbillijke verzwaring inhoudt voor het vooruitkomen en de carrière
van de werknemer. Op grond van het bepaalde in § 74a lid 1 HGB wordt als tijd-
begrenzing voor een concurrentiebeding een periode van twee jaar aangehouden.

Verschil van mening bestaat over het antwoord op de vraag hoe de vergaande inhou-
delijke regeling in § 74 e.v. HGB zich verhoudt tot de bepalingen in algemene voor-
waarden en in het bijzonder de inhoudstoets op grond van § 307 BGB. Volgens de
meeste schrijvers moet worden aangenomen dat in het geval van een concurren-
tiebeding geen inhoudstoets aan de hand van de in § 307 BGB geregelde inhouds-
toets van algemene voorwaarden plaats dient te vinden, maar een controle aan de
hand van § 74 e.v. HGB. De redenering verloopt langs twee lijnen. Allereerst wordt
aangevoerd dat door het overeenkomen van een concurrentiebeding de wettelijke
bepalingen met betrekking tot het concurrentiebeding, zoals neergelegd in § 74
en volgende HGB, worden omgezet en daarmee in overeenstemming met haar
betekenis in de uitzonderingsregeling van § 307 lid 3 eerste volzin BGB ingrijpt.
Dit lid 3 van § 307 BGB bepaalt immers dat de leden 1 en 2 alsmede §§ 308 en 309
BGB slechts gelden voor die bepalingen in algemene voorwaarden waarmee tussen
de gebruiker van algemene voorwaarden en zijn tegenpartij regelingen overeenge-
komen worden die van rechtsvoorschriften afwijken of deze aanvullen. Een tweede

47 LAG Baden-Württemberg 30 januari 2008, NZA-RR 2008, 508; Däubler-Bonin-Deinert, Däubler,
§ 307 BGB, Rn 268, p. 324.
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redenering is dat, wat er verder van zij of concurrentiebedingen volgens § 307 lid 3
BGB aan een inhoudstoets zijn onttrokken of juist niet, ook diegenen die een inhouds-
toets voor mogelijk houden, strijd met § 307 BGB alleen aannemen, wanneer het ver-
bod om concurrentie te plegen al op het moment van het sluiten van de overeenkomst
als strijd met de goede trouw is te beschouwen. Anders blijft het bij de regel van § 74
HGB.48

Het wettelijk voorschrift van § 74a lid 1 e.v. HGB dient als een lex specialis gezien te
worden en de §§ 306 en 307 BGB als generales. De wetgever heeft immers de gel-
dingbehoudende reductie uitdrukkelijk toegelaten.49 De vraag zou gesteld kunnen
worden wat het belang is van een rangorde in beide regelingen. Op grond van § 74a
HGB moet bij onverbindendheid van het tussen werkgever en werknemer overeen-
gekomen concurrentiebeding uitgegaan worden van de geldingbehoudende reduc-
tie. Deze is niet geoorloofd op grond van het recht van de algemene voorwaarden.50

Een argument om de inhoudstoets van de algemene voorwaarden ingevolge § 307
BGB toch toe te laten, kan zijn dat van de geldingbehoudende reductie misbruik
gemaakt wordt of kan worden en dat voorkomen moet worden.51

9.3.1 Concurrentieding een verrassend beding?

Een concurrentiebeding kan verder een verrassend beding zijn in de zin van § 305c
BGB.52 Van belang kan daarbij zijn welke functie de werknemer vervult. Leidingge-
vend personeel zal erop bedacht moet zijn dat de werkgever er een gerechtvaardigd
bedrijfsbelang bij kan hebben dat bepaalde informatie geheim gehouden wordt en
dat de aanwezigheid van dit belang voor de betrokken werknemer ook duidelijk is.
Ook de buitendienstmedewerker wiens taak het is klantencontact te onderhouden,
zal er rekening mee moeten houden dat deze klanten na afloop van de arbeidsover-
eenkomst niet benaderd worden.53 Een normale en in het bijzonder in de productie
werkzame werknemer hoeft daarentegen minder rekening te houden met een
concurrentiebeding.54 Een (opschortend) concurrentiebeding, waarbij tussen werk-
gever en werknemer de afspraak wordt gemaakt dat een concurrentiebeding pas
in werking treedt als, bij voorbeeld, de arbeidsverhouding twee jaar bestaat, is,

48 Lakies, Vertragsgestaltung, Kap. 5 Rn. 474; Ulmer/Brandner/Hensen, Fuchs, § 307 Rn. 479; Däubler
in Däubler/Bonin/Deinert, p. 540, noemt Bauer/Diller Rn. 175; verder ook: Clemenz/Kreft/Krause,
Klumpp, § 307, Rn. 270.

49 Thüsing, AGB-Kontrolle, Rz. 458; Wolf/Lindacher/Pfeiffer, Stoffels, Anhang ARbR Rz. 18; Diller,
NZA 2005, 250 en m.n. 251. Lagere rechtspraak: LAG Hamm 14 april 2003 -7, Sa 1881/02 – NZA-RR
2003, 513 en LAG Baden-Württemberg 30 januari 2008 -10, Sa 60/07- NZA-RR 2008, 508. Anders:
Koch, RdA 2006, p. 28, die erop wijst dat § 305 e.v. BGB van recenter datum is.

50 Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, § 307, Rn. 270.
51 Koch, RdA 2006, p. 28 e.v.
52 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, Anhang zu § 307 BGB Rn. 74.
53 Gotthardt Rn. 257; Henssler RdA 2002, 137.
54 Wisskirchen/Bissels in Tschöpe, Teil 1 D Rn. 26.
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wanneer dit beding worden opgenomen in een zelfstandige paragraaf in de arbeids-
overeenkomst, met het kopje “concurrentiebeding”, niet verrassend en wordt in de
rechtspraak over verrassende bedingen als bedoeld in § 305c lid 1 BGB aanvaard.55

Verder dient het concurrentiebeding vanwege § 307 lid 2 BGB en omdat het voor de
werknemer een belastend beding is, eng te worden uitgelegd.56

9.3.2 Concurrentiebeding en de overnemer van de arbeidsovereenkomst en de
bijzonderheden van het arbeidsrecht

§ 309 aanhef en onder Nr. 10 BGB bepaalt dat bij een wisseling van partijen bij de
overeenkomst waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, een beding ver-
nietigbaar is dat inhoudt dat een derde in de plaats treedt van de gebruiker van de
algemene voorwaarden. Deze regel lijdt uitzondering wanneer in het beding de
derde met naam en toenaam genoemd is of het beding aan de andere contractspartij
het recht geeft zich uit de overeenkomst terug te trekken. Verdedigd wordt dat deze
regeling van de contractswissel in algemene voorwaarden niet opgaat vanwege de
in het arbeidsrecht geldende bijzonderheid dat regelmatig na de afsluiting van
een arbeidsovereenkomst en in de loop van de arbeidsverhouding fusies en bedrijfs-
overnames voorkomen en dan de latere overnemer van de onderneming nog niet
vaststaat en dus ook niet kan genoemd.57 Daarbij komt dat er rekening mee moet
worden gehouden dat het concurrentiebeding dat betrekking heeft op de situatie
na afloop van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft dat de overeenkomst tot het
verrichten van arbeid in de zin van § 309 aanhef en onder Nr. 10 BGB al niet meer
bestaat.58

Op de hoogte van de schadeloosstelling ter zake van de beperking voor de werkne-
mer om anderszins arbeid te vinden, is het transparantieverbod van toepassing.59

9.3.3 Concurrentiebeding in Nederland

De door de werkgever als verplichte tegenprestatie aan de werknemer verschul-
digde schadeloosstelling kent het Nederlandse recht – ondanks pogingen daartoe60 –
niet. In zoverre is minder dan in het Duitse recht sprake van twee tegenover elkaar
staande kernverplichtingen, die in beginsel niet onderhevig zijn aan de inhoudstoets
van § 307 BGB. De billijke vergoeding die de rechter aan de werknemer kan toeken-
nen vormt geen met het Duitse recht vergelijkbare schadeloosstellingsplicht. De bil-
lijke vergoeding ex artikel 7:653 lid 5 BW kan derhalve niet worden beschouwd als

55 BAG 13 juli 2005, 10, AZR 532/04, AP HGB Nr. 78 op § 74 HGB, ZIP 2005,1983; Junker BB 2007,
1280.

56 Preis-Stoffels, Arbeitsvertrag II W 10 Rn. 30.
57 Schlewing in Clemenz/Kreft/Krause, AGB-Arbeitsrecht, § 309 BGB Nr. 10, p. 488 en 489.
58 Bauer/Diller, NJW 2002 1609 en m.n. 1615; Damman § 309 Nr. 10 Rz. 51-59.
59 BAG 28 juni 2006 – 10, AZR 407/05 – NZA 2006, 1157.
60 Kamerstukken II 2001/02, 28 167; Het wetsvoorstel is op 13 juni 2006 door de Eerste Kamer ver-

worpen (Hand. I 2005-2006, nr. 31. p.1399-1400). Daaraan voorafgaande: rapport MDW-Werkgroep
concurrentiebeding 1997, bijlage bij Kamerstuk 24 036, p. 58. Uitgebreid: A.R. Houweling en C.J.
Loonstra, Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, p. 320 e.v.
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een volwaardige tegenprestatie. Dan doemen vervolgens twee andere vragen op. De
eerste luidt of de regeling van lid 3 aanhef en sub b van artikel 7:653 – kort gezegd:
gehele of gedeeltelijke vernietiging vanwege de onbillijke benadeling – geen ruimte
meer laat voor een toets aan de hand van de wettelijke regeling van de algemene
voorwaarden, met name de onredelijke bezwarendheid van een concurrentiebeding,
en voorts wat een toets op onredelijke bezwarendheid van een concurrentiebeding
nog toevoegt aan de al bestaande toets.

Volgens artikel 7: 653 lid 3 aanhef en sub b BW kan de rechter een concurrentie-
beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat de werknemer door een
beding onbillijk wordt benadeeld, in verhouding tot een te beschermen belang van
de werkgever. Uit een analyse van de rechtspraak tot 2000 blijkt dat elf bescher-
mingsbelangen aan de orde komen. Het vaakst komen voor de al dan niet gebonden-
heid van de werknemer aan de branche van de ex-werkgever en de positieverbetering
van de werknemer bij een nieuwewerkgever. Verder wordt als factor in een belangen-
afweging meegewogen 1. dat de werknemer zelf het initiatief heeft genomen tot
beëindiging, 2. wat de gezins- en leefomstandigheden zijn, 3. of aan een van beide
partijen een verwijt kan worden gemaakt van de beëindiging van het dienstverband
en 4. of de werkgever in de betrokken werknemer heeft geïnvesteerd. Daarnaast
komen nog bijzondere factoren voor, zoals dat de werkgever bij een eerder vertrek
van andere werknemers wel heeft ingestemd met het voorstel om een concurren-
tiebeding te wijzigen en dat de ex-werknemer als zelfstandige nauwelijks als con-
current van de werkgever kan worden aangemerkt. Een aparte bijzondere factor,
die sinds 1 januari 2015 ook anders geregeld is, vormt het concurrentiebeding bij
contracten voor bepaalde tijd of arbeidsovereenkomsten van korte duur.

De verwachting zou kunnen zijn dat, mede omdat de norm van § 307 BGB van de
onbillijke benadeling gelijk lijkt te lopen met de toets van de onredelijke benade-
ling van artikel 7:653 lid 4 BW, de bijzondere extra factor van de onredelijk bezwa-
rendheid van de regeling van algemene voorwaarden niets nuttigs zal toevoegen
aan de bestaande wettelijke regeling. Die verwachting komt daarom niet uit, omdat
de inhoud van de onbillijke benadeling ook het transparantiebeginsel omvat (§ 307
lid 1 tweede volzin BGB). Strijd met het transparantiebeginsel kan wel invloed heb-
ben op de Nederlandse rechtspraak over het concurrentiebeding. Het transparan-
tiebeginsel mag op grond van de Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen61 breed
worden toegepast, zowel op de kernprestaties als ook wanneer de inhoudstoets van
artikel 4 lid 1 van de Richtlijn niet van toepassing is. Dat geldt overigens ook voor

61 Artikelen 4 en 5 van de Richtlijn 93/13; Artikel 4 luidt: De beoordeling van het oneerlijke karakter
van bedingen heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst,
noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie
te leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn
geformuleerd. Artikel 5, eerste volzin, van de Richtlijn luidt: In het geval van overeenkomsten waar-
van alle of bepaalde aan de consument voorgestelde bedingen schriftelijk zijn opgesteld, moeten deze
bedingen steeds duidelijk en begrijpelijk zïjn opgesteld.
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het Duits recht en de inhoudstoets ex § 307 BGB.62 Kenmerk van een veelgebruikte
vorm van een concurrentiebeding is de breedheid en veelomvattendheid van het
begrip concurrentie, vanuit de kennelijke neiging van de werkgever voorshands
niets aan het toeval over te laten, en de geringe concreetheid van het toepassings-
gebied. Een veel toegepast model luidt immers dat het de werknemer verboden is
om gedurende de dienstbetrekking en na beëindiging ervan binnen een tijdvak van
twee jaar in enigerlei vorm, direct of indirect, een zaak gelijk, gelijksoortig of aan-
verwant aan die van de werkgever te vestigen, financieel, in welke vorm dan ook,
bij een dergelijke zaak belang te hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werk-
zaam te zijn al dan niet in dienstbetrekking hetzij tegen vergoeding hetzij om niet
of daar een aandeel van welke aard dan ook te hebben zulks op verbeurte van een
direct opeisbare et cetera.63 De aan deze formuleringen inherente intransparantie
bergt het gevaar in zich dat al bij het sluiten van de overeenkomst de werknemer de
mogelijkheid ontnomen wordt het beding op doelmatigheid en juistheid te beoor-
delen. Het gevaar dreigt dat door de uitgebreid- en breedheid van zo’n beding de
vergelijking op de (arbeids)markt en de waarneming van uitwijkmogelijkheden op
de (arbeids)markt voor de werknemer verzwaard wordt. Alleen al in de verhinde-
ring van een doelmatige beoordeling van het beding kan een benadeling voor de
werknemer liggen. Ook ligt een benadeling in de intransparantie van het zeer alge-
meen opgestelde concurrentiebeding, doordat de werkgever niet eerst probeert een
verbetering van het beding te bewerkstelligen. De benadeling ligt in zoverre dan in
de verijdeling van marktkansen.64 Op de derde plaats kan een onduidelijk beding
het gevaar inhouden dat de tegenpartij van de gebruiker van algemene voorwaar-
den in het geval van een conflict zijn rechten en plichten verkeerd inschat of op
andere gronden niet doelmatig doorzet. De tegenpartij wordt op die manier ertoe
gebracht voor schijnbare rechten van de gebruiker van algemene voorwaarden te
capituleren. Deze drie, grotendeels rechtseconomische, argumenten zijn elk voor
zich van toepassing op een zeer algemeen en weinig concreet aan de werknemer
opgelegd verbod na de dienstbetrekking op bepaalde wijze werkzaam te zijn. De
argumenten gelden zowel voor de totstandkoming van een beding als voor de loop-
tijd van de overeenkomst en met name wanneer het einde van de arbeidsovereen-
komst nadert. Het van het transparantiegebod deel uitmakende bepaaldheidsgebod
verlangt voorts dat de wederpartij van een gebruiker van algemene voorwaarden

62 BGH 10 november 1989, NJW 1990, 576 en m.n. 577.
63 Kenbaar uit bijv. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8439;

en steeds vaker, kenbaar uit gerechtshof ’s-Gravenhage 24 mei 2011, LJN BQ6682, ook in het
Engels: “During this agreement and until 6 months after termination of this agreement, employee
shall refrain from any activities in the same field (worldwide trade in and production of ….) as
Employer and its employees, whether for his own account, on behalf of or in employment for third
parties. Nor shall he have any interest in, financiallv or in whatever other form, be employed by,
whether or not paid by any business enterprise, conducting activities in the same field as Employer.
A breach of this clause shall result in forfeiture of an immediate penalty of US$ 10.000 payable to
Employer per occasion, to be increased with US$ 2 500 for each day of continuation of breach,
notwithstanding the right of Employer to claim for full compensatlon of damages.”

64 Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 BGB, Rn. 238; OLG Celle NJW-RR 1995, 1113.
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zonder hulp van buiten zoveel mogelijk duidelijk en eenvoudig zijn rechten moet
kunnen vaststellen om hem niet van zijn voornemen af te houden datgene gedaan
te krijgen waar de intransparantie hem in belemmert.65

Op deze redenering kan nog het argument worden gestapeld dat, sinds 1 januari
2015, de verplichting aan de werkgever is opgelegd om, wil hij tot een succesvolle
handhaving van het concurrentiebeding na afloop van een contract voor bepaalde
tijd kunnen overgaan, schriftelijk, bij het sluiten van het beding, argumenten voor
de noodzakelijkheid van het beding in de arbeidsovereenkomst aan te voeren.66 Het
concurrentiebeding moet nodig zijn vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelan-
gen. Een min of meer nauwkeurige omschrijving van deze zwaarwegende bedrijfs-
belangen kan in schril contrast komen te staan tot een in zeer algemene bewoordingen
qua reikwijdte overeengekomen beding, zonder dat van zijn noodzaak enigszins blijkt.

9.3.4 Uitleg contra proferentem

Hiernaast staat nog de regel dat, bij de uitleg van algemene voorwaarden, twijfel
over de betekenis ervan voor rekening van de gebruiker van algemene voorwaar-
den komt. Deze, in § 305c lid 2 BGB maar ook in artikel 6:238 lid 2 BW neergelegde
regel bij de uitleg van algemene voorwaarden wordt ook aangeduid met uitleg
contra proferentem, ofwel uitleg in het nadeel van degene die de algemene voor-
waarden heeft op- of voorgesteld en die positie niet goed (genoeg) heeft gebruikt.
In de Nederlandse arbeidsrechtelijke literatuur wordt geopperd dat de interpretatie
van een concurrentiebeding in een tweetal stappen moet plaatsvinden. De eerste
stap houdt een, objectief en de werknemer (nog) niet beschermend, onderzoek in
naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden en gelet op de gehele over-
eenkomst aan het beding mochten toekennen en wat zij in dit opzicht van elkaar
mochten verwachten. De tweede, daaropvolgende, stap is de enge uitleg van het
beding, waarbij de contra-proferentem-regel een rol speelt.67 Indien de stelling dat
interpretatie van een concurrentiebeding in een tweetal stappen moet worden onder-
scheiden al juist is68, dan zal bij toepasselijkheid van de wettelijke regeling van de
algemene voorwaarden op de interpretatie en op de uitleg van het concurrentie-
beding in beide fasen een toets plaatsvinden. Bij het antwoord op de vraag wat de
betekenis en het bereik van het beding (de eerste stap) is, zal de toepassing van het
transparantiebeginsel ertoe kunnen leiden dat wat partijen van elkaar mochten
verwachten ingekleurd wordt door dat transparantiebeginsel. Op de vraag hoe het

65 BGH 5 november 2003, NJW 2004, p. 1598 en BGH 3 maart 2004, -VIII ZR 153/03, n.g.
66 Artikel 7:653 lid 2 BW.
67 A.R. Houweling en C.J. Loonstra, Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, Boom Juri-

dische uitgevers, Den Haag, 2011, p. 80 en 81.
68 Zie Grapperhaus, Werknemersconcurrentie (beperkingen aan verwerende activiteiten van de

ex- werknemer ten opzichte van zijn voormalig werkgever), Kluwer, Deventer, 1995, p. 213 en
215 en 216. Verder Jacobs en Mattijsen, Het concurrentiebeding in het het NBW, WPNR 1995,
nr. 6177 en 6178, resp. p. 257-261 en 271-275.

9.3.4 Hoofdstuk 9

234



beding uitgelegd moet worden (de tweede stap) zal de uitleg contra proferentem,
zoals nu al in de lagere rechtspraak geschiedt69, blijven plaatsvinden. Omdat een
verwijt aan de werkgever als opsteller van de intransparante afspraak tussen hem
en de werknemer al een grote rol kan spelen in de eerste fase, zal de tweede fase bij
gebleken intransparantie eerder ingegaan kunnen worden en een grotere rol dan
tot op heden kunnen gaan vervullen.

9.3.5 Verrassend beding

Strijdmet het bepaalde in § 305c lid 1 BGB komt voor, wanneer het concurrentiebeding
in de arbeidsovereenkomst is opgenomen op een plek die een typische werknemer
normaliter niet had behoeven te verwachten. De praktijk dat een concurrentiebe-
ding als uitdrukkelijk en afzonderlijk beding in de arbeidsovereenkomst wordt opge-
nomen dan wel apart nog eens wordt bevestigd, is, derhalve, naast dat zij van belang
is voor de discussie over het schriftelijkheidsvereiste, ook in het kader van het ant-
woord op de vraag of sprake is van een verrassend beding, van betekenis. Zou het
transparantiebeginsel in het Nederlandse arbeidsrecht een (grote) rol gaan spelen, dan
zal het tot een, nog meer dan al bestaande, praktijk kunnen leiden dat een concur-
rentiebeding immer als een uitdrukkelijk en afzonderlijk beding in de arbeidsover-
eenkomst wordt opgenomen. Ook zou (nog meer dan wellicht al gebeurt) het gebruik
kunnen gaan bestaan het beding nog eens afzonderlijk te bevestigen.

9.3.6 Invloed op “zwaarder-drukken”-criterium

Twijfel kan bestaan over het antwoord op de vraag of een uitspraak als die van het
Gerechtshof Amsterdam70 nog gewezen zou zijn, wanneer het transparantiebeginsel
zou zijn toegepast. Het oordeel van het hof luidde dat weliswaar sprake was van een
ingrijpende functiewijziging in het kader van het zwaarder drukken van het con-
currentiebeding, maar dat het concurrentiebeding zo ruim was geformuleerd dat
de werknemer niet méér werd belemmerd dan vóór die wijziging.

9.4 Boetebeding naar Duits recht

Ingevolge § 309 Nr. 6 BGB zijn overeengekomen boetes als bedingen met een zwart
karakter (“ohne Wertungsmöglichkeit”) in algemene voorwaarden nietig. In de lite-
ratuur wordt door een deel van de auteurs de opvatting aangehangen dat het
voorschrift van § 309 Nr. 6 BGB uiteindelijk niet op arbeidsverhoudingen is toege-
sneden, maar primair op de betalingsverplichting van de consument. Dat wordt ook
aangetoond door de andere in het artikel genoemde gevallen, zoals de niet-afname
van een goed of de verlate afname van een prestatie.

69 Hof Leeuwarden 14 december 2005, RAR 2006/29 en Hof Leeuwarden 3 mei 2006, RAR 2006/101;
Ktr. Tiel 2 mei 2007, Prg. 2007, 81.

70 Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2013, JAR 2013/297.
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Volgens het BAG71 kan niet worden aangenomen dat de norm van § 309 Nr. 6 BGB
helemaal niet op arbeidsovereenkomsten van toepassing is. Bij de toetsing van de
inhoud van arbeidsovereenkomsten door middel van de regeling van de algemene
voorwaarden moeten daarentegen alleen de in het arbeidsrecht geldende bijzon-
derheden volgens § 310 lid 1 tweede volzin BGB gepast in acht worden genomen,
maar een toetsing is niet op voorhand geheel uitgesloten. Het BAG herinnert eraan
dat, door de inachtneming van de in het arbeidsrecht geldende bijzonderheden en
doordat de vroegere uitzondering op het toepassingsgebied voor het arbeidsrecht
in § 23 AGBG geschrapt is, de wetgever duidelijk heeft gemaakt dat het gebruik
van verboden van bepaalde bedingen in de basis ook geldt voor de standaardmatige
en vóórgedrukte arbeidsovereenkomst. Deze uitdrukkelijke wil van de wetgever
staat een beperkende uitleg van § 309 Nr. 6 BGB in de weg. Hieruit volgt ook de
toelaatbaarheid van afspraken ter zake van contractuele boetes.

Het boetebeding in de arbeidsovereenkomst is een in het arbeidsrecht geldende
bijzonderheid, omdat de werkgever de mogelijkheid ontbreekt om de werknemer
de arbeidsovereenkomst te laten nakomen door middel van dwang. Op grond van
§ 888 lid 3 van de Zivilprozessordnung (ZPO) is het immers de werkgever verbo-
den de werknemer te dwingen de arbeid te verrichten. Daarom staat de werkgever
enkel de weg open om schadevergoeding van de werknemer te vorderen. Dit is
evenwel voor een adequate tegemoetkoming aan het gerechtvaardigd belang van
de werkgever bij de nakoming van de arbeidsovereenkomst onvoldoende bevredi-
gend. Een door de werknemer te betalen boete kan nodig zijn. Deze onder de geoor-
loofdheid van boetbedingen in het arbeidsrecht liggende redenering beslaat evenwel
alleen de daadwerkelijke niet-verrichting van arbeid door de werknemer, bijvoor-
beeld tijdens de opzeggingstermijn. Waar het er niet om gaat om de werknemer te
dwingen de arbeid te verrichten, maar het de wens van de werkgever is om de werk-
nemer andere, niet op de verrichting van arbeid, maar op het nalaten van hande-
lingen gerichte, verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst te laten nakomen, zoals
in het geval van een inbreuk op een concurrentiebeding, is de maatstaf van § 307
lid 1 van toepassing.72

Een ongepaste benadeling van de werknemer kan daarin gelegen zijn dat een dis-
proportioneel hoge boete is opgelegd. Een boete ter hoogte van een maand is toe-
laatbaar, hoewel niet gezegd kan worden dat boete ter hoogte van een maandloon
een dwingende bovengrens is.73 Soms kan zelfs een boete ter hoogte van een maand
loon te veel zijn, bijvoorbeeld wanneer bij overtreding slechts geringe schade ont-
staat.74 Het gevolg is dat de boete buiten toepassing blijft. Er vindt geen geldingsbe-
houdende reductie plaats.75

71 BAG 4 maart 2004 – 8, AZR 196/03 – NZA 2004, 727. Daarna ook BAG 21 april 2005, iZh 2005,
1053; BAG 18 augustus 2005, NZA 2006, 34.

72 BAG 14 augustus 2007, AP BGB § 307 Nr. 28.
73 BAG 25 september 2008, NZA 2009,370 en m.n. 375, Tz.54.
74 BAG 4 maart 2004, NZA 2004, 727 en m.n. 733.
75 BAG 14 augustus 2007, NZA 2008, 170 en m.n. 172 Tz 37; LAG Hamm 24 januari 2003, NZA 2003,

499 en m.n. 503; LAG Baden-Württemberg 10 april 2003, DB 2003, 2551, 2552.
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De literatuur maakt onderscheid tussen juridische en feitelijke bijzonderheden van het arbeids-
recht. Het BAG heeft over aanvaarding en waarde van dit onderscheid geen oordeel geveld en het
(nog) laten rusten.

76
Het belang van de aanvaarding van de feitelijke bijzonderheid kan gelegen

zijn in de bepaling van de hoogte van de door de werkgever geleden schade, wanneer hij aanspraak
maakt op boete. Problemen van de werkgever met de bewijsvoering kunnen, wanneer er verwezen
zou worden naar de geregelde gevallen en de mogelijke loop der dingen zoals bedoeld in § 309
Nr. 5, vernietigbaar zijn.

9.4.1 Boetebeding verrassend?

Het boetebeding kan verrassend zijn wanneer de werkgever het beding, dat voor
de werknemer aanzienlijke gevolgen kan hebben, niet voldoende in de tekst van
de arbeidsovereenkomst doet uitkomen of bijvoorbeeld opneemt onder het punt
“overige bepalingen”.77 Ook een opneming van een boetebeding onder een verkeerd
opschrift of een nietszeggend kopje is verrassend.78

9.4.2 Boetebeding en transparantie

Volgens BAG is het voor de werknemer niet schadelijk, wanneer een beding over
de boete niet duidelijk maakt dat de werknemer de overeengekomen boete alleen
oploopt, wanneer hij aan een handeling, waarmee hij een plicht schendt, schuld
heeft.79 Het hof voegde daar aan toe dat dit toch al uit § 339 BGB blijkt. Bovendien
gaat het om een voor de werknemer gunstige omstandigheid. In de literatuur is even-
wel op deze uitspraak commentaar gekomen, dat het hof verwijt dat zijn terughou-
dendheid bedenkelijk is.80 Het gevaar dreigt immers dat een werknemer die geen
schuld heeft aan een bepaalde handeling zich, ondanks het bepaalde in § 339 BGB
en met het oog op een versluierend woordgebruik, niet voldoende bestand weet
tegen de druk die van zo’n beding uitgaat.

Het transparantiegebod verbiedt een te gecompliceerde berekeningsgrondslag
voor de hoogte van de boete.81 Tegelijkertijd moet ook het plichtsverzuim waaraan
de straf aanknoopt, voldoende duidelijk omschreven worden.82 De formulering
“schuldig, in strijd met de arbeidsovereenkomst plaatsvindend gedrag van de
werknemer dat de werkgever aanleiding geeft de arbeidsovereenkomst op staande
voet te beëindigen”, heeft bij het BAG geen genade kunnen vinden.83

76 BAG 4 maart 2004, NZA 2004, 727.
77 ArbG Bremen 30 januari 2003, LAGE § 309 BGB 2002 Nr. 3; ArbG Berlin 1 september 1980 NJW

1981, 479.
78 LAG Hessen 8 oktober 1990, LAGE § 339 BGB Nr. 7; Bonin in Däubler-Bonin-Deinert, § 305c Rn. 19.
79 BAG 18 december 2008, NZA-RR 2009, 519 en met name 523.
80 Bonin, § 307 BGB, Rn. 156, p. 254 en Diller, NZA 2008, 574 (576).
81 BAG, NJW 2008 459 en m.n. 459.
82 BAG 21 april 2005, NZA 2005,1053 en m.n. 1055; BAG 8 augustus 2005, NZA 2006, 34 en m.n.

36 e.v.
83 BAG 21 april 2005, NZA 2005 1053 en m.n. 1055.
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Ook de begrippen “bij voortdurende overtreding” of “bij herhaalde overtreding” kun-
nen tot intransparantie leiden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een werkne-
mer voor een concurrent van de werkgever werkzaam is en dan regelmatig met
het concurrentiebeding strijdige handelingen verricht, terwijl de boete een door-
snee brutomaandinkomen bedraagt. Onduidelijkheid kan dan vervolgens ontstaan
over de verschuldigdheid van de boete voor iedere concrete overtreding of voor
de voortduring van maand tot maand van de overtreding. In het eerste geval ver-
beuren veel meer boetes dan in het tweede geval.84 Maakt een boetebeding onder-
scheid tussen eenmalige en voortdurende overtredingen van een verbod, dan wordt
alleen maar aan het bepaaldheidgebod, als onderdeel van het transparantiegebod,
voldaan wanneer een duidelijk en precies onderscheid wordt gemaakt tussen wat
een enkelvoudige en een voortdurende overtreding inhoudt.85 Ook een dispropor-
tionaliteit tussen de hoogte van de boete en de aard van de overtreding kan de
werknemer ongepast benadelen, tegen de geboden van redelijkheid en billijkheid.86

9.4.3 Reductie en boetebeding

Het verbod van geldingbehoudende reductie bij vernietigde boetbedingen leidt
ertoe dat de rechter geen ruimte heeft te matigen.87

9.5 Boetebeding naar Nederlands recht

Het aantal zaken in de rechtspraak die het boetebeding in de zin van artikel 7:650
BW tot onderwerp hebben, is gering. Ze lijken volgens Vegter vooral in Friesland
voor te komen.88 Dat deze specifiek voor het arbeidsrecht geschreven boetebedingen
zo weinig in de jurisprudentie voorkomen, heeft mede van doen met de uitspraak
van de Hoge Raad dat de regels, neergelegd in artikel 7:650 BW, niet van toepassing
zijn op het concurrentiebeding.89 Daardoor lijkt het toepassingsgebied van artikel
7:650 BW kleiner geworden.

84 BAG 14 augustus 2007, 8, AZR 973/06 – NZA 2008, 170. Dat geldt ook voor het vaak in concurren-
tiebedingen voorkomende “deelnemen aan”: “Gleiche Unklarheiten treten im Falle einer “Beteili-
gung” des Arbeitnehmers an einem Konkurrenzunternehmen auf. Eine solche “Beteiligung” erstreckt
sich typischerweise über einen längeren, sich über mehrere Monate erstreckenden Zeitraum. Aus
Ziff. 11 Abs. 2 Satz 4 iVm. Ziff. 11 Abs. 3 des Arbeitsvertrages ergibt sich nicht mit hinreichender
Deutlichkeit, ob eine solche “Beteiligung” als einmaliger Fall der Zuwiderhandlung gegen das
Wettbewerbsverbot nach Ziff. 11 Abs. 2 Satz 4 oder als “dauerhafte Verletzung des Wettbewerbsver-
botes” iSd. Ziff. 11 Abs. 3 des Arbeitsvertrages zu bewerten ist.”

85 BAG 14.augustus 2007 – 8, AZR 973/06 – NZA 2008,170 en m.n. 172.
86 BAG NZA 2004, 727; zie ook Wolf/Stoffels, ArbR Rdn. 181.
87 BAG NZA 2001 727 en m.n.732 e.v.); LAG Hamm, DB 2003, 2549; MünchKomm/Kieninger § 309

Nr. 6 Rdn. 9; Fuchs in Ulmer-Brandner-Hensen, § 310 BGB, Rn. 208, p. 1261.
88 M.S.A. Vegter, JAR Verklaard, september 2009, p. 6.
89 HR 4 april 2003, JAR 2003/107.
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9.5.1 Boete in grijze, zwarte en blauwe lijst

Een bepaling als § 309 Nr. 6 BGB komt niet voor in de Nederlandse zwarte of grijze
lijst. De in § 309 Nr. 5 BGB opgenomen bepaling kent zijn pendant in de Nederlandse
lijsten evenmin. Zo kent de zwarte lijst van artikel 6:636 aanhef en onder k BW
weliswaar een bepaling over uitsluiting of beperking van bewijs, maar deze hebben
betrekking op de deugdelijkheid van de prestatie of de toerekening van de tekort-
koming, maar niet zo specifiek op te verwachten schade als § 309 Nr. 5 BGB. Wel
komt het boetebeding voor op de indicatieve blauwe lijst bij de Richtlijn 93/13 over
oneerlijke bedingen.90

9.5.2 Transparantie in 7:650-boeten

Het in artikel 6:91 tot en met 6:94 BW geregelde boetebeding kent een bijzondere
bepaling voor het arbeidsrecht in de vorm van artikel 7:650 BW. De werkgever kan
slechts boete stellen op de overtreding van de voorschriften van de arbeidsovereen-
komst, indien in de arbeidsovereenkomst zowel de voorschriften, op de overtre-
ding waarvan de boete is gesteld, als het bedrag van de boete zijn vermeld. De
(arbeids)overeenkomst waarbij de boete wordt bedongen, moet schriftelijk worden
aangegaan. De overeenkomst dient dan bovendien nauwkeurig de bestemming van
de boete te bepalen. De werkgever mag, middellijk noch onmiddellijk, een persoon-
lijk voordeel uit de verbeurde boete halen. En ten slotte, om de cirkel weer rond te
maken, bepaalt lid 8 van artikel 7:650 BW dat onder het stellen en bedingen van boete
in de zin van artikel 7:650 BW wordt begrepen het door de werkgever bedingen van
boete als bedoeld in artikel 6:91 tot en met 6:94 BW. De algemene regeling van Boek 6
van het BW is derhalve van toepassing, maar ook de speciale voorschriften van artikel
7:650 BW gelden.

De door de werkgever aan de werknemer op te leggen boete lijkt dus goed geregeld.
Er is bij het overeenkomen van een boetebeding sprake van een drievoudig schrifte-
lijkheidsvereiste en van twee materiële vereisten, te weten de bepaalde bestemming
van de boete en de maximale hoogte van het boetebedrag.91 Beide materiële ver-
eisten kunnen worden beschouwd als onbenoemde transparantie-eisen.92 Dat geldt
ook voor de in lid 5 van artikel 7:650 BW neergelegde bepaling dat binnen een
week aan de werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes mag worden
opgelegd dan het in geld vastgestelde loon voor een halve dag en dat geen afzon-
derlijke boete hoger mag zijn dan een halve dag loon. Het vormt de neerslag van
zowel het proportionaliteitsbeginsel als het duidelijkheids- en nonverrassingsbe-
ginsel.

90 “Bedingen die tot doel of tot gevolg hebben: (..) e) de consument die zijn verbintenissen niet
nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding op te leggen”.

91 F.M. Dekker, De formulering van een boetebeding, Arbeidsrecht 2014/34, p. 22;
92 C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, 5e druk, 2015, p. 277, benaderen het

boetbeding vanuit een andere hoek en benoemen het schriftelijkheidsvereiste als “een arbeids-
rechtelijke variant van het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Wetboek van Strafrecht”.
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Deze regeling van de boete geldt evenwel niet voor de bij overtreding van een
concurrentiebeding te verbeuren boete.93 De gemaximeerde hoogte past daar vol-
gens de Hoge Raad niet bij, evenmin als het verbod om de boete aan de werkgever
te laten toevallen, al is het maar omdat de werknemer ten tijde van de overtre-
ding van het concurrentiebeding, dat betrekking heeft op de periode na het einde
van de dienstbetrekking, niet meer bij de werkgever in dienst is. De boete op de
overtreding van het concurrentiebeding is derhalve ook geldig, indien niet nauw-
keurig de bestemming van de partij is vermeld, de boete wel in het persoonlijk
voordeel valt en de boete hoger is dan een half dagloon per week.94

In de gevallen waarin de boetebedingen in een concurrentiebeding moeten wor-
den beoordeeld speelt bijgevolg ook het bepaalde in artikel 6:90 e.v. BW een rol.
De rechter mag het boetebeding matigen. Contractuele uitsluiting van de regel dat
gematigdmagworden, is nietig op grond van artikel 6:93 BW. De rechter mag de boete
niet ambtshalve matigen of aanvullen, omdat steeds een verzoek daartoe vereist is
en de maatstaf voor matiging van het boetebeding de billijkheid is die matiging
klaarblijkelijk eist.95 De rechter zal pas van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik
mogen maken als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandighe-
den tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt.96 Daarbij zal
de rechter niet alleen moeten letten op de verhouding tussen de werkelijke schade
en de hoogte van de boete maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud
en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroe-
pen. In het UBAT-arrest heeft de Hoge Raad ter zake de toepassing van dit kwintet
opgemerkt dat de omstandigheden van het gevallen uiteindelijk beslissend zijn.97

De werkgever kan bij de heffing van de boete op overtreding van een concurrentie-
beding in plaats van de boete ook schadevergoeding vorderen, mits hij ingevolge
artikel 6:92 lid 2 BW dat bedingt. De bepaling is gelijk aan die van artikel 7:651 BW
dat bepaalt dat de mogelijkheid een boete op te leggen, onverlet laat dat recht op
schadevergoeding bestaat op grond van de wet. De werkgever mag evenwel ter
zake van een zelfde feit niet boete heffen en ook schadevergoeding vorderen. Elk
beding dat hiermee in strijd is nietig, aldus artikel 7:651 lid 2 BW. Wanneer de
werkgever in het beding doet opnemen dat de werknemer, naast het verschuldigd
zijn van de boete, gehouden is tot betaling van een volledige schadevergoeding,

93 HR 4 april 2003, NJ 2007, 351 (m.nt. HvV) en JAR 2003/107 (LAN-Alyst).
94 De vraag is of de uitzondering bij overtreding van een concurrentiebeding op de dwingende

voorschriften van 7:650 BW, ook van toepassing is op overtreding van het geheimhoudingbe-
ding. Nee: ktr. Arnhem 27 juni 2008, ECL:INL:RBARN:2008:BD6312 en ktr. Amsterdam 24 april
2002, JAR 2002/174; ja: gerechtshof Leeuwarden 22 februari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1380
en 21 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3741 alsmede ktr. Heerenveen 16 november 2011,
ECLI:NL:RBLEE:2011:BU5004.

95 Artikel 6:94 lid 1 BW.
96 HR 27 april 2007, NJ 2007, 262 (Intrahof vs. Bart Smit).
97 HR 16 september 2012, LJN BQ8098.
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zou daarvan gezegd kunnen worden dat de werkgever een keuzemogelijkheid heeft
en dat hij aangeeft dat, totdat die keuzes gemaakt zijn, een voorbehoud geldt.98 Het
beding hoeft dan niet (partieel) nietig te zijn. Dat sluit niet uit dat het boetebeding
niet voldoende transparant is.

9.5.3 Matiging van de boete

Van de vier gerechtshoven heeft het Amsterdamse hof, in 2012, een opmerkens-
waardige visie ontwikkeld op de aan te leggen toets bij de beoordeling van de mati-
ging van een boetebeding.99 Die visie is twee jaar later herhaald.100 Het hof wijst op
het oude artikel 7A:1637x lid 4 BW dat met ingang van 1 januari 1997 is vervallen
(en waarvoor artikel 6:94 BW in de plaats is gekomen). Bij zijn beoordeling van de
matiging van een boetebeding betrekt het hof de strekking van artikel 7A:1637x
lid 4 BW, te weten de werknemer te beschermen tegen de door hem zelf noodge-
dwongen of uit lichtvaardigheid met de werkgever overeengekomen bovenmatige
verplichtingen.101 Het uit de vergetelheid halen van deze strekking is interessant
voor het geval in de toekomst de wettelijke regeling van de algemene voorwaar-
den op het arbeidsrecht van toepassing zou worden. Immers, de genoemde strek-
king geeft de kern aan van de bescherming van de consument en in het bijzonder
de gedachte van het streven naar machtsevenwicht. Het gerechtshof kwam tot
de conclusie dat uit de toelichting op het oude artikel 7A:1637x BW en de verdere
wetsgeschiedenis van artikel 7:653 BW niet bleek dat beoogd is in dit opzicht een
materiële wijziging aan te brengen, zodat de opgefriste gedachte van het hof ook
voor toekomstig recht navolging kan verdienen. De Hoge Raad zou zijn tot terug-
houdendheid nopende maatstaf102 moeten bijstellen met een beroep op de bijzon-
derheden van het arbeidsrecht dan wel de door hemzelf in Intrahof vs. Bart Smit
genoemde afwegingsnorm van de aard van de overeenkomst moeten specifice-
ren.103

Ditzelfde Amsterdamse gerechtshof heeft ook een uitgangspunt ontwikkeld voor
de beoordeling van het boetebeding. Vooropgesteld werd door het hof dat bij de
beoordeling van een boetebeding bedacht moet worden dat het een gebruikelijk

98 O. van der Kind, Boetebeding. Finale kwijting. Nietigheid, TRA 2014, 16, n.a.v. rechtbank Gelder-
land 4 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4259 en Hof Leeuwarden 16 april 2008,
ECLI:NL:GHLEE:2008:BC9783, dat de mogelijkheid om aanspraak te maken op een schadever-
goeding in strijd acht met de tweede zin van lid 1 van artikel 651, en daarom nietig; zie evenwel
ook kantonrechter Nijmegen, 2 juli 1999, JAR 1999/168 die een andere mening is toegedaan
en oordeelt dat een voorbehoud iets anders is dan een aanhangig gemaakte vordering. Zo ook
W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2015, § 13.7,
boete en schadevergoeding en D.J.B. de Wolff, ‘Schuld en boete’, SR 2006/28.

99 Gerechtshof Amsterdam 1 mei 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX5412.
100 Gerechtshof Amsterdam 17 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2324.
101 Vergelijk: HR 11 november 1966, NJ 1967, 17.
102 HR 16 september 2011, NJ 2012, 56 (m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai) met verwijzing naar HR 27 april

2007, NJ 2007, 262.
103 HR 27 april 2007, NJ 2007, 262 (Intrahof vs. Bart Smit).
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beding is als aanvulling op een concurrentiebeding en dat het een prikkel tot nako-
ming bevat van het concurrentiebeding ten behoeve van de gerechtvaardigde belan-
gen van de werkgever. In zoverre draagt het boetebeding naar zijn aard bij aan het
voorkomen van oneerlijke concurrentie, aldus nog steeds het hof.104 En verder vindt het
dat het (onderhavige) beding uitsluitend van toepassing is op een – als zwaarwegend
te kwalificeren – verzuim dat betrekking heeft op benadeling van een (voormalige)
werkgever.

Het Amsterdamse hof lijkt als enige toepassing te geven aan de oproep die al klonk
in de toelichting105 op het huidige artikel 6:92 BW, in de Parlementaire Geschie-
denis van het nieuwe BW, om het boetebeding bij onduidelijkheden uit te leggen
op een wijze die zo weinig mogelijk belastend is voor de schuldenaar. Daarop sluit
het toenemend belang van het transparantiebeginsel aan. Het van het transparan-
tiegebod deel uitmakende bepaaldheidsgebod verlangt immers dat de wederpartij
van een gebruiker van algemene voorwaarden zonder hulp van buiten zoveel moge-
lijk duidelijk en eenvoudig zijn rechten moet kunnen vaststellen om hem niet van
zijn voornemen af te houden datgene gedaan te krijgen waar de intransparantie
hem in belemmert.106

9.5.4 Onmogelijke opgave voor werkgever?

Door een terugdringen van de verbeurte van een boete wordt de werkgever niet
voor een onmogelijke opgave geplaatst zijn belangen nog adequaat te verdedigen.
Effectievere middelen dan toepassing van een boete lijken te zijn de vordering door
de werkgever van het afgeven van klantenlijsten door de werknemer, het vragen van
een dwangsom, en in het geval van overtreding van het geheimhoudingsbeding, de
aansprakelijkstelling door de werkgever van de werknemer voor de schade die, na
einde dienstverband, wordt geleden.107

9.6 Geheimhoudingsbedingen naar Duits recht

De verplichting van de werknemer om te zwijgen over bepaalde gebeurtenissen
op het werk is op verscheidene plaatsen in de wet neergelegd. Gewezen wordt
op, voor bedrijfsgeheimen, § 17 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG),
voor dienstgeheimen § 24 lid 2 Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNErfG) en
voorts op § 5 lid 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) voor de bescherming van

104 Gerechtshof Amsterdam 26 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3534.
105 Artikel 6.1.8.17 NBW en Toelichting Meijers (TM), Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6) p. 322.
106 BGH 5 november 2003, NJW 2004, p. 1598 en BGH 3 maart 2004, -VIII ZR 153/03, n.g.; Bonin in

Däubler/Bonin/Deinert, § 307 BGB, Rn. 156, p. 254.
107 Gerechtshof Amsterdam 14 juni 2011, JAR 2011/221, m.nt. I.J. de Laat.
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bepaalde data in het dataverkeer. Verder speelt § 241 lid 2 BGB een rol.108 Bedin-
gen die betrekking hebben op geheimhouding van bedrijfsgeheimen109 zijn decla-
ratoir en vallen derhalve niet onder een inhoudscontrole volgens § 307 lid 3 BGB.
Voor een inhoudscontrole is alleen nog plaats waar de in de wet neergelegde ver-
plichting om bedrijfsgegevens geheim te houden, door middel van de arbeidsover-
eenkomst wordt verscherpt. Dit geldt onder andere voor bedingen die de werknemer
verplichten over alle gebeurtenissen en voorvallen die hem gedurende de arbeids-
verhouding bekend geworden zijn, te zwijgen. Zij zijn intransparant omdat ze een
te breed bereik hebben en voorts omdat de begrippen “gebeurtenissen” en “voor-
vallen” onduidelijk zijn. Bovendien benadelen zulke bedingen de werknemer ook
inhoudelijk ongepast, omdat ze, naast terecht geheim te houden gegevens, ook de
alledaagse gebeurtenissen omvatten die de werknemer geheim zou moeten houden,
maar waarbij de werkgever geen gerechtvaardigd belang heeft.110 Geheimhoudings-
bedingen worden niet snel als ongewoon gezien, behalve in het geval ze een op onge-
wone plek in de arbeidsovereenkomst verstopt staan of om op onduidelijke gronden
uitstijgen boven het als normaal te duiden belang van de werkgever om bedrijfsge-
heimen vertrouwelijk te behandelen en niet tegenover derden kenbaar te maken.111

9.6.1 Zwijgplicht over hoogte eigen loon

De vraag is of de werknemer ook moet zwijgen over de hoogte van zijn bij zijn werk-
gever verdiende loon, zowel tegenover collega’s als tegenover derden. Onderscheid
kan worden gemaakt tussen de hoogte van de vergoeding voor arbeid die recht-
streeks onder een bedrijfsgeheim valt of loon dat daar niet onder geschaard kan
worden. In het laatste geval dient voor de inhoudstoets van § 307 BGB het belang
van de werkgever bij geheimhouding te worden geplaatst tegenover het belang van
de werknemer om de hoogte van zijn loon naar buiten te brengen. De werkne-
mer moet op grond van het beginsel van gelijke behandeling zijn loon kunnen
vergelijken met dat van andere werknemers.112 In elk geval heeft de werknemer bij
onderhandelingen met een nieuwe werkgever er belang bij de hoogte van zijn loon
bekend te maken. Bovendien wordt het belang van de werkgever door de al gel-
dende wettelijke regelingen beschermd. In beginsel blijven geheimhoudingsbedin-
gen derhalve buiten toepassing. Bijzondere situaties kunnen door middel van de
“begleitenden Umstände” van § 310 lid 3 sub 3 BGB worden opgevangen.113

Bedingen die de werknemer verbieden de whistle te blowen, zijn niet verenig-
baar met het recht van vrije meningsuiting dat is gebaseerd op de grondwet.114 Ook

108 MünchArbR/Reichold, § 48 Rz.38.
109 Zowel met Geheimnisverpflichtungsklausel als Vertraulichkeitsverpflichtung als Verschwiegenheits-

klausel aangeduid.
110 ErfK/Preis, § 611 BGB Rz. 714; Preis/Rolfs, II V 20: Suckow/Striegel/Niemann/ Striegel, Rz. 794.
111 Hoefs in Clemenz/Kreft/Klause § 305c Rn. 37.
112 AG Mecklenburg-Vorpommern 21 oktober 2009 – 2, Sa 183/09 – ArbuR 2010, 343; ErfK/Preis,

§ 611 BGB Rz. 714; zie ook BAG 26 februari 1987 – 6, ABR 46/84 – NZA 1988, 63.
113 Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, Kommentar zu den §§ 305-310 BGB, § 307 Rn. 254.
114 Klasen/Schaefer, BB 2012, 641; Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, Kommentar zu den §§ 305-310

BGB, § 307 Rn. 255.
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hierbij dient evenwel het proportionaliteitbeginsel in acht te worden genomen.
De werknemer moet zich in beginsel, vóór hij zich tot een derde bent dan wel de
publiciteit zoekt, eerst intern wenden tot de werkgever, teneinde de misstand aan
de kaak te stellen.115

9.7 Geheimhoudingsbeding naar Nederlands recht

Het geheimhoudingsbeding komt in de wet niet voor.116 De inhoud daarvan kan onder
het concurrentiebeding vallen. Meer precies moet het dan gaan om een – in artikel
7:653 BW zo omschreven – beding dat de werknemer beperkt in zijn bevoegdheid na
afloop van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn.

Het Nederlands strafrecht kent, net als het Duitse strafrecht, bepalingen over
schending van geheimen. Onderscheid wordt gemaakt tussen schending van ambts-
en beroepsgeheimen enerzijds (artikel 272 Wetboek van Strafrecht, verder W.v.Sr.
of Sr.) en bedrijfsgeheimen anderzijds (artikel 273 Sr.). Beide zijn zogenoemde
klachtdelicten. Indien het misdrijf van de schending van ambts- en beroepsgeheim
tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt slechts vervolgd op diens klacht.
Gaat om schending van bedrijfsgeheimen, dan vindt geen vervolging plaats dan
op klacht van het bestuur van de onderneming. Met gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie117 wordt hij gestraft
die “opzettelijk aangaande een onderneming van handel, nijverheid of dienstverle-
ning, bij welk hij werkzaam is of is geweest, bijzonderheden waarvan hem geheim-
houding is opgelegd, bekend maakt”. Minder belangrijk lijkt strafbaarheid van
degene die opzettelijk gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een geauto-
matiseerd werk van een onderneming van handel, nijverheid op dienstverlening
bekendmaakt of uit winstbejag gebruikt, indien deze gegevens ten tijde van de
bekendmaking of gebruik niet algemeen bekend waren en daaruit enig nadeel kan
ontstaan. Er zijn geen vervolgingen bekend. De beide strafrechtelijke artikelen spe-
len, anders dan in het Duits recht, in de Nederlandse rechtspraak geen rol bij de
beoordeling van een civielrechtelijk geheimhoudingsbeding. Wel blijkt uit de straf-
rechtelijke norm dat sprake kan zijn van een geheimhoudingsplicht tijdens het
bestaan van de dienstbetrekking, maar ook van een verplichting tot geheimhou-
ding na afloop van de dienstbetrekking. Het beding dat de werknemer geheim-
houding oplegt voor de situatie na afloop van de dienstbetrekking heeft sterk de
trekken van een concurrentiebeding. Bij zo’n geheimhoudingsbeding zou dezelfde
bescherming kunnen worden toegepast als het bepaalde in artikel 7:653 BW
de werknemer bij een concurrentiebeding geeft. Dat geldt in beginsel niet voor

115 BAG 3 juli 2003 – 2, AZR 235/02 – NZA 2004, 427.
116 A.R. Houweling en C.J. Loonstra, Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, Boom Juri-

dische uitgevers, Den Haag 2011, p. 12.
117 Er zijn zes categorieën: de vierde kent als hoogste bedrag € 11.250,- (artikel 23 lid 4 W v Sr.)

9.7 Hoofdstuk 9

244



het geheimhoudingsbeding, dat ziet op geheimhouding tijdens het dienstverband.
Immers, er is verschil tussen het op een bepaalde wijze werkzaam zijn tijdens of
na het dienstverband. Dat blijkt alleen al uit de sancties die tijdens het dienstver-
band getroffen kunnen worden (ontslag op staande voet118, disciplinaire straf). De
vraag luidt dan vervolgens of de beschermende bepalingen van artikel 7:653 BW
naar analogie kunnen of moeten worden toegepast. Houweling en Loonstra beplei-
ten een toepassing van het goed-werkgeverschap en goed-werknemerschap, in
samenhang met de toepasselijke regels uit boek 3 en boek 6 BW.119 Zouden zij met
hun verwijzing naar Boek 6 BW ook het oog hebben gehad op de regels van het
algemene-voorwaardenrecht, dan zou ook dus het transparantiebeginsel, maar
zelfs ook het verbod op verrassende bedingen van invloed kunnen zijn.120

9.7.1 Boetebeding bij geheimhoudingsbeding

De uitzondering die is gemaakt voor de boete in een concurrentiebeding geldt
niet voor de boete op grond van overtreding van het geheimhoudingsbeding.121/122

Het gerechtshof Leeuwarden oordeelt, mijns inziens overtuigend op grond van de
wetsgeschiedenis, dat deze boete op de overtreding van een geheimhoudingsbe-
ding wel onder artikel 7:650 BW valt. De bestemming van de boete moet worden
vermeld en de boete mag niet ten voordele van de werkgever strekken en niet meer
zijn dan een half dagloon per week.

Het hof heeft overigens ook, in afwijking van de rechtbank, geoordeeld dat afwij-
king van de hoofdregels van artikel 7:650 BW besloten ligt in het boetebeding en
niet expliciet in het beding vermeld had behoeven te worden. Zou de wettelijke
regeling van de algemene voorwaarden van toepassing zijn op het arbeidsrecht, dan
zou deze beslissing op dat punt haar juistheid behouden, omdat de wetstekst van
artikel 7:650 BW die bescherming al geeft en opname in het geheimhoudingsbe-
ding of in een afzonderlijk beding bij het geheimhoudingsbeding niet méér zou zijn
dan de neerslag van de bepaling in de wet.

118 D.J.B. de Wolff, Goedwerknemerschap, p. 168.
119 Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, 2011, p. 14 (in noot 11).
120 Zonder de kwalificatie van “onduidelijk” of “niet helder” of “intransparant” te gebruiken, heeft

het gerechtshof Amsterdam in zijn uitspraak van 24 mei 2011, JAR 2011/166, een geheimhou-
dingsbeding beoordeeld op en onderscheid gemaakt naar vertrouwelijke gegevens en gegevens
bestemd voor communicatie met derden.

121 In de zaak die is beoordeeld door het Leeuwardense hof betrof het een boete van € 25.000,-
wegens het tot vijfmaal toe overtreden van een overeengekomen geheimhoudingsbeding:
gerechtshof Leeuwarden, 26 mei 2009, JAR 2009/164; anders, zonder enige overweging waarom
het overeengekomen boetebeding van € 3.000,- per overtreding ook geldt voor een geheimhou-
dingsbeding: ktr. Alkmaar (vzr) 27 augustus 2012, JAR 2012/261 en ook anders, maar wel erg
impliciet: gerechtshof Amsterdam 24 mei 2011, JAR 2011/166.

122 De uitzondering die gemaakt is voor de toepassing van de ingevolge het bepaalde in artikel 7:650
BW gegeven bijzonder regels voor een arbeidsrechtelijk georiënteerd boetebeding in een con-
currentiebeding is evenmin van toepassing op de bedingen die bijvoorbeeld betrekking hebben
op het voor de eerste keer niet tijdig inleveren van een werkbriefje.
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Vervolgens doemt de vraag op of de werkgever de tekst van artikel 7:650 BW in
het beding in de arbeidsovereenkomst zou hebben moeten opnemen, op het gevaar
af bij nalatigheid in strijd te handelen met het transparantiebeginsel. Een doel-
treffend verwijt zal de werkgever daarvan niet te maken zijn. De bedoeling van het
transparantiegebod is immers niet de werknemer te beschermen tegen de omstan-
digheid dat hij geen of slechts een verzwaarde mogelijkheid heeft een bepaalde
regeling te begrijpen, maar wanneer het gevaar bestaat dat de werknemer zijn rech-
ten niet kan begrijpen in de zin van artikel 6:233 BW.

Volgens de kantonrechter te Leeuwarden123 is aan het schriftelijkheidsvereiste van
artikel 7:650 lid 2 BW voldaan in het geval het boetebeding is opgenomen in een
bijlage bij de arbeidsovereenkomst.124 De vraag is of die beslissing overeind zal
blijven dan wel genuanceerd zou moeten worden, wanneer de regeling van alge-
mene voorwaarden op een boetebeding van toepassing zou zijn. Wanneer de werk-
gever ervoor kiest een geheimhoudingsbeding (dan wel concurrentiebeding) in een
bijlage bij de arbeidsovereenkomst te vermelden, loopt hij het risico dat het beding
een verrassing kan zijn voor de werknemer en dat deze er niet op bedacht behoeft
te zijn het in een bijlage aan te treffen.

Een bijzonderheid van het geheimhoudingsbeding is dat het regelmatig niet alleen
bestemd is voor geheimhouding van gegevens die tijdens het dienstverband ter
ore en onder ogen van de werknemer zijn gekomen, maar ook betrekking heeft op
een verplichting tot geheimhouding nadat de overeenkomst is geëindigd. Daar zijn
twee verschillende oplossingen voor gevonden. De een splitst het beding in een deel
waarop de regeling van artikel 7:650 BW van toepassing is en een deel, te weten de
verplichting na het einde van het dienstverband, waarop artikel 7:650 BW niet van
toepassing is.125 Een ander acht het hele beding niet van toepassing, vanwege de
omstandigheid dat het betrekking heeft op geheimhouding zowel tijdens als na
afloop van het dienstverband.126 Onder een regime van de (wettelijke regeling van
de) algemene voorwaarden zal de laatste oplossing de meest aansprekende kunnen
zijn, wanneer een beroep zou worden gedaan op het transparantiebeginsel. Het
beding is immers verwarrend.

9.8 Peildatumbedingen

De werkgever staat een aantal instrumenten ter beschikking om de werknemer
aan zijn onderneming te binden. Zo is er het verbod van nevenwerkzaamheden,
het verbod om bij een concurrerende werkgever in dienst te treden of anderszins
concurrerende werkzaamheden te verrichten en het gebod om geheim te houden

123 Ktr. Leeuwarden 24 maart 2009, JAR 2009/119.
124 De opgelegde boete werd gematigd tot € 25,-, omdat niet voldaan was aan de eis dat de boete

niet meer mag bedragen dan een half dagloon per week, wat het maximum is bij werknemers
die het minimumloon of minder verdienen.

125 W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Arbeidsovereenkomstenrecht, 2015, 25e druk, p. 234.
126 Ktr. Arnhem 2 juni 2008, JIN 2008/523, m.nt. Zondag.
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wat de werknemer gedurende het dienstverband aan vertrouwelijke informatie
heeft vergaard. Ook de zogenaamde peildatumclausules (“Stichtagklausel”) behoren
tot dit instrumentarium.127

Deze peildatumclausules verbinden de verplichting van de werkgever om een
bepaalde prestatie te verrichten aan de voorwaarde dat de arbeidsverhouding op
een bepaald moment in de toekomst nog niet is opgezegd en dat zij derhalve nog
ten tijde van de voldoening door de werkgever bestaat.128 Deze bedingen hebben
in het arbeidsrecht een lange traditie en dienen er regelmatig toe de werknemer
trouw aan het bedrijf te laten blijven en daarmee aan de onderneming te (ver)bin-
den.129 Was vroeger, nog tot 2007, voor de rechtspraak het beding al geldig, wanneer
de werkgever de prestatie leverde met tenminste het doel om de werknemer tot
trouw aan zijn bedrijf te bewegen130, thans is de eis voor een geldige peildatum-
regeling verscherpt. Deze bedingen worden door de rechtspraak aan een inhouds-
toets onderworpen op grond van § 307 lid 1, eerste volzin BGB. De reden daarvoor is
dat deze bedingen de werknemer in zijn beroepsvrijheid inperken, doordat ze de
werknemer door het dreigende verlies van de betaling ten gevolge van het einde
van de arbeidsverhouding aan de werkgever binden.131 Verder moet ook onder-
scheiden worden naar de soort werkgeversprestatie. Voor die prestaties die ook
als een vergoeding kunnen worden gezien en derhalve tegenover de prestatie van
de werknemer in wederkerigheidsverhouding (synallagma) staan, benadelen peil-
datumclausules de werknemer ongepast, omdat zij de betalingsverplichting van de
werkgever niet alleen aan de door de werknemer te verrichten prestatie binden,
maar ook aan de eis dat de arbeidsovereenkomst tot de peildatum nog niet opge-
zegd is. Ze komen in strijd met de grondregel van § 611 lid 1 BGB die de ver-
plichting van de werkgever tot betaling van het arbeidsloon alleen maar bindt aan
de door de werknemer verrichte prestatie. De peildatumbedingen perken de beroeps-
vrijheid van de werknemer te veel in.132

9.8.1 Gratificatie en bonus

Onder de prestaties, die als een vergoeding kunnen worden gezien, vallen niet alleen
de beloningen die een werknemer ontvangt voor de door hem voor zijn werkge-
ver, direct tot verrichte arbeid herleidbare, geleverde prestatie. Ook betalingen die
aanknopen bij goede resultaten van de onderneming vallen onder de toets van de
ongepaste benadeling, evenals betalingen die een mengeling zijn en het midden

127 Ook wel als rescontredagenbedingen te betitelen.
128 Voor het geval een peildatumbeding wordt verbonden aan de betaling van een bonus of gra-

tificatie of retentiepremie, wordt, voor het antwoord op de vraag of de werkgever zich een dis-
cretionaire bevoegheid heeft voorbehouden, gewezen op paragraaf 7.4 e.v. en de problematiek
van de vrijwilligheidsvoorbehouden en de herroepingsclausules.

129 Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, § 307, Rn 236, p. 365.
130 BAG 24 oktober 2007 – 10, AZR 825/06 – NZA 2008, 40.
131 BAG 18 januari 2012 – 10, AZR 612/10 – NZA 2012, 561.
132 BAG 24 oktober 2007 – 10, AZR 825/06 – NZA 2008, 40
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houden tussen een premie voor de bewezen trouw enerzijds en een beloning voor
de verrichte arbeid anderzijds.133 Een gratificatie die de werkgever aan de werkne-
mer betaalbaar stelt, valt alleen dan onder de uitzondering dat zij de werknemer
niet ongepast benadeelt in de zin van § 307 BGB, wanneer duidelijk is dat zij ver
verwijderd is van een beloning voor een door de werknemer verrichte arbeids-
prestatie. De enkele aanduiding van een gratificatie met “kerstgratificatie” (“Weih-
nachtsgratifikation”) is volgens het BAG niet voldoende om de afstand tot en de
scheiding met een beloning voor een door de werknemer verrichte arbeidspresta-
tie af te grenzen.134

9.8.2 Getrouwheids- en retentiepremie

Niet onder de inhoudstoets van § 307 lid 1 BGB valt de uitsluitend voor de hono-
rering van bewezen trouw of voor verder in de toekomst gelegen blijvende trouw
door de betaling van een getrouwheidspremie (“Treueprämie”) of retentiepremie
(“Halteprëmie”) of wanneer bijvoorbeeld de klassieke kerstgratificatie aan de werk-
nemer wordt betaald.135

9.8.3 De geldingbehoudende reductie

De geldingsbehoudende reductie is niet van toepassing op een rescontredagenbe-
ding bij bijzondere betalingen door de gebruiker van de algemene voorwaarden. De
werkgever die een peildatumbeding invoert bij een vergoeding die niet behoort tot
het directe loon, kan zich niet beroepen op de geldingsbehoudende reductie.136

9.8.4 Betekenis rescontredagenbedingen naar Nederlands recht

De rescontredagenbedingen of peildatumbedingen hebben bijzondere waarde bij
de toekenning van het soort vergoeding aan de werknemer dat de trekken van een
bonus heeft. Bij de toekenning van een bonus behoudt de werkgever zich vaak het
recht voor haar discretionair toe te kennen en ook de hoogte van de toegekende
bonus discretionair te bepalen.137 Tegelijkertijd wordt de toekenning van een bonus
afhankelijk gesteld van targets, behaald door de werknemer of door de gehele onder-
neming waarin hij werkzaam is dan wel van beide in een bepaalde verhouding, of
van de door de onderneming of het gehele concern behaalde winst. Ook persoon-
lijke inzet kan een factor voor toekenning van een bonus zijn.138 De intransparantie
die kan voortvloeien uit enerzijds de wens van de werkgever de bonus geheel naar
zijn discretie toe te kennen en anderzijds de (door diezelfde werkgever) gestelde cri-
teria waaraan een werknemer moet voldoen om een bonus te verdienen plus de

133 BAG 18 januari 2012 – 10, AZR 667/10 – NZA 2012, 620.
134 BAG 18 januari 2012 – 10, AZR 667/10 – NZA 2012, 620.
135 BAG 18 januari 2012 – 10, AZR 667/10 – NZA 2012, 620.
136 BAG 24 oktober 2007, NZA 2008, 40 en m.n. 44.
137 Zie ook paragraaf 8.4.
138 Gerechtshof Amsterdam 9 april 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:1094.
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daaruit voortvloeiende objectieve verwachting dat een bonus bij het voldoen aan
die criteria daadwerkelijk zal worden uitgekeerd139, zal, wanneer de wettelijke rege-
ling van de algemene voorwaarden van toepassing zou worden, kunnen leiden tot
een onbillijke benadeling of onredelijke bezwarendheid. Dat kan, bij intransparan-
tie, zelfs het geval zijn als de bonus zou worden gezien als een loonbestanddeel. Dat
laatste zal het geval zijn wanneer de bonus onderdeel wordt van een beloningssys-
teem en de bonus van de totale beloning een aanzienlijk deel vormt. in. Bij dit alles
komt nog dat wanneer een peildatum is opgenomen in de bonustoekenning, dit peil-
datumbeding de beroepsvrijheid van de werknemer te veel kan inperken.

9.9 Nevenwerkzaamheden naar Duits recht

Naar Duits recht wordt onderscheid gemaakt tussen de werkgever die, ter zake van
nevenwerkzaamheden van de werknemer, deze een absoluut verbod oplegt, dan
wel verlangt dat de werknemer toestemming vraagt dan wel dat de werknemer
de werkgever van te voren informeert.

9.9.1 Absoluut verbod

De werkgever kan er belang bij hebben dat de prestatie van de werknemer in de vorm
van de verrichting van arbeid niet lijdt onder nevenwerkzaamheden van de werk-
nemer. De Duitse werknemer wordt door een grondwettelijk gewaarborgde beroeps-
vrijheid beschermd.140 Daarenboven wordt hij door een algemene handelingsvrijheid
op grond van artikel 2 van de Grondwet in bescherming genomen.141 Een beding
dat een absoluut verbod bevat van iedere nevenwerkzaamheid, waardoor de werk-
nemer wordt verboden om überhaupt enige werkzaamheid buiten de arbeidsver-
houding te verrichten, is op grond van § 305 lid 2 (nummer 1) BGB niet toegelaten.
Zo’n verbod houdt te weinig rekening met het grondwettelijk beschermde belang
van de werknemer.142 Een uitzondering op die regel is het geval waarin de werk-
nemer toch al zijn gehele arbeidskracht in dienst van de werkgever heeft gesteld.
Dat zal maar voor weinige werknemers, bijvoorbeeld in hoge managementposities,
gelden.143

De omstandigheid dat een beding met een absoluut verbod tot het verrichten van
nevenwerkzaamheden vanwege ongepaste benadeling buiten toepassing moet

139 Zie over de toepassing van artikel 3:33 e.v. BW en bonus: E.I. Bouma en M.J Keuss, De dis-
cretionaire bevoegdheid van de werkgever bij de weigering van bonussen of andere variabele
beloningen, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) 2014 (8) p. 31 e.v.; zie over uitleg van een
bonusbepaling en wat partijen over en weer redelijkerwijs voor bepaalde zin daaraan mochten
toekennen: Gerechtshof Amsterdam 6 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2037.

140 Art 12 GG (Grondwet): Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte
frei zu wählen (…).

141 Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit (…).
142 Lakies, Kapitel 5, Rn. 317, p. 326.
143 Munch. ArbR/ Reichold, § 49, Rz 58.
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blijven, betekent niet dat de werknemer iedere nevenwerkzaamheid zou mogen ver-
richten. In dat geval gelden de grenzen die zouden geldenwanneer in de arbeidsover-
eenkomst geen regeling zou zijn genomen. De werknemer dient dan wel degelijk
acht te slaan op de belangen van de werkgever.144 Deze verplichting tot terughou-
dendheid spruit voort uit § 241 lid 2 BGB.

9.9.2 Voorafgaande toestemming voor de verrichting van nevenwerkzaamheden

Tot de rechtens relevante belangen van de werkgever behoort ook de naleving van
de voorschriften over de arbeidstijden. Volgens § 1 lid 1 van de Duitse Arbeidstij-
denwet (ArbZG) is het in de wet neergelegde arbeidstijdenrecht in het belang van de
gezondheid van de werknemer, maar ook voor de veiligheid van de arbeidsplaats.
Volgens § 2 lid 1, eerste volzin, van het Arbeitszeitgesetz behoren de arbeidstijden
bij meer dan één werkgever bij elkaar te worden opgeteld. Nu de §§ 22 en 23 van
de ArbZG boetes en strafvoorschriften kennen en de werknemer alleen maar mag
werken, wanneer de werkgever zich houdt aan de voorschriften van het Arbeits-
zeitgesetz, is de werkgever verantwoordelijk voor de naleving van de arbeidstij-
den.145 Die verantwoordelijkheid heeft gevolgen voor het belang van de werkgever
om te weten wat de werknemer aan nevenwerkzaamheden verricht. De vraag is
vervolgens of de werkgever er belang bij heeft dat de werknemer van te voren toe-
stemming vraagt voor de verrichting van nevenwerkzaamheden of dat hij het ook
mag verbieden. Een in de arbeidsovereenkomst opgenomen verplichting voor de
werknemer om voor nevenwerkzaamheden toestemming van de werkgever te vra-
gen, is niet ongeoorloofd.146 Zij verschilt in zoverre van een verbod om nevenwerk-
zaamheden te verrichten, dat niet elke nevenwerkzaamheid wordt verboden, maar
dat alleen de toestemming van de werkgever moet worden gevraagd. Zo’n toestem-
mingsvoorbehoud geeft de werkgever niet het recht om de werknemer naar wil-
lekeur te verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten.147 Voor zover namelijk de
op de onderneming gerichte belangen van de werkgever naar verwachting niet
benadeeld zullen worden, heeft de werknemer een aanspraak op het geven van de
toestemming door de werkgever. In zoverre is een toestemmingsvoorbehoud niet
gelijk te stellen met een verbod.148 Het dient ertoe om de werkgever de gelegenheid
te bieden, al voordat de nevenwerkzaamheden verricht worden, te bezien of zijn
belangen worden geschaad. Daarom is een af te geven toestemming niet in strijd
met § 12 lid 1 van de Grondwet, dat immers de vrijheid van de werknemer beschermt
om naast zijn arbeid andere werkzaamheden te verrichten. Per slot wordt van de
werknemer niet anders verlangd dan dat hij, voordat hij aan een nevenwerkzaam-
heid of aan nevenwerkzaamheden begint, de werkgever daarvan in kennis stelt.

144 Lakies, Kapitel 5, Rn. 316, p. 326.
145 Waarbij BAG verwijst naar eigen jurisprudentie: Senat 26 juni 2001 – 9, AZR 343/00 – EzA § 611.
146 BAG 11 december 2001 – 9, AZR 464/00.- RdA 2003, 175.
147 BAG, al in de jaren zeventig: BAG 3 december 1970, AP Nr. 60 zu § 626 BGB m. n. A. Hueck.
148 BAG 11 december 2001 – 9, AZR 464/00 – AP Nr. 8 zu § 611 BGB Nebentätigkeit.
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9.9.3 Verplichting van de werknemer om de werkgever te informeren

Omstreden is de reikwijdte van voorgedrukte verplichtingen voor de werknemer
om de werkgever te informeren over nevenwerkzaamheden. Op grond van § 241
lid 2 BGB moet een werknemer een nevenwerkzaamheid dan melden, wanneer de
belangen van de werkgever daar direct bij betrokken zijn. De in de literatuur weer-
gegeven meningen over deze verplichting van de werknemer zijn verdeeld. Veel
schrijvers menen dat de tussen werkgever en werknemer overeengekomen plicht
van de werknemer om iedere nevenwerkzaamheid te melden geldig is. Zij voeren
aan dat de werkgever alleen dan kan beoordelen of zijn belangen worden benadeeld,
wanneer hij over de nevenwerkzaamheden wordt geïnformeerd. Anderen stelt zich
op het standpunt dat alleen al de plicht om een nevenwerkzaamheid te melden een
ingreep is in het persoonlijkheidsrecht van de werknemer. Tussen deze uiteenlo-
pende meningen kan een evenwicht gevonden worden, door ervan uit te gaan dat in
het kader van de toets op grond van de algemene voorwaarden alleen die werk-
zaamheden gemeld moeten worden die de belangen van de werkgever in gevaar
kunnen brengen.149 Dit zal ook in het nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen
moeten worden.

9.9.4 Melding inkomsten uit nevenwerkzaamheden

Een beding dat luidt dat wat de werknemer met de nevenwerkzaamheid verdiend
heeft, door hem aan de werkgever moet worden afgedragen, is ongeldig. Volgens het
BAG is evenwel een beding dat een ambtenaar verplicht vergoedingen voor neven-
werkzaamheden die voor andere werkgevers in openbare dienst worden uitgeoe-
fend, af te dragen, niet in strijd met § 3 of § 12 van de Grondwet.150

Omdat bij een nevenarbeidsverbod in een cao weliswaar in beginsel geen toets van
onredelijke bezwarendheid plaatsvindt, maar dan toch altijd nog § 12 lid 1 van de
Grondwet als toetssteen wordt gebruikt, is de uiteindelijke afweging dezelfde als
bij een individueel beding.

9.10 Nevenwerkzaamheden naar Nederlands recht

Een beding waarin de nevenactiviteiten en nevenwerkzaamheden van de werk-
nemer aan banden worden gelegd, hoeft niet schriftelijk te worden aangegaan, en
kan ook in een cao worden neergelegd. In beide opzichten verschilt het nevenwerk-
zaamhedenbeding dus van het concurrentiebeding. Veel nevenarbeidsbedingen
staan in cao’s. Uit een onderzoek dat is gedaan naar regulering van nevenwerkzaam-
heden in cao’s blijkt 80% van de onderzochte cao’s bepalingen te bevatten waarin

149 Suckow/Striegel/Nieman, Niemann Rz 654.
150 BAG 25 juli 1996 – 6, AZR 683/95 – BAGE 83, 311 en m.n. 315.
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het recht van de werknemer om nevenwerkzaamheden te verrichten in meer of
mindere mate wordt beperkt.151

9.10.1 Algeheel verbod van nevenwerkzaamheden, voorafgaande toestemming en
vooraf informeren

Bijna een derde van alle onderzochte collectieve arbeidsovereenkomsten bevat bepa-
lingen die in strijd zijn met het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao
bepalingen (Toetsingskader AVV).152 Zes ervan bevatten bepalingen met absolute
verboden op het recht van nevenarbeid en de overige 47 bevatten “bepalingen met
een verbod zonder motivering”.153 Daarmee worden bedoeld de verboden tot het
verrichten van nevenarbeid, tenzij toestemming door de werkgever is verleend.154

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het al genoemde Toet-
singskader Algemeen Verbindend Verklaring cao-bepalingen regels neergelegd155

voor het algemeen verbindend verklaren van bepalingen van cao’s waarin werkge-
versverenigingen en werknemersverenigingen afspraken hebben gemaakt over een
regulering van nevenarbeid. De minister stelt zich op het standpunt dat cao-
bepalingen die inbreuk maken op de vrijheid van arbeidskeuze zoals verwoord in
artikel 19 lid 3 van de grondwet, niet algemeen verbindend worden verklaard. De
minister wijst in het bijzonder op de absolute verboden van nevenarbeid.156 Andere
vormen van regulering van nevenarbeid moeten worden gemotiveerd.157

9.10.2 Rechtspraak over nevenwerkzaamhedenbeding

Het belang dat de Minister in het kader van zijn beleid met betrekking tot de
algemeen-verbindendverklaring van bepalingen van cao’s hecht aan artikel 19 lid 3
van de Grondwet, is nauwelijks terug te vinden in de rechtspraak over zowel het
verbod op nevenactiviteiten als het vragen van toestemming voor nevenactiviteiten
en het informeren van de werkgever door de werknemer over nevenactiviteiten.

In de Nederlandse rechtspraak wordt ten aanzien van het algehele verbod op of
op nevenwerkzaamheden tamelijk eenduidig en in het nadeel van de werknemer
geoordeeld. In één geval158 behelst het nevenarbeidsverbod die nevenwerkzaam-
heden die ten koste gaan van de werkzaamheden van de werknemer in dienst van

151 J. van Drongelen en S.E.H. Lacroix. De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid
in collectieve arbeidsovereenkomsten, Paris, Zutphen 2012, p. 58.

152 Stcrt. 2010, 134898.
153 J. van Drongelen en S.E.H. Lacroix. De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid

in collectieve arbeidsovereenkomsten, Paris, Zutphen 2012, p. 58.
154 J. van Drongelen en S.E.H. Lacroix. De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid

in collectieve arbeidsovereenkomsten, Paris, Zutphen 2012, p. 63.
155 Deze regels zijn weer verder uitgewerkt in de zogenoemde Praktische Handreiking Nevenarbeid

(www.cao.szw.nl).
156 § 5.3. Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao bepalingen.
157 § 5.3., onderdeel a, Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao bepalingen.
158 Ktr. Zwolle 10 augustus 2004, JAR 2004/251.
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de werkgever en/of de belangen van de werkgever kunnen schaden. De vordering
tot schadevergoeding wegens overtreding van het verbod op nevenarbeid wordt
toegewezen op de grond dat de werknemer elders werkzaamheden heeft verricht,
maar uit niets blijkt dat de nevenwerkzaamheden de concrete belangen van de werk-
gever hebben aangetast. In een ander geval159 waarin het verbod van nevenarbeid
speelt, gaat het om de aan de werknemer opgelegde verplichting geen nevenarbeid
te verrichten “van anderen of voor zichzelf in het kader van het uitoefenen van een
beroep of bedrijf”.

De werknemer verrichtte desondanks activiteiten ten behoeve van een door hem, al vóór de
indiensttreding, opgerichte (moeder)vennootschap, waarin hij als directeur verbonden is geble-
ven. Als enig aandeelhouder van de moedermaatschappij is hij indirect betrokken gebleven bij
dochterondernemingen die door zijn echtgenote zijn gedreven. Een van deze dochteronderne-
mingen is een concurrent van de werkgever.

Het strookt volgens de kantonrechter niet met goed-werknemerschap dat de
werknemer tijdens het dienstverband de activiteiten als aandeelhouder/bestuurder
is blijven voortzetten en dat hij zijn betrokkenheid is blijven handhaven, zonder de
werkgever daarover te informeren. Een derde geval betreft het verbod om neven-
werkzaamheden voor andere firma’s te verrichten op straffe van een dwangsom.160

De werknemer wordt op staande voet ontslagen, omdat is gebleken dat hij samen
met twee andere werknemers betrokken is bij vennootschappen die (in elk geval
deels) dezelfde activiteiten als de werkgever verrichten. De boete wordt, zij het
gematigd, verbeurd, omdat overtreding van het beding wordt aangenomen.

Anders en minder eenduidig is het met de gemitigeerde verboden, die vooraf-
gaande toestemming door de werkgever of informatie door de werknemer aan de
werkgever verlangen. De rechtspraak op deze twee onderwerpen geeft een meer
inhoudelijke toets te zien. Beoordeeld worden aspecten als de privésfeer waarin
de nevenwerkzaamheden zich afspelen161, maar ook de aan- of afwezigheid van
het raakvlak met de bedrijfsactiviteiten162 en de vraag of het bedrijfsbelang zich
verzet tegen de door de werknemer verrichte nevenwerkzaamheden.163 Deze toets
blijkt nog inhoudelijker te worden, indien de werkgever in de loop van het dienst-
verband het beleid ten aanzien van nevenwerkzaamheden heeft aangescherpt.164 In
een enkel geval wordt het in artikel 19 lid 3 Grondwet neergelegde recht van vrije
arbeidskeuze in de discussie betrokken.165

159 Ktr. Gorinchem 8 februari 1993, Prg. 1994, 4078.
160 Ktr. Groenlo 27 januari 1997, JAR 1997/217.
161 Ktr. Haarlem 1 april 2005, JAR 2005/124.
162 Ktr. Leeuwarden 1 februari 2011, Prg. 2011, 107.
163 Ktr. Haarlem 1 april 2005, JAR 2005/124.
164 Rb. Alkmaar (vzr) 24 maart 2009, JAR 2009/149.Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober

2013, JAR 2013/277 met annotatie van O. van der Kind in TRA 2014/5, Arbeidsrecht Actueel,
Nevenwerkzaamheden. Schending van goedwerknemerschap. Geen arbeidsvoorwaarde. Wijzi-
ging van beleid.

165 Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2007, JAR 2008/9.
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9.10.3 Literatuur: invloed goed-werknemerschap op nevenwerkzaamheden

Dat verschil in beoordeling kan van doen hebben met de versluierende omstandig-
heid dat discussie over de geoorloofdheid van nevenarbeid, al dan niet met een
beding, vaak plaatsvindt in het kader van een verzoek om ontbinding.166 Het toet-
singskader wordt gevormd door de, tot 1 juli 2015 in art 7:685 (oud) BW neerge-
legde, “veranderingen in de omstandigheden die billijkheidshalve tot het einde
van de arbeidsovereenkomst moeten leiden”. De vage norm van de billijkheid en
de daarbij voorkomende toets van het weggevallen vertrouwen kan de beoordeling
van de nevenwerkzaamheden beïnvloeden. Ook kan juist zijn dat de kern van veel
geschillen verschoven is van de nevenwerkzaamheden als zodanig naar een gebrek
aan openheid van de werknemer.167 Verder zou het casuïstische168 karakter van de
rechtspraak op het gebied van nevenwerkzaamheden veroorzaakt kunnen worden
door de moeilijke verhouding tussen een beding met een verbod op de informatie-
plicht enerzijds en goed-werknemerschap anderzijds. De niet duidelijke afbakening
tussen die twee wordt nog verder versluierd door de invloed van het recht op vrije
arbeidskeuze.

De Wolff stelt zich op het standpunt dat in de door haar uitgewerkte en tegenover
elkaar staande visies over de reikwijdte van het grondwettelijk recht op vrijheid van
arbeidskeuze en het recht op persoonlijkheid, de voorkeur moet worden gegeven
aan de visie dat een werkgever die een vrijetijdsgedraging van de werknemer wil
verbieden, aannemelijk moet maken dat de gedraging een belang van het bedrijf
aantast. De Wolff scherpt haar visie aan door aan te nemen dat pas wanneer een con-
crete schending van gerechtvaardigde belangen van de werkgever dreigt, neven-
werkzaamheden zouden mogen worden geproblematiseerd.169 Met betrekking tot
goed-werknemerschap neemt de Wolff evenwel de positie in dat, wanneer partijen
in de arbeidsovereenkomst geen bijzondere bepaling opnemen over nevenwerkzaam-
heden, de werknemer verplicht is zich te onthouden van nevenwerkzaamheden,
wanneer concrete schending van gerechtvaardigde belangen van dewerkgever plaats-
vindt. Bovendien kan, wat door De Wolff wederom gegrond wordt op goed-werk-
nemerschap, de werknemer verplicht zijn om nevenactiviteiten aan de werkgever
te melden, in ieder geval wanneer de nevenactiviteiten tot een schending van
werkgeversbelangen zouden kunnen leiden.170

166 Ktr. Leeuwarden 1 februari 2011, JAR 2011/80 (leerling-kok, meewerkend aan erotisch film-
optreden, kon door de beugel); Ktr. Amsterdam 4 april 2012, JAR 2012/118 (verkoper adverten-
tieruimte Parool tevens betrokken bij raamprostitutie, strijd met goed-werknemerschap); Ktr.
Amsterdam 29 januari 2013, JAR 2013/76 (muziekdocent, tevens stripper/naaktmodel, geen drin-
gende reden).

167 D.J.B. de Wolff, Het stapelen van banen arbeidsrechtelijk beschouwd, ArbeidsRecht 2014/42, p. 3.
Zie verder ook: S.W.G. Wolters, De grenzen en mogelijkheden van het verbod van nevenactivi-
teiten, TAP 2010 nr. 3, p. 105 e.v.

168 D.J.B. de Wolff, Het stapelen van banen arbeidsrechtelijk beschouwd, ArbeidsRecht 2014/42, p. 3.
169 D.J.B. de Wolff, Goedwerknemerschap (een analyse van de verplichtingen van de werknemer in

het licht van redelijkheid en billijkheid), Kluwer, Deventer, 2007, p. 149.
170 D.J.B. de Wolff, Goedwerknemerschap (een analyse van de verplichtingen van de werknemer in

het licht van redelijkheid en billijkheid), Kluwer, Deventer, 2007, p. 149.
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Allereerst valt op dat De Wolff nauwelijks verschil maakt tussen een concrete
schending van gerechtvaardigde belangen van de werkgever (bij de het terzijde-
stellen van het grondrecht) enerzijds en de concrete schending van gerechtvaar-
digde werkgeversbelangen (bij goed-werknemerschap) anderzijds. Dit leidt tot het
in mijn ogen merkwaardige resultaat dat, ook wanneer een werkgever in de arbeids-
overeenkomst met de werknemer niets opneemt over nevenwerkzaamheden, hij bij
een concrete schending van zijn gerechtvaardigde belangen op grond van goed-werk-
nemerschap toch bereikt wat hij eigenlijk door middel van een beding had moeten
regelen. Zelfs kan worden geconcludeerd dat, wanneer de werknemer op grond van
goed-werknemerschap toch al verplicht is zich te onthouden van nevenwerkzaam-
heden in geval van een concrete schending van gerechtvaardigdewerkgeversbelangen,
de werkgever zichzelf tekort zou doen, indien hij niet een beding met de werkne-
mer zou overeenkomen waarin alle nevenwerkzaamheden worden verboden, maar
slechts de (minder vèrstrekkende) verplichting voor de werknemer dat vooraf aan
de werkgever instemming over de te verrichten nevenwerkzaamheden moet wor-
den gevraagd. Immers op grond van goed-werknemerschap kan een hoger niveau
van bescherming voor de werkgever worden bereikt dan wanneer het door hem
in de onderhandelingen ingebrachte of voorgedrukte beding zou zijn opgenomen.
Op grond van deze argumenten kan ik het vergaande standpunt van De Wolff over
de rol van het goed-werknemerschap niet delen. Beter verdedigbaar lijkt mij het
standpunt van Van der Kind en Schreurs171 dat een werknemer vrij is nevenwerk-
zaamheden te verrichten, indien geen duidelijk verbod is overeengekomen, waarbij
onder zo’n verbod ook valt een informatieplicht of het vereiste van toestemming
van de werkgever.

9.10.4 Algeheel en afgezwakt verbod tot verrichting van werkzaamheden in beding
onredelijk bezwarend?

Uitgangspunt bij de beoordeling van een al dan niet afgezwakt verbod op nevenwerk-
zaamheden zal derhalve allereerst moeten zijn of het verbod is opgenomen in een
individuele arbeidsovereenkomst of in een cao. Vervolgens is een beding met een
absoluut verbod op nevenwerkzaamheden in strijd met het grondwettelijke recht op
een vrije arbeidskeuze. Zo’n algeheel verbod is onredelijk bezwarend, indien ervan
wordt uitgegaan dat de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op de indi-
viduele arbeidsovereenkomst van toepassing is. In de gevallen waarin het verbod
gemitigeerd is, in die zin dat het weer wordt opgeheven, indien de werknemer vooraf
schriftelijke toestemming vraagt of de werkgever vooraf informeert, kan het beding
onder bepaalde omstandigheden onredelijk bezwarend zijn. De afweging zal moe-
ten plaatsvinden aan de hand van het bedrijfsbelang van de werkgever bij hand-
having van het gemitigeerd verbod en het belang van de werknemer om te kunnen

171 S.K. Schreurs en O. van der Kind, Werk naast werk: baas boven (eigen) baas?, ArbeidsRecht
2006,39, en hun bespreking van het arrest van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden 8 oktober
2013, JAR 2013/277, ECLI:N:GHARL:2013:7547, dat die norm hanteerde.
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gaan en staan waar hij wil. Onderdeel van die belangenafweging zal zijn de con-
crete benadeling van het bedrijfsbelang van de werkgever door de werkzaamheden
van de werknemer, waaronder overschrijding van de Arbeidstijdenwet en daar-
door minder inzetbaarheid van de werknemer, alsmede het grondwettelijk recht op
vrije arbeidskeuze van de werknemer.

Niet uitgesloten is dat ook in Nederland discussie plaatsvindt die in Duitsland
wordt gevoerd over verboden van nevenwerkzaamheden, indien niet eerst schrifte-
lijk vooraf toestemming is gevraagd. In wezen is er geen verschil met een absoluut
verbod en vormt ook een toestemming vooraf een disproportionele benadeling van
de beroepsvrijheid en daarmee een onredelijke bezwarendheid (in de zin van § 307
lid 1 BGB). Bij de werknemer kan immers licht de indruk ontstaan dat hij een, op
zichzelf zonder meer toelaatbare, nevenactiviteit pas mag verrichten als de toe-
stemming is gegeven, terwijl die toestemming zonder meer gegeven had moeten
worden.172 De toets der kritiek zou een nevenarbeidsbeding wel kunnen doorstaan,
wanneer het verlangt dat toestemming wordt gevraagd om zulke nevenactivitei-
ten te verrichten die de concrete bedrijfsbelangen van de werkgever schaden. De
omschrijving van deze concrete bedrijfsbelangen mag niet zo vaag zijn dat de werk-
nemer daardoor in verwarring wordt gebracht en tot de verkeerde conclusie zou
komen dat de werkgever zijn toestemming voor iedere nevenwerkzaamheid zou
weigeren. Het beding zou dan vanwege deze te vage omschrijving in strijd zijn met
het transparantieverbod.173

9.11 Arbitrageclausule in een individuele arbeidsovereenkomst

In de beslissing over geschillen in consumententransacties wordt vaak voorzien
door bindend advies.174 Het bindend-advies-beding staat, in artikel 6:236 onder n
BW, op de zwarte lijst van bedingen die bij een consumentenovereenkomst niet
zijn toegelaten. Aanvankelijk stond ook het arbitragebeding op de lijst, maar daarna
is het ervan afgehaald. Bij wet, in werking getreden op 1 januari 2015, is het arbi-
traal beding alsnog op de zwarte lijst geplaatst. Wanneer een arbitraal beding door
een gebruiker wordt ingeroepen tegenover een consument, is het onredelijk bezwa-
rend en dus vernietigbaar, tenzij bij de algemene voorwaarden aan de consument
een termijn van ten minste één maand wordt gegeven om voor de beslechting van
het geschil voor de overheidsrechter te kiezen. Voor de onredelijke bezwarendheid
worden zes argumenten aangevoerd:
– De consument wordt afgehouden van de rechter die de wet hem toekent zonder

dat hij zich daarvan in de regel bij het sluiten van de overeenkomst bewust zal
zijn geweest en zonder dat het onderwerp van onderhandeling zal zijn geweest;

172 Daübler in Daübler/Bonin/Deinert, Anhang (63) Nebentätigkeiten, Rn. 355 en Lakies, Kpa. 5, Rn.
322; Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, § 307 Rn. 204.

173 MünchArbR./Reichold, § 49, Rz. 57.
174 E.H. Hondius (in zijn noot onder HR 21 september 2012, TvC 2013-1, p. 30 e.v., m.n. 35) merkt

op dat een uitzondering wordt gevormd door de geschillenbeslechting in de bouw, die door
arbitrage plaatsvindt.
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– Het druist in tegen het in artikel 17 van de grondwet en artikel 47 van het hand-
vest van de grondrechten van de Europese Unie neergelegde recht op toegang
tot de rechter dat de consument de toegang tot de overheidsrechter wordt ont-
nomen.

– De onafhankelijkheid van de arbiter is niet op dezelfde wijze gewaarborgd als
de onafhankelijkheid van de overheidsrechter;

– De arbiter is niet op dezelfde wijze als de overheidsrechter gehouden wettelijke
regels toe te passen;

– De consument kan voor hogere kosten van arbitrage worden geplaatst dan in
de procedure voor de overheidsrechter;

– In de afstand tussen de woonplaats van de consument en de plaats waar de arbi-
ter is gevestigd kan een belemmering voor de consument zijn gelegen om een
vordering in te stellen of zich tegen een vordering te verweren. Voor die weder-
partij daarentegen kan concentratie bij een instantie kostenvoordelen bieden;

In het op 13 maart 2012 gepubliceerde wetsontwerp herziening arbitrage is als uit-
gangspunt genomen dat het arbitragebeding vernietigbaar is voor zover de consu-
ment geen keuze wordt gelaten tussen overheidsrechter of arbitrage. De gedachte
erachter is het vertrouwen van de consument in arbitrage te vergroten.175 Zou de wet-
telijke regeling van de algemene voorwaarden van toepassing zijn op het arbeids-
recht, dan zou een werknemer die zich zou verzetten tegen een afdoening van een
arbeidsrechtelijke geschil met zijn werkgever door middel van arbitrage, niet kun-
nen volstaan met een algemene verwijzing naar de bovengenoemde onder de zes
liggende streepjes weergegeven omstandigheden. De Hoge Raad eist dat op de bij-
zondere omstandigheden van het geval een beroep worden gedaan.176 De rechter
zal een specifieke motivering moeten geven. In het oordeel zal tot uiting moeten
komen dat sprake is van onredelijke bezwarendheid door de aard en de overige
inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn geko-
men, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden
van het geval, waarbij stelplicht en bewijslast op de consument (lees: de werkne-
mer) rusten. Vooral de opdracht aan de werknemer deze omstandigheden te moe-
ten stellen en bewijzen zal een lastige zijn. Het bewijs zal nog te leveren zijn van
argumenten als een te grote afstand tot de plaats van arbitrage.177 Moeilijker wordt
het al met het bewijs van de stelling dat de kosten van een arbitrale afhandeling
veel hoger zijn dan bij de civiele rechter. En helemaal ingewikkeld wordt het om
te bewijzen dat de arbiters niet onafhankelijk of onpartijdig zijn. Een motivering
dat de procedure ten aanzien van de benoeming van arbiters en de mogelijkheid
van wraking in een arbitragereglement ontbreekt, zal, door de aanpassing van de
arbitragewetgeving op dit punt, geen sluitende redenering meer zijn.178

175 M. Ynzonides en M. H. de Boer, Kroniek voor het burgerlijk procesrecht, NJB 2012, 35, p. 2432.
176 HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6135, RCR 2012/73, TvC 2013-1, p. 30 e.v., m.nt.

E.H. Hondius.
177 Hoewel een afstand van 275 km tot een arbitrage-zittingsplaats, kenbaar uit HvJ EG 4 juni

2009, NJ 2009, 395 m.nt. MRM (Györfi-Pannon) in Nederland niet vaak voorkomt, kunnen ook
afstanden van 200-250 km. tussen woonplaats en bijv. Amsterdam of Utrecht voorkomen.

178 Ktr. Utrecht 12 september 2009, NJF 2012/463, LJN BX6809.
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De vraag is of het bovenstaande een uitstralingseffect heeft of moet hebben op
de bijzondere procedure ex artikel 7:671a BW bij zogenoemde door cao-partijen
overeengekomen, bij cao ingestelde, ontslagcommissies. In beginsel zijn de, tussen
representatieve179 cao-partijen overeengekomen en in een collectieve arbeidsover-
eenkomst opgenomen, normatieve bepalingen vrijgesteld van de toets op onrede-
lijke bezwarendheid van cao-bepalingen.180 Vraagtekens kunnen worden gesteld bij
de normativiteit van bepalingen over de ontslagcommissie.181 Zou het, wanneer
cao-partijen een ontslagcommissie met bepaalde bevoegdheden in het leven roe-
pen, om een obligatoire bepaling in de cao gaan, dan is de toetsvrijstelling niet zon-
der meer een feit. Al aangenomen dat zo’n ontslagcommissie een arbeidsvoorwaarde
is in de zin van artikel 1 van de WCAO en dat de bepaling over een ontslagcommissie
algemeen verbindend verklaard kan worden182, zullen de in de wet opgenomen
cumulatieve eisen die aan een ontslagcommissie worden gesteld de onredelijk-
bezwarendheid grotendeelswegnemen. De in dewet opgenomen en aan cao-sluitende
partijen voorgeschreven voorwaarden183 zijn minimumvoorwaarden.184 Cao-partijen
kunnen derhalve de onredelijk-bezwarendheid vrijwel helemaal wegnemen door
naast onafhankelijkheid en onpartijdigheid, het beginsel van hoor en wederhoor, de
vertrouwelijke behandeling van overlegde gegevens, de redelijke termijnen voor reac-
ties van werkgever en werknemer en een redelijke beslissingstermijn, aanvullende
eisen op te nemen. Gedacht kan worden aan meer dan één zittingsplaats wanneer
de afstand te groot dreigt te worden, maar ook aan een inhoudelijke waarborg bij de
toepassing van de afwijking van het afspiegelingsbeginsel en de transitievergoe-
ding. Een van de zes argumenten waarom het arbitraal beding op de zwarte lijst is
geplaatst is dat de arbiter niet op dezelfde wijze als de overheidsrechter gehouden
is wettelijke regels toe te passen. Een besluit van cao-sluitende partijen om de cao-
ontslagcommissie zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij overheidsrechtspraak185

179 Artikel 7:671a lid 3 BW stelt ook eisen aan de caopartijen zelf, die een ontslagcie in de cao regelen.
180 Dit uitgangspunt wordt verderop in dit onderzoek (hoofdstuk 10) uitgediept.
181 Zie ook D.F. Berkhout en A.Ph.C.M. Jaspers, Geschillencommissies bij cao: het voorstel tot

privatisering van het ontslagrecht, p. 111 e.v., m.n. 146 e.v., in Arbeidsrechtelijke reflecties 2014;
L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet (red.), Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 42, Kluwer,
Deventer, 2014; zie verder: J. van Drongelen, De zogenoemde ‘cao-ontslagcommissie’ nader
beschouwd, TRA 2014/85, p. 7.

182 J. van Drongelen, De zogenoemde ‘cao-ontslagcommissie’ nader beschouwd, TRA 2014/85,
p. 4 e.v.

183 B. Barentsen en R.A.A. Duk, Het ontslagrecht van de WWZ. De honden blaffen, maar de kara-
vaan trekt verder, TRA 2015, 67, noemen dit zevenachtste (7/8) dwingend recht.

184 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 105.
185 Uit noot 64 bij D.F. Berkhout en A.Ph.C.M. Jaspers, Geschillencommissies bij cao: het voorstel

tot privatisering van het ontslagrecht, in: Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, Reeks Vereniging
voor Arbeidsrecht nr. 42 (L.C.J. Sprengers en G.W van der Voet red.) Kluwer, Deventer, 2014 valt
op te maken dat het rapport van de Werkgroep Verbetering positie Commissies van Beroep, in
opdracht van de Stichting Onderwijsgeschillen, november 2013, auteurs; W.H.A.C.M. Bouwens,
F.H.J.G. Brekelmans en W. Lindeboom, voorstelt de commissies als arbiters te laten beslissen
‘naar de regelen des rechts’.
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kan worden versterkt met de overweging van de A-G bij de HR186 dat bij de rege-
ling van geschillencommissies in cao’s minder rekening behoeft te worden gehou-
den met de kwetsbare en sociaal-economisch zwakke positie van de werknemer
als onderhandelings- en contractspartij, die bij veel van de beschermende regelge-
ving op het gebied van het arbeidsrecht zo’n belangrijke rol speelt. De partijen bij
een cao zijn in dit opzicht immers beter tegen elkaar opgewassen, aldus het OM.187

Acht zal geslagen moeten blijven worden op de ook bij arbitrage vereiste bijzondere
waarborgen.188

9.12 Verjarings- en vervaltermijnbeding naar Nederlands en Duits recht

De verjaring of het verval van een vordering van de werknemer op de werkgever
wordt grotendeels beheerst door Nederlands formeel wetsrecht. Zo bepaalt artikel
7:686a BW dat een vordering binnen twee maanden na het einde van de arbeids-
overeenkomst dient te zijn ingesteld op straffe van verval.189 De vordering ter zake
een ontslag op staande voet en de opzegging in strijd met een opzegverbod door
de werkgever dient ook te zijn ingesteld binnen twee maanden na de dag waarop
de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Daarnaast staan veel langere verjaringstermij-
nen. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag kent in artikel 17 de bepa-
ling dat de vordering ter zake vakantiebijslag dient te zijn ingesteld binnen twee
jaar na het ontstaan van de aanspraak. Artikel 7:642 BW bepaalt dat de werkne-
mer niet opgenomen vakantiedagen moet vorderen binnen vijf jaar na de laatste
dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. De uitzondering hierop
is geregeld in artikel 7:640a BW, dat per 1 januari 2012 is ingevoerd en een ver-
valtermijn van zes maanden kent na de laatste dag van het kalenderjaar waarin
de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs
niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij schriftelijke overeenkomst kan
ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden.
Op grond van het bepaalde in artikel 7:686a lid 3 BW kunnen ook andere, met, kort
gezegd, ontslag verband houdende, vorderingen tegelijkertijd met het verzoek-
schrift worden ingesteld.De vordering ter zake van achterstallig loon dient (in de
vorm van een vordering) te zijn ingesteld binnen twee jaar of vijf jaar, maar kan dus
ook, indien enigszins verbonden met het einde van het dienstverband190, met een
binnen twee maanden na einde dienstverband in stellen verzoek worden gecom-
bineerd.

186 Vóór HR 17 januari 2003, NJ 2004, 280 en JAR 2003/40.
187 Deze argumentatie sluit aan bij wat in hoofdstuk 10 aan de orde komt ter zake van de toepas-

selijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden op collectieve arbeidsovereenkomsten.
188 Zie voor een omstandige uitwerking: C.S.K. Fung Fen Chung, Bewijsmiddelen in het arbitraal

geding (Methods of Presenting Evidence in Arbitral Proceedings) (diss.), Sdu, Den Haag, 2003.
189 In sommige gevallen worden twee maanden drie maanden. Het gaat in dat laatste geval om

vorderingen met betrekking tot de transitievergoeding, die weer uiteenvallen in het recht op
de transitievergoeding, de bevoegdheid van de werkgever om gepleegde inspanningen om de
werknemer te scholen te verrekenen met de transitievergoeding en vragen rond schuld van de
werknemer en een slechte financiële situatie van de werkgever.

190 Immers, zo bepaalt artikel 7:686a lid 3 BW, mits gebaseerd op het in, bij of krachtens afdeling 9
van Boek 7 van het BW bepaalde.
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Het valt niet uit te sluiten dat deze nieuwe korte vervaltermijnen hun weerslag zul-
len hebben op de tijd waarbinnen andere aanspraken van de werknemer geldend
moeten worden gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn nu al te vinden in enkele cao’s,
in de vorm van reclametermijnen, die niet in de wet zijn geregeld, maar tussen cao-
sluitende partijen zijn overeengekomen. Deze reclametermijnen kunnen kort zijn.
In het beroepsgoederenvervoer komt een termijn van twee weken voor.191

Het “handboek chauffeur” van het bedrijf vermeldde dat, indien op de dagstaat onjuiste correcties
zijn aangebracht, de mogelijkheid bestaat daarover met de werkgever te overleggen. In dat geval
diende de werkgever binnen twee weken na ontvangst van de door de werkgever gecorrigeerde
dagstaten gemotiveerd zijn bezwaren aan de werkgever kenbaar te maken. Eventuele bezwa-
ren, die worden ingediend meer dan twee weken na de loonafrekening worden, zo bepaalde het
handboek, niet meer in behandeling genomen. De achtergrond van deze bepaling is – volgens de
werkgever – dat in het verleden chauffeurs op onjuiste wijze declaraties hadden ingediend en
dat de correctiemogelijkheid is ingevoerd, omdat ieder toezicht tijdens de diensttijd ontbreekt.
De werknemer heeft gesteld dat hij met grote regelmaat geprotesteerd heeft tegen de door de
werkgever toegepaste correcties en zich uiteindelijk genoodzaakt zag achterstallig loon te bevor-
deren. De A-G heeft in zijn conclusie – volledigheidshalve

192
– nog vermeld dat het niet ondenk-

baar is dat in een concreet geval door de werkgever geen beroep kan worden gedaan op de korte
termijn van twee weken. Gedacht moet worden aan situaties waarin de toch al korte termijn
verder aanzienlijk wordt verkort omdat de werknemer voor de werkgever op reis is, de werk-
nemer ziek is of de werknemer tussen twee reizen door de voorkeur geeft aan sociale contacten
in plaats van de nauwkeurige analyse van eventuele verschillen tussen de door hem ingediende
staat en de visie van de werkgever. Ook omstandigheden als onder 2.17.2 zouden kunnen recht-
vaardigen dat de werknemer niet aan de termijn van twee weken wordt gehouden.

De CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele
kranen kent een termijn van drie maanden na ontvangst door de werknemer van de
door de werknemer ingevulde en door werkgever vervolgens gecorrigeerde uren-
verantwoordingsstaat. Binnen deze termijn van drie maanden dient de werknemer
schriftelijk aan de werkgever bezwaren kenbaar te maken tegen de correcties. Wan-
neer de werknemer van dat recht geen gebruik wenst te maken, geldt de uren-
verantwoordingsstaat, zo bepaalt artikel 26 lid 2e CAO, als bewijs. De werkgever
dient deze ingevulde urenverantwoordingsstaat, zo staat in artikel 26 lid 2f CAO,
gedurende tenminste een jaar na de datum waarop de invulling betrekking had, te
bewaren. Voor de controle van de urenverantwoordingsstaten dienen de bijbeho-
rende tachograafschijven te worden opgelegd. Bij het gebruik van een boordcompu-
ter zijn werkgever en werknemer vrijgesteld van de verplichtingen. In een geschil
tussen een werknemer en zijn werkgever en het vervoer, waarbij de werkgever wees
op de korte reclametermijn en de werknemer zich op het standpunt stelde regel-
matig protest te hebben geuit tegen de urenverantwoordingsstaat, overwoog de kan-
tonrechter Delft193 allereerst dat er geen sprake is van een vervaltermijn, zodat voor

191 CAO Goederenvervoer Nederland, afgesloten aan werkgeverzijde door Koninklijk Nederlands
Vervoer (KNV), kenbaar uit HR 8 februari 2002, JAR 2002/46 (Huls/Heisterkamp). Zie ook HR
29 september 2006, JAR 2006/262.

192 Volledigheidshalve omdat het middel naar zijn menig al faalde omdat de door de rechtbank
gegeven uitleg van de cao door de beugel kon (en daarmee ook het antwoord op de vraag of het
beding dat de werknemer noopte om binnen twee weken aan de bel te trekken toelaatbaar was
in het licht van het bepaalde in artikel 32 lid 2 cao), ECLI:NL:PHR:2002:AD7382, JAR 2002/46.

193 Ktr Delft 6 mei 2010, 905331/CV EXPL 09-12001.
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de vordering de gewone verjaringstermijn geldt. Voorts wijst hij het beroep van de
werkgever op de onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid af, omdat de werkgever nooit gereageerd heeft op de protesten van de werk-
nemer en diens gemachtigde, waardoor de werkgever het nadeel dient te dragen
van de omstandigheid dat de benodigde gegevens niet meer voorhanden zijn en
de herinnering vervaagd is.

In Duitsland komt in het (vóórgedrukte) arbeidscontract regelmatig de bepaling
voor dat alle aanspraken uit de arbeidsverhouding vervallen na afloop van twee
maanden vanaf het moment van de opeisbaarheid van de vordering en voor zover
niet binnen die termijn schriftelijk op de aanspraak een beroep gedaan is. Het BAG
oordeelt194 dat een vervaltermijn en een verjaringstermijn niet dezelfde werking
hebben, omdat het laten verlopen van de vervaltermijn tot gevolg heeft dat ambts-
halve moet worden bezien of zij is ingetreden, terwijl voor de verjaring geldt dat
een beroep op moet worden gedaan. De vervaltermijn heeft derhalve een sterke
en voor de werknemer nadelige werking. Toch gaat het ook bij de vervaltermijn er
in de kern om dat de werknemer zijn aanspraak tegen de wil van de andere partij
slechts binnen een bepaalde termijn kan verwerkelijken. Een vergelijking wordt
getrokken met het verjaringsrecht. Het verjaringsrecht is de uitdrukking van het
door de wetgever nagestreefde doel om rechtsvrede te bewaren. Het heeft tot doel
een passend evenwicht te bereiken tussen de bescherming die de schuldenaar
behoeft om te voorkomen dat bewijsnood dreigt en hij wellicht aanspraken tegen
derden verliest. Daartegenover staat het belang van de schuldeiser om een onge-
rechtvaardigd verlies van aanspraken op de werkgever te bewaren. Deze afwegin-
gen gelden ook voor vervaltermijn.195

9.12.1 Verrassend of ongewoon?

Het BAG is van oordeel dat het vervalbeding niet verrassend of ongewoon is in de
zin van § 305c lid 1 BGB. Vervalbedingen zijn in het arbeidsrecht gebruikelijk. Het
transparantiebeginsel van § 307 lid 1 tweede volzin BGB is evenmin geschonden.
De voorwaarden en de gevolgen van de vervaltermijn worden voldoende duidelijk
geregeld.

194 BAG 25 mei 2005, 5, AZR 573/04 – NZA 2005, 1111.
195 Zie ook BAG 28 september 2005, 5, AZR 52/05, NZA 2006, 149. In dit door BAG berechte geval

had de werknemer de vergoeding voor overuren over de maanden juli 2003 en augustus 2003
door middel van een fax van zijn gemachtigde van 3 november 2003 gevorderd en daarna op
21 november 2003 bij het Arbeitsgericht een vordering ingesteld, en deze zijn werkgever op
27 november 2003 betekend. De werkgever verweerde zich met de stelling dat de klacht diende
te worden afgewezen, omdat de aanspraken op grond van de afgesproken en in § 8 van de
arbeidsovereenkomst opgenomen vervaltermijn (Ausschlussfrist) vervallen waren. De arbeids-
overeenkomst betrof een door de werkgever regelmatig gebruikt voorgedrukt arbeidscontract
(Formulararbeitsvertrag). In de arbeidsovereenkomst was de datum van opeisbaarheid niet gere-
geld, maar § 614 leden 1 en 2 BGB bepaalt dat de overurenvergoeding voor de maand juli op
1 augustus 2003 en de overurenvergoeding voor de maand augustus op 1 september 2003
opeisbaar is geworden.
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9.12.2 Onredelijke benadeling?

Wanneer dient een bepaling in het arbeidscontract met een vervaltermijn voor
vorderingen van de werknemer op de werkgever, op grond van § 307 lid 1 eerste
volzin BGB buiten toepassing te blijven? Volgens deze rechtsnorm blijven bepalin-
gen in algemene voorwaarden buiten toepassing, wanneer zij de contractspartij van
de gebruiker op grond van het gebod van de goede trouw onredelijk benadelen.
Een beding met een vervaltermijn van twee maanden benadeelt de werknemer
onbillijk, omdat een vervaltermijn van twee maanden niet verenigbaar is met het
essentiële principe van het wettelijke verjaringsrecht. Een termijn die korter is dan
drie maanden om voor de eerste keer aanspraak te maken op een opeisbare vorde-
ring is volgens het hoogste arbeidshof onbillijk kort.196 De door het BAG gebezigde
argumenten, die vooral loonbetalingsgerelateerde bedingen betreffen, zijn mijns
inziens niet, zonder méér, bruikbaar om vraagtekens te plaatsen bij de redelijk-
heid van de korte vervaltermijn van twee maanden ex artikel 7:686a BW, die vooral
betrekking heeft op ontslag en daaruit direct voortspruitende vorderingen. Toch
kunnen de benodigde tijd om een gemachtigde te vinden, de tijd die nodig is voor
de onderbouwing van het verzoek en de wellicht in de praktijk blijkende te korte
tijd om een zo wezenlijk recht als het geldend maken van een aanspraak ter zake
van ontslag uit te kunnen oefenen, goede argumenten vormen in een rechtszaak
waarin de werknemer aan zal moeten tonen dat hij zijn verzoek verklaarbaar te
laat heeft ingediend.

9.12.3 Transparantie

Niet alleen de lengte van de vervaltermijn en het moment waarop deze vervalter-
mijn begint te lopen, maar ook de omschrijving van de aanspraken van de werk-
nemer die binnen de overeengekomen vervaltermijn gevorderd moeten worden,
vallen onder het transparantiebeginsel.197 Duidelijk moet ook uit het beding blijken
dat het rechtsgevolg van het niet tijdig indienen van de vordering leidt tot verval
van de aanspraken.198

9.13 Verhuiskosten

Een verhuiskostenbeding is, voor zover mij bekend, in het Nederlandse arbeids-
recht niet beoordeeld. Wel komt in de rechtspraak de ten gevolge van overplaatsing
toenemende reistijd aan de orde199 evenals de vraag of een functie passend genoemd

196 BAG 16 mei 2012 – 5, AZR 251/11- NJW 2012, 2905. Voorheen verdedigde het BAG nog een ter-
mijn van één maand: BAG 13 december 2000 – 10, AZR 168/00 – NZA 2001, 723.

197 BAG 12 maart 2008 – 10, AZR 152/07 – NZA 2008, 699; LAG Hamm 1 juni 2012 – 13 Sa 1850/11,
kenbaar uit Revision onder 5 AZR 1628/12.

198 BAG 12 maart 2008 – 10, AZR 152/07 – NZA 2008, 699.
199 Zie voor een overzicht tot 2004, E.M.Y. Sørensen, Reisafstanden voor werknemers, wat is rede-

lijk?, in ArbeidsRecht 2004, 19.
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mag worden bij een reistijd van 3 uur200, viereneenhalf uur201 en vijfeneenhalf uur202

per dag. Ook wordt aan de hand van het goed-werknemerschap beoordeeld of van
een werknemer mag worden gevergd om te verhuizen. De weigering van een werk-
nemer te verhuizen kan dan vervolgens zelfs in zijn risicosfeer komen te liggen.203

In de afwezigheid (in de rechtspraak en literatuur) van een verhuiskostenbeding
kan verandering komen, wanneer de Nederlandse werkgever meer werk gaan
maken van de hem op grond van artikel 7:669 lid 1 BW opgelegde verplichting
dat een werkgever de arbeidsovereenkomst slechts kan opzeggen, indien daar een
redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijk ter-
mijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet moge-
lijk is of niet in de rede ligt. Denkbaar is dat de werkgever deze verplichting in die
zin uitwerkt dat aan de werknemer een verplichting passende arbeid te aanvaarden
wordt opgelegd en dat daarvoor faciliteiten worden verstrekt, zoals een onkosten-
vergoeding, wanneer het gaat om het aanbod van passende arbeid in een andere
vestiging. Zo’n beding kan een eenzijdig wijzigingsbeding zijn in de zin van artikel
7:613 BW, maar zal ook gezien kunnen worden als een pendant van het goed-werk-
geverschap op grond van artikel 7:611 BW. Onder omstandigheden zal het zelfs
kunnen behoren tot het instructierecht, in het geval de werkgever in de arbeids-
overeenkomst heeft bedongen dat hij degene is die in het kader van de orde van
de onderneming bepaalt waar de werknemer komt te werken.

Naar Duits recht kan tussen werkgever en werknemer afgesproken worden dat de
kosten van een verhuizing tijdens het dienstverband door de werkgever betaald
worden. Zo’n afspraak kan ook gebaseerd zijn op grond van een cao of een over-
eenkomst met de ondernemingsraad. Een wettelijke aanspraak op een kostenver-
goeding gedurende het dienstverband kan ontstaan, wanneer een werknemer op
grond van de wens van zijn werkgever ver van zijn woonplaats of ver van de oor-
spronkelijke werkplek wordt overgeplaatst. Naar analoge toepassing van § 670
BGB heeft de werknemer in zo’n geval aanspraak op vergoeding van de daardoor
ontstane verhuiskosten.204 Een verhuizing van de werknemer is dan een voor de
onderneming bestaande noodzakelijkheid, wanneer van de werknemer niet meer
gevergd kan worden dat hij de afstand elke dag aflegt. Daar staat tegenover dat
geen aanspraak van de werknemer op vergoeding van de verhuiskosten bestaat,
wanneer de nieuwe arbeidsplaats maar een klein beetje verder verwijderd ligt van
het werk dan de voorheen bestaande werkplek.205

200 Ktr. Zutphen 21 december 2000, JAR 2001/38.
201 Ktr. Utrecht 15 december 2000, JAR 2001/35.
202 Ktr. Utrecht 12 oktober 2004, JAR 2004/283: met openbaar vervoer: te bezwarend.
203 Ktr. Haarlem 27 september 2004, JAR 2004/267.
204 BAG 21 maart 1973, AP Nr. 4 op § 44 BAT.
205 ErfK./Preis, § 611 BGB, Rn 547.
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In het geval op de werkgever niet de verplichting op grond van § 670 BGB rust,
bestaat er geen wettelijke verplichting verhuiskosten te dragen. Gebeurt dit toch,
dan is er ook ruimte voor een terugbetalingsafspraak. Zoals in het geval van een
afspraak ter zake de terugbetaling van opleidingskosten, bestaat er naar Duits recht
een belang voor de werkgever de gemaakte en voor zijn rekening gebrachte ver-
huiskosten door werkzaamheden van de werknemer op de plek waarnaar hij ver-
huisd is te amortiseren. Daar staat tegenover dat de werknemer door de verplichting
tot terugbetaling getroffen wordt in zijn grondwettelijke vrijheid zijn eigen arbeids-
plaats te kiezen.206

Standaardmatig tussen werkgever en werknemer overeengekomen terugbetalings-
bedingen zijn onderhevig aan een inhoudstoets op grond van § 307 lid 1 BGB. De
rechtspraak let bij deze inhoudstoets primair op de bindingsduur207: een driejarige
duur wordt als onbillijk gezien.208 Een vijfjarige termijn is daarentegen billijk.209

Wanneer de verhuiskosten niet boven de hoogte van een maandloon uitstijgen, is
betaling in termijnen niet vereist. De beoordeling door de rechter loopt gelijk aan
die voor de terugbetaling van opleidingskosten. De terugbetalingsclausule mag niet
in werking treden, wanneer de arbeidsverhouding de werkgever op bedrijfsecono-
mische gronden of door de werknemer op door de werkgever te verantwoorden
gronden wordt beëindigd.210

9.14 Afspraken over kastekorten

Optredende kastekorten zullen, wanneer de werknemer geen opzet of bewuste
roekeloosheid kan worden verweten en hem bijgevolg geen ernstig verwijt kan
gemaakt211, onvoldoende reden kunnen zijn om de werknemer te gelasten de
tekorten te zuiveren, omdat de werkgever schade is toegebracht. Evenmin zal sprake
zijn van een zo “daadwerkelijk zeer zwaarwegende grond” 212 dat van de werkgever
redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd het dienstverband in stand te hou-
den en dat de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd kan worden opgezegd van-
wege een dringende reden. Desondanks kunnen kastekorten door de werkgever zo
lastig worden ervaren dat hij met de werknemer daar afspraken over wil maken.213

206 Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, AGB-Arbeitsrecht, p. 358.
207 BAG 24 februari 1975, – 5, AZ, 235/74 AP GG artikel 12 Nr. 50.
208 BAG 22 augustus 1990 -5, AZR 556/89, niet gepubliceerd.
209 LAG Düsseldorf 3 december 1971 -8, Sa 418/71 – EzA Artikel 12 GG Nr. 6.
210 Thüsing (JWK) § 611 BGB Rz. 483 en Preis (ErfK) § 611 BGB Rn. 433.
211 Voor de discussie over ernstige verwijtbaarheid, opzet en bewuste roekeloosheid: C.J. Loonstra en

W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Boom Juridische Uitgevers, 2015, p. 626 e.v.
212 S.F. Sagel, Het ontslag op staande voet, Kluwer, Deventer, 2013, p. 242 en 243.
213 Gerechtshof ’s Hertogenbosch 22 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1673.
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9.14.1 Het IJspaleis

De werkinstructies van werkgever Het IJspaleis luiden als volgt:

“5.3. Aansprakelijkheid 1. Omdat de medewerk(st)er met uitsluiting van anderen zich de toegang
tot de voorraadruimte van de bedrijfsauto kan verschaffen;
– de bevoorrading van de voorraadruimte van de bedrijfsauto in aanwezigheid en onder toe-

zicht van de medewerk(st)er is geschiedt;
– bevoegd is om produkten uit de hem ter beschikking gestelde voorraad uit te leveren aan

klanten van de medewerk(st)er in het werkgebied van de mede werk(st)er, is de medewerk-
(st)er jegens de werkgever aansprakelijk voor voorraadverschillen die bij opname van de
nog aanwezige voorraad – als hierboven omschreven – worden vastgesteld en is de werk-
gever bevoegd die voorraadverschillen op de medewerk(st)er te verhalen.”

De werknemer heeft betwist dat hij aan deze werkinstructie gebonden is.

Het hof is van oordeel dat voor gebondenheid van de werknemer in ieder geval
noodzakelijk is dat hij met de aansprakelijkheidsregeling neergelegd in artikel 5.3
van de werkinstructies heeft ingestemd. Een dergelijke aansprakelijkheidsregeling
gaat de (eenzijdige) instructiebevoegdheid van de werkgever immers te buiten. Het
hof laat, nu partijen daarover niet hebben gedebatteerd, nog in het midden of
een instructie als opgenomen in artikel 5.3. zich verdraagt met het systeem van art
7:661 BW, dat tot uitgangspunt heeft dat een werknemer slechts in geval van opzet
of bewuste roekeloosheid aansprakelijk is voor in de uitvoering van de overeen-
komst aan de werkgever toegebrachte schade, of met de eisen van goed-werkgever-
schap.

9.14.2 Moet werknemer zijn werkgever een tekortvergoeding betalen?

In Duitsland heten afspraken over tekorten “Mankoabreden”. Op hen is de regeling
van de algemene voorwaarden en de voor de werknemer relevante toets van de
ongepaste benadeling van toepassing, wanneer de afspraken de wettelijke aansprake-
lijkheid te boven gaan. Een gerechtvaardigd belang van de werkgever bij een regeling
van de aansprakelijkheid van de werknemer kan gelegen zijn in de omstandigheid
dat werknemer de enige is die toegang heeft tot zaken en bestanden van de werk-
gever. Deze laatste heeft (dus) geen mogelijkheid tot beïnvloeding van deze zaken
en bestanden, terwijl de werkgever ook aansprakelijk is voor de schade die door
de werknemer zelf wordt veroorzaakt.214 Afspraken over tekorten betreffen der-
halve de aansprakelijkheid van de werknemer voor fouten die hij maakt bij het
beheer over de hem toevertrouwde kas of de hem toevertrouwde goederen. Bedin-
gen over de aansprakelijkheid van de werknemer in deze gevallen zijn alleen dan
toelaatbaar, wanneer de werknemer, als tegenzet voor de aansprakelijkheid, een

214 Walker, FS Canaris Bd. I (2007), S. 1504 (1505).
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financiële compensatie in de vorm van zogenaamde tekortgeld (Mankogeld) betaald
wordt en de aansprakelijkheid niet uitstijgt boven dit bedrag.215 Maatgevend is bij de
vraag naar de hoogte van het “Mankogeld” de oriëntatie op een gemiddeld tekort.216

Het belang van de werkgever is gelegen in de vermijding van tekorten in de kas of
bij goederen, zodat het karakter meer lijkt te liggen op preventie van schade dan
in vergoeding van schade.217 De werknemer moet de mogelijkheid hebben, door-
dat hij zonder fouten goederen of geld beheert, daarvoor een extra vergoeding te
krijgen, waarmee geen grotere aansprakelijkheid van de werknemer ontstaat.218

Het Bundesarbeitsgericht vindt een periode van een jaar waarin deze compensatie
kan plaatsvinden, geoorloofd.219

Opmerkelijk is hoezeer de tekst van het aansprakelijkheidsbeding van het IJs-
paleis aansluit bij de in het Duitse recht gebezigde achtergronden van het opne-
men van een “Mankoabrede”. Opmerkelijk is evenzeer dat een door de werkgever
aan de werknemer aangeboden tekortvergoeding (Mankogeld) ontbreekt, nog even
afgezien van de omstandigheid dat aansprakelijkheid naar Duits recht verschilt
van aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Desondanks kan niet worden uitge-
sloten dat ook in Nederland een ontwikkeling plaatsvindt bij schade, door de werk-
nemer aan de werkgever veroorzaakt tijdens het dienstverband, die tot andere
inzichten gaat leiden.220 Een tekortvergoeding kan daarbij naar verwachting een
rol spelen.

9.15 Conclusie bij hoofdstuk 9

Op het terrein van enige bijzondere arbeidsrechtelijke bedingen zal de invloed van
de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht betrek-
kelijk groot kunnen zijn. Met name de invloed van de open norm en het daarbinnen
toe te passen beginsel van transparantie (en het voorkomen van verrassingen) zal
aanzienlijk kunnen zijn. Het vereiste van schriftelijkheid bij het concurrentiebeding
zal minder betekenis kunnen krijgen, maar de toets op de inhoud van het beding
zal veranderen. De bijzondere arbeidsrechtelijke bedingen die niet in de wet zijn
geregeld (nevenwerkzaamhedenbeding, studiekostenbeding, peildatumbeding en
geheimhoudingsbeding) zullen door de rechter meer dan thans op inhoud beoor-
deeld kunnen worden.

215 BAG 2 december 1999 – 8, AZR 386/98 – NZA 2000, 715; BAG 17 september 1998 – 8, AZR 175/97 –

NZA 1999, 141 en m.n. 144.
216 ErfK/Preis, §§ 305-310 BGB, Rn. 82 en m.n.86; zie ook MünchArbR/Blomeyer, § 59 Rn. 77;

Staudinger/Richardi, § 611 Rn. 479.
217 Schwirtek, NZA 2005, 437 en m.n. 438.
218 BAG 5 februari 2004 – 8, AZR 91/03 – NZA 2004, 649; BAG 2 december 1999 – 8, AZR 386/98 –

NZA 2000, 715.
219 BAG 17 september 1998 – 8, AZR 175/97 – NZA 1999, 141 en m.n. 144.
220 C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, 2015, p. 634.
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De opmerking van de regering in 1986 dat de toepassing van de wettelijke regeling
van de algemene voorwaarden op het individuele arbeidsrecht geen zin heeft van-
wege de vele dwingende bepalingen, wordt in de hoofdstukken 7 en 8 gelogenstraft.
Zelfs wanneer een groot aantal individuele arbeidsovereenkomsten slechts uit één
tot anderhalf A4 bestaat en de rest verwijst naar een collectieve arbeidsovereen-
komst, dan nog zijn er in Nederland vele honderdduizenden individuele arbeids-
overeenkomsten waarin wel verschillende bedingen worden geregeld, die een
verdere ontwikkeling ontberen, doordat artikel 6:245 BW in de huidige vorm blijft
bestaan.
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HOOFDSTUK 10

Collectieve arbeidsovereenkomst,
ondernemingsovereenkomst en
incorporatiebeding

10.1 De collectieve (arbeids)overeenkomst in artikel 6:245 BW en in de
EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen

Naast de individuele arbeidsovereenkomst valt ook de collectieve arbeidsovereen-
komst, gesloten tussen een werkgever of meer werkgevers of een vereniging of meer
verenigingen van werkgevers enerzijds en een vereniging of meer verenigingen van
werknemers anderzijds, onder de uitsluiting van artikel 6:245 BW. Op een collectieve
arbeidsovereenkomst is derhalve de regeling van de algemene voorwaarden niet van
toepassing. De redenen voor deze uitsluiting zijn in hoofdstuk 1 gegeven en zullen
verder op in hoofdstuk 9 op waarde worden getoetst.

Ook de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen heeft geen betrekking op col-
lectieve (arbeids)overeenkomsten, maar ziet, volgens artikel 1 lid 1, op (oneerlijke
bedingen in) “overeenkomsten tussen een verkoper en een consument”, waarbij meer
in het bijzonder van belang is dat de consument geen invloed op de inhoud heeft
kunnen vaststellen. Immers, bedingen in de overeenkomst worden niet steeds geacht
onderwerp van afzonderlijke behandeling te zijn geweest, wanneer zij van tevoren zijn
opgesteld. De aparte positie van vakbonden en werkgevers, voor zover zij al onder de
werking van de richtlijn zouden vallen, blijkt ook uit artikel 7 lid 2 van de Richtlijn
93/13, waar organisaties genoemd worden die volgens de nationale wetgeving een
legitiem belang hebben bij bescherming van de consument en die overeenkomstig het
nationale recht een beroep moeten kunnen doen op rechtbanken of bevoegde admi-
nistratieve instanties om te oordelen of contractuele bedingen die zijn opgesteld met
het oog op het algemeen gebruik oneerlijk zijn.

Ook voor het antwoord op de vraag of de collectieve arbeidsovereenkomst en de
ondernemingsovereenkomst uitgesloten moeten worden van de wettelijke regeling
van de algemene voorwaarden, maar ook hoe omgegaan moet worden met het zoge-
noemde incorporatiebeding, is een vergelijking met Duits recht, dat inmiddels al 15
jaar ervaring heeft met de plaatsbepaling van dit onderwerp, van instructief belang.
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10.2 Collectieve arbeidsovereenkomsten en afspraken met de OR naar Duits
recht

Collectieve arbeidsovereenkomsten en afspraken met de ondernemingsraad zijn in
de ogen van de Duitse wetgever zo bijzonder dat zij een aparte behandeling krijgen
in de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. § 310, lid 4, eerste volzin BGB
bepaalt namelijk dat de afdeling van de algemene voorwaarden (§§ 305-310 BGB)
niet van toepassing is bij overeenkomsten op het gebied van het erfrecht, het familie-
recht, het vennootschapsrecht alsmede op cao’s, afspraken met ondernemingsraad1

en Dienstvereinbarungen.2 Naast deze bepaling bevat de derde zinsnede van lid 4 van
§ 310 BGB ook de bepaling dat cao’s, afspraken met de ondernemingsraad en Dienst-
vereinbarungen gelijkstaan aan rechtsvoorschriften in de zin van § 307 lid 3 BGB. In
deze beide bepalingen (§ 310 IV 3 BGB in verbinding met § 307 III BGB) is neergelegd
dat cao’s gelijk staan aan rechtsvoorschriften in de zin van die beide §§. De achter-
grond is dat cao’s door gelijkberechtigde partijen uitonderhandeld worden. Zij kennen,
naar Duits recht, de grondwettelijke garanties van § 9 lid 3 van de Grondwet.3 Dit ver-
onderstelt een evenwicht van de cao-partijen.4 Daarommoet ervan uit worden gegaan
dat, wanneer op de gehele cao gelet wordt, een gewogen regeling is getroffen, die ook
acht slaat op de belangen van de werknemers.5 Daarmee correspondeert een vrijheid
in de vormgeving van een in het kader van de individuele arbeidsovereenkomst ver-
dergaande overeenkomst. Daarin past niet dat de toets op grond van de algemene
voorwaarden ingrijpt, immers het systeem van de autonomie van de cao- sluitende
partijen zou worden doorkruist en tegengewerkt.6 Daarom zijn cao’s in de kern niet
aan de maatstaven van de §§ 305 en volgende BGB te toetsen. Enkel kan worden
onderzocht of ze in strijd zijn met de Grondwet dan wel met een ander hoger recht
dan wel met de goede zeden.7 De vrijstelling van toetsing van de inhoud van de cao
geldt onafhankelijk van de normatieve gelding van de cao. De vrijstelling geldt vol-
gens de “Bundestag” ook voor de incorporatie van cao’s, mits een zogenoemde totaal-
verwijzing8 plaatsvindt en dus de gehele cao wordt geïncorporeerd.9 Volgens enkele

1 In Duitsland “Betriebsrat” geheten, maar hier verder als ondernemingsraad aangeduid.
2 “Dienstvereinbarungen”: de “Betriebvereinbarungen”, maar dan door de “Personalsrat”, de OR in

openbare- dienstondernemingen, gesloten. In § 75 Abs. 3 BPersVG is verankerd dat en hoe de
“Personalrat” een “Dienstvereinbarung” mag en kan sluiten.

3 Artikel 9 III Grundgesetz (GG): Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewahrleistet. Abreden,
die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Massnahmen
sind rechtswidrig. (…).

4 Kreft in Clemenz/Kreft/Krause, § 310, Rn. 42 e.v, p. 525; Lakies, Kap. 1, Rn. 127, p. 28; Däubler in
Däubler/Bonin/Deinert, § 310 BGB, Rn. 24 e.v., m.n. 25, p. 446; Gotthardt, Rn. 336. P. 161.

5 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 310 BGB, Rn. 25, p. 446; Lakies, Kap. 1, Rn. 130, p. 28;
Gotthardt Rn. 336, p. 161; Kreft in Clemenz/Kreft/Krause, § 310 BGB, Rn. 42 e.v, p. 525.

6 BT-Drucksache 14/6857, p. 54: “da andernfalls das System der Tarifautonomie konterkariert würde”.
Synoniemen voor “kontrakarieren” zijn: durchkreuzen, entgegenwirken, gegenlenken, hintertreiben,
intrigieren, obstruieren, sabotieren, konterminieren.

7 BAG 6 september 1995, NZA 1996, 437 (439); BAG 6 november 1996, 5 AZR 334/95, AP AVR
Caritasverband § 10a Nr. 1 = NZA 1997, 778.

8 “Globalverweisung”.
9 BT-Drs. (Bundestags-Drucksache) 14/6857, p. 54.
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schrijvers vindt de toetsvrijstelling ook – enwellicht juist – plaats in het geval van een
afwezige normatieve gebondenheid.10 Het probleem is om vast te stellen wanneer de
werkgever bij de incorporatie afwijkt van de cao, waarop vervolgens wel een toets op
de inhoud van het geïncorporeerde beding kan plaatsvinden.

10.3 Afspraken met de ondernemingsraad

Afspraken die de ondernemer maakt met de ondernemingsraad moeten door de
werkgever in de individuele arbeidsovereenkomst worden doorgevoerd, zij het, zo
bepaalt § 77 Betriebsverfasssungsgesetz (BVerfG), dat in een individueel geval tus-
sen werknemer en werkgever iets anders overeengekomen kan zijn. De afspraken
tussen ondernemer en ondernemingsraad, die op grond van lid 2 van § 77 BVerfG
door de ondernemingsraad en de werkgever gemeenschappelijk worden overeenge-
komen, moeten schriftelijk worden neergelegd en door beide partijen worden gete-
kend, met een uitzondering voor de zogenoemde “Einigungsstellen”.11 De werkgever
moet deze afspraken met de ondernemingsraad op een gepaste plek in het bedrijf ter
inzage leggen. De belangrijkste bepaling is wel die van lid 4 van § 77 BVerfG waarin
staat dat afspraken met ondernemingsraad direct en dwingend gelden. Ze werken dus
direct door in de individuele arbeidsovereenkomst. Het Betriebsverfassungsgesetz
kent naast de in § 77 bedoelde afspraken ook nog de in § 88 genoemde vrijwillige
afspraken (“Freiwillige Betriebsvereinbarungen”). Ook deze vallen onder de afspraken
waarvan § 310 BGB bepaalt dat ze buiten de regeling vallen van de consumentbe-
schermende maatregelen in §§ 305-310 BGB. Afspraken met de ondernemingsraad
hebben, gelet op de andere (lees: geringere) onderhandelingsmacht van de onderne-
mingsraad ten opzichte van vakbonden, in beginsel niet dezelfde positie als collectieve
arbeidsovereenkomsten, zodat de gelijkstellingmet cao’s formeel van aard is en erdoor
gerechtvaardigd wordt dat de afspraken tussen ondernemer en ondernemingsraad in
elk geval niet, zoals ook bij cao het geval is, een tussen werkgever en werknemer
gemaakte afspraak betreffen.12

10 Henssler, RdA 2002, 129 en m.n. 136; Hromadka, NJW 2002, 2523 en m.n. 2527; Lindemann,
ArbuR 2002, 81 e m.n. 86; Oetker, FS Wiedemann p. 399; Ziemann, in Schimmel/Buhlmann, Rn.
73; Thüsing, Rn. 55; een andere mening is toegedaan: A. Löwisch, FS Wiedemann, p. 320 e.v.

11 “Einigungsstellen”: in § 76 van de Betriebsverfassungsgesetz (BVerfG) zijn privaatrechtelijke, bin-
nen een onderneming geldende, bemiddelingsinstanties geregeld, bestemd voor de bijlegging
van meningsverschillen tussen ondernemer en de OR.

12 Lakies, Kap. 1, Rn. 132, p. 29.

Afspraken met de ondernemingsraad 10.3

271



10.4 Afspraken met leidinggevenden

Een hele bijzondere categorie bestaat uit de zogenaamde leidinggevendencommis-
sies (“Sprecherausschuss”) als bedoeld in § 28 Sprecherausschussgesetz.13 Dit zijn
direct en dwingend werkende afspraken die zowel met de naam richtlijn als afspraak14

worden aangeduid en die alleen gelden voor de werkgever en de leidinggevenden in
de onderneming. Sommige schrijvers verdedigen dat ook deze afspraken onder § 310
lid 4 eerste en derde volzin BGB vallen.15

10.5 Obligatoire werking: uitzondering op de normatieve werking van
afspraken tussen werkgever(s) en bond(en) alsmede ondernemer en OR

Een uitzondering daarentegen voor deze normatieve doorwerking van afspraken
bestaat voor de afspraken die enkel tussen een werkgever of enige werkgevers(ver-
enigingen) met de vakbond(en) in het kader van een cao (als zogenoemde obligatoire
bepalingen) worden overeengekomen alsmede die tussen ondernemer en onderne-
mingsraad die de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer
niet beïnvloeden. Deze binden alleen werkgever en ondernemingsraad. Ook kerke-
lijke richtlijnen over de kerkelijke arbeidsovereenkomst missen normatieve werking
en zijn bijgevolg niet gelijk te stellen met cao’s in de zin van § 1 en 4 van het Betriebs-
verfassungsgesetz.16

10.6 Van de cao afwijkende of aanvullende bepalingen

Lid 4 van § 310 BGB kent in de derde zin de bepaling dat cao’s alsmede bedrijfsrege-
lingen en dienstregelingen gelijk staan aan rechtsvoorschriften in de zin van § 307 lid 3
BGB. Dit derde lid van § 307 BGB bepaalt dat de leden 1 en 2 van § 307 BGBmaar ook de
§§ 308 en 309 BGB alleen gelden voor de bepalingen in algemene voorwaarden waar-
door van rechtsvoorschriften afwijkende of aanvullende regelingen overeengekomen
worden. Het gevolg daarvan is dat, waar het gaat om vrijwaring van bemoeienis door
de rechter, alleen de volledig overgenomen tekst van de cao of de bedrijfsregeling,
derhalve zonder enige wijziging of toevoeging, die vrijwaring kent. Wordt de tekst
gewijzigd of aangevuld, zodat een andere inhoud ontstaat dan de cao te zien geeft of
gaf, dan kan wel getoetst worden aan de hand van de §§ 305-310 BGB.

13 Wet van 20 december 1988, met latere wijzigingen. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat de onder-
nemingsraad aan een leidinggevendencommissie of leden daarvan het recht kan geven aan
zittingen van de ondernemingsraad deel te nemen en omgekeerd dat de leidinggevendencommissie
aan de ondernemingsraad of leden van ondernemingsraad het recht kan geven deel te nemen aan
de zittingen van een leidinggevendencommissie.

14 § 28 SprAuG rept van zowel “Richtlinien” als “Vereinbarungen”.
15 Daübler in Daübler/Bonin/Deinert, § 310, Rz 36; Preis/Erfurter Kommentar, § 305-310, Rz 9;

Münchener Kommentar BGB/Basedow, § 310 Rz 95; Clemenz/Kreft/Krause, AGB Arbeitsrecht,
Burghard Kreft § 310 BGB p. 528 Rn. 46.

16 BAG 17 november 2005 – 6, AZR 160/05 – NZA 2006, 872.
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10.7 Incorporatie

Voor een goed begrip van de hiernavolgende discussie over bedingen die verwijzen
naar een cao en deze vervolgens incorporeren, is het van belang te vermelden dat de
Duitse Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, verder ook wel aangeduid met
TVG (“Tarifvertragsgesetz”)17, in § 8 de werkgever verplicht om een exemplaar van de
cao aan de werknemer te overhandigen. In nieuwe cao’s zijn al bepalingen opgeno-
men die het de werkgever verbieden zich op een in de cao opgenomen beding te
beroepen, wanneer de cao niet in het bedrijf is uitgedeeld.18 Niet genoeg is de enkele
neerlegging van een cao in een algemeen toegankelijke ordner met het opschrift
“Info”.19 Een sanctie ontbreekt evenwel, omdat de meeste schrijvers van mening zijn
dat het gaat om een pure ordemaatregel, zonder dat veronachtzaming van de regel
leidt tot ongeldigheid of vernietigbaarheid van het incorporatiebeding.20

Verder is van belang dat het Duitse cao-recht collectieve arbeidsovereenkomsten
kent die niet alleen in een bepaalde branche gelden, maar voor een ander “Tarifbe-
zirk”21 afgesloten zijn. Ook bestaan cao’s voor bepaalde groepen van personen. Als
voorbeeld valt te noemen dat een arbeidsovereenkomst, die werknemers aangaat,
toch wordt beheerst door de van toepassing verklaarde ambtenarencao (BAT).22

De zogenaamde incorporatiebedingen heten in Duitsland “Bezugnahmeklauseln” of
“Verweisungsklauseln”. Onderwerp van deze bedingen zijn regelingen die buiten de
directe individuele arbeidsovereenkomst liggen en die ofwel in hun geheel (“Gesamt-
oder Globalverweisung”) dan wel in afgrensbare delen (“Teilverweisung”) of ook
slechts door verwijzing naar een enkel artikel (“Einzelverweisung”) onderdeel van
het arbeidscontract worden gemaakt. In de meeste gevallen wordt verwezen naar
een cao of meerdere cao’s, maar ook is een verwijzingmogelijk naar bedrijfsregelingen
in de vorm van “Betriebsordnungen”, “Betriebsvereinbarungen”, “Arbeitsordnungen”
of “Versorgungsrichtlinien”. Steeds vaker komt het voor dat ook complexere gebieden
worden betreden, zoals gehele regelingen over het gebruik van de dienstauto door de
werknemer.23 Deze komen dan voor als “Regeling bedrijfsauto” of “Richtlijn auto”. Preis
meldde al in 1993 dat ongeveer 90% van alle Duitse individuele arbeidsovereenkom-
sten verwijzingen kent naar collectieve arbeidsovereenkomsten.24

17 Zie uitgebreid over het Duitse cao-recht: E.Koot van der Putte, Collectieve arbeidsvoorwaarden
en individuele contractsvrijheid, 2007, p. 275-328.

18 ErfK/Schaub, § 8 TVG, randnummer 7.
19 BAG 11 november 1998, AP nr. 8, § 1 TVFG (Bezugnahme auf Tarifvertrag).
20 Erfurter Kommentar (ErfK)/Schaub, § 8 TVG, randnummer 7.
21 In oudere literatuur ook wel “Tarifgebiet” genoemd: Kaskel, Das neue Arbeitsrecht, 2e druk, Julius

Springer, Berlijn, 1920, p. 19.
22 Bundesangestellten-Tarifvertrag, BAT, die weer onderscheidingen kent in BAT voor de bonds-

republiek (B) en voor de Länder (L), BAT B/L dus, en BAT VKA, waar VKA staat voor “Vereinigung
der kommunalen Arbeitgeberverbände”. Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 310, Rn. 49, p. 456.

23 Joppich, Die Kodifikation des Transparenzgebot in § 307 BGB, Osnabrücker Schriften zum Unter-
nehmens- und Wirtschaftrecht, p. 239.

24 Preis, Grundfragen der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht, Neuwied, 1993, p. 62.
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10.8 Statische, kleine dynamische en grote dynamische
incorporatiebedingen

Het Duitse arbeidsrecht onderscheidt drie soorten incorporatiebedingen, te weten die
met een 1. statische incorporatie, alsmede 2. kleine dynamische en 3. grote dynamische
incorporatie.25 Met de statische incorporatie wordt bedoeld de verwijzing, direct en
uitsluitend, naar een bepaalde cao, met het gevolg dat de, op het moment van het
sluiten van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer geldende, cao
onderwerp van de individuele arbeidsovereenkomst wordt. Spreken werkgever en
werknemer af dat ook daarna volgende cao’s van toepassing zullen zijn op de arbeids-
overeenkomst, dan is er sprake van een kleine dynamische incorporatie. De kleine
dynamische incorporatie wordt een grote dynamische incorporatie26, wanneer niet
alleen de toekomstige inhoud van een bepaalde cao onderwerp is gemaakt van de
individuele arbeidsovereenkomst, maar ook de, op enig moment voor het bedrijf of
de onderneming in aanmerking komende, cao in het beding wordt betrokken.27 Deze
grote dynamische incorporatie is met name bij overgang van onderneming en her-
structurering en reorganisatie van de onderneming van betekenis. Onder zulke grote
dynamische incorporatieclausules wordt ook begrepen de verandering van de binding
aan de oorspronkelijk in het kader van de incorporatie overeengekomen cao. Door een
bedrijfsovername kan voor de werkgever een andere cao van toepassing worden. Per
saldo geldt dan de cao waaraan die werkgever gebonden is voor het bedrijf waarin
de niet cao gebonden werknemer werkzaam is.28

25 U. Preis, Probleme der Bezugnahme auf Allgemeine Arbeitsbedingungen und Betriebsvereinba-
rungen, NZA 7/2010, p. 361- 367, zegt in een noot (39) dat er dan nog een bijzondere vorm is
namelijk een dynamisch incorporatiebeding dat onder omstandigheden ook zonder een expli-
ciete Vereinbarung in het geval van een opeenvolging van cao’s, als onechte cao- wissel kan
worden beschouwd, onder verwijzing naar NZA 2009, 877 (Greiner) en NZA 2009, 935 (Batreu-
ther).

26 Ook wel aangeduid met “Tarifwechselklausel”. Het BAG is van oordeel dat geen verschil bestaat
tussen een grote dynamische verwijzing en een caowisselingsbeding (“Tarifwechselklausel”):
BAG 16 oktober 2002 – 4, AZR 467/01 – AO TVG § 1 Bezugnahme auf Tarifvertrag Nr. 22 = NZA
2003, 390.

27 Lakies maakt aan de hand van zogenoemde “Muster” het onderscheid als volgt duidelijk:
Statische Bezugnahmeklausel: “Auf das Arbeitsverhaltnis findet der Tarifvertrag xy in der Fassung
vom … Anwendung.”

Kleine dynamische Bezugnahmeklausel: “Auf das Arbeitsverhaltnis findet der Tarifvertrag
der xy-Branche in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.” “Auf das Arbeitsverhaltnis findet
der Tarifvertrag xy in der jeweils gültigen Fassung Anwendung und die diesen erganzenden,
ändernden oder ersetzenden Tarifverträge.”

Groβe dynamische Bezugnahmeklausel: “Auf das Arbeitsverhaltnis finden die jeweils ein-
schlagigen Tarifverträge in der jeweils gültigen Fasung Anwendung.” “Für das Arbeitsverhaltnis
gelten die jeweils für den Arbeitgeber anwendbaren Tarifverträge in der jeweils gültigen Fassung.”

28 Schrader, BB 2005, p. 714 en Preis, Arbeitsrecht 2003, § 99, VI, 2; Joppich, p. 240.
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10.9 De aanvaardbaarheid van het incorporatiebeding

De aanvaardbaarheid van het incorporatiebeding is in twee redenen gelegen. Zij volgt
ten eerste uit het principe van de contractsvrijheid die voor het Duitse recht is neer-
gelegd in de §§ 241 lid 1 BGB en § 311 lid 1 BGB.29 De tweede reden is enerzijds gele-
gen in het voordeel voor de werknemer dat alle werknemers in de onderneming niet
ongelijk behandeldworden en dus gelijkberechtigd zijn en anderzijds in het belang van
de werkgever bij een zo effectief en eenvoudig mogelijke afwikkeling van de arbeids-
overeenkomst. Nodig daarvoor is wel, in de ogen van Thüsing, dat bij de toepassing
van incorporatie een uniforme arbeidsovereenkomst gebruikt wordt voor alle werk-
nemers of in ieder geval voor een deel van hen.30

Het werkgeversvoordeel bij de dynamische verwijzingen is de flexibilisering van de
arbeidsovereenkomst. De werkgever die gebruik maakt van een dynamisch incor-
poratiebeding kan meebewegen met de veranderingen in de cao en op die wijze ook
gebruik maken van aanpassingen.31 Verder weet hij zich ervan verzekerd dat datgene
wat cao-partijen wel in afwijking van de wet mogen regelen, voor hem door middel
van het incorporatiebeding ook geldt, terwijl de individuele werkgever zelf niet het
recht heeft om bijvoorbeeld afwijkende regelingen ter zake van vakantierechten32 met
de individuele werknemer af te spreken.33 Bovendien wordt door gebruikmaking van
het incorporatiebeding een uniformer toepassing van het arbeidsrecht binnen de
onderneming bereikt.

De vormgeving van een arbeidsovereenkomst met de hulp van verwijzingen is op
zichzelf, volgens het Bundesgerichtshof, in principe niet intransparant als techniek.
Het BGHvoert daartoe aan dat ook verwijzingen uit andere rechtsnormen het geldende
recht niet vreemd zijn en dat ook de wetgever van BGB zich van de verwijzingstech-
niek in vele gevallen bedient.34 Daarom is volgens het BGH de verwijzingstechniek
zelve geen “unangemessene Benachteilung”. In de literatuur wordt deze verwijzing
door het BGH naar de wetgevingstechniek kritisch ontvangen. Gewezen wordt op
§ 307 lid 3, tweede volzin BGB en ook wordt opgemerkt dat de wijze waarop de wet-
gever wetgeving formuleert, geen ideaal voorbeeld is van de transparantiecontrole op
algemene voorwaarden die het BGB kent. Ondanks deze kritiek wordt het resultaat
gebillijkt en door het BAG toegepast.35 Een beter argument zou geweest zijn te wijzen
op het praktisch belang van de werkgever bij incorporatie van al door anderen geheel

29 Preis, Der Arbeitsvertrag, 2005, II V 40, Rn. 2; Joppich, p. 240.
30 Thüsing, AGB Kontrolle im Arbeitsrecht, 2007, Rn. 177.
31 Hanau/Homadka, NZA 2005, p. 2005, p. 73 enm.n. 74; Thüsing/Lambrich, NZA 2002, p.1361 enm.n.

1364.
32 Zie § 13 lid 1 derde volzin Bundesurlaubsgesetz.
33 Gaul ZFA 2003, p. 75 en m.n. 77; Joppich, p. 241.
34 BGH 21 juni 1990, NJW 1990, p. 3197 en m.n. 3198.
35 Staudinger/Coester, par 307 BGB, Rn 198; Joppich, p. 243. BAG 20 april 2012 – 9 AZR 504/10 – in

Kreft, Clemenz/Kreft/Krause, p. 543 noot 1.
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voorbereide en doordachte regels. Bovendien leidt een verwijzing er vaak ook niet toe
dat een arbeidsovereenkomst overmatig complex wordt, omdat zonder de verwijzing
de inhoud grotendeels of helemaal opgenomen had moeten worden.36

10.10 De niet-bedoelde eigen dynamiek van het incorporatiebeding

Tot 2006 heeft het BAG het incorporatiebeding bovenal bezien vanuit het stand-
punt van de gelijkberechtiging van werknemers die wel en niet door een cao werden
gebonden. Deze visie leidde ertoe dat voor vakbondsleden dezelfde arbeidsvoorwaar-
den golden als voor niet-gebondenwerknemers. Tegelijkertijd moest het doel van een
incorporatiebeding niet zijn dewerkgever, die zich niet aan een caowil binden, er beter
aan toe te laten zijn dan dewel gebondenwerkgever.37 Door deze gelijkstelling werden
de in de toekomst toepasselijke cao’s op de arbeidsverhouding toegepast, maar alleen
voor zover de werkgever aan die cao’s gebonden was. De dynamische incorporatiebe-
dingen veranderden op deze wijze in statische bedingen. Eindigde de binding van een
werkgever aan de cao, moest ook het incorporatiebeding haar dynamiek verliezen. De
individueel-arbeidsrechtelijke binding aan de dynamische ontwikkeling van in een
cao geregelde arbeidsvoorwaarden eindigde wanneer op grond van het cao-recht een
einde plaatsvond voor de gebondenwerknemer. Voorbeelden zijn het uittreden van de
werkgever uit de werkgeversvereniging, overgang naar een andere werkgeversvereni-
ging, het buitenhet geldingsbereik vande cao komenvan eenbedrijf of de overgang van
het bedrijf of eendeel vanhet bedrijfwaarin dewerknemerwerkzaam is of de overgang
naar een niet of anderszins aan een cao gebonden nieuwe werkgever.38 Werkte de cao
vervolgens na voor de bij een cao-sluitende vakbond georganiseerde werknemer, gold
dit ook voordeniet-(of anders) georganiseerdewerknemer. Dat betekendedus dat voor
de incorporatie van een cao een deelname aan de ontwikkeling van de geïncorporeerde
cao slechts in zoverre mogelijk was als de cao voor de georganiseerde werknemer nor-
matief gold.39

De achtergrond was de volgende: als de werkgever met de opneming van een incor-
poratiebeding de niet aan de cao gebonden werknemer gelijk wil stellen met de wel
aan de cao gebondenwerknemers, danmoet zo een gelijkstellingsafspraak, gelet op de
rechtsgevolgen, van een eenvoudig dynamisch incorporatiebeding afgeschermd wor-
den. In het bijzonder is het nodig te onderscheidenwanneer de cao, voor de aan de cao

36 Lakies, Vertragsgestaltung, Rz. 152; HWK/Gottardt, § 307 BGB Rz. 21; Preis/Preis, Der Arbeitsver-
trag, II V 40 Rz. 77, Rz. 78, Rz. 90 en Rz. 80.

37 Lakies, Kap. 1, Rn. 169, p. 37, Joppich, p. 243.
38 Op grond van § 3 lid 3 en § 4 lid 5 van de TVG (Wet op de cao) en § 613a lid 1 tweede volzin BGB

eindigt voor de aan de cao gebonden werknemers de gebondenheid aan de cao.
39 BAG 26 september 2001, 4, AZR 544/00, AP TVG § 1 Bezugnahme auf Tarifvertrag Nr. 21 = NZA

2002, 634; BAG 21 augustus 2002, 4, AZR 263/01, AP BGB § 157 Nr. 21 = NZA 2003, 442; BAG 25
september 2002, 4, AZR 294/01, AP TVG § 1 Bezugnahme auf Tarifvertrag Nr. 26 = NZA 2003, 807;
BAG 16 oktober 2002, 4, AZR 467/01, AP TVG § 1 Bezugnahme auf Tarifvertrag Nr. 22 = NZA 2003,
390; BAG 27 november 2002, 4, AZR 661/01, AP TVG § 1 Bezugnahme auf Tarifvertrag Nr. 28; BAG
27 november 2002, 4, AZR 540/01, AP TVG § 1 Bezugnahme auf Tarifvertrag Nr. 29 = MZA 2003,
1278.
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gebonden werknemer, op grond van verandering van het lidmaatschap van de werk-
geversorganisatie door de werkgever of door een bedrijfsovername, waarbij een niet
aan de cao gebonden werkgever is betrokken, alleen nog maar statisch doorwerkt,
terwijl de niet aan de cao gebonden werknemer bij een dynamische clausule die geen
gelijkstellingsafspraak inhoudt, nog steeds onderworpen is aan de toekomstige cao-
veranderingen. Deze vaak niet bedoelde eigen dynamiek van het incorporatiebeding
is voor het BAG reden geweest om regelmatig een dynamisch incorporatiebeding als
gelijkstellingsafspraak uit te leggen, wanneer er geen overwegende bezwaren aan-
wezig waren om zo’n aanname uit te sluiten.40 Het BAG heeft daarbij onderscheid
gemaakt, al naar gelang de werkgever aan de cao gebondenwas. Was de werkgever bij
het afsluiten van de individuele arbeidsovereenkomst gebonden aan een cao, dan
diende die omstandigheid al reden te zijn om het incorporatiebeding als een gelijk-
stellingsafspraak te zien.41 Omgekeerd zou bij afwezigheid van de binding aan een cao
een uitleg van het dynamische incorporatiebeding als gelijkstellingsafspraak niets
uithalen, omdat bij gebreke van normatieve gelding van het object van incorporatie in
het bedrijf van de niet aan een cao gebonden werkgever een gelijkstelling van geor-
ganiseerde en niet georganiseerde werknemers niet mogelijk is en in zoverre door
de werkgever ook niet bedoeld zou hebben kunnen zijn.42 Deze door het BAG zelf als
“corrigerend” gekenschetste uitleg was dat een precies hetzelfde luidend incorpora-
tiebeding toch een verschillende inhoud kon hebben.43

Deze uitleg heeft het BAG veel kritiek opgeleverd. Deze kritiek leidde ertoe dat het
BAG bij beslissing van 14 december 200544 een andere lijn heeft aangekondigd voor
na 1 januari 2002 afgesloten gestandaardiseerde arbeidsovereenkomsten.45 Niet alleen
de uitleg contra proferentem, neergelegd in de “Unklarheitregel” van § 305c lid 2 BGB,
maar ook het transparantieverbod van § 307, lid 1, tweede volzin (Abs 1, S. 2) BGB en
het verbod van “geltungserhaltenden Reduktion” in § 306 BGB als algemene rechts-
gronden pleiten tegen een welwillende uitleg in het voordeel van degene die van het
incorporatiebeding gebruik maakt. De rechtsorde verlangt van de gebruiker van alge-
mene voorwaarden, of van de ondernemer die met de consument een overeenkomst
sluit, dat een bedoeling dat de regeling voor de toekomst blijft gelden en van toe-
passing blijft, voor de tegenpartij voldoende duidelijk tot uitdrukking komt. Daaruit
volgt dat het, al naar gelang de inhoud van een prestatie, er niet op aankomt aanwelke
cao’s de werkgever cao-rechtelijk is gebonden. Veel meer overlapt de individueel-
arbeidsrechtelijke incorporatie de normatieve binding aan de cao. Bij een kleine
dynamische incorporatie blijft de genoemde cao ook dan maatgevend wanneer de

40 BAG 23 mei 2003, NZA 2003 p. 1207.
41 BAG 25 september 2002, 4, AZR 294/01, AP TVG § 1 Bezugnahme auf Tarifvertrag Nr. 26 = NZA

2003, 807.
42 BAG 25 oktober 2000, NZA 2002, p. 100 en m.n. 103.
43 T.G. Joppich, Die Kodifikation des Transparenzgebots in § 307 BGB, p. 250 e.v.; BAG 25 oktober

2000, NZA 2002, p. 100 en m.n. p. 103.
44 BAG 14 december 2005, NZA 2006, p. 607 en daarna BAG 18 april 2007, – 4, AZR 652/05 – DB 2007,

p. 1982 e.v. alsmede van dezelfde datum 18 april 2007 – 4, AZR 653/05 – DB 2007, p. 2598 e.v.
45 De in de literatuur zogenoemde “Neufälle” en navenante “Alt- oder Neuverträge”.
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werkgever aan geen enkele cao meer gebonden is. Een kleine dynamische incorpora-
tie kan dan als grote dynamische incorporatie worden uitgelegd, wanneer dat uit
bijzondere omstandigheden blijkt. Normalerwijze kan een kleine dynamische incorpo-
ratie niet extensief worden uitgelegd.46

10.11 Incorporatie van de op de onderneming van toepassing zijnde cao

Een eenduidig antwoord op de vraag of de geïncorporeerde cao ook de cao moet zijn
die op de onderneming van toepassing is, valt niet te geven. § 310 lid 4, derde volzin
BGB spreekt niet over een op de onderneming toepasselijke cao. Desondanks moet
aangenomen worden dat cao’s in de zin van § 310 lid 4 derde volzin BGB alleen die
cao’s zijn die, zouden ze door het lidmaatschap van de werkgever van een werk-
geversvereniging en dat van de werknemer van een werknemersvereniging bindend
zijn geweest, van toepassing zijn op de onderneming. Het institutionele vermoeden
dat de cao redelijk is en voorts ook de materiële juistheid van cao-afspraken is, met
een blik op cao-regelingen, slechts in zoverre te rechtvaardigen dat zij op die arbeids-
verhoudingen betrekking hebben waarvoor ze ook zelf gelden. Alleen in die omvang
immers garandeert de kundigheid van de cao-sluitende partijen op het vlak van de
bedrijfstak en ook de omstandigheid dat cao-partijen zo nauw betrokken zijn bij de
bedrijfstak of onderneming waarin de cao afgesloten is, de uitgewogenheid en de har-
monische samenhang van de cao-bepalingen. Daarom is een toets op de behoorlijkheid
onder het regime van artikel 9 lid 3 van de Grondwet uitgesloten. Zin en doel en ook
de systematische gelijkstelling van cao’s met rechtsvoorschriften in de zin van § 307
lid 3 eerste volzin BGB nopen tot het standpunt dat alleen die cao, zonder dat een
toetsing van de inhoud kan plaatsvinden, kan worden geïncorporeerd, die betrekking
heeft op de onderneming.47

10.12 Incorporatie van de gehele cao

De vraag in hoeverre een cao in de individuele arbeidsovereenkomst geïncorporeerd
kan worden zonder dat nog een toets op de inhoud van die geïncorporeerde cao
plaatsvindt, is al vóór 2002 beantwoord. Het BAG oordeelde in verscheidene beslis-
singen dat een billijkheidscontrole niet nodig is, wanneer het gaat om een totaal-
verwijzing, naar de hele cao, en wanneer het gaat om onderdelen van een cao die

46 BAG 22 april 2009, 4, ABR 14/08, NZA 2009, 1286, 1295; BAG 22 oktober 2008, 4, AZR 784/07, NZA
2009, 151.

47 Kreft in Clemenz/Kreft/Klause, § 310, Rn. 70, p. 541; deze verwijst voor de onderbouwing van zijn
mening ook op de Anwendung van rechtsvoorschriften en op rechtspraak van BGH (BGH 10 mei
1979 – VII ZR 30/78 – BGHZ 74, 258 en m.n. 269 = NJW 1979, 2207 en BGH 23.10.1996 – XII ZR 55
/95 – NJW 1997, 193): sterk vind ik het argument niet. Het woord “Anwendung” wordt niet
gebruikt in § 307 BGB; aanwending of toepassing van rechtsvoorschriften is geen erg afgebakende
materie en verschilt van de toepasselijkheid van een cao. Kreft zou beter hebben kunnen wijzen
op de afwezigheid van Richtigkeitsgewähr, als zelfs al de aard van de werkzaamheden, van de
onderneming en van de functie van de werknemer en ook de verhouding van het loon tot de
functie bij een willekeurige incorporatie niet kloppen.
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inhoudelijk en zakelijk samenhangen.48 In deze zaken bij het BAG ging het wel steeds
omverwijzingen naar een cao in haar geheel.49 Ten aanzien van de incorporatie van een
deel van de cao is de literatuur algemeen50 van oordeel dat daardoor de samenhang
die door de cao sluitende partijen is aangebracht wordt verstoord en dat, zo gauw
aan de totaalinhoud van de cao veranderingen worden aangebracht, daarmee de
zogenoemde “Richtigkeitsgewähr”, ofwel de totaliteit van gunstige maar ook belas-
tende elementen in een, in zichzelf gesloten, collectieve overeenkomst, wegvalt.51

Het BAG heeft ook na 2002 beslist dat, of de regelingen van de collectieve overeen-
komsten nu in de vorm van incorporatie in een individuele arbeidsovereenkomst zijn
opgenomen of nadat ze, geheel uitgeschreven, in de arbeidsovereenkomst zijn over-
genomen, de materiële inhoud, als enkel rechtsdeclaratoire bedingen, onttrokken is
aan de toets van §§ 305-310 BGB.52 Het Bundesgerichtshof gaat ervan uit dat indivi-
dueel-arbeidsrechtelijke verwijzingen naar een cao gebruikelijk zijn en dat de incor-
poratie van voor de toekomst getroffen regelingen tegemoet komt aan de belangen van
werkgever enwerknemer. Verder zijn de betrokken toekomstige regelingen voldoende
bepaalbaar.53

10.13 Is een normatieve binding daarnaast nodig?

Al in het ontwerp van de regering van § 310 lid 4, derde volzin BGB werd opgemerkt
dat individuele arbeidsovereenkomsten die een cao incorporeren, zonder dat een
wederzijdse binding aan de cao bestaat, niet onderhevig zijn aan de inhoudstoets van
de onbillijke benadeling ingevolge § 307 BGB.54 De incorporatie van een op de onder-
neming van toepassing zijnde cao is immers gebaseerd op de gedachte dat de cao een
vermoeden van gepastheid en billijkheid bevat. Dit vermoeden bestaat onafhankelijk
van de omstandigheid dat de werknemer wel of niet lid van de bond is. Beslissend is
alleen de toepasselijkheid van de cao op onderneming. Zou ook het lidmaatschap van
dewerknemer van een cao-sluitende bond noodzakelijk zijn voor een geldige incorpo-
ratie, zou dat leiden tot een door de wetgever vermeden oppermachtigheid van de cao
(“Verbot der Tarifzensur”).55

48 BAG 6 november 1996, AP Nr. 1 op § 10a AVR Caritasverband, 6 september 1995, AP Nr. 22 op § 611
BGB Ausbildungsbeihilfe; BAG 28 oktober 1987, AP Nr. 1 op § 7 AVR Caritasverband.

49 Thüsing, Rn. 187, p. 74.
50 Lieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb, 1996, Rdnr. 1729; Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht, d. 1,

1997, p. 739; Hanau/Kania, FS Schaub, 1998, p. 239 en m.n. 245; Fenski, AuR 1989, 168 en m.n. 172;
zie ook maar minder expliciet: Schliemann, ZTR 2000, 198 en m.n. 203 e.v.; Oetker, FS Wiedemann,
p. 399; anders van oordeel is: Preis, FS Wiedemann, p. 444 e.v., thans in ErfK., §§ 305-310 Rdnr. 30
e.v.

51 Thüsing, E. Einzelne Klauseln, Rn. 187, p. 74.
52 BAG 6 mei 2009 – 10, AZR 390/08 – EzA BGB 2002 § 310 Nr. 8.
53 BAG 20 april 2012, – 9, AZR 504/10 – AP Nr. 58 bij 7 Bundesurlaubsgesetz.
54 Kreft in Clemenz/Kreft/Klause, § 310, Rn. 67, p. 539: BT-Drucks. 14/6857, p. 54.
55 Thüsing, E. Einzelne Klauseln, Rn. 190, p. 75.
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10.14 Incorporatie van een van twee cao’s die beide van toepassing zijn op de
onderneming

In het geval dat meer dan één cao in aanmerking komt voor toepassing op de onder-
neming, bijvoorbeeld omdat verschillende bonden met elkander binnen de onderne-
ming concurreren of de werkzaamheden van de verschillende werknemers binnen de
onderneming daar aanleiding toe geven, dan vormt dat onvoldoende reden voor een
toetsing van de incorporatie van één (van meer) cao(’s). Ook al vindt een afwijking
plaats ten opzichte van de andere cao die van toepassing is op de onderneming, toch
moet worden teruggegrepen op te bedoeling van de norm die ervan uitgaat dat een
cao de redelijkheid en billijkheid van zijn eigen regelingen in zich draagt.56

10.15 De geëindigde cao

Bij een cao die geëindigd is, door de opzegging ervan door een van de partijen of door
een ander plaatsvindend einde, bestaat niet langer het vermoeden van een materiële
juistheid. De regelingen zijn niet meer de uitdrukking van de geactualiseerde autono-
mie van cao-sluitende partijen, in de zin van § 9 lid 3 van de Grondwet. Bijgevolg zijn
zulke geïncorporeerde cao’s niet langer meer onttrokken aan de toets van met name
§§ 307 en volgende BGB.57 Het komt er daarbij niet op aan of de cao, nadat hij afgelopen
is, al door een nieuwe cao opgevolgd is. Ook wanneer de afsluiting van een nieuwe cao
nog niet tot stand gekomen, heeft de oude cao zijn betekenis verloren. Met een moge-
lijke toets op de inhoud van zo’n cao vindt geen inbreuk plaats op de autonomie van de
cao-sluitende partijen, zoals ook § 4 lid 5 van de TVG (Tarifvertragsgesetz, Wet op de
CAO)58 laat zien. Omdat bovendien een cao die volgt op een oude cao meestentijds
terugwerkt tot de afloop van de oude cao, is ook een in de tussentijd in de individuele
arbeidsovereenkomst geïncorporeerde, maar tijdelijk geëxpireerde, cao niet onttrok-
ken aan de inhoudscontrole van §§ 307 e.v. BGB.59 Een uitleg contra proferentem van
een geïncorporeerde al afgelopen cao is volgens het BAG niet noodzakelijk: de omstan-
digheid dat de cao geëindigd is vormt slechts één van de in acht te nemen omstandig-
heden bij een toetsing.60

10.16 Niet de volledige cao maar enige bepalingen daaruit

Wordt in de individuele arbeidsovereenkomst alleen naar enkele bepalingen uit de
toepasselijke cao verwezen, dan ligt vrijstelling van de toets op grond van de regeling
van de algemene voorwaarden niet voor de hand. Het vermoeden van juistheid en

56 Gotthardt, Rn. 266, p. 128.
57 Daubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 310 Rn. 50, p. 456 en 457; Witt, NZA 2004, 137; Diehn, NZA

2004, 131.
58 § 4 lid 5 TVG: “Nach Ablauf des Tarifvertrages gelten seine Rechtsnormen weiter, bis sie durch eine

andere Abmachung ersetzt werden.”
59 Kreft in Clemenz/Kreft/Klause, § 310 BGB, Rn. 71, p. 542; Thüsing, AGB-Kontrolle, Rn. 186; Witt in

NZA 2004, 137; Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 310, Rn. 50.
60 BAG 26 september 2007, NZA 2008, 179.
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afgewogenheid van de cao en evenmin het verbod van “Tarifzensur” grijpen in, wan-
neer niet het totale ensemble van de cao-regeling, maar slechts enkele voorschriften,
bijvoorbeeld die van de vervaltermijn, worden geïncorporeerd.61 De totaliteit van de
regelingen in een cao onderbouwt immers pas het vermoeden dat deze de diverge-
rende interesse van de onder de cao vallende partijen op een juiste en gepaste wijze
in evenwicht brengt.62 Ten minste gaat dat vermoeden uit van de volledige overname
van een toepasselijke cao, met een afgrensbaar en qua onderwerp bepaald gebied en
zaaksbereik.63 De conclusie luidt dan ook dat cao’s in de zin van § 310 lid 4, derde volzin,
BGB alleen die cao’s zijn, waar de arbeidsverhoudingen, bij een binding aan de cao van
de individuele werkgever en de individuele werknemer, onder vallen.64 Deze slotsom
kan weliswaar niet onmiddellijk uit de wettelijke bewoordingen worden getrokken,
maar het blijkt voldoende uit de zin en het doel van § 310 lid 4, derde volzin, BGB en
uit de systematische gelijkstelling van cao’smet rechtsvoorschriften in de zin van § 307
lid 3, eerste volzin, BGB. De wetgever had het beeld van een verwijzing naar de hele
en op de onderneming toepasselijke cao voor ogen.65

10.17 De tussenvariant: niet de hele cao maar “deelcomplexen”

Tussen de overname en incorporatie van een hele cao in de arbeidsovereenkomst aan
de ene kant en de overname en incorporatie van slechts enkele losse bepalingen uit
de cao aan de andere kant staat de overneming en incorporatie van een deel van de cao
waarin bepaalde afgrensbare deelcomplexen voorkomen.66 Gedoeld wordt bijvoor-
beeld op de, gezamenlijk en in onderling verband te lezen, bepalingen over vakantie-
aanspraken en arbeidstijden van de werknemer of enkel de in de cao voorkomende
bepalingen die betrekking hebben op loon en ontslag. Hoewel gesproken zou kunnen
worden van in elk geval complete, in onderlinge samenhang tot stand gekomen, deel-
onderwerpen, kan toch niet aangenomen worden dat de op de totstandkoming van
de volledige cao betrekking hebbende juistheid (“Richtigkeit”) aanwezig is. Het tus-
sen partijen bereikte evenwicht kan juist tot stand zijn gekomen door onderhande-
lingen en een geven en nemen op een ander gebied binnen alle andere onderwerpen
in de totale cao.67 Bijgevolg zijn zij onderhevig aan de toets op de inhoud ingevolge de
§§ 305-310 BGB. Uitzondering op deze regel vormen de in de wet geregelde gevallen68

61 ErfK/Preis, §§ 305-310 BGB Rn. 16; UBH/Fuchs, § 310 Rn. 164; Thüsing, AGB Kontrolle, Rn. 189; Witt,
NZA 2004, 138; Diehn, NZA 2004, 130; Henssler, RdA 2002, 136; Lakies, Vertragsgestaltung, 1 Rn.
212.

62 BAG 6 mei 2009 – 10, AZR 390/08 – EzA BGB 2002 § 310 Nr. 8.
63 BAG 15 juli 2009 – 5, AZR 867/08 – EzA ArbzG § 6 Nr. 7.
64 Gotthardt § 307 BGB Rz 14; Daübler in Däubler/Bonin/Deinert § 310 BGB, Rz 50; Erfurter Kom-

mentar/Preis § 305-310, Rz 14.
65 Thüsing AGB-Kontrolle, Rn. 189 en Lakies, Kapitel 1, Rn. 147, p. 32, onder verwijzing naar BT-

Drucksache 14/6857, p. 54.
66 ErfK/Preis §§ 305-310 BGB Rn. 18/19; Bayreuther RdA 2003, 81 en m.n. 90 e.v.
67 Fuchs in Ullmer/ Brandner/Hensen, § 310 Rn. 435; HWK/Gotthardt, § 307 BGB, Rn. 14; Däubler in

Däubler/Bonin/Deinert, § 310 BGB, Rn. 51 en 52; jurisPK-BGB/Lapp/Salomon, § 310 BGB Rn. 77;
Lakies, Vertragsgestaltung, Kapitel 1, Rn. 213 e.v.; Kreft in Clemenz/Kreft/Klause, § 310, Rn. 76,
p. 545; Thüsing/ Lambrich, NZA 2002, 1361 en m.n. 1363.

68 § 622 Abs. 4 BGB, § 4 Abs. 4 EFZG, § 13 Abs. 1 BUrlG, § 7 Abs. 3 ArbZG.
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waarin bepaald wordt dat afwijkingen vanwettelijke regelingscomplexen door middel
van een cao en ook voor niet door een cao gebonden werkgever zijn toegelaten.69

10.18 De geheel vreemde cao

De vermoede billijkheid en redelijkheid is niet meer aanwezig wanneer aan een
vreemde cao wordt gerefereerd, waaraan heel andere economische en ondernemings-
voorwaarden ten grondslag liggen dan in de branche, waarbinnen de arbeidsovereen-
komst is afgesloten, gelden. Een bijkomende reden is dat werkgevers te zeer verleid
zouden kunnen worden de goedkoopste cao uit te kiezen voor een in beginsel hogere
lonen kennende branche.70 De rechtvaardiging om een enkele geïncorporeerde cao-
bepaling wel op onredelijke bezwarendheid en onbillijke benadeling te toetsen is
daarin gelegen dat door één steen uit het gebouw dat de hele cao vormt, te trekken, de
samenhang en het verband uit de cao verdwenen is.71 Bovendien bestaat, wanneer het
slechts om incorporatie gaat van een of een paar bedingen, minder dan bij een geheel
geïncorporeerde cao, het gevaar dat alleen de niet (bij een cao-sluitende vakbond)
georganiseerde onder de toets van §§ 305-310 komt te vallen.72

10.19 Transparantie en ongelijkheid in behandeling tussen wel aan de cao en
niet aan de cao gebonden werknemers

Het is de vraag of niet alleen het incorporatiebeding, maar ook de betrokken geïn-
corporeerde en toepasselijke cao weliswaar niet inhoudelijk, op grond van § 307 lid 3,
eerste volzin, BGB kan worden beoordeeld, maar wel, over de band van § 307 lid 3,
tweede volzin, BGB, aan het transparantiebeginsel van § 307 lid 1, tweede volzin, BGB
te toetsen is. De redactie van de bepaling en het standpunt van de regering maakt dat
in beginsel wel mogelijk. Het BAG heeft de toets op transparantie afgewezen voor het
geval de werkgever aan de cao gebonden is. Verschil zou immers kunnen ontstaan in
de behandeling van twee soortenwerknemers in dezelfde onderneming, wanneer een
werkgever geconfronteerd wordt met een door de rechter uitgesproken intransparan-
tie van een incorporatiebeding tegenover een niet gebondenwerknemer, terwijl dewel
aan de cao gebonden werknemer die toets op intransparantie niet mag laten plaats-
vinden. Dat verschil is niet te verenigen met zin en doel van § 310 lid 4, eerste volzin,
BGB.73

69 ErfK/Preis, §§ 305-310 BGB Rn. 18; HWK/Gotthardt, § 307 BGB z. 14; Ullmer/Brandner/Hensen,
Fuchs, § 310 Rz. 165. Kreft in Clemenz/Kreft/Klause, § 310 BGB, Rn. 77, p. 546.

70 Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, § 310 BGB, Rn. 50, p. 457.
71 BAG 6 mei 2009 – 10, AZR 390/08 – NZA-RR 593; Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause, § 307, Rn. 162,

p. 331.
72 Gotthardt, Rn. 268, p. 130 onder verwijzing naar ErfK/Müller-Glöge, § 622 BGB Rn. 81 en

Neumann/Biebl, § 7 Rn. 42.
73 BAG 28 juni 2007 – 6, AZR 750/06 – EzA BGB 2002 § 310 Nr. 5.
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10.20 Verrassend

Een incorporatiebeding kan als verrassend worden beschouwd wanneer in een vóór-
geformuleerd arbeidscontract een verwijzing staat naar een branchevreemde cao.74 In
een enkel geval kan dit evenwel gewoon zijn dat de werknemer met een dergelijke
incorporatie rekening moest houden. Zo zag het BAG een vervalbeding als niet ver-
rassend.75

10.21 Contra proferentem

Bij incorporatie van een cao is toepassing van § 305c lid 2 BGB op een incorporatiebe-
ding gerechtvaardigd. Indien immers dewerkgever, die cao- bepalingen op zijn onder-
neming van toepassing wil laten zijn, de verantwoordelijkheid voor de formulering
ervan door middel van het incorporatiebeding op zich neemt en de cao, ondanks
de omstandigheid dat hij in zijn onderneming niet geldt, toch in zijn dienst stelt, is de
toepasselijkheid van § 305c lid 2 BGB gerechtvaardigd.76 Wanneer een voorgedrukte
arbeidsovereenkomst in het ene artikel vermeldt dat de werknemer een specifiek
berekend en in euro’s uitgedrukt loon inclusief specifiek berekende toeslagen krijgt
tot een bepaald specifiek genoemd totaalbedrag, terwijl een ander artikel zegt dat voor
de arbeidsvoorwaarden voor het overige de bepalingen van de cao gelden, dan kan zo’n
bepaling zo onduidelijk, maar ook zo onuitlegbaar, zijn dat de formulering voor reke-
ning van de werkgever dient te komen. Dat heeft tot gevolg dat bij een verhoging van
de vergoeding in de cao de individueel arbeidsrechtelijke aanspraak ook tot een hogere
vergoeding leidt.77

10.22 Transparantie van de incorporatie

Zowel literatuur78 als rechtspraak79 hebben al vóór de op 1 januari 2002 ingegane toe-
passing van de toetsing van arbeidsovereenkomsten door middel van de regeling van
de algemene voorwaarden geconstateerd dat incorporatiebedingen onvoldoende
transparant zijn. Verlangd werd op de eerste plaats dat de geïncorporeerde regelingen
zo precies mogelijk werden omschreven en dat bijgevolg fouten uitgesloten dienen te
zijn. Uit de arbeidsovereenkomst dient te blijken welke regeling überhaupt van toe-
passing is, op straffe van ongeldigheid van het beding. Daarnaast, op de tweede plaats,
speelt de vraag hoe ver de inhoud van het beding reikt. Rekening dient te worden
gehouden met de aard van een incorporatiebeding, die eruit bestaat dat verwijzing

74 BAG, 22 januari 2002 – 9, AZR 601/00: Wiedemann/Oetker. § 3 Rn. 236; Seibert, NZA 1985. 730
(732); Thüsing Rn. 84.

75 BAG, 22 januari 2002 – 9, AZR 601/00’s – en al ouder BAG 11 januari 1995, ZTR 1995, 277 e.v.
76 Gotthardt, E, Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Arbeitsrecht, Mehrdeutige

Klauseln, Rn. 262, p. 126.
77 BAG 9 november 2005, 5, AZR 128/05, AP BGB § 305c Nr. 4 = NZA 2006, 202; Lakies, Kapitel 1, Rn.

197 e.v.
78 Preis, Der Arbeitsvertrag, 2005, II V 40, randnummer 4 en Gaul, ZTR 1991, p. 188 en m.n. 190.
79 BAG 2 maart 1988, NZA 1988, p. 623 en met name 624, alsmede BAG, 9 juli 1980, AP nr. 7.
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plaatsvindt naar een regeling of een deel van een regeling of een enkele bepaling, zon-
der dat deze in het geheel wordt overgenomen, omdat anders een verwijzing geen zin
heeft. Maar de werknemer moet wel in voldoendemate wetenwat het onderwerp van
het beding is.

10.23 Hoe gedetailleerd moet de informatie zijn?

Het antwoord op de vraag hoe gedetailleerd de werkgever bij een verwijzing naar een
cao ook informatie moet geven over de inhoud van die cao, is tot nu toe uitsluitend
beantwoord in samenhang met § 2 van het zogenoemde Nachweisgesetz (NachwG).80

Volgens § 2, lid1, twee volzin van deze wet dient de werkgever uiterlijk een maand na
het overeenkomen van de arbeidsovereenkomst de essentiële arbeidsvoorwaarden
schriftelijk te bevestigen, die bevestiging te ondertekenen en aan de werknemer te
overhandigen. Tot de dwingend op te nemen voorbeelden van essentiële arbeidsvoor-
waarden in genoemde§ 2 lid 1, tweede volzin,Nummers1- 10Nachweisgesetz behoort,
als Nummer 10, één in algemene vorm gegoten verwijzing naar de cao’s die op de
arbeidsovereenkomst toegepast moeten worden. De schriftelijke vastlegging van de
essentiële arbeidsvoorwaarden kan ook, volgens § 2, lid 3, eerste volzin NachwG, in
haar geheel door eenverwijzingnaarde toepasselijke caovervangenworden. Het BAG81

en de meeste schrijvers82 nemen genoegen met de vermelding van het geldingsbereik
vande toepasselijke cao, alsdoordewerkgeveraandewerknemerverstrekte informatie
indezinvan§2, lid 1, tweedevolzin,Nummer10vanhetNachweisgesetz. Eenweergave
van de inhoud van de cao behoeft niet in de informatie opgenomen te worden. Een
niet juiste verwijzing naar de toepasselijke cao leidt in het algemeen niet tot ongeldig-
heid of buitenwerkingstelling van de verwijzing.83

De vraag is of het Nachweisgesetz voldoende tegemoet komt aan het belang van de
werknemer om de cao te kennen die voor een bepaalde, ook langere, periode op zijn
dienstverband van toepassing is. Het standpunt wordt ingenomen dat de wet een lex
specialis is van het transparantiegebod84, maar daartegenover staat het standpunt
dat slechts sprake is van een informatie- en documentatieplicht die nog niets zegt
over de mate waarin de verwijzing duidelijk of onduidelijk is. In zover bevat de rege-
ling in het Nachweisgesetz enkel een zogenoemd verminderd transparantiedenken.85

Ook wordt het standpunt ingenomen dat de wetgever met de regeling van § 310 lid 4
BGB het transparantiegebod in het kader van de inhoudscontrole gecodificeerd heeft
en dat een uitzondering voor de toepassing van de transparantiegebod voor het
incorporatiebeding uitdrukkelijk geregeld had moeten zijn.86

80 Linde/Lindemann, NZA 2003, S 649 e.v.; Joppich, p. 245.
81 17 april 2002, NZA 2002, p. 1096.
82 Birk, NZA 1996, p. 281 en m.n. 287; Bepler, ZTR 2001, p. 241, en m.n. p. 243, Müller-Glöge RdA

2001, Sonderbeilage zu Heft 5, p. 46 en m.n. 54.
83 BAG 5 november 2003, NZA 2005, p. 64 e.v.
84 Oetker, Festschrift für Wiedeman, 2002, p. 383 en m.n. 397.
85 “Verminderte Transparenzgedanken”, Preis/Preis, Der Arbeitsvertrag, 2005, II V 40.
86 Joppich, p. 247.
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10.24 Kan een statisch of dynamisch incorporatiebeding verrassend of
intransparant zijn?

Anders dan bij een niet op een cao steunende, in de arbeidsovereenkomst opgeno-
men, arbeidsvoorwaarde werken dynamische incorporatiebedingen, die verwijzen
naar een cao en die de cao voorts onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomst
uit doenmaken, regelmatig gunstig voor dewerknemer uit.87 Daaromwordt in de juris-
prudentie van het Bundesarbeitsgericht een overeengekomen incorporatiebeding, bij
twijfel over de aard ervan, als een dynamisch, repeterend, want op elke, na afsluiting
van het incorporatiebeding, volgende, nieuwe CAO toepasselijk, incorporatiebeding
beschouwd.88 Statische en dynamische incorporatiebedingen kunnen, ieder naar het
bereikte compromis, gunstig of ongunstig uitwerken.Meestentijds is evenwel de dyna-
mische incorporatie voor de werknemer gunstiger, omdat de verhoging van zijn loon
door latere cao’s regel is en een verlaging van het loon (en andere emolumenten) uit-
zondering is.89 Deze algemene aanname is niet altijd juist, maar de vraag naar de gun-
stigheid kan niet steeds beantwoord worden al naar gelang de aard van de aanspraak
die voor verschil van mening tussen werkgever en werknemer zorgt. Dat is ook het
geval waar het gaat om de vraag of het tijdstip van gelding van geval tot geval moet
worden beantwoord. Het Bundesarbeitsgericht neemt daarom aan dat een dynamische
verwijzing naar een cao, die telkens van toepassing is en geldig is, niet verrassend en
ook niet ondoorzichtig (intransparant) is. Een incorporatiebeding ter zake een cao
wordt in het cao-recht als algemeen toelaatbaar instrument voor de regeling van
arbeidsvoorwaarden beschouwd.90 Zo komt de algemene verwijzing naar een cao in de
individuele arbeidsovereenkomst voor in het Burgerliches Gesetzbuch (BGB), het
Bundesurlaubgesetz (BUrlG), het Arbeitszeitgesetz (ArbZG), het Teilzeit und Befris-
tungsgesetz (TzBfG), het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) en ten slotte het
Nachweisgesetz (NachwG).91

De dynamische vorm, die de dynamiek van de arbeidsverhouding uitbeeldt, leidt niet
tot ondoorzichtigheid en intransparantie, omdat de regelingen, die in de toekomst her-
haald worden en dus telkens zullen blijven voorkomen en die ten tijde van het gebruik
in de toekomst zullen gelden, voldoende bepaalbaar zijn. Dan blijft alleen nog de vraag
over of door de toepassing van een dynamische incorporatiebeding ook elke clausule,
hoe verrassend ook, geïncorporeerd kan worden. Dat is volgens Preis slechts dan niet
het geval, wanneer een nieuwe cao-norm gewoonweg niet voorzienbaar was en tege-
lijkertijd ongewoon belastend is.92

87 Ook al kunnen cao-bepalingen verslechteringen teweegbrengen: daarop moet de werknemer
bedacht zijn: Henssler/Mol, p. 123; Klumpp in Clemenz/Kreft/Krause § 307 BGB, Rn. 156, p. 328.

88 BAG 9 november 2005, 5, AZR 128/05 AP BGB § 305c Nr. 4 = NZA 2006, 202.
89 BAG 9 november 2005, 5, AZR 128/05 AP BGB § 305c Nr. 4 = NZA 2006, 202.
90 BAG 9 november 2005, 5, AZR 128/05 AP BGB § 305c Nr. 4 = NZA 2006, 202.
91 § 13 BUrlG; § 14 lid 2 TzBfG; § 3 lid 1 sub 3 en § 3a AÜG; § 2, II 2 Nr. 10 NachwG.
92 Preis, Probleme der Bezugnahme auf Allgemeine Arbeitsbedingungen und Betriebsvereinbarun-

gen, NZA 7/2010, p. 361- 367.
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Tot deze zienswijze draagt ook de gedachte bij dat cao’s slechts in beperkte mate
kunnen worden getoetst, op grond van het bepaalde in § 310 lid 4, derde volzin BGB
in verbinding met § 307 lid 3, eerste volzin BGB. In deze beide bepalingen, in onder-
linge samenhang, wordt bepaald dat cao’s gelijk staan aan rechtsvoorschriften in de zin
van die beide §§. Vanwege het verondersteld aanwezige evenwicht van de cao-partijen
moet ervanuit worden gegaan dat, wanneer de gehele cao, derhalve in zijn totaliteit,
in ogenschouw wordt genomen, een gewogen regeling is getroffen, die ook acht slaat
op de belangen van de werknemers.

10.25 Grenzen aan bevoorrechte positie

Deze bevoorrechte positie kent haar grenzen. Onderscheiden moet worden tussen
verwijzingen naar de gehele cao of naar delen van de cao en voorts verwijzingen naar
slechts één bepaling of één artikel in de cao. Zelfs bij totaalverwijzingen geldt de
geprivilegieerde positie niet onbeperkt. Een toets op de inhoud is ook dan nodig, wan-
neer er verwezen wordt naar een telkens voorkomende en ter zake geldende cao. In
het geval dat in de arbeidsovereenkomst verwezen wordt naar een cao die noch op
grond van de plaatsgebondenheid (“Tarifbezirk”) noch op grond van de werkingssfeer,
zowel voor wat betreft de branche als de onder de cao vallende werknemers, van toe-
passing is, zijn zij aan een toets onderhevig. In zo’n geval is onvoldoende dat de hele
cao wordt opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Evenmin voldoet de
gedachte van de “Richtigkeitsgewähr” of het verbod van de “Tarifzensur”.93

Niet alleen een cao die niet de plaats betreft waar zij dient te gelden maar ook wan-
neer de periode waarvoor zij gold is geëindigd, is onderhevig aan een inhoudstoets
op grond van §§ 307 en volgende BGB. De reden is dat, doordat de cao is afgelopen,
cao-partijen in ieder geval wanneer een nieuwe cao is afgesloten, de normatieve gel-
ding van de oude cao hebben laten verlopen, waarmee ook het vermoeden van de
materiële juistheid niet meer bestaat. Dit geldt overigens niet alleen wanneer een
nieuwe cao is gaan gelden. Ook wanneer een nieuwe cao nog niet tot stand gekomen,
heeft de oude cao zijn juistheidswaarborg verloren. Wanneer vervolgens deze bepa-
lingen wel onderhevig worden aan een toets is dat niet een inbreuk op de cao-
autonomie, zoals § 4 lid 5 TVG laat zien.94

Op grond van de bovenstaande overwegingen heeft het Bundesarbeitsgericht het
beding waarin de incorporatie is opgenomen van cao’s in een toekomstige reeks, wel-
iswaar als dynamische incorporatiebeding geïnterpreteerd, maar het dynamische in
dit incorporatiebeding is door haar als klein-dynamisch incorporatiebeding geïnter-
preteerd. Een meer dan kleine dynamische incorporatie, ofwel een grote dynamische
incorporatie, wordt wel als cao-wisselingsclausule aangeduid. Deze clausule maakt het
mogelijk dat de stap wordt gemaakt naar incorporatie van een andere cao die van
toepassing is op de bedrijfstak of de onderneming waarin de werknemer werkzaam is.

93 Clemenz in Clemenz/Kreft/Krause, § 310, Rn. 71, p. 541.
94 Clemenz in Clemenz/Kreft/Krause, § 310, Rn. 71, p. 541 en 542.
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Daardoor krijgt dit beding wellicht een onredelijk bezwarende vorm. In ieder geval
verlangt het Bundesarbeitsgericht dat de grote dynamische incorporatieclausule
vanwege deze werking duidelijk en eenduidig overeengekomen moeten worden.95

10.26 Duidelijke en begrijpelijke verwijzing

Voor de toets op (in)transparantie dient onderscheid gemaakt worden de tussen
de statische en de dynamische verwijzing. Daarbij komt het aan op de duidelijke
omschrijving van het onderwerp van de verwijzing en de omvang van de betrokken
regelingen, waar de incorporatie op ziet.96 In een concreet geval kan er twijfel bestaan
over het antwoord op de vraag of een statische of dynamische verwijzing de bedoeling
van partijen geweest is. Biedt de werkgever bij de totstandkoming van een arbeids-
overeenkomst als bijlage een al afgelopen cao aan, is dat volgens het BAG slechts een
“begeleidende omstandigheid”, die geen betrekking heeft op het voorschrift van § 305c
lid twee BGB ter zake van verrassende en meerduidige bedingen.97 Het BAG eist dat
de regelingen zo precies worden omschreven dat vergissingen over de toepasselijke
regeling uitgesloten zijn.98 Kenmerkend voor een verwijzingsbeding is dat de inhoud er
vaak niet uit blijkt.

10.26.1 Staffelverwijzingen

Dit probleem doet zich met name voor, wanneer er verwezen wordt naar een clau-
sule waarin staat dat “voor het overige” een regeling van toepassing is op de
arbeidsovereenkomst. In zo’n geval wordt niet een concreet genoemd deel van de
cao opgenomen, maar regelingen die in hun totaliteit moeten gelden, tenzij en voor
zover geen afwijkende bedingen worden gesloten. Het is de vraag of deze staffelver-
wijzingen, wanneer niet duidelijk genoeg is welke regeling in een concreet geval geldt,
voldoende transparant zijn. Het BGH99 vindt – al sinds 21 juni 1990 – dat, als een staf-
felverwijzing daadwerkelijk onduidelijk en onbegrijpelijk is, vanwege de onduidelijke
verhouding tussen de betrokken regelingen, zij intransparant is.100

10.26.2 Meervoudige verwijzing

Naast de staffelverwijzing bestaat ook de zogenoemde meervoudige of dubbelverwij-
zing. Deze doet zich voor, indien in een individuele arbeidsovereenkomst naar een
regeling wordt verwezen, en in deze – in de individuele arbeidsovereenkomst als
verwijzing opgenomen – regeling zelf weer naar een andere regeling verwezenwordt.
Per saldo zijn dan drie of zelfs meer overeenkomsten van toepassing en daarmee kan

95 BAG 24 september 2008 – 6, AZR 76/07- NZA 2009, 154 en BAG 30 augustus 2000, NZA 2001,
p. 510 en m.n. 511.

96 Joppich, p. 234.
97 BAG 26 september 2007,- 5, AZR 806/06 – NZA 2008, 179.
98 BAG 2 maart 1988, NZA 1988, p. 623.
99 BGH 21 juni 1990, NJW 1990, p. 3197 en m.n. 3198.
100 Een in Duitsland bekend voorbeeld is de gestaffelde verwijzing naar het onderwerp deeltijd-

arbeid in cao’s van de Christelijke Bonden voor “Zeitarbeit und Personalserviceagenturen”; LAG
Niedersachsen, 2 juli 2007, ArbuR 2008, p. 113 e.v. (BAG 28 maart 2006, NZA 2006, p. 1112 e.v.)
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de individuele arbeidsovereenkomst te onoverzichtelijk en onvoldoende transparant
worden. De vraag die daarbij gesteld moeten worden is enerzijds of zo’n verwijzing
nodig is, wanneer een directe verwijzing op de regeling mogelijk zou zijn geweest en
waarom de werkgever daarvan geen gebruik heeft gemaakt, om, zo doende, een
onbillijk uitwerkende intransparantie te vermijden.101

10.27 Incorporatie van afspraken met de ondernemingsraad

De opname in de individuele arbeidsovereenkomst van of verwijzingen naar afspra-
ken met ondernemingsraad zijn onderhevig aan hetzelfde regime als dat van de
verwijzingen naar cao’s. Bij de verwijzing naar afspraken tussen ondernemer en onder-
nemingsraad over de eigen onderneming, zullen zulke regelingen al volgens § 77 lid 4
van de BetrVG (de DuitseWet op de ondernemingsraden) regelmatig normatief gelden
en ze zijn bijgevolg op grond van § 310 lid 4, eerste volzin, BGB onttrokken aan een
inhoudstoets. Dat geldt ook voor GOR- en COR-afspraken met respectievelijk de
groepsondernemer en de concernondernemer, ook wanneer ze berusten op een op
grond van § 50 lid 2 en § 58 lid 2 van de BetrVG door de plaatselijke ondernemingsraad
aan een hogere raad, GOR of COR, gegeven mandaat. Dit wordt anders wanneer een
niet op de eigen onderneming betrekking hebbende afspraakwordt geïncorporeerd, of
wanneer de afspraak tussen ondernemingsraad en ondernemer door expiratie niet
meer geldt.102 In dat geval ligt toepassing van § 310 lid 4, derde volzin, en § 307 lid 3,
eerste volzin, BGB niet voor de hand, zodat een inhoudstoets op grond van de §§ 307
e.v. BGB mogelijk is. Daarbij kan evenwel ook de omstandigheid dat de regelingen
collectief uitonderhandeld zijn, invloed hebben op de billijkheidscontrole die moet
worden toegepast, hetgeen regelmatig in het voordeel van de toepasselijkheid uit-
werkt.103

10.28 Incorporatiebeding naar Nederlands recht

10.28.1 Incorporatiebeding in cao

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een incorporatiebeding in de cao
en een incorporatiebeding in de individuele arbeidsovereenkomst. Met een incor-
poratiebeding in de cao wordt gedoeld op een beding in de cao dat bepaalt dat een
op een lager niveau overeengekomen regeling als regeling krachtens de cao geldt.
Het gaat dan dus om decentralisatie van bevoegdheden door cao-partijen.104 Dit – als
obligatoir beding tussen cao-partijen te kenschetsen – incorporatiebeding maakt
verder geen deel uit van bespreking in dit onderzoek.

101 Joppich, p. 255.
102 Kreft in Clemenz/Kreft/Krause, § 310 BGB, Rn. 79, p. 546.
103 BAG 25 april 2007 – 6, AZR 622/06 -AP InsO § 113 Nr. 23; Kreft in Clemenz/Kreft/Krause, § 310,

Rn. 79, p. 547.
104 B. Otten, De combinatie cao-ondememingsovereenkomst nader bezien, SR 1998, p. 370-372,

p. 371. B van Bon, De lading kan omgevlagd. Het incorporeren van ondernemingsovereenkomsten
in cao’s, SR 1999, p. 244-250.
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10.28.2 Incorporatiebeding in individuele arbeidsovereenkomst

Met een incorporatiebeding in de individuele arbeidsovereenkomst komen de indivi-
duele werkgever en de individuele werknemer overeen dat een collectieve arbeids-
overeenkomst op hun rechtsverhouding van toepassing is.105 Het belang voor de
individuele werkgever is dat hij, zowel wanneer hij gebonden is aan een cao als niet
aan een cao is gebonden, de cao krachtens overeenkomst op de arbeidsovereenkomst
van toepassing doet zijn. De gebonden individuele werkgever geeft daarmee invulling
aan zijn plicht om artikel 14 van de Wet op de CAO toe te passen op de werknemer
die niet door de (in de onderneming toepasselijke) cao gebonden is. De ongebonden
werkgever geeft, ook buiten het geval dat van de op zijn onderneming betrekkelijke
cao bepalingen algemeen verbindend zijns verklaard en dus dwingend van toepassing
zijn, met het sluiten van een incorporatiebeding aan dat hij de cao op de rechtsbe-
trekking met de werknemer van toepassing wil laten zijn. De werknemer aanvaardt
met het sluiten van een incorporatiebeding, expliciet in plaats van stilzwijgend, de toe-
passelijkheid van de cao. De werknemer doet, zowel in het geval van een statisch als
van een klein- en van een groot-dynamisch incorporatiebeding, ook afstand van zijn
bevoegdheid een cao die voor hem (en per definitie de gebonden werknemer die zijn
collega is) nadelig uitwerkt, niet te aanvaarden.

10.29 Is een incorporatiebeding een eenzijdige-wijzigingsbeding?

Zou een incorporatiebeding een eenzijdige-wijzigingsbeding zijn, dan zou zowel een
statisch als een klein en een groot dynamisch incorporatiebeding de bescherming
van artikel 7:613 BW krijgen. De ongebonden werkgever zal dan bij een eenzijdige
wijziging ten gevolge van omarming van een nieuwe cao of ondernemingsovereen-
komst telkens met de werknemer, die niet instemt, de zwaarwegendheid van zijn
wijzigingsvoorstel moeten plaatsen tegenover de belangen van de werknemer. De
werkgever zal daar niet op zitten te wachten, want hij zal met het sluiten van het
incorporatiebeding bedoeld hebben dat zonder discussie overgegaan kan worden tot
toepassing van de nieuwe cao. De in 2006, maar ook al daarvóór gevoerde, omstan-
dige, discussie106 heeft in de afgelopen tien jaar niet tot een beslissing van de Hoge

105 De Hoge Raad achtte in 1956 de vantoepassingverklaring van voorschriften en regelingen van de
werkgever in de – schriftelijke, door partijen getekende – arbeidsovereenkomst, door hechting
van die voorschriften aan die overeenkomst, geoorloofd (HR 4 mei 1956, NJ 1956, 299, Stichting
voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname/Lieftinck). Ook mogelijk is dat
werkgever en werknemer in een incorporatiebeding overeenkomen dat ondernemingsovereen-
komsten, tussen de werkgever als ondernemer enerzijds en de OR anderzijds afgesloten, op de
individuele arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Dat komt, naar het mij voorkomt, niet veel
voor.

106 F. Koning, De cao, de gebonden werknemer en het wijzigingsbeding, SMA 1998, p 476; W.J.P.M.
Fase, Recente cao-perikelen, SMA 2006/6; R.M. Beltzer, Waarom het incorporatiebeding onder
artikel 7:613 BW valt, SMA 2006, p. 308-311; R.A.A. Duk, Het incorporatiebeding en artikel 7:613
BW, SMA 2006, p. 312-314; R. Hansma, Een geïncorporeerde cao zomaar veranderen?, SMA 2006,
p. 507-510; A.F. Bungener en E. Koot-van der Putte, het incorporatiebeding en artikel 7:613 BW:
een reactie, en ook van hun hand: Incorporeren van een cao door een ongebonden werkgever, SR
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Raad geleid. Thans is derhalve nog steeds onzeker of een incorporatiebeding een een-
zijdige-wijzigingsbeding is of dat bepaalde incorporatiebedingen onder omstandighe-
den een eenzijdige-wijzigingsbeding (kunnen) zijn. Wordt ervan uitgegaan dat een
incorporatiebeding, dat mondeling en schriftelijk kan worden overeengekomen, geen
eenzijdige-wijzigingsbeding is, dan zal het, in het kader van dit onderzoek, langs de lat
van de toetsing van algemene voorwaarden moeten worden gelegd. Dat zal, met
inachtneming van wat in het Duits recht is gebeurd, kunnen leiden tot een verscher-
ping van de aan dewerknemer geboden bescherming. Deze strekt zich zowel uit tot de
verrassendheid van een beding als de intransparantie van het beding en de verstrek-
kendheid van het beding.

10.30 De verbinding tussen incorporatiebeding, cao en algemene
voorwaarden

De verbinding tussen incorporatiebeding, cao en algemene voorwaarden is al gelegd
door Bouwens en Duk. Zij merken op dat in veel gevallen de bepalingen van de cao
deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst, doordat de inhoud daar-
van, door verwijzing naar een cao, is geïntegreerd. Door een dergelijk incorporatie-
beding gelden de cao-bepalingen dan als door de werkgever gehanteerde algemene
voorwaarden, waarop echter de desbetreffende wettelijke regeling van Boek 6 BW
niet van toepassing is (artikel 6:245).107 Maar zelfs – meen ik – wanneer de regeling
van de algemene voorwaarden wel van toepassing zou zijn, zou vastgesteld moeten
worden dat de cao door de bijzondere wijze van totstandkoming door bijzondere par-
tijen een zodanige uitzondering vormt dat de beschermende toets van de algemene
voorwaarden in de vorm van de onredelijke bezwarendheid van een beding niet op
de cao van toepassing zal moeten zijn. Er is alle reden om aan te sluiten bij de in het
Duitse recht ontworpen gedachte dat een cao als een zodanig ingenieus bouwwerk
moet worden beschouwd dat het eruit trekken van een willekeurige steen, laat staan
een hoeksteen, moeilijk kan worden aanvaard. Iets anders is – en dat miskennen
Bouwens en Duk – dat een beding dat een cao geheel of gedeeltelijk incorporeert, op
een andere wijze zal moetenworden bekeken dan de collectieve arbeidsovereenkomst
zelf. Onderscheid zou moeten worden gemaakt. Er is het incorporatiebeding dat de
hele cao of slechts een paar artikelen of zelfs slechts één artikel uit de cao overneemt of
dat een (hele of gedeeltelijke) cao opneemt dat op geen enkele wijze betrekking heeft
op de bedrijfstak waarin of de individuele werkgever en individuele werknemer
werkzaam zijn. En daarvan moet worden onderscheiden het incorporatiebeding dat
één cao incorporeert (statisch) of verscheidene in de loop van de toekomst nog te
verschijnen cao’s (klein-dynamisch) en zelfs de cao van de overnemende onderneming
bij overgang van onderneming (groot-dynamisch).

2006, 44, p. 227-232; J.J.M. de Laat, De eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, VvA-
reeks 36, 2008, p. 204-213; Losbladige Arbeidsovereenkomst, (F. Laagland) 3.2.1. De niet of anders
georganiseerde werknemer, bij artikel 7:613 BW; V.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl, W.L.
Roozendaal, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht 2015/5.2.4, Cao en individuele betrekkin-
gen: doorwerking via artikel 14 Wet CAO of incorporatiebeding.

107 V.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Arbeidsovereenkomstenrecht, 25 druk, 2015, p. 36.
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10.31 Een of meer, in de toekomstige tijd gelegen, cao’s en de opname van
hele of gedeeltelijke cao’s

In zijn bijdrage aan de bundel “De toekomst van het cao-recht”108 constateert Beltzer
met betrekking tot de temporele reikwijdte (de vigerende, maar ook toekomstige
cao’s) dat de formulering van een incorporatiebeding in een arbeidsovereenkomst
niet nauw luistert, zoals blijkt uit de rechtspraak.109 Zijn conclusie ten aanzien van de
materiële reikwijdte (de hele cao maar ook delen ervan) luidt dat de conclusie kort
kan zijn: het staat de werkgever en de werknemer vrij alle mogelijke bepalingen van
een cao of zelfs van meer cao’s te incorporeren in de arbeidsovereenkomst.110

In een oudere druk (2004) hebben Fase en Van Drongelen zich op het standpunt
gesteld dat het verstandig is een incorporatiebeding algemeen te omschrijven door
bijvoorbeeld op te nemen: “op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO
waaraan de werkgever gebonden is”. Wordt, zo schrijven Fase en Van Drongelen, een
cao in het incorporatiebeding met name genoemd, dan kan dat problemen opleveren
als de werkgever aan een andere cao gebonden wordt door verandering van lidmaat-
schap of wanneer voor dewerknemers een andere cao moet gaan gelden, bijvoorbeeld
na overgang van onderneming of een deel daarvan.111 Bouwens en Duk vinden (in
2014) dat een incorporatiebeding ook toekomstige versies van de cao kan omvatten
en dat het redelijk lijkt een zogenaamde dynamische interpretatie – opvolgende cao’s
zijn ook van toepassing – tot uitgangspunt te nemen. Of het beding slechts de cao
betreft die geldt op hetmoment van het sluiten van het contract danwel tevens beoogt
effect te sorteren ten aanzien van opvolgende cao’s is een kwestie van uitleg.112 Bun-
gener en Koot van der Putte bepleiten kenbaarheid van de cao-bepalingen door een
nauwkeurig geredigeerd incorporatiebeding. Zij vinden dat onduidelijkheden die
voortvloeien uit de geïncorporeerde cao’s niet ten nadele van de werknemer moeten
worden uitgelegd.113

De Nederlandse schrijvers verschillen dus nogal van mening. Zelf denk ik dat de toe-
passelijkheid van de norm van de onredelijke bezwarendheid (en met name het trans-
parantiebeginsel) op incorporatiebedingen zal leiden tot een kritischer kijk op dit
beding. Daartoe diene het volgende.

108 R.M. Beltzer, Het incorporatiebeding, verleden, heden en toekomst, in A. Ph.C.M. Jaspers en F.M.
Baltussen (red.), De toekomst van het cao-recht, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, nr. 39
(2011), p. 109 e.v.

109 Al eerder: R.M. Beltzer, in (volgens Sdu-Publicatie) noot bij HR 2 april 1993, JAR 1993/100
(Bongers-Kopieer Service).

110 R.M. Beltzer, Het incorporatiebeding, verleden, heden en toekomst, in De toekomst van het cao-
recht, in Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, nr. 39, (onder redactie van A.Ph.C.M Jaspers en
M.F. Baltussen), Kluwer, Deventer, 2011, p. 109 e.v., m.n. 112.

111 W.J.P.M. Fase/J. van Drongelen, CAO-recht, Het recht met betrekking tot CAO’s en de verbindend-
verklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan, Kluwer, Deventer, 2004, p. 97.

112 W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Arbeidsovereenkomstenrecht, 25e druk, 2015, p. 36.
113 F. Bungener & E. Koot-Van der Putte, Incorporeren van een cao door een ongebonden werkgever,

SR 2006, 6/7, p. 227-232. Zie ook A.Ph.C.M. Jaspers, De permanente vraagstukken in het cao-recht,
SR 2008, 69 p. 335 e.v.
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10.32 Strengere toets incorporatiebeding?

Het transparantiebeginsel, waaronder het beginsel dat de werknemer niet verrast
mag worden, in combinatie met de bijzondere aard van de collectieve arbeidsover-
eenkomst, brengt mee dat het incorporatiebeding door de rechter gedetailleerder zal
moeten worden getoetst. De cao is, vanuit een oogpunt van algemene voorwaarden,
in zoverre een bijzondere kernprestatie dat zij de consistentie als kenmerk bevat.
Omdat de cao een samenstel van uitonderhandelde bepalingen kent, waaruit niet
een enkel onderhandelingsresultaat mag worden weggetrokken, vormt het gehele
bouwwerk het uitgangspunt voor de toetsing en de uitleg. Daarbovenop komt dat
bedingen verrassend kunnen zijn en onvoldoende transparant, juist omdat zij geïn-
corporeerd worden in de vorm van een enkele zinsnede (“op deze arbeidsovereen-
komst is de CAO..… van toepassing”) in een voorgedrukt contract.114 Deze twee
omstandigheden veroorzaken dat naar Nederlands recht het incorporatiebeding
strenger zal moeten worden getoetst. Die strengere toetsing zal met name betrekking
moeten hebben op het verschil tussen een vreemde cao en de tot de eigen onderne-
ming betrekkelijke cao alsmede het overnemen van een deel van de cao, met de daarbij
horende vraag over cherrypicking115, of de gehele cao en ten slotte de – statische of
klein- en groot-dynamische – aard van de incorporatie, deze laatste met inachtneming
van de – hieronder te bespreken – Europese rechtspraak.

10.32.1 De invloed van “Europa” op het incorporatiebeding

De zogenoemd grote dynamische incorporatie is door het EU-Hof van Justitie aan
banden gelegd. Een verkrijger in het kader van een overgang van onderneming heeft
het fundamentele recht om zich niet te verenigen en moet de vrijheid van onder-
nemerschap kunnen blijven uitoefenen. Beide zouden kunnenworden aangetast door
een grote dynamische incorporatie.116 Een dynamische clausule die verwijst naar col-
lectieve overeenkomstenwaarover wordt onderhandeld117 kan de manoeuvreerruimte

114 De – zie vorige noot – gedachte van Bungener en Koot-van der Putte dat het incorporatiebeding
nauwkeuriger geredigeerd moet worden is in zoverre onaantrekkelijk voor een werkgever dat
deze juist met één zinnetje de (hele) cao van toepassing wil laten zijn. Dat wordt anders bij
cherrypicking.

115 Kersen plukken, ofwel selectief winkelen ofwel de krenten uit de pap vissen (Duits: “Rosinen her-
auspicken”)

116 In zijn vergelijking tussen Werhof en Parkwood stelt Z. Even (Incorporeren na Parkwood, TAP
2013, p. 316 e.v.) vast dat het statisch karakter van het beding in Werhof pas helder werd na
Parkwood en dat dit statische karakter nergens in de geschetste feiten inzake Werhof expliciet
werd gesignaleerd. Uit randnummers 6 van de uitspraak van het HvJ inzake Werhof, maar ook uit
rns. 9 en 10, maak ik zelfs op dat het juist niet om een statisch beding ging. Zie ook N. Jansen,
Parkwood: (vooral) oude wijn in nieuwe zakken, ArA 2014-1, p. 76-100 n.a.v. HvJ EU 18 juli 2013,
0-426/11, JAR 2013/216 (Alemo-Herron e.a/Parkwood).

117 Niet duidelijk is hoe zwaar weegt dat het ging om de overgang van een publieke werkgever naar
een particuliere werkgever en dat daardoor de juist “evolutie van de arbeidsvoorwaarden in de
publieke sector” erg belangrijk is voor het hof. Dit element valt (immers) weer weg bij de samen-
vatting onder r.o. 37.
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die een particuliere verkrijger nodig heeft om dergelijke aanpassingsmaatregelen te
treffen aanmerkelijk beperken. In die situatie kan een dergelijke clausule het evenwicht
tussen de belangen van de verkrijger als werkgever van de werknemers verstoren.118

10.32.2 De invloed van “Werhofer” en “Parkwood” op de uitleg van het
incorporatiebeding

De vraag is of voor de uitlegging van een (dynamisch) incorporatiebeding van belang
is dat voor de uitlegging van artikel 3 lid 1 van de richtlijn 77/187 EEG119 een clausule
die verwijst naar een collectieve overeenkomst niet kan worden geacht een grotere
reikwijdte hebben dan de overeenkomst waarnaar zij verwijst.120 Het hof lijkt het oog
te hebben gehad op de duur en dus de reikwijdte in tijd. Over de materiële invloed
van het onderwerp, een collectieve overeenkomst (ook dus een cao), op het individu-
ele-overeenkomstenrechtelijke incorporatiebeding heeft het hof in Werhof en Park-
wood niet veelmeer gezegd dan dat de individuele overeenkomst beheerst wordt door
artikel 3 lid 1 van de Richtlijn en de collectieve overeenkomst door artikel 3 lid 2 van de
Richtlijn en dat voor de uitlegging van artikel 3 lid 1 “rekening moet worden gehou-
den” met artikel 3 lid 2 van de Richtlijn.

10.32.3 De uitleg van een incorporatiebeding

Een incorporatiebeding wordt gezien als een beding in een individuele overeen-
komst, hoezeer ook ontleend aan een bij een cao behorend modelcontract. Boven-
dien is het een beding in een individuele overeenkomst dat naar zijn aard niet bestemd
is anderen dan contractanten te binden. Van een uitleg van dat beding naar de cao-
maatstaf kan daarom geen sprake zijn.121 De Hoge Raad is hier, mede gelet op de
omstandigheid dat in hetzelfde arrest (slechts een paar regels tevoren) nog eens uit-
gebreid gewezenwordt opde vloeiendeovergang tussenHaviltexnormen cao-norm122,
streng. Kenmerkend voor een incorporatiebeding is dat het beding in de regel een
vóórgedrukt beding is waarover tussen werkgever en werknemer niet onderhan-
deld wordt. Kenmerkend voor een incorporatiebeding is ook dat er niet of nauwelijks
sprake is van “zin die partijen in de gegeven omstandigheden over enweer redelijker-
wijs aan deze bepaling mochten toekennen” en op wat “zij te dien aanzien redelijker-
wijs van elkaar mochten verwachten”.123 De vraag is dus of de Haviltexnorm bij de

118 HvJ 18 juli 2013, nr. C-426/11, (Parkwood), JAR 2013/216 m.nt. R.M. Beltzer.
119 Richtlijn 77/187/EEG van de Raad 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 ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (PB L 61, p. 26) en Richtlijn
98/30/EG van de Raad van 29 juni 1998, tot wijziging van Richtlijn 77/187 (PB L 201, p. 88),
(omzettingstermijn verstreken op 17 juli 2000); Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart
2001 (PB L 82, p. 16).

120 HvJ 9 maart 2006, C-499/04 (Werhof), JAR 2006/83, r.o. 28.
121 HR 9 juli 2004, JAR 2004/189 (Hoevers-Van Dijk), r.o. 3.7.
122 HR 20 februari 2004, JAR 2004/83 (DSM/Fox).
123 S.F. Sagel, Representativiteit van vakbonden en gebondenheid van werknemers aan cao’s,

ArbeidsRecht 2006, 44, 8/9, p. 23 e.v., analyseert een statisch beding aan de hand van “Haviltex”.
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uitleg van een incorporatiebeding de meest geëigende is. Indien immers ook bij de
toepassing van de Haviltexnorm te gelden heeft dat, als de inhoud van een overeen-
komst in geschrift is vastgelegd, de argumenten voor een uitleg van dat geschrift naar
objectieve maatstaven aan gewicht winnen naarmate de typerende omstandigheden
van het geval zo’n uitlegmeer verlangen, dan is het de vraag wat dat betekent voor een
beding dat enkel een cao incorporeert en aan die incorporatie verder niets toevoegt. Die
zogenoemde “typerende omstandigheden van het geval” zijn bij een incorporatiebe-
ding tamelijk a-typisch. Er is, wanneer een individuele werkgever met een individuele
werknemer overeenkomt dat een geheel door derden gemaakt stuk wordt geïncorpo-
reerd, niet of nauwelijks in die individuele posities sprake van een “mate waarin de
daarin belichaamde overeenkomst naar haar aard meer is bestemd de rechtspositie
te beïnvloeden van derden, die de bedoeling van de contracterende partijen uit dat
geschrift en een eventueel daarbij behorende toelichting niet kunnen kennen”. Even-
min is er sprake van een mate waarin het “voor de opstellers voorzienbare aantal van
die derden groter is”, terwijl “het geschrift ertoe strekt hun rechtspositie op uniforme
wijze te regelen”. Hier wreekt zich dat van het uiterste geval van een Haviltex-geval
wordt toegeredeneerd naar het uiterste geval van een cao-norm-geval, met allerlei tus-
senschakeringen, terwijl het incorporatiebeding daar ook in zou moeten passen, maar
dat niet doet. Strikt genomen beinvloedt, ook al sluit de werkgever wellicht met al zijn
werknemers zo’n beding, een incorporatiebeding niet de rechtspositie van derden,
maar bepalen derden, te weten vakvereniging(en) en werkgeversvereniging(en), wel
het gehele object van de incorporatie. Dat pleit ervoor het sluiten vanhet beding, tussen
individuele werkgever en individuele werknemer, los te koppelen van het object, de
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst. Dat zal niet altijd tot gemakkelijke
exercities leiden.

Onderscheid kan worden gemaakt tussen de incorporatie van een hele cao of van
gedeelten daarvan. Indien een gehele cao wordt geïncorporeerd zonder enige uitwis-
seling van argumenten (de werknemer tekent zonder voorafgaande kenbare onder-
handelingen de voorgedrukte arbeidsovereenkomst waarin het incorporatiebeding
voorkomt), zal de Haviltex-uitleg leiden tot een uitleg van de impliciete argumenten,
zoals de toepassing van artikel 14 van de Wet op de CAO door de gebonden werk-
gever en de mogelijkheid voor de niet gebondenwerknemer de cao-resultaten in een
voorkomend geval op te eisen, zonder interventie van Brittannia.124 Deze al dan niet
impliciete bedoelingen leveren in beginsel voor een uitlegging niets bijzonders op.
Lastiger wordt het wanneer niet de hele cao, maar slechts een enkele bepaling of een
zeer beperkt aantal bepalingen worden overgenomen. De omstandigheid dat niet de
hele cao wordt overgenomen is onderdeel van de individuele sluiting, met de daar-
aan inherente mogelijke individuele verwachtingen in de zin van de Haviltex-uitleg.
Tegelijkertijd is zij onderdeel van een uitleg van de cao, dat laatste waar het gaat om

124 HR 7 juni 1957, NJ 1957, 527 (Suk-Brittannia): “dat blijkens de parlementaire geschiedenis van
deWet de wetgever, in artikel 14 een sanctie als in de artt. 12 en 13 voorkomt achterwege latende,
de beide gevallen welbewust verschillend heeft geregeld om te voorkomen dat de collectieve
arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou zijn, zodat aan den niet gebonden arbeider bij
overtreding van artikel 14 geen recht tegen den werkgever werd toegekend;”
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het pikken van krenten uit de pap, maar ook om een beperktere mogelijkheid tek-
sten te interpreteren en te letten op elders in de cao gebruikte formuleringen. Toch
zal deze uitdaging aangegaan moeten worden om het bijzondere karakter van een
incorporatiebeding tot volle uiting te laten komen.

10.33 Package-deal en betekenis van “elk beding tusschen een werkgever
en een werknemer”

Tussen de aanname dat een cao een stevig samenstel van compromissen is, waaruit
niet zomaar een onderdeel kan worden weggetrokken, enerzijds, en de uitleg door
de Hoge Raad van het woord “beding” in artikel 12 van de Wet op de cao anderzijds,
lijkt een groot gat te gapen. De Hoge Raad legt het woord “beding” immers uit zo uit
dat loon als apart beding en overwerk als apart beding wordt gezien.125 In de, door
Quicken en Boonen in hun arbeidsovereenkomst geïncorporeerde126, cao stond loon
geregeld in artikel 9 en het overwerk in de artikelen 7 en 10. In zoverre lijkt de inhoud
van een cao medebepalend te zijn voor de door de Hoge Raad gegeven interpretatie
van het – in artikel 12 Wet op de CAO gebruikte – begrip “beding” in de individuele
arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst bestaat dan veelal uit vele bedingen
in de betekenis van een in partjes opgeknipt contract. Loonstra noemt ze eindeloze
mootjes127, maar dat lijkt een overdrijving. De door A-G Hartkamp128 bepleite redelijk-
heid en gezond verstand spreekt in zoverre tot de verbeelding dat daarmee goed te
werken valt. Alleen al door de hoofdstukkenindeling in cao’s, maar ook door de inde-
lingen in afdelingen, paragrafen en zelfs artikelen valt op te maken wat de verschil-
lende door cao-partijen bedoelde, te onderscheiden, onderwerpen zouden kunnen
inhouden. Uit oudere literatuur valt op te maken dat tussen bedingen in de individuele

125 HR 14 januari 2000, JAR 2000/43 (Boonen/Quicken); zie over dit arrest C.J.J. Heerma van Voss en
P.F. van der Heijden in Kroniek van het sociaal recht, NJB 2000, p. 1549 en 1450; M. van Slooten,
‘De nietigheid van een beding dat afwijkt van de cao, SR 2000, p. 109-110; A. Stege, De nietigheid
van bepalingen die strijdig zijn met (algemeen verbindend verklaarde) CAO-bepalingen, Arbeids-
Recht 2000/12, nr. 62; de noot van J. Hijma onder NJ 2000, 273; de noot van P.F. van der Heijden
onder JAR 2000/43; C.J. Loonstra, “Elk beding” in artikel 12 Wet cao: over rekkelijken en pre-
ciezen, SR 2000-5, p. 141-147; A. Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners
(diss.), Kluwer Deventer, 2004, p. 138 e.v.; zie ook HR 24 april 2009, JAR 2009/130 en RAR 2009,
97 (Teunissen/Welters) en daarover: R.A.A. Duk, Van pakketvergelijking, afwijkingen van drie-
kwartdwingend recht, toelating tot cao-overieg en vooral veel, héél veel uitleg (Cassatierecht-
spraak over cao-recht in de eenentwintigste eeuw), Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, p. 7 e.v.;
A.R Houweling en C.J. Loonstra, Nietigheid van elk beding ex artikel 12 WCAO na Theunissen
/Welters: iets nieuws onder de zon?’, TAP 2009, p. 212-218; M. de Bink, Artikel 12 Wet-cao: pak-
ketvergelijking en partiële nietigheid, ArbeidsRecht 2009/11, p. 17-21 en R.A.A. Duk, Van
“rekkelijken en preciezen”: het ingevolge artikel 12 Wet cao en artikel 3 Wet Avv nietig beding,
in J.H. Even c.s. (red.), Arbeidsrechtelijke bedingen, Den Haag: Sdu 2012, p. 91-97.

126 C.J. Loonstra, “Elk beding” in artikel 12 Wet cao: over rekkelijken en preciezen, SR 2000-5, p. 141-
147 en Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners (diss.), Kluwer, Deventer,
2004, p. 138 e.v., wijzen er in dit verband uitdrukkelijk op dat de rechtsbetrekking tussen Boonen
en Quicken niet door een cao maar door een incorporatiebeding werd beheerst.

127 C.J. Loonstra, “Elk beding” in artikel 12 Wet cao: over rekkelijken en preciezen, SR 2000-5, p. 141-
147, m.n. 145,l. k.

128 A-G Hartkamp in zijn conclusie onder rn. 8, vóór HR 14 januari 2000, JAR 2000/43 (Boonen
/Quicken). Loonstra valt hem bij: C.J. Loonstra, “Elk beding” in artikel 12 Wet cao: over rekkelijken
en preciezen, SR 2000-5, p. 141-147, m.n. 146, r.k.
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arbeidsovereenkomst en bepalingen in de cao niet veel verschil zit. Er wordt onder-
scheiden tussen lonen, overwerk, betaling bij kort verzuim, vakantie, arbeidsduur,
uitbetaling bij ziekte, wijze van beëindiging van de dienstbetrekking en oplossing van
geschillen.129 Dat zijn vaak de concrete arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wordt het
woord “beding” niet alleen in artikel 12 Wet op de CAO gebruikt, maar ook in artikel 3
lid 1 van de Wet AVV/OVV. Voor de intreding van de daar bedoelde nietigheid behoeft
het beding niet, zoals bij artikel 12 Wet op de CAO, in strijd te zijn met de (hele) cao,
maar, specifieker, met algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de cao.130

Van de uitleg in de individuele arbeidsovereenkomst in relatie tot bepaalde bepa-
lingen in de cao die geacht moeten worden betrekking te hebben op het individuele
beding tussen werkgever en werknemer, moet worden onderscheiden de omstan-
digheid dat uit een cao, met een zekere willekeur, voor de een of de andere partij
gunstige onderdelen kunnen worden getrokken. Loonstra koppelt deze twee onder-
werpen evenwel en meent dat het package-deal-gehalte van de cao leidt tot een
minder precieze en een meer rekkelijke uitleg.131 In mijn ogen moet die koppeling niet
zo worden gelegd. Het package-deal-karakter van de cao ziet immers op een ander
probleem dan de uitleg van een beding in de individuele arbeidsovereenkomst dat
in strijd is met de cao of met algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een cao.

10.33.1 Package-deal en algemene voorwaarden

Het package-deal-karakter van de cao zal, wanneer de wettelijke regeling van de alge-
mene voorwaarden op de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst van toe-
passing zou worden, er toe leiden dat de cao in haar geheel telkens zou worden gezien
als een samenstel van bepalingen met een juistheidsgarantie (“Richtigkeitsgewähr”).
In die hoedanigheid ontkomt zij aan toetsing op grond van onredelijke bezwarendheid.
De cao zal, bij de uitleg van een incorporatiebeding waarin die cao is opgenomen, ook
in beginsel in haar geheel moeten worden bezien, zodat het uit het cao-gebouw trek-
ken van willekeurige onderdelen tegemoet zal moeten worden getreden met gepaste
strengheid (toets op onredelijk-bezwarendheid, intransparantie). Bijgevolg zal het in
een aantal gevallen niet snel komen tot een beoordeling van een individueel beding,
omdat daar niet aan kan worden toegekomen.

Desondanks zijn situaties denkbaar waarin door de rechter wel een beding moet
worden beoordeeld. Dat doet zich voor in het geval de individuele werknemer, net
zoals een bij een cao-sluitende vakbond aangesloten werknemer tegen een gebon-
den werkgever over een beding procedeert, met een individuele werkgever in het

129 L.G. Kortenhorst en MAC. M.J. van Rooy, De collectieve arbeidsovereenkomst, W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle 1939, p. 133 en 136.

130 Bepaalde concrete bepalingen (bedingen?) zijn in artikel 2 lid 5 van de Wet AVV/OVV uitgesloten
van avv en door de Minister verder uitgewerkt in het Toetsingkader.

131 C.J. Loonstra, “Elk beding” in artikel 12 Wet cao: over rekkelijken en preciezen, SR 2000-5, p. 141-
147, m.n. 145, l.k.
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kader van een incorporatiebeding onenigheid ontstaat over de uitleg van een bepa-
ling in de geïncorporeerde cao en de rechter om uitleg wordt gevraagd.132 Er is even-
wel verschil tussen de werknemer die rechtstreeks door een cao gebonden wordt en
zich op de nietigheid kan beroepen van een beding in de individuele arbeidsover-
eenkomst vanwege strijd met cao enerzijds en de werknemer die aan de cao gebon-
den wordt door een incorporatiebeding anderzijds. Wanneer dat incorporatiebeding
slechts inhoudt dat een bepaalde cao van toepassing zal zijn, bevat het geen beding
dat, in de zin van artikel 12 van de Wet op de CAO, in strijd kan zijn met de cao. Staat
het incorporatiebeding naast een aantal andere bedingen in de individuele arbeids-
overeenkomst en is een van deze andere bedingen in strijd met de geïncorporeerde
cao, dan zullen bij de uitleg van een incorporatiebeding intransparantie en verras-
sing de sleutelbegrippen zijn tot oplossing van die tegenstrijdigheid in de individuele
arbeidsovereenkomst. De uitleg van wat als beding (in de zin van artikel 12 Wet op
de CAO) moet worden beschouwd, heeft dan nut.133 Tot een echt inhoudelijke uitleg
zal het niet snel komen, in tegenstelling tot de situatie waarin de wel aan een cao
gebonden werknemer tegenover zijn wel aan de cao gebonden werkgever zich
beroept op nietigheid ingevolge artikel 12 Wet op de CAO.

10.34 Uitgebreidere toets bij driekwartdwingendrechtelijke bepalingen

De door de Hoge Raad aanvaarde rol van de vakorganisaties134 houdt in dat zij, doordat
zij met de werkgever/werkgeversorganisaties een collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten hebben, daarmee ook voldoende bescherming bieden aan de werknemer die
geen lid is van een cao-sluitende bond. Deze niet of anders georganiseerdewerknemer
wordt door middel van een niet rechtstreeks toepasselijke cao, waarin van drie-
kwartdwingend recht is afgeweken, alsnog binnen de sfeer van de cao getrokken. De
stellingname van de Hoge Raad versterkt ook de positie van het incorporatiebeding,
voor zoverdit bedingookde van regelend of semidwingend recht afwijkende afspraken
in de cao incorporeert in de individuele arbeidsovereenkomst, zelfs wanneer het drie-
kwartdwingend recht voor de individuele ongebondenwerknemer nadeliger is dan het
regelend recht en het semidwingend recht. Wanneer een individuele werkgever met
een individuele werknemer een incorporatiebeding sluit, waarin enkel de driekwart-
dwingende bepalingen worden opgenomen die door vakbonden in cao-onderhande-
lingen met werkgevers(verenigingen) zijn overeengekomen, maar die inhoudelijk een
verslechtering omvatten van de positie van de werknemer, kan een inhoudelijke toets

132 C.J. Loonstra, “Elk beding” in artikel 12 Wet cao: over rekkelijken en preciezen, SR 2000-5, p. 141-
147, wijst er in dit verband nog eens op dat de rechtsbetrekking tussen Boonen en Quicken niet
door een cao maar door een incorporatiebeding werd beheerst.

133 A. Stege, De cao en het regelingsbereik van de sociale partners (diss.), Kluwer, Deventer, 2004, p.138
e.v., m.n. 142, meent dat de Hoge Raad artikel 12 van de Wet op de cao helemaal niet had mogen
toepassen, maar ook voor de uitleg van een cao in een incorporatiebeding heeft die uitleg zin.

134 HR 20 december 2002, JAR 2003/19 en NJ 2003/153 m.nt. T. Koopmans (Bollemeijer/TPG); W.H.A.
C.M. Bouwens, ‘Driekwart-dwingend recht en de niet rechtstreeks toepasselijke cao, ArA 2003, 2,
p. 62-81, E. Koot-van den Putte en A. Bungener, Arbeidsvoorwaardenvorming na het arrest TPG
/Bollemeijer, SR 2005,4, p. 20 e.v., E. Koot-van den Putte, Collectieve arbeidsvoorwaarden en indi-
viduele contractsvrijheid (2007), p. 68-84, A.Ph.C.M. Jaspers, De permanente vraagstukken in het
cao-recht; SR 2008, 69 p. 335 e.v.; E. Verhulp, Komt de ongebonden werkgever een beroep toe op
afwijking van driekwart dwingend recht, SMA 2008, p. 91 e.v.
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op onredelijke bezwarendheid, waaronder een gebrek aan transparantie en het ele-
ment van de verrassing voor de werknemer, plaatsvinden.135 Dat geldt te meer wan-
neer de driekwartdwingende bepalingen selectief worden gehaald uit een vreemde
cao die quawerkingssfeer en inhoud niet op de onderneming,waarin individuelewerk-
gever en individuele werknemer werkzaam zijn, van toepassing is. Wanneer de werk-
gever in het voorgedrukte contract naar meer cao’s dan wel bepalingen uit meer dan
een cao verwijst, loopt hij het risico dat de regeling intransparant wordt ervaren, dan
wel dat bij de uitleg de contra-proferentem-regel van toepassing is.

10.35 Zou de casus Bornkamp anders beoordeeld zijn?

De vraag kan gesteld worden of de Bornkampcasus anders zou zijn beoordeeld indien
de lagere rechters, maar ook de A-G, de hun voorgelegde kwestie zouden hebben
beoordeeld aan de hand van de statische of dynamische incorporatie, de mogelijke
verrassing voor de werknemer en het transparantiebeginsel.

De Bornkamp-casus heeft betrekking op de door de Hoge Raad bij arrest van
25 januari 2008 berechte zaak.136

Werknemer Biemans is op 13 juni 1994 als chauffeur-begeleider in dienst getreden van Bornkamp
Ziekenvervoer B.V. De arbeidsovereenkomst, die is aangegaan voor onbepaalde tijd, houdt onder
meer in dat de (ondernemings-)CAO Bornkamp Ziekenvervoer 1 januari 1955 tot 31 maart 1996
van toepassing is.

137
Op 1 april 1996 is een nieuwe CAO Bornkamp Ziekenvervoer tot stand gekomen,

die gold tot 31 maart 1997. Daarna is een nieuwe cao tot stand gekomen, geheten CAO Bornkamp
Zorgvervoer, geldend tot en met 31 maart 2000. Deze ondernemings-cao’s waren uitgesloten van de
werking van de CAO Taxivervoer. Bornkamp valt sinds 1 april 2000 onder de CAO Taxivervoer. De
CAO Taxivervoer 2002-2003, die gold vanaf 1 januari 2002, is op 30 augustus 2002 algemeen
verbindend verklaard. De werknemer heeft op 19 september 2003 van de werkgever in rechte
betaling gevorderd van op grond van de arbeidsovereenkomst verschuldigd (achterstallig, door
“achteruitgang” veroorzaakt) loon en van achterstallige onregelmatigheidstoeslag over de periode
van 16 oktober 1998 tot en met 30 september 2003. De strijd tussen werkgever en werknemer gaat
over het antwoord op de vraag vanaf wanneer de CAO Taxivervoer gold; volgens de werkgever vanaf
1 januari 2002 en volgens dewerknemer pas vanaf de algemeen-verbindend-verklaring (30 augustus
2002). De kantonrechter veroordeelde Bornkamp tot betaling van verschuldigde bedragen over de
periode 16 oktober 1998 tot enmet 30 augustus 2002. Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter
bevestigd. Niet eerder dan 30 augustus 2002, zo vonden beide rechters, werd de werknemer, die al
die tijd vanaf 1994 geen lid van een vakbondwas geweest, door een algemeen-verbindend-verklaring
gebonden. Het hof was volgens de Hoge Raad niet duidelijk genoeg geweest en overwoog dat, in het
licht van de overweging van het hof dat de exacte naam van de cao zoals deze in de arbeidsover-
eenkomst vermeld staat niet beslissend is voor de vraag of de cao op de werkgever van toepassing is,
zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk is waarom het beding in de arbeidsover-
eenkomst niet aldus moet worden uitgelegd dat op grond daarvan de CAO Taxivervoer 2002-2003
per 1 januari 2002 ten aanzien van de werkgever van toepassing werd.

135 R.A.A. Duk, Artikel 14 Wet cao, incorporatie en driekwartdwingend recht, TAP 2010/4, p. 162 en
met name 165, komt tot dezelfde bevinding, maar aan de hand van evidente onredelijkheid.

136 HR 25 januari 2008, nr. C06/245HR, LJN BB8644 en JAR 2008/55.
137 De Hoge Raad vermeldt zelf bij de beoordeling van het middel dat de arbeidsovereenkomst onder

meer inhoudt dat dat de “CAO Bornkamp” van toepassing is. De Hoge Raad spreekt dus niet van
de “CAO Bornkamp Ziekenvervoer”, waarover de A-G wel rept (rn. 2.2).
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Zou de Bornkamp-casus worden ontleed naar het onderscheid statisch, klein dyna-
misch en groot dynamisch incorporatiebeding, dan zouden alle drie kwalificaties
aan de orde zijn gekomen. De arbeidsovereenkomst lijkt te verwijzen naar één spe-
cifieke cao, voor een bepaalde periode, te weten de CAO Bornkamp Ziekenvervoer, van
1 januari 1995 tot 31 maart 1996. Dan zou sprake zijn van een statisch incorporatiebe-
ding. De overgang van de CAO Bornkamp Ziekenvervoer naar de CAO Bornkamp
Zorgvervoer per 1 april 1996 zou alleen probleemloos hebben kunnen plaatsvinden,
wanneer het incorporatiebeding zou zijn uitgelegd als een klein dynamisch beding.
En de overgang in 1997, met een nieuwe werkgever, zou als groot dynamisch beding
uitgelegd hebben kunnen worden. De A-G (Spier) worstelt er duidelijk mee, getuige
noot 4 onder randnummer 4.6. Doordat de oorspronkelijke incorporatie statisch lijkt,
en wellicht klein-dynamisch en zelfs groot-dynamisch kan worden uitgelegd, komt
toepassing van het transparantiebeginsel, in de vormvan een onderzoek naar de vraag
of de werknemer door het beding verrast is, met name waar de CAO Taxivervoer vanaf
1 januari 2002 een verslechtering voor hem meebracht ten opzichte van de beide
ondernemings-cao’s, in beeld. Tegelijkertijd blijft ook het typisch cao-rechtelijk pro-
bleem van de (uitleg van de) gelding van algemeen verbindend verklaarde bepalingen
van een cao een rol spelen: toen de bepalingen van de cao Taxivervoer algemeen ver-
bindend werden verklaard met ingang van 30 augustus 2002, strandden de pogingen
van de werknemer om onder de cao Taxivervoer uit te komen zonder meer.

10.36 Afspraken met de ondernemingsraad

Onder afspraken met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging138)
moet de in artikel 32 lid 2 WOR bedoelde schriftelijke overeenkomst tussen
ondernemer en ondernemingsraad verstaan worden, waarbij aan de ondernemings-
raad meer bevoegdheden worden toegekend dan de in de WOR genoemde. Ook kun-
nen bij deze schriftelijke overeenkomst aanvullende voorschriften worden gegeven
over de toepassing van het bij of krachtens de WOR bepaalde. De onderwerpen die in
deze overeenkomsten aan de orde komen zijn de verstrekking van informatie, het
overleg tussen ondernemer en ondernemingsraad, de invulling van het adviesrecht
en het instemmingsrecht, de structuur van de medezeggenschap, de faciliteiten voor
de ondernemingsraad en ook afspraken over uitbreiding van de bevoegdheden, die
gestapeld worden op de wettelijke bevoegdheden.139 Afspraken met een normatieve
werking voor de werknemers, ook al zijn ze gemaakt binnen de grenzen van artikel 32

138 Op grond van artikel 35c en 35d WOR kan de ondernemer ook ondernemingsovereenkomsten
afsluiten met een personeelsvertegenwoordiging, niet alleen voor ondernemingen met tussen 10
en 50 werknemers maar ook die tussen 1 en 10 werknemers.

139 Loe Sprengers, René Hampsink en Rudi van der Stege, Rechtspraak Wet op de ondernemingsra-
den, Kluwer, Deventer, 2014, p. 159, voor het laatste onderwerp verwijzend naar een uitspraak
van de CRvB van 22 mei 2008, TAR 2008/174. Zie ook Roods Wet op de ondernemingsraden,
bewerkt door L.G. Verburg, artikel 32 en G.J.J. Heerma van Voss, De ondernemingsovereenkomst:
een bijzondere overeenkomst’ in E. Lutjens (red.), De Le(e)nigheid van het Sociaal Recht (liber
amicorum voor Leen van den Heuvel), Amsterdam: Vrije Universiteit 2006, p. 363 e.v., m.n. 374-
375; zie voorts B. van Els, C.E. Dingemans, C. Nekeman, I. Zaal, K. Hakvoort, K. Wiersma en
S. Geelkerken, De ondernemingsovereenkomst ex artikel 32 lid 2 WOR – suggesties voor verhel-
dering, in Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 42 Kluwer,
Deventer, 2014.
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lid 3 en 4WOR, binden dewerknemers niet direct.140 De ondernemer zal als werkgever
met de werknemers op individuele basis tot implementatie moeten komen. Het
bepaalde in artikel 7:613 BW is hier van belang. Een individuele werknemer die zich
wil verzetten tegen een afspraak tussen ondernemer en ondernemingsraad staat het
vrij de rechter te vragen een op redelijkheid en billijkheid steunende afweging te
maken tussen de zwaarwegende belangen van werkgever en het belang van de werk-
nemer zelf dat door de wijziging van de in de individuele arbeidsovereenkomst
geschaad zou worden. Daarnaast kan ook een beding dat incorporatie bewerkstelligt
van de afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, de
werknemer binden. Een statische incorporatie, die alleen betrekking heeft op wat
ondernemingsraad in zijn drie-jaar-zittingsperiode met de ondernemer afspreekt, zal
op inhoud verrassend of intransparant kunnen zijn, bijvoorbeeldwanneer de afspraken
met ondernemingsraad niet strokenmet bepalingen in de individuele arbeidsovereen-
komst. De vraag is vervolgens of een dynamische incorporatie, waarbij de werknemer
instemt met toekomstige wijzigingen van de ondernemingsovereenkomst, tot de
mogelijkheden behoort zonder onredelijk bezwarend, onder andere vanwege intrans-
parantie of verrassing, te zijn. De toets op onredelijke bezwarendheid loopt mijns
inziens langs gelijke lijnen als de afweging tussen de zwaarwegende belangen van de
werkgever en de te schaden belangen van de werknemer op grond van artikel 7:613
BW.141 Onredelijke bezwarendheid vindt weliswaar plaats aan de hand van een ruime
belangenafweging, aan de hand van alle(rlei) omstandigheden, waaronder de aard en
overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand
gekomen alsmede dewederzijds kenbare belangen en de overige omstandigheden van
het geval. Voor wat betreft die wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen,
is bij de toets van artikel 7:613 BW de omstandigheid dat een in de onderneming
door te voeren maatregel al geaccordeerd is met vakbonden of de ondernemingsraad,
een belangrijke aanwijzing van zwaarwegendheid.142 De werknemer zal in dat kader
het vermoeden van zwaarwegendheid moeten ontzenuwen door aannemelijk te
maken dat de wijziging van de ondernemingsovereenkomst ingrijpend is. Dat kan
het geval zijn als een na verkiezingen aangetreden, nieuwe ondernemingsraad een
aanzienlijk andere samenstelling heeft gekregen en de ondernemer de ondernemings-
overeenkomst met instemming van de ondernemingsraad wijzigt ten nadele van de
werknemer(s).

140 Kamerstukken II 1995/96, 24 615, nr. 3, p. 23. Zie ook I. Zaal, De rol van de OR bij collectieve arbeids-
voorwaardenvorming, ArbeidsRecht 2014/4, p. 14.

141 G.J.J. Heerma van Voss, De ondernemingsovereenkomst: een bijzondere overeenkomst’ in
E. Lutjens (red.), De Le(e)nigheid van het Sociaal Recht (liber amicorum voor Leen van den
Heuvel) Amsterdam: Vrije Universiteit 2006, p. 363 e.v., m.n. 382.

142 Er is een gradueel verschil in belangrijkheid en zwaarte tussen cao en ondernemingsovereen-
komst: zie J.J.M. de Laat, De (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst, Kluwer, Deventer,
2008, p. 66 e.v.
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10.37 Arbeidsregelingen

10.37.1 Arbeidsregelingen in Duitsland

In Duitsland komen naast Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen en Dienstvereinba-
rungen nog voor: Betriebsabsprachen (met de OR), Gesamtzusagen en betriebliche
Übungen voor. Hierboven, bij de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst,
kwamen zij impliciet aan de orde bij de Freiwilligkeitsvorbehalten. Voor zover deze
interne bedrijfsregelingen eenzijdig door de werkgever worden ingevoerd en even-
zeer eenzijdig van toepassing worden verklaard in een arbeidsovereenkomst, vallen
ze niet onder § 310 BGB. Maar dat geldt ook voor het geval waarin in de individuele
arbeidsovereenkomst verwezen wordt naar een eenzijdig door de werkgever opge-
steld reglement, in de vorm van een dynamische incorporatie, en dus ook voor de toe-
komst geldend. Ook in dat geval kan niet gezegd worden dat een reglement valt onder
een collectieve regeling als bedoeld in artikel 310.143 Bijgevolg vallen ze, wanneer ze
ook arbeidsvoorwaardenregeling, volledig onder de toets van de onredelijke bezwa-
rendheid en ook van het transparantiegebod. Behoudt de werkgever zich het recht
voor het reglement eenzijdig te wijzigen dan wijken zij zodanig af van de regel dat
overeenkomsten tussen partijen moeten worden nagekomen of dat een inhouds-
controle op zijn plaats is.144

10.37.2 Arbeidsregelingen in Nederland

Met ingang van 4 maart 1998 is de regeling van de arbeidsreglementen uit de wet
verdwenen. Art 7A:1637 j tot en met 1637m BW vervielen. Ook artikel 27 lid 1 onder a
WOR, waarin het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij vaststelling, wijzi-
ging of intrekking van een arbeidsreglement was geregeld, verloor zijn gelding. Deze
vervallenverklaring van de wettelijke regeling van de arbeidsreglementen vond tege-
lijkertijd plaats met de invoering van artikel 7: 613 BW. Sindsdien is er geen wettelijke
basis meer voor het arbeidsreglement als eenzijdig door dewerkgever vastgesteld, col-
lectief en dus voor verscheidene werknemers geldend, schriftelijk, binnen de onder-
neming de orde bij de arbeid, de arbeid en arbeidsvoorwaarden regelend, samenstel
van bepalingen. Toetsing van een collectieve ondernemingsregeling die gelijk staat aan
een arbeidsreglement oude stijl vindt plaats via artikel 7: 613 BW. De overgangsbepa-
ling bij de wet tot afschaffing van de arbeidsreglementen en de invoering van artikel
7:613 BW luidde overigens dat geldende arbeidsreglementen blijven bestaan.

143 BAG 11 februari 2009 – 10, AZR 222/08 – NZA 2009, p. 428 en m.n. 431.
144 BAG 22 juli 2010 – 6, AZR 847/07 – NZA 2011, 634.
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10.38 Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van het arbeidsreglement is om twee redenen interessant. Het is op
de eerste plaats het oudste stukje (collectief) arbeidsrecht, met collectieve regelingen
die al ver voor de eerste cao’s tot stand kwamen.145 Voor mijn onderzoek is er een
belangrijker argument om het arbeidsreglement de revue te laten passeren: al in de
negentiende eeuw deden zich vragen voor over de gelding van het reglement voor en
de toepasselijkheid van het reglement op de werknemer. Al ver voordat een regeling
tot stand kwam over standaardvoorwaarden en de algemene voorwaarden, ontwik-
kelde zich een leerstuk in literatuur146 en rechtspraak over de overhandiging van het
reglement aan de arbeider en aan diens bekendheid met de ondernemingsregeling.

Artikel 7A:1637j BW kende, naast de verplichting dat de werknemer zich schriftelijk
verklaarde te verenigen met een in de onderneming geldend arbeidsreglement, de
eis dat een volledig exemplaar van het reglement kosteloos door of vanwege de werk-
gever aan de arbeider is verstrekt. Daarnaast gold de eis dat door of vanwege de werk-
gever een door hem ondertekend volledig exemplaar van het reglement ter inzage
voor een ieder is neergelegd ter griffie van het kantongerecht “binnen welks ressort
de onderneming inwelke het reglement geldt is gevestigd”. Op de derde plaats diende
een volledig reglement op één voor den arbeider gemakkelijk toegankelijke plaats, zo
mogelijk in het arbeidslokaal, zodanig opgehangen te zijn en te blijven dat het duidelijk
leesbaar is. De bepaling in art 7A:1637j BW regelde, in essentie, de bekendheid van de
werknemer met het bestaan en de inhoud van het arbeidsreglement. Al betrekkelijk
snel na de invoering vestigde Meijers147 de aandacht op de uitvoering van het artikel:

“De invloed der artikelen, welke tijdens het bestaan der dienstbetrekking hun toe-
passing moeten vinden, komt door de rechtspraak minder tot uiting. Of dit komt,
doordat ze stipt worden nageleefd of doordat hun overtreding geen verzet van de
wederpartij uitlokt, is niet altijd na te gaan. De bepalingen betreffende de verplich-
tingen van denwetgever (werkgever? dL) bij ziekte van den arbeider (artt. 1638c en ij)
schijnen – voorzoover niet bij overeenkomst of reglement van artikel 1638c afgeweken
is – wel nageleefd te worden. Evenzoo die omtrent den termijn van loonbetaling, de

145 E.H. Hondius, Standaardvooraarden, p. 543, bespreekt het arbeidsreglement als een van de eerste
typen standaardvoorwaarden waarmee de wetgever zich, voor wat betreft de totstandkoming
ervan, heeft ingelaten. Hondius, o.c., p. 557 e.v., plaatst het arbeidsreglement verder in het kader
van een algemene, een zwaardere of een lichtere eis aan de totstandkoming ervan.

146 Enkele van de oudste arbeidsrechtelijke proefschriften gaan over het arbeidsreglement: P.W.H.
Truijen, Arbeidsreglementen, Amsterdam, H.J. Koersen, UvA, 1901 (promotor onbekend, rector
magnificus P.K. Pel) en E.A. van Beresteijn Arbeidsreglementen, Valkhoff & Co,1903, Rijksuniversiteit
Utrecht (promotor De Louter, rector magnificus: W.L.P.A. Molengraaff); verder vermeldt Van
Beresteijn, o.c., p. 41, nog de “dissertatie’s van Dr. J. C. Eringaard, van Mr. N. C. Vogel (..) en Mr. I
Hen”, resp. geheten Holländische Musterstätten, 1896, p. 117-126, De Arbeidsovereenkomst van
Tooneelisten, Amsterdam,1899 en De Arbeidsovereenkomsten in de Diamantindustrie, Amsterdam,
1900; zie ook R.M. Beltzer, Promoveren in het arbeidsrecht, een overzicht, ArA 2013/3, p.3 e.v.,
waarin Van Beresteijn (nog) niet voorkomt en (dus) onjuist is dat tussen 1889 en 1955 in Utrecht
geen enkele dissertatie verscheen.

147 Meijers E. M., De arbeidsovereenkomst (wet van den 13-den juli 1907, stbl. 193), Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink & zoon, 1924, p. 22.
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boete, het staangeld en de inrichting der verplichte arbeidersfondsen. Ten aanzien van
anderemisstanden, die dewetwil bestrijden als b.v. de gedwongenwinkelnering en de
verboden loonvormen, schijnt de werking der wet niet afdoende. Ook de bepalingen
omtrent het tot stand komen en het wijzigen van reglementen schijnen niet nauw-
keurig opgevolgd te worden; duidelijk blijkt dit hieruit, dat het aantal ter griffie der
kantongerechten gedeponeerde reglementen gering is.”

Meijers vermeldt vervolgens in een noot148.

“Bij het kanton Amsterdam waren 1 September 1911 slechts 218 arbeidsregelingen
gedeponeerd; daaronder waren nog vele collectieve en individueele arbeidsover-
eenkomsten zoodat het eigenlijk getal reglementen, die gedeponeerd zijn, nog veel
geringer is. In October 1920 was dit aantal nog slechts – met inbegrip van de reeds
niet meer geldende – 352!”

In vroeger tijden, vóór de inwerkingtreding van de wet op de arbeidsovereenkomst
van 13 juli 1907, was er ook al een bescheiden begin met accordering en bekend-
making. Het valt op hoe ingrijpend de gevolgen worden geacht van een niet naar
behoren verrichte bekendmaking of accordering. Van Beresteijn onderscheidt de
volgende gevallen:

“Daar vaak het reglement voor een groot gedeelte den inhoud van de overeenkomst
vormt, moet hem dien worden medegedeeld. (..) Heeft de werkgever evenwel ver-
zuimd de arbeiders met het reglement, zoo het nieuwe bepalingen inhoudt, in kennis
te stellen, dan zal de rechter het buiten toepassing moeten laten, omdat het niet tot
den inhoud van de overeenkomst behoort.

Treden arbeiders bij een onderneming, waar reeds een reglement bestaat in dienst,
dan moet hen dit eveneens worden medegedeeld. Wordt zulks bij de mondelinge
of schriftelijke afsluiting verzuimd, dan zal het ook tegenover deze werklieden zijn
kracht missen. Het is dus van practisch belang, dat bekendmaking op een duidelijk te
constateeren wijze geschiede.”149

Van Beresteijn wijst nog op andere problemen bij het ter hand stellen van het regle-
ment. De werknemer krijgt het reglement in de regel kosteloos, maar dat is niet altijd
gewaarborgd.

“Hij bekomt het in den regel kosteloos, doch 3 reglementen schreven een betaling
voor; de Enschedeesche fabricantenvereeniging vraagt 5 cts., een ander patroon f 0,25.
Vijf firma’s eischten van hunne arbeiders, dat zij het reglement bij het verlaten van

148 Meijers E. M., De arbeidsovereenkomst, (wet van den 13-den juli 1907, stbl. 193) Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink & zoon, 1924, p. 22.

149 E.A. van Beresteijn, Arbeidsreglementen, Amersfoort, Valkhoff & co, 1903, p. 71.
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hunne betrekking zouden teruggeven. Het behoeft geen betoog, dat door deze ver-
keerde bepaling den arbeider schade berokkend kan worden, omdat hij zijn bewijs-
materiaal voor latere mogelijke vorderingen uit handen geeft. Meestal verzuimt het
reglement de poenale sanctie bij niet teruggeven aan te wijzen. Een patroon geeft dan
geen eervol ontslag, een ander houdt f 0.25 van het loon in. Nog meer te laken is het,
wanneer een arbeider het reglement nooit mede naar huis mag nemen, doch het in de
fabriek moet bewaren. Dit misbruik trof ik nog wel eens aan. Ik deed eenige malen
moeite zulk een reglement te verkrijgen, doch tevergeefs, want de arbeiders durfden
hun eigen reglement niet overschrijven!” 150

10.39 Terhandstelling?

In vele gevallen treedt in de plaats van het ter hand stellen van een exemplaar een
“onderteekening” van het bij den patroon berustende reglement of register. In 12
gevallen worden beide formaliteiten geëischt.151 Een voorbeeld daarvan wordt gege-
ven in het proefschrift van Truijen, die in bijlage B,3 het reglement voor de werklieden
van de “Werf Conrad” in Haarlem opneemt, waarvan artikel 1 luidt dat “iedere werk-
man die in dienst treedt van de werf wordt gehouden dit te doen op de voorwaarden
vervat in dit reglement, waarvan hem een exemplaar voor eigen gebruik zal worden
uitgereikt, terwijl een tweede exemplaar door hem moet worden onderteekend.”152

Door deze onderteekening verbindt zich de arbeider tot onderwerping aan alle bepa-
lingen en latere wijzigingen, zo bepaalde het arbeidsreglement van de Staats-Spoor-
wegen te Utrecht.153

10.40 Valsche verklaring

Somtijds, zo ontdekte Beresteijn in drie reglementen, constateert “de onderteekening,
dat de onderteekenaar niet volkomen op de hoogte is van het reglement. Meermalen
bleek mij, dat het een valsche verklaring was, omdat de arbeider volstrekt niet wist,
wat hij onderteekend had; het wordt zoodoende een bloote formaliteit in het belang
van den werkgever, waardoor hij onaangename processen en quaesties, waarbij de
arbeider er zich op zou kunnen beroepen, dat hij van ’t bestaan van het reglement of
een der artikelen niets wist, kan afsnijden”.154

Beresteijn vervolgt: “In een zeer groote fabriek (± 1500 arbeiders) was, naar men mij
mededeelde, een reglement aanwezig. Ik deed moeite van de arbeiders een exem-
plaar te bemachtigen, doch deze hadden er zelf geen; nu vroeg ik, of zij mij ook wisten
te zeggen, wat er in stond, doch ik was ook thans aan het verkeerde adres. Bij den

150 E.A. van Beresteijn, Arbeidsreglementen, Amersfoort, Valkhoff & co, 1903, p. 70.
151 E.A. van Beresteijn, Arbeidsreglementen, Amersfoort, Valkhoff & co, 1903, p. 71.
152 P.W.H. Truijen, Het rechtskarakter der zoogenaamde arbeidsreglementen, Amsterdam, H.J. Koersen,

1901, Bijlagen, p. 51.
153 E. A. van Beresteijn, Arbeidsreglementen, Amersfoort, Valkhoff & co, 1903, p.71, noot 2 verwijzend

naar reglement staatsspoorwegen, artikel 4a, Model Bijlage B, vergeIijk ook Enquête staats-
commissie I, Afdeeling Spoorwegen 1229, 7532, 7360, 7425.

154 E. A. van Beresteijn, Arbeidsreglementen, Amersfoort, Valkhoff & co, 1903, p. 73.
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fabrikant gekomen, kreeg ik een reglement, dat uit de lade van het bureau te voor-
schijn kwam enwaarin de volgende slotbepaling stond: »De werklieden zijn gehouden
bij hun aanneming in de fabriek volledige kennis van dit reglement te nemen en te
verklaren dit strikt te zullen opvolgen; zij zetten te dien einde hunne handteekening
in een daarvoor bestemd register ten blijke, dat de onderteekenaars den inhoud van
dit reglement volkomen hebben begrepen.” Zeer verwonderd was ik dus, dat de arbei-
ders mij zoo weinig over het reglement konden mededeelen. Want artikel 27 schreef
toch duidelijk voor, dat ze er kennis van moesten nemen. Nogmaals ondervroeg ik den
arbeider, hem op artikel 27 wijzende; ik verzocht hem mij mede te deelen, hoe het
dan bij zijn indiensteding was gegaan, waarop hij mij vertelde, dat men bij het begin
van den arbeid op ’t bureau bij den baas moest komen, die hem zeide, dat »zij even
hun naam hier moesten schrijven”. Zij waren met hun zessen zoodat van lezen niets
kon inkomen. »Zoo brutaal hadden wij geen van allen durven zijn, want dan hadden
wij gauw weer buiten de poort gestaan.” 155

10.41 Werknemer kan niet schrijven

Een enkel reglement kende een regeling voor het geval dat de werknemer niet in staat
was te ondertekenen. Van Beresteijn: “Slechts één reglement voorziet in het geval, dat
de arbeider niet kan schrijven; niet een ander werkman teekent dan voor hem, doch
de Directeur zelf! De betrokkene plaatst er dan eigenhandig een kruisje achter. Zoo
onderwerpen zich arbeiders, die niet kunnen lezen en schrijven, aan voor henwellicht
nadeelige bepalingen, zonder te weten wat zij doen; het kruisje is ook geldend voor
de wijzigingen.”156

10.42 Elken werkman wordt geacht het reglement te kennen

In verschillende reglementen leest men, zo beschrijft Van Beresteijn verder, “dat iedere
werkman geacht wordt het reglement te kennen. Zoo bijv. artikel 12 van een regle-
ment: » Elken werkman wordt gerekend nevenstaande reglement te kennen al of niet
gelezen.” Maar hoe moet de arbeider het kennen als hijzelf geen exemplaar ontvangt
en op de fabriek er geen is opgehangen? Deze laatste maatregel wordt slechts in vijf
reglementen verplicht voorgeschreven; men mag evenwel aannemen, dat het in veel
meer gevallen wordt opgehangen.”157 (…) “Lang niet overal wordt het evenwel opge-
hangen. Zoo bezocht ik eens een houtzagerij, waar een reglement (ik meen van 1874)
bestond. Op mijn vraag of ’t niet was aangeplakt, kreeg ik van den Directeur ten
antwoord, »dat dit vroeger wel gebeurd was, doch dat men het na den brand, 5 jaren
geleden, vergeten had weer op te hangen.”158

155 E. A. van Beresteijn, Arbeidsreglementen, Valkhoff & co, Amersfoort, 1903, p. 72.
156 E. A. van Beresteijn, Arbeidsreglementen, Valkhoff & co, Amersfoort, 1903, p. 73.
157 Enquête 1890, Hangt op: 1e afd. Ondersch. takken v. bedr., 718, 776 (versleten), 3559, 3677, 4359

(vuil en afgescheurd). IIe. Afd. Gron. Veenk. 3812, 4994, 5471, Geld. 4021. Hangt niet op IIe afd. Gron.
Veenk. 1714, 2700. IIIe ondersch. gem. 7105.

158 Enquête II, Twente 9554. “Dat heeft vroeger bestaan en heeft geruimen tijd in de fabriek opgehan-
gen,maar zulk een dingwordt oud en het is niet geremplaceerd. Maar het is als het ware ingegroeid,
de wevers weten, waaraan zich te houden”.
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10.43 L’acceptation tacite seule suffit

Truijen wijst in zijn al genoemde dissertatie op oudere uitspraken, waaronder die van
de kantonrechter in Amsterdam d.d. 5 en 25 maart 1857 en van de rechtbank Utrecht
d.d. 7 december 1892, maar ook op die van de juge de paix in de Belgische stad Namen
van 11 februari 1873 die schrijft “L’acceptation tacite seule suffit et peut résulter des
faits et circonstances.”

10.44 Fabrieksreglement = (algemene) voorwaarden

Het is overigens dezelfde Truijen die al in 1901 schrijft dat het fabrieksreglement het
best kan worden vergeleken met “de “Voorwaarden” waaronder eene Verzekerings-
Maatschappij haar contracten sluit; door het aangaan der verzekering onderwerpt
de belanghebbende zich uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de voorwaarden die de
verzekeraar stelt. Ook met het reglement ener Spoorweg-Maatschappij, voor zoover
dit het reizend publiek aangaat. Door het nemen van een spoorwegkaartje verplicht
men zich stilzwijgend, indien men van het kaartje gebruik wil maken, dit te doen over-
eenkomstig de bepalingen van het bestaande reglement. Ofschoon de natuur van het
arbeidscontract op de verhouding tusschen patroon en arbeider een eigenaardig
stempel drukt, steunt zowel hier als bij de evengenoemde overeenkomsten de ver-
bindende kracht der bepalingen, welke die verhouding regelen, op eene uitdrukke-
lijke of stilzwijgende wilsovereenstemming der betrokken partijen”.159

10.45 Anno 2016

Bijna 20 jaar na de schrapping, in 1998, van de arbeidsreglementen uit de wet, komen
zij onder benamingen als personeelsgids, personeelsreglement, personeelshandboek,
arbeidsvoorwaardenregeling ziekteverzuimprotocol, maar ook gewoon als arbeidsre-
glement of bedrijfsreglement160, nog steeds voor.161 Uit de rechtspraak blijkt dat de
regelingen vaak onderdeel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst en dat
de fictie wordt gebezigd dat de werknemer, door ondertekening van zijn individuele
arbeidsovereenkomst, ook de arbeidsvoorwaardenregeling heeft geaccordeerd en haar
ook kent. Deze fictiewordt aangenomen in ondermeer het hierboven, bij het hoofdstuk

159 Truijen P.W.H., Het rechtskarakter der zogenaamde arbeidsreglementen, Amsterdam, Koersen,
1901, p. 11 en 12.

160 Zie voor een bedrijfsreglement dat een ziekteverzuimregeling kent: Gerechtshof Arnhem-Leeuwar-
den zp Arnhem 15 februari 2016, nr. 200.179.151, ECLI:NL:GHARL:2016:1116, JAR 2016/73, m.nt. A.M.
Helstone.

161 Rb. Maastricht 31 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2660 en JAR 2015/120; gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2015:7303; rb. Midden-Nederland 20 april 2015, ECLI:NL:RBMNE:
2015:2712; gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1673 en TAP 2015
(5), 229.
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over tekortvergoedingen, besproken IJspaleis-arrest162, maar ook in een arrest van het
gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden en in een uitspraak van de kan-
tonrechter Utrecht, beide inzake een leasereglement.163

10.46 Teruggreep op HR 22 mei 1992

In zijn arrest van 22 mei 1992164 onderwierp de Hoge Raad de inhoud van een regle-
ment aan een analyse en zag, over het algemeen genomen, drie soorten onderwerpen:
1. beoogde verbindendheid voor de werknemers op de voet van incorporering van

de regeling in hun individuele arbeidsovereenkomsten of, in zich daartoe lenende
gevallen, op de voet van artikel 1639b;

2. voorts dat dewerkgever, die gegevens daaromtrent in een ‘handboek’ heeft bekend
gemaakt, zich slechts heeft bereid verklaard, bij wijze van een tot zijnwerknemers
gericht aanbod, dat hemzelf maar niet ook hen bindt, hun kosten tot de door hem
medegedeelde (c.q. bij eventuele wijziging nog mede te delen) bedragen te vol-
doen (bijv. wanneer het gaat om vergoeding van reiskosten);

3. ten slotte is bijvoorbeeld mogelijk dat de werkgever slechts heeft beoogd inlich-
tingen te geven omtrent hetgeen naar zijn oordeel uit de geldende CAO of de
daarop stoelende uitvoeringsmaatregelen voortvloeit of hoe naar zijn oordeel aan
die CAO of die maatregelen redelijkerwijs gevolg moet worden gegeven.

Voor wat betreft de noodzaak van gebleken instemming door de werknemer met de
opname van het reglement in de individuele arbeidsovereenkomst is op grond van
die driedeling een nuancering op haar plaats. Niet in alle gevallen immers lijkt accor-
dering nodig. Zou worden vastgehouden aan de door de Hoge Raad gedachte driede-
ling in een reglement, dan is het voor dat deel van het reglement waarin de werkgever
gebruik maakt van zijn instructiebevoegdheid/directierecht geen instemming nodig.
Instemming is evenmin nodig voor het geval de werkgever slechts informatie geeft.
Vervolgens is het lastig te achterhalen wat de Hoge Raad precies bedoeld heeft met de
werkgever en het “tot zijn werknemers gericht aanbod dat hemzelf maar niet ook hen
bindt”. Heeft de Hoge Raad hierbij het oog gehad op de “Freiwilligkeitsvorbehalte” en
de “Widerrufsvorbehalte”165? In latere rechtspraak is dit eenzijdig aanbod niet meer
teruggekeerd. Een door de Hoge Raad niet onder ogen geziene variant is de collectieve
ondernemingsregeling waarin arbeidsvoorwaarden zijn geregeld.

162 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1673.
163 Gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 21 augustus 2007 en 29 januari 2008, nr

0600588, LJN BC3200, JAR 2008/53; ktr. Utrecht 14 augustus 2002, JAR 2002/219.
164 HR 22 mei 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0618, LJN 8037, NJ 1992, 607, RvdW 1992/146 en JAR 1992/

33 (Centrale ondernemingsraad (COR) Ziekenhuis Zeeuwsch Vlaanderen/Ziekenhuis Zeeuwsch
Vlaanderen), onder verwijzing naar HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 335, m.nt. P.A. Stein; hierover, en
over het parallelle arrest inzake Akzo: M.G. Rood in SR 1989, p. 54; L. Holtus, SR 1989, p. 328 e.v.;
A.S.J. Groeneveld, SMA 1988, p. 822 e.v.; P.C. Vaz Nunes, De NV, 1989, p. 14 e.v.; C.H.J. van Leeuwen,
Bb. 1989, p. 78 e.v.; M.M. Olbers, SR 1989, p. 160 e.v.

165 Het door de Hoge Raad gegeven voorbeeld van de reiskosten is een “Arbeitsentgelt im engeren
Sinne”: zie ook BAG 2 september 1992, EzA Nr. 95, bij § 611 BGB en Thüsing, E, Einzelne Klauseln,
Rn. 270, p. 107. Zie al eerder overWiderrufsvorbehalte BAG 12 december 1984 – 7, AZR 509/83 – AP
KSchG 1969 § 2 Nr. 6 en Däubler/Bonin/Deinert, § 308, Nr. 4, Rn. 10, p. 306.
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10.47 Bedrijfsregelingen naar Nederlands recht onder een regiem van
algemene voorwaarden

Gaat het om een reglement waarin enkel en alleen instructies zijn opgenomen, is zo’n
reglement onderhevig aan de toets van de onredelijke bezwarendheid, op de terug-
houdende wijze waarop de werkgever die invulling geeft aan zijn instructiebevoegd-
heid, geconfronteerd kan worden met die toets. Geeft de werkgever in een beding
over de uitoefening van zijn directierecht slechts weer wat in de wet staat, dan is dat
beding alleen onderhevig aan een toets op transparantie. Bedingt de werkgever meer
instructiebevoegdheid dan de wet hem geeft, dan zal die verbreding toetsbaar zijn
op onredelijke bezwarendheid. Bevat het eenzijdig in leven geroepen reglement ook
onderwerpen die gekwalificeerd kunnenworden als arbeidsvoorwaarden, inclusief het
recht van de werkgever om in die onderwerpen verandering aan te brengen, dan zijn
deze onderdelen van het reglement onderhevig aan een toets. Zij zal op dezelfde wijze
kunnen worden beproefd als besproken in de paragrafen 8.4 e.v.

10.48 Generieke waarschuwingen en gedragsregels in bedrijfsregeling

Indien de werkgever in een bedrijfshandboek neergelegde gedragsregels kent waarin
met name de niet-toelaatbaarheid van bepaald gedrag of nalaten van de werknemer
aan de orde komt166, vormen deze veelal instructies ten aanzien van het door de werk-
gever gewenste gedrag van de werknemer. Zij vallen onder de door de werkgever te
nemen binnen het instructierecht van de werkgever vallende maatregelen ter zake
de verrichting van de arbeid en de goede orde in de onderneming. In het kader van
deze studie is vooral van belang hoe de werkgever gedragsregels die hij heeft neer-
gelegd in een bedrijfsregeling aan de werknemer bekend maakt en hoe de inhoud
van deze regelingen getoetst kan worden.

Zou de Nederlandse wetgever de Duitse volgen op het punt van het buiten toepassing
laten vande terhandstellingsregeling van algemene voorwaarden in het arbeidsrecht167,
dan heeft in de toekomst, wanneer de wettelijke regeling van de algemene voorwaar-
den op het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zou worden, de werknemer geen
gerechtvaardigde klacht meer bij de omstandigheid dat hij de regeling, met de daarin
opgenomen gedragscodes, niet heeft kunnen kennen, omdat zij hem niet ter hand is
gesteld. Wel kan hij nog steeds aanvoeren dat hij er geen kennis van heeft kunnen
nemen. Zou ook voor het Nederlandse arbeidsrecht voor de redengeving van de niet-
toepasselijkheid van de terhandstelling worden gewezen op artikel 7:655 BW, dan

166 Zie S.F. Sagel, Het ontslag op staande voet (diss.), 2013, Kluwer, Deventer, p. 275 e.v., m.n. 275 en
277, die constateert dat uit rechtspraak niet het beeld naar voren treedt dat de Hoge Raad een
verschil aanbrengt in gewicht tussen enerzijds individuele waarschuwingen en anderzijds waar-
schuwingen die besloten liggen in door de werkgever vastgestelde gedragscodes, bij voorbeeld
in een personeelshandboek.

167 Doordat op grond van § 310 lid 4 derde volzin BGB het bepaalde in § 305 lid 1 en 2 BGB niet op het
arbeidsrecht van toepassing is.
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doet zich met betrekking tot de op de oude arbeidsreglementen lijkende personeels-
handboeken, en daarop gelijkende gidsen, een specifiek probleem voor. De vraag is
namelijk of, ten aanzien van de verplichting van de werkgever tot het geven van infor-
matie over deze collectieve regelingen en/of andere afspraken, de Richtlijn 91/533, die
ten grondslag heeft gelegen aan artikel 7:655 BW, juist op het punt van de binnen de
onderneming geldende, van collectieve aard zijnde, bedrijfsregelingen voldoende is
geïmplementeerd.

10.49 Interne bedrijfsregelingen en Richtlijn 91/533

Om tenminste drie redenen is het van belang om de zogenoemde informatiericht-
lijn te bespreken. Op de eerste plaats omdat bij de implementatie van de richtlijn de
nadruk is komen te liggen op de informatieplicht van de werkgever, terwijl ook een, in
Nederland onderbelicht gebleven, transparantiedoelstelling in de richtlijn is opgeno-
men. Voorts is het van belang omde richtlijn te bespreken, omdat zij in het Duitse recht
een belangrijke rol heeft gespeeld bij de invulling van het transparantiebeginsel. Dit
beginsel heeft op zijn beurt een aanzienlijke invloed op de toepasselijkheid van de
algemene voorwaardenregeling (in het Duitse recht) op het Duitse arbeidsrecht. En
op de derde plaats heeft de Duitse wet die de Richtlijn implementeerde een belang-
rijke rol gespeeld in het buiten toepassing verklaren van de regeling van de, in de wet-
telijke regeling van de algemene voorwaarden niet onbelangrijke, terhandstelling in
het Duitse arbeidsrecht.

De achtergrond van de bepaling dat § 305 leden 2 en 3 BGB niet van toepassing
zijn op het arbeidsrecht is het bestaan van het Nachweisgesetz (NachwG). Deze wet
implementeert de EU-Richtlijn 91/533, die tot doel heeft de wetgevingen van de lid-
staten van de Europese Unie te harmoniseren op het punt van de informatie aan de
werknemer over wezenlijke elementen van zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsver-
houding. De NachwG dateert van 20 juli 1995 en verplicht de werkgever, volgens
§ 2 lid 1 eerste volzin, om binnen een maand na het overeengekomen begin van de
arbeidsverhouding de wezenlijke voorwaarden van de arbeidsovereenkomst bekend
te maken. De Duitsewetgever heeft weliswaar erkend dat dewet dewerkgever slechts
verplicht om de voorwaarden voor de arbeidsovereenkomst of de arbeidsverhou-
ding van de werknemer bekend te maken en dat dan nog niets zegt over de trans-
parantie van de voorwaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, maar
desondanks werden de leden 2 en 3 van § 305 BGB voor het arbeidsrecht uitgesloten.

De Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap 91/533/EEG heeft tot doel
de wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren op het punt van de informatie van
dewerknemer over dewezenlijke elementen van zijn arbeidsovereenkomst of arbeids-
verhouding.168 De richtlijn zelf definieert niet de begrippen arbeidsovereenkomst of
arbeidsverhouding. Maar uit de achtergrond van de totstandkoming van de Richtlijn

168 Pb EG L 288/32 van 18 oktober 1991.
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blijkt dat het vooral om arbeidsverhoudingen gaat. De Richtlijn is er immers met name
op gericht een evenwicht tot stand te brengen tussen het belang van de werknemers
om de aard en de voornaamste inhoud van de rechtsbetrekking te kennen enerzijds en
het belang van bedrijven bij het zoeken naar nieuwe flexibele arbeidsbetrekkingen die
aan de behoeften van de moderne economie tegemoet kunnen komen anderzijds. De
Nederlandse regering heeft in dememorie van toelichting aangehaakt aan dewoorden
van de Europese commissie.169 Deze schreef170 dat het voorstel voor een richtlijn aldus
bijdraagt tot verbetering van de doorzichtigheid van de arbeidsmarkt, waarop zich
veranderingen voltrekken die wijzigingen zouden kunnen brengen in de situatie van
de werknemers die voortaan hun activiteit uitoefenen in het kader van arbeidsbe-
trekkingen die meestal niet aan het traditionele model van de arbeidsbetrekkingen
beantwoorden. Deze achtergrond wordt ook duidelijk uit de tweede overweging in de
preambule van de Richtlijn. De overweging houdt in dat bepaalde lidstaten het, gezien
de ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen en de toename van het aantal soorten
arbeidsverhoudingen, nodig hebben geacht maatregelen te treffen om de arbeidsver-
houdingen aan vormvereisten te onderwerpen en dat deze maatregelen ten doel
hebben de werknemers beter te beschermen tegen eventuele miskenning van hun
rechten en om de arbeidsmarkt doorzichtiger te maken.171

10.49.1 Van minder groot belang voor de arbeidsovereenkomst?

De implementatie van de richtlijn had volgens de Nederlandse regering een minder
groot belang voor de arbeidsovereenkomst. Opgemerkt werd dat in Nederland al sinds
1988 de verplichting voor de werkgever bestaat om bij loonbetaling een loonstrookje
te verschaffen waarop gegevens voorkomen over de hoogte van het loon, de inhou-
dingen daarop, het geldende minimumloon, de identiteit van partijen, de termijn
waarop de uitbetaling betrekking heeft, alsmede de overeengekomen arbeidsduur. De
werkgever kan dus aan zijn informatieplicht ingevolge de Richtlijn voldoen door ook
de gegevens die de richtlijn eist op een loonstrookje te vermelden. De werkgever kan
die gegevens ook in een apart document neerleggen of een exemplaar van de cao
overhandigen. Op grond van artikel 4 Wet op de CAO moet een lid van de contracte-
rende werkgeversorganisatie en een lid van een bond nu al, overigens respectievelijk
door die eigen organisatie of die eigen bond, in het bezit worden gesteld van een
exemplaar van de cao en een eventuele toelichting daarop.

169 Kamerstukken II 1992/93, 22 810, nr. 3, p. 2.
170 Verslag over de toepassing van het Gemeenschapshandvest voor sociale grondrechten van

werknemers, COM (91) 511 van 20 december 1991.
171 Richtlijn 91/533 EG, tweede overweging, Publicatieblad nummer L 288 van 18 oktober 1991, p. 0032.

Mijke Houwerzijl, 91/533/EEC: Information on Contract Conditions, in EU Labour Law, A Commen-
tary, Wolters Kluwer, 2015, p.147 e.v., wijst erop dat het goed functioneren van de interne markt de
werkelijke drijfveer was.
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10.49.2 Tekortschietende implementatie op meer dan één punt?

De vraag is nu of de wetgever bij de implementatie van artikel 2 lid 2 onder de letter
j van de Richtlijn tekortgeschoten is. Artikel 2 bevat de informatieplicht van de
werkgever. Deze dient de werknemer op wie de richtlijn van toepassing is, in kennis
te stellen van de belangrijkste gegevens van de arbeidsovereenkomst of de arbeids-
verhouding. Die informatie heeft tenminste betrekking op een aantal gegevens, waar-
onder de identiteit van partijen, de plaats van het werk, titel, rang en de hoedanigheid
of categorie van de arbeid, of beknopte kenmerken of een korte beschrijving van de
arbeid.172 Onder de letter j van artikel 2 lid 2 van de Richtlijn 91/533 wordt vermeld:
“waar nodig: i) vermelding van de collectieve overeenkomsten en/of afspraken die van
toepassing zijn op de werkomstandigheden van de werknemer of ii) indien het col-
lectieve overeenkomsten betreft die buiten de onderneming gesloten zijn door bijzon-
dere paritaire organen of instellingen, vermelding van het bevoegde orgaan of de
bevoegde paritaire instelling waardoor deze gesloten zijn”. Onderscheid wordt dus
gemaakt tussen collectieve overeenkomsten buiten de onderneming en binnen de
onderneming. Bovendien wordt onder punt i) gesproken over de vermelding van de
collectieve overeenkomsten “en/of afspraken” die van toepassing zijn op de werkom-
standigheden van de werknemer. De Nederlandse wet rept niet van deze interne
bedrijfsregelingen. Indien een met de ondernemingsraad gesloten ondernemingsover-
eenkomst onderdeel vormt of wordt gemaakt van een eenzijdige bedrijfsregeling, kan
zij worden beschouwd als een collectieve overeenkomst.173 Ondernemingscao’s vallen
onder de, bij de letter l van lid 1 van artikel 7:655 BW vermelde, collectieve arbeids-
overeenkomst.

Artikel 5 van de Richtlijn 91/533 bepaalt dat iedere wijziging in de uitgewerkte onder-
werpen van artikel 2 lid 2 van de Richtlijn in geschreven vorm aan dewerknemermoet
worden meegedeeld. De implementatie van artikel 5 van de richtlijn brengt vanwege
de onjuiste implementatie van artikel 1 van de Richtlijn bijzondere problemen mee.
Artikel 7:655 lid 3, tweede volzin BW bepaalt immers dat wijziging in de gegevens
binnen een maand nadat de wijziging van kracht is geworden aan de werknemers
schriftelijk wordt meegedeeld, tenzij deze voortvloeit uit wijziging van een wettelijk
voorschrift, collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe
bevoegd bestuursorgaan. Artikel 5 van de Richtlijn kent twee leden. Lid 1 bepaalt dat
iedere wijziging van de gegevens door de werkgever zo spoedig mogelijk een uiterlijk

172 Naast de in de hoofdtekst genoemde onderwerpen zijn er nog de aanvangsdatum van de arbeids-
overeenkomst of arbeidsverhouding, de voorzienbare duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst
of tijdelijke arbeidsverhouding, de duur van het betaald verlof, de duur van de opzegtermijnen en
informatie over het loon alsmede de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd.

173 I. Zaal, De rol van de OR bij collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, ArbeidsRecht 2014/4, p. 15 en
16, stelt zich op het standpunt dat het bepaalde in artikel 7:655 sub l BW niet geldt in het geval
sprake is van een arbeidsvoorwaardenregeling die is overeengekomen met de OR. Voor de ken-
baarheid lijkt het haar aan te raden dat werkgevers die een arbeidsvoorwaardenregeling met de
OR zijn overeengekomen, deze ook schriftelijk dan wel elektronisch aanbieden aan hun werkne-
mers. Artikel 7:655 BW zou volgens Zaal moeten worden aangevuld met andere collectieve rege-
lingen inzake arbeidsvoorwaarden dan cao’s. M.i. leidt een richtlijnconforme interpretatie er al toe
dan een eenzijdige bedrijfsregeling onder artikel 7:655 BW valt. Dat geldt ook voor de wijzigingen
ervan. Zie verderop in deze paragraaf.
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één maand nadat de wijziging in kwestie van kracht is geworden, schriftelijk aan de
werknemer moet worden meegedeeld. Lid 2 bepaalt dat in geval van wijziging van de
wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen of van de collectieve overeen-
komsten waarnaar in aangevulde documenten wordt verwezen, het in lid 1 bedoelde
schriftelijke document niet verplicht is.

Wanneer, zoals het geval is in de door de Nederlandse wetgever vormgegeven imple-
mentatie, geen aandacht is besteed aan de eenzijdig door de werkgever opgestelde,
collectieve, i.e. tot alle of verscheidene werknemers gerichte, bedrijfsregelingen, heeft
dit tot gevolg dat de uitzondering op de verplichting tot schriftelijke mededeling zich
in dat geval niet voordoet. Dat betekent dat in een geval vanwijziging in de eigen, een-
zijdig door de werkgever opgestelde en doorgevoerde, bedrijfsregeling van de gege-
vens als bedoeld in artikel 7:655 lid 1 BW, waaronder de plaats waar de arbeid
wordt verricht, de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid, de aanspraak
op vakantie, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de gebruikelijke
arbeidsduur per dag of per week, uitvoering zal moetenworden gegeven aan lid 1 van
de richtlijn, neergelegd in de tweede volzin van lid 3 van de Nederlandse wet (artikel
7:655 BW), te weten dat wijzigingen aan de werknemer schriftelijk moeten worden
meegedeeld.

Artikel 2 lid 2, aanhef en onder c, (i) en (ii) c) (i), van de Richtlijn luidt, in de Engelse
weergave, “the title, grade, nature or category of the work for which the employee is
employed; or ii) a brief specification or description of the work”. De implementatie
leidde tot de bepaling in artikel 7:655 lid 1 aanhef en onder c: de functie van de
werknemer of de aard van zijn arbeid. Dat is niet volledig. Het is niet de functie van
de werknemer of (dikdruk dL) de aard van zijn arbeid, maar de functie en (dikdruk
dL) de aard of categorie van het werk waarvoor de werknemer wordt tewerkgesteld.
In de plaats van beide mag een korte specificatie of beschrijving van de werkzaam-
heden in de schriftelijke melding aan de werknemer opgenomen worden. Vastge-
steld moet worden dat in artikel 7:655 BW niet geïmplementeerd zijn de wel in de
Richtlijn staande “aard en soort werk” en de “beknopte kenmerken of een beschrij-
ving van de arbeid”,

10.49.3 Instructies van de werkgever over functie en aard of categorie van het werk
dan wel de kort gespecificeerde beschrijving van de werkzaamheden

De vraag is of tot de weergave van beknopte kenmerken of de beschrijving van de
arbeid of de aard van de arbeid ook de instructie aan de werknemer behoort om die
arbeid op een bepaalde, eenzijdig door de werkgever aangewezen wijze, te verrich-
ten. In de door de Richtlijn bedoelde korte weergave van bepaalde kenmerken van
de arbeid lijkt zo’n instructie niet te passen. Desondanks kan de werkgever er belang
bij hebben de instructie(s) ook op te nemen, eventueel voorzien van een sanctie die
kan variëren van een berisping via een mondelinge of schriftelijke waarschuwing tot
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opnonaktiefstelling of schorsing en een ontslag op staande voet, wanneer de werkne-
mer de instructie negeert en de waarschuwing in de wind slaat. Zou die instructie
behoren tot een 655-kenmerk, dan zal de werkgever ook wijzigingen die bestaan uit
aanscherping van een beleid, aan de werknemer dienen door te geven.

10.49.4 Tekortschietende implementatie op drie punten van EU-Richtlijn 91/533

Geconstateerd kan derhalve worden dat op drie onderdelen de Richtlijn 91/533 niet
goed geïmplementeerd is, te weten de niet geheel correct weergegeven nevenstel-
ling van functie en aard van de arbeid, verder de niet-opneming van het onderdeel
“beknopte kenmerken of een beschrijving van de arbeid” en ten slotte de niet-ver-
melding van binnen de onderneming bestaande collectieve regelingen met een een-
zijdig karakter. Zolang de richtlijn 91/533 EEG niet goed is geïmplementeerd, zal de
werkgever er op grond van de richtlijnconforme interpretatie verstandig aan doen
de regelingen en ook zeker dewijziging van de regelingen regelmatig bekend temaken
aan de werknemers in het bedrijf.

10.50 De inhoudelijke toets van de eenzijdige door de werkgever opgestelde
collectieve regelingen

Omdat de bepalingen over het door de werkgever gewenste gedrag van zijn werk-
nemer eenzijdig tot stand komen, zullen zij niet op dezelfde wijze als de cao of een
afspraak met een ondernemingsraad kunnen worden behandeld en zullen zij niet van
de toets van onredelijke bezwarendheid kunnen worden vrijgesteld. De toets van de
onredelijke bezwarendheid, inclusief het verrassingsverbod enhet transparantiegebod,
verloopt inhoudelijk niet op een veel hoger niveau dan de handhaving van de in artikel
7:660 BWneergelegde beschermende bepalingen dat dewerkgever binnen de grenzen
van algemeen verbindende voorschriften, waaronder het op artikel 7:611 BW steu-
nende goed-werkgeverschap, moet blijven en ook binnen de grenzen van de overeen-
komst zelf.

10.51 Conclusie bij hoofdstuk 10

Hoezeer ook de collectieve arbeidsovereenkomst op het eerste gezicht kan worden
beschouwd als een algemene voorwaarde, toch geven de bijzondere aard en totstand-
koming ervan voeding aan de gedachte dat de cao als cao gevrijwaardmoet blijven van
een toetsing door de rechter op onredelijke bezwarendheid. De inhoud van de cao blijft
niet buiten een toets, wanneer zij door middel van incorporatie in een individuele
arbeidsovereenkomst deel gaat uitmaken van de arbeidsovereenkomst. De toets op
transparantie is mogelijk, maar, ook weer vanwege de aard en de wijze van totstand-
koming van een cao, niet onbeperkt. Vooral de omstandigheid dat de werknemer door
de, via incorporatie plaatsvindende, toepasselijkheid van een cao op langere termijn
verrast kan worden en niet op een kleine of grote dynamiek bedacht had behoeven te
zijn, zal een punt van aandacht worden. In sommige gevallen zal ook een uitleg contra
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proferentem naar verwachting vaker door de rechter worden ingezet, indien incorpo-
ratiebedingen op grond van de wettelijke regeling van de voorwaarden aan een toets
onderhevig zullen zijn. De wijze waarop een incorporatiebeding zal dienen te worden
uitgelegd zal dus een lichte verandering ondergaan.

Bij de toets van een personeelsreglement/ondernemingsregeling op onredelijke
bezwarendheid zullen de totstandkoming en de inhoud door elkaar gaan lopen. Voor
wat betreft de totstandkoming is van belang of de werkgever de regeling eenzijdig
heeft ingevoerd dan wel in samenspraak met bijvoorbeeld ondernemingsraad of een
andere personeelsvertegenwoordiging. De ervaring leert dat de overgrote meerder-
heid van ondernemingsregelingen eenzijdig door de werkgever wordt ingevoerd. Ver-
volgens zal de inhoud van de eenzijdig ingevoerde en gewijzigde regeling van belang
zijn. Wordt de indeling uit het arrest van de Hoge Raad inzake het Zeeuwsvlaanders
ziekenhuis174 nog steeds als leidraad genomen, dan zal een reglement veelal instructies
van de werkgever bevatten, daarnaast ook voorlichting en informatie en in enkele
gevallen arbeidsvoorwaarden. De toets zal, al naar gelang het onderwerp, op dezelfde
wijze verlopen als bij de instructiebevoegdheid van dewerkgever (paragrafen 7.21 e.v)
dan wel de wijziging van arbeidsvoorwaarden (paragrafen 7.4 e.v.).

174 HR 22 mei 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0618, LJN 8037, NJ 1992, 607, RvdW 1992/146 en JAR 1992/33
(Centrale ondernemingsraad (COR) Ziekenhuis Zeeuwsch Vlaanderen/Ziekenhuis Zeeuwsch Vlaan-
deren), onder verwijzing naar HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 335, m.nt. P.A. Stein; hierover, en over het
parallelle arrest inzake Akzo: M.G. Rood in SR 1989, p. 54; L. Holtus, SR 1989, p. 328 e.v.; A.S.J.
Groeneveld, SMA 1988, p. 822 e.v.; P.C. Vaz Nunes, De NV, 1989, p. 14 e.v.; C.H.J. van Leeuwen, Bb.
1989, p. 78 e.v.; M.M. Olbers, SR 1989, p. 160 e.v.
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HOOFDSTUK 11

De weging van de waarde van de
argumenten van de regering over
de uitsluiting van de (individuele
en) collectieve arbeidsovereen-
komsten

11.1 Nogmaals: de door de regering gebruikte argumenten om de individu-
ele en collectieve arbeidsovereenkomst uit te zonderen van de wette-
lijke regeling van de algemene voorwaarden

In hoofdstuk 1 zijn een aantal bezwaren die door de regering zijn aangevoerd tegen
het van toepassing verklaren van de wettelijke regeling van de algemene voorwaar-
den op de individuele arbeidsovereenkomst, opgesomd, behandeld en grotendeels
verworpen. De ruime meerderheid van de door de regering opgeworpen bezwaren
hebben evenwel betrekking op de collectieve arbeidsovereenkomst. Nu hiervóór, in
hoofdstuk 9, het incorporatiebeding in de individuele arbeidsovereenkomst en ook
de rol van de cao alsmede de ondernemingsovereenkomst met de ondernemings-
raad zijn besproken, kan in dit laatste hoofdstuk het restant van de bezwaren van de
regering onder de loep worden gelegd.

11.1.1 Cao-bepalingen en de vernietigbaarheid van onredelijk bezwarende
bedingen

Het eerste door de regering in 1986 gebruikte argument luidde dat de bepalingen van
een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten tussen een werkgever (of een vereni-
ging vanwerkgevers) en een vereniging vanwerknemers, rechtstreeks van toepassing
zijn op arbeidsovereenkomsten, gesloten tussen die werkgever (c.q. bij die vereniging
aangesloten werkgevers) en de in zijn dienst zijnde of nadien tredende werknemers
die lid zijn van de voormelde vereniging van werknemers (artikelen 1 en 9 Wet CAO).
Dit betekent, volgens de regering, dat, ook zonder artikel 11, de artikelen 6.5.2A.2 en
volgende NBW inzake de vernietigbaarheid van onredelijk bezwarende bedingen op
de cao-bepalingen niet van toepassing zouden zijn. Er is immers geen sprake van
opneming van algemene voorwaarden in een overeenkomst door een gebruiker, noch
van aanvaarding van de voorwaarden door een wederpartij (artikelen 6.5.2A.1 en 2
NBW), aldus nog steeds de regering.
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In de eerste plaats moet worden geconstateerd dat het argument niet juist is. Bepa-
lingen van een cao zijn immers niet rechtstreeks van toepassing, maar komen in de
plaats van bepalingen over een zelfde onderwerp in de individuele arbeidsovereen-
komst of vullen deze aan.1 Maar los daarvan, en dat is een belangrijkere conclusie,
kan aan de wens van de regering in die zin worden tegemoet gekomen dat cao-
bepalingen buiten de toets van de algemene voorwaardenregeling behoren te blijven.
De redenen daarvoor zijn dat cao’s op een bepaalde wijze tot stand komen en daarin
een aanname van machtsevenwicht tussen de onderhandelende partijen besloten ligt
en dat de cao een zodanig samenstel van uitonderhandelde bepalingen kent dat niet
zomaar een artikel of paragraaf of hoofdstuk uit het samenstel kanworden getrokken.

11.1.2 Ongelijke behandeling

De tweede redenering van de regering onder argument 1 luidde dat de bepalingen
over de algemene voorwaarden in het NBW wel van toepassing zijn, indien een
werkgever de cao-bepalingen opneemt in overeenkomsten die hij sluit met niet of
anders georganiseerde werknemers. Aangezien dan de werkgever als “gebruiker”
moet worden aangemerkt, zouden deze werknemers zich op het onredelijk bezwa-
rende karakter van cao-bepalingen mogen beroepen. Dit acht de regering onjuist.
Artikel 14 Wet CAO schrijft de werkgever voor de cao ook jegens zijn niet (of anders)
georganiseerde werknemers na te komen. Het doel hiervan is gelijke behandeling
van alle in de onderneming werkzame werknemers te bewerkstelligen. Daarmee
verdraagt zich niet dat sommige werknemers zich op artikel 6.5.2A.2 en volgende
NBW zouden kunnen beroepen en anderen niet.

Aan dit argument kan voldoende tegemoet gekomen door de rechter op te dragen
de toets van de onredelijke bezwarendheid, waaronder ook strijd met het trans-
parantiebeginsel, op gepaste wijze van toepassing te laten zijn op een op de onder-
neming van toepassing zijnde en geheel geïncorporeerde cao. De toets loopt vrijwel
parallel met die van een cao of ondernemingsovereenkomst, maar verschilt, zoals
hierboven in hoofdstuk 10 is beschreven, op punten wel.

11.1.3 Ongelijkheid door algemeen-verbindend-verklaring van cao-bepalingen

Het derde door de regering aangevoerde argument betrof een mogelijke algemeen-
verbindend-verklaring van bepalingen van een cao die algemene voorwaarden
bevat. De bevoegdheid van de niet door artikel 9 WCAO gebonden werknemers,

1 Op grond van artikel 12 en 13 Wet op de CAO. Artikel 12: “Elk beding tusschen een werkgever en
een werknemer, strijdig met eene collectieve arbeidsovereenkomst door welke zij beiden
gebonden zijn, is nietig; in plaats van zoodanig beding gelden de bepalingen der collectieve
arbeidsovereenkomst.” Artikel 13: “Bij gebreke van bepalingen in eene arbeidsovereenkomst
omtrent aangelegenheden, geregeld in eene collectieve arbeidsovereenkomst door welke zoowel
de werkgever als de werknemer gebonden zijn, gelden de bepalingen der collectieve arbeids-
overeenkomst.”
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voor wie de cao krachtens artikel 14 WCAO geldt, om zich op het onredelijk bezwa-
rende karakter van cao-bepalingen te beroepen, zou eindigen bij een algemeenver-
bindendverklaring. Deze heeft immers tot gevolg dat de verbindend verklaarde
bepalingen rechtstreeks krachtens de wet tussen partijen gelden, ongeacht of zij eer-
der tussen hen waren overeengekomen of niet. Ook hier schuilt volgens de regering
een bron van ongelijkheid. In theorie zouden sommige werknemers kunnen slagen in
een beroep op vernietigbaarheid, anderen niet, omdat de bepalingen inmiddels ver-
bindend zijn verklaard.

Dit argument is een drogreden. Kenmerk van een algemeenverbindendverklaring
is dat alle betrokken werknemers op gelijke wijze gebonden worden aan de alge-
meen verbindend verklaarde bepalingen van een cao. Er kunnen dus geen werk-
nemers zijn die, wanneer het gaat om dezelfde algemeen verbindend verklaarde
bepalingen van dezelfde cao, waaronder zij allen vallen, wel of niet nog een beroep
kunnen doen op de vernietigbaarheid van een algemene voorwaarde in die cao.
Maar afgezien van deze drogreden, zullen de bepalingen van een cao voor zowel de op
grond van artikel 9 juncto 12 en 13 WCAO gebonden werknemer als de artikel-14-
werknemer buiten het toetsgebied van de onredelijk bezwarendheid dienen te val-
len.

11.2 Het vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste bezwaar

11.2.1 De mogelijke rol van de vakbonden

Een vierde bezwaar zag de regering in de mogelijke rol van de vakbonden. De rege-
ring opperde zelfs grote bezwaren tegen de mogelijkheid dat een vereniging van
werknemers die niet aan het collectieve overleg heeft deelgenomen, in staat zou zijn
om via de collectieve procedure (van artikel 6:240 e.v.) de resultaten voor het overleg
aan een toetsing door de rechter te onderwerpen. Bij cao-onderhandelingen is de
representativiteit van de onderhandelingspartners een uiterst gevoelig probleem, zo
vindt de regering. Zij wees op het handboek van Bakels en Opheikens2, die op p. 152
opmerken dat het bestaande onderhandelingsmodel totaal van karakter zou verande-
ren, met alle onvoorzienbare gevolgen van dien, indien allerlei bonden en bondjes van
verschillende groepen van hoger, middelbaar en lager personeel naast de grote cen-
trale bedrijfsbonden tot het collectief overleg zouden moeten worden toegelaten.
De dreiging van een collectieve procedure zou tot een zodanige openbreking van het
overleg kunnen bijdragen. Het behoefde naar de mening van de regering geen betoog
dat een dergelijke ontwikkeling, zo zij al wenselijk zou worden geoordeeld, slechts na
rijp beraad en overleg met de sociale partners in gang gezet zou mogen worden. Het
wetsontwerp, waarin de materie van de algemene voorwaarden van een wettelijke
regeling werd voorzien, was daartoe niet bedoeld. De situatie met betrekking tot bij
voorbeeld consumentenvoorwaarden is volgens de regering zo verschillend van die
met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, dat een onderscheiden behandeling gerecht-
vaardigd is.

2 Schets van het Nederlands Arbeidsrecht (1980), p. 151 e.v.
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11.2.2 Een vijfde bezwaar: de werkgeversorganisaties

Een vijfde bezwaar van de regering betrof de werkgeversorganisaties. Voor deze geldt
mutatis mutandis hetzelfde in het geval van de (omgekeerde) situatie, waarin een niet
bij het cao-overleg betrokkenwerkgeversorganisatie een procedure ex artikel 6.5.2A.6
zou instellen. Dit zou overigens alleen kunnen tegen een werkgever of een andere
werkgeversorganisatie, die aan het cao-overleg heeft deelgenomen, en niet tegen een
werknemersorganisatie, omdat deze niet aan de omschrijving van artikel 6 lid 2 vol-
doet. Ook dit laatste is een resultaat dat de regering niet aansprak.

11.2.3 Ten zesde: een aantal vragen

Bij het bovenstaande kwam nog – ten zesde dus – dat toepasselijkheid van de afdeling
over algemene voorwaarden op collectieve arbeidsovereenkomsten tot allerlei mate-
riële en processuele complicaties zou leiden, waarvoor ten dele nadere wettelijke
voorzieningen vereist zouden zijn. De regering noemde er – in de vorm van vragen –

enige, zonder aanspraak op volledigheid te maken.

11.2.4 Geen praktische behoefte

Ten zevende merkte de regering op dat, als zij bij dit alles nog overweegt dat van
een praktische behoefte aan een regeling als die van afdeling 6.5.2A voor cao-bepa-
lingen niet gebleken is, het voorts aan gerede twijfel onderhevig is of de bijzondere
rechter van artikel 6.5.2A.6 – een andere rechter dan over arbeidsgeschillen pleegt
te oordelen – de meest geschikte instantie is om de inhoud van cao-bepalingen te
toetsen. Daarom meende de regering dat het gerechtvaardigd, ja noodzakelijk, is
aan de in artikel 6.5.2A.11 voor collectieve arbeidsovereenkomsten neergelegde uit-
zondering vast te houden.

11.2.5 Vooral procedurele bezwaren

Poog ik een lijn te vinden in de opmerkingen van de regering, dan valt op dat in de
argumenten vier (4), vijf (5) en zes (6) telkens procedurele, in de zin van rechts-
vorderlijke, en tot de rechtspleging betrekkelijke bezwaren zijn aangevoerd. In argu-
ment vier (4) wordt besproken dat een werkgeversorganisatie die niet betrokken is
bij cao-overleg, tegen een wel aan cao-overleg deelnemende werkgevers (organisa-
tie) zou kunnen gaan procederen. In argument vijf (5) komt tot vijfmaal toe een
rechtsvorderlijke vraag aan de orde:
1. hoe zal een uitspraak van de bijzondere rechter de praktijk van de algemeen ver-

bindendverklaring beïnvloeden?
2. hoe zal algemeen verbindendverklaring invloed hebben op een lopende proce-

dure bij de bijzondere rechter?
3. hoe verhoudt een uitspraak van de bijzondere rechter zich tot de verplichting van

de werkgever ex artikel 14 Wet op de CAO?
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4. hoe verdraagt zich een vernietiging door de bijzondere rechter met de bevoegd-
heid van de cao-partijen om nakoming van de cao-bepalingen (bij de gewone
rechter) te eisen?

5. welke consequentie heeft een uitspraak dat bedingen niet onredelijk bezwarend
zijn voor de onverbindendverklaring van cao-bepalingen?

In vraag zes (6) vraagt de regering zich af of de bijzondere rechter van artikel 6.5.2A.6
– een andere rechter dan over arbeidsgeschillen pleegt te oordelen – de meest
geschikte instantie is om de inhoud van cao-bepalingen te toetsen.

De vragen die de regering hier stelt zijn, tezamen genomen, terecht. Het gerechts-
hof in Den Haag zou in een hele lastige positie gedrongen worden ten opzichte van
de andere Nederlandse rechters. De in artikel 6:240 BW aan het Haagse gerechtshof
toebedeelde rol is immers hele regelingen te beoordelen. Vertaald naar het arbeids-
recht zou dat een cao of hele bedrijfsregeling kunnen zijn, maar dat is, zoals hierboven
al werd verdedigd, juist niet de bedoeling. Verder zouden uitspraken van kantonrech-
ters in individuele geschillen tussen werknemer en werkgever in hoger beroep door
de vier gerechtshoven worden behandeld, terwijl daarnaast het Haagse hof zou staan,
dat ook nog met een andere toetssteen zou moeten werken.3 De procedure met de
exclusieve bevoegdheid van het gerechthof in Den Haag zal dan ook niet van toe-
passing moeten zijn op zaken die werkgeversverenigingen en vakbonden aanspannen
in het raam van de onredelijke bezwarendheid van bedingen in het arbeidsrecht.
Mede om deze reden heeft de Bondsregering ten tijde van de totstandkoming van
de Moderniseringswet4 besloten geen verandering aan te brengen in de rechtsvor-
dering: het Unterlassungsklagengesetz5 heeft een artikel 15 gekregen, waarin een
uitzonderingsbepaling is opgenomen voor het arbeidsrecht. In de argumentatie van
de Bondsregering komt de absolute competentie van de andere gerechten aan de
orde.6

De in artikel 6:240 e.v. BW speciaal aangewezen rechters7 in Den Haag lijken voor een
ontwikkeling in het arbeidsrecht, door middel van de toepasselijkheid van de regeling
van de algemene voorwaarden, niet in het bijzonder geschikt. Ook de andere hoven
zouden in de rechtsontwikkeling bij kunnen dragen. Het is vervolgens de vraag of
er helemaal geen behoefte in het arbeidsrecht is aan de bepaling in artikel 6:241 lid 3
BW ter zake de voorzieningen die de exclusieve rechter op vordering van een bijzon-
dere rechtspersoon bij bepaalde bedingen in bepaalde algemene voorwaarden aan de
gebruiker ervan kan opleggen. In het bijzonder is gewenst dat een gerechtshof aan een

3 Het Haagse gerechtshof mag bijvoorbeeld de uitleg contra proferentem niet toepassen.
4 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts van 26 november 2001 (i.w.tr. 1 januari 2002), BGBl.I

p. 3138.
5 Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstöβen (Unterlassungs-

klagengesetz – UklaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.2002 (BGBl. 200213422, ber.
BGB1. 200214346), zuletzt geändert durch Gesetz von 24.7.2010 (BGBl. 2010 I 977).

6 BT-Drucksache 14/7052, p. 189, geheel geciteerd in Daübler, Däubler/Bonin/Deinert, Einleitung,
Rn. 16, p. 9 en 10.

7 Naast het gerechtshof is, bij spoedeisende zaken, de voorzieningenrechter van de rechtbank in
Den Haag bevoegd, op grond van artikel 6:241 lid 6 BW.
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uitspraak over de onredelijke bezwarendheid een verbod kan verbinden dat de
gebruiker van de algemene voorwaarden (lees: de werkgever) de onredelijk bezwa-
rend bevonden bedingen nog langer toepast. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt
dat een verbod zich niet uitstrekt tot niet-gedagvaarde personen.8 Interessant zou zijn
na te gaan of op deze regel een uitzondering kan worden gemaakt voor het arbeids-
recht, waar het gaat om de onredelijk bezwarendheid van een beding dat gebruikt
wordt door de werkgever ten opzichte van al zijn werknemers. Aandacht zal dan wel
moeten worden besteed aan twee bijzondere wetsbepalingen over de collectieve
procedure bij algemene voorwaarden. Allereerst bepaalt artikel 6:241 lid 4 BW dat
de rechter in zijn uitspraak kan aangeven op welke wijze het onredelijk bezwarend
karakter van bedingen, waarop de uitspraak betrekking heeft, kan worden weggeno-
men. Verder bepaalt artikel 6:242 lid 1 BW dat de rechter de uitspraak kan wijzigen of
opheffen, op de grond dat zij ten gevolge van eenwijziging in de omstandigheden niet
langer gerechtvaardigd is. De beide bepalingen staan op gespannen voet met de door
het EU Hof van Justitie in het kader van de richtlijn oneerlijke bedingen ontwikkelde
verbod van conversie, zij het dat daar onmiddellijk aan moet worden toegevoegd dat
de leer van de afschrikwekkende werking vooral ontwikkeld is voor de individuele
gebruiker. Het betekent mijns inziens wel dat de beide bepalingen voor een nuttige
toepassing in het arbeidsrecht opnieuw onder de loep moeten worden genomen.

Minder behoefte lijkt in het arbeidsrecht te bestaan aan een veroordeling tot het
openbaar maken van de uitspraak. Datzelfde geldt voor het in artikel 6:241 lid 3
aanhef en onder b genoemde gebod om een aanbeveling tot het gebruik van de onre-
delijk bezwarend geoordeelde bedingen te herroepen.

Ten slotte zou nagedacht kunnen worden over verzwaarde eisen aan vakbonden en
werkgeversorganisaties voor het instellen van de collectieve actie tegen bezwarende
algemene voorwaarden. Concreet kunnen de gedachten dan uitgaan naar de eis van
numerosity, commonality, typicality, adequacy of representation, predominance en
superiority.9

11.2.6 Doorkruising verscheidene overleggen, zoals met de OR?

Ten slotte zijn door de regering nog drie argumenten (het achtste, negende en
tiende) aangevoerd. Het achtste argument luidt dat een beroep op de wettelijke
regeling van de algemene voorwaarden de in de arbeidsvoorwaardensfeer gebrui-
kelijke wijzen van overleg – men denke behalve aan cao-overleg ook aan het overleg
in de ondernemingsraad op grond van artikel 27 WOR – zou kunnen doorkruisen.

8 Parl. Gesch. InvW 6, p. 1787.
9 Zie voor een uitwerking: D.F. Lunsingh Scheurleer, Enkele gedachten omtrent wenselijk proces-

recht in collectieve acties en schikkingen , in Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in
het bijzonder, Nederlandse vereniging voor procesrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag,
2013.
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Mij is niet helemaal duidelijk of de regering ook hier weer een procedureel argument
heeft aangevoerd of dat de redengeving ook een inhoudelijke kant heeft. Zou de
regering bedoeld hebben dat de doorkruising van gebruikelijke wijzen van overleg
slaat op de verschillende partijen die verschillende procedures kunnen volgen
(enerzijds de weg langs de kantonrechter, gerechtshof en Hoge Raad, de ander via
alleen het gerechtshof in Den Haag en de Hoge Raad), dan is dit deel van het
argument hierboven onder 11.2.5 al gehonoreerd. Zou het argument inhouden dat
cao en ondernemingsovereenkomsten, door de verscheidene manieren waarop
algemene voorwaarden besproken worden, uit elkaar lopen, dan is daar hierboven
al de oplossing voor gevonden om cao’s en ondernemingsovereenkomsten gelijk te
behandelen voor wat betreft hun uitzonderingspositie.

11.2.7 Leiden incorporatiebedingen tot ongelijke behandeling?

Voorts, zo betoogde de regering, ten negende, zou het, indien in de arbeidsovereen-
komsten bepalingen voorkomen die overeenstemmen met die van een cao waaraan
de werkgever niet gebonden is, maar die hij niettemin geheel of ten dele toepast,
weinig bevredigend zijn, indien deze bepalingen getoetst zouden kunnen worden
aan de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden, terwijl dit ten aanzien van
diezelfde bedingen als cao-bepalingen niet zou kunnen.

In de hierboven, in paragraaf 10, omstandig toegelichte verhouding tussen het
incorporatiebeding en de door middel van het incorporatiebeding in de arbeids-
overeenkomst opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst, is voldoende waarborg
opgenomen voor een ontwikkeling dat een geïncorporeerde cao niet een andere
positie kan innemen dan de cao die door de gebonden werkgever op de arbeids-
overeenkomst met een al dan niet gebonden werknemer wordt toegepast.

11.2.8 De toetsing op onredelijke bezwarendheid van geringere betekenis voor
individuele bedingen

Het laatste en tiende argument luidt dat afdeling 6.5.2A (thans afdeling 3 van Boek 6
BW) voor individuele arbeidsovereenkomsten van geringe betekenis zou zijn. Het
overgrote deel van de werknemers is rechtstreeks, dan wel via artikel 14 Wet op de
CAO, gebonden aan collectieve arbeidsovereenkomsten. Indien geen cao van toepas-
sing is, zijn de individuele arbeidsovereenkomsten doorgaans beknopt van inhoud.
Voor een deel bestaat de inhoud dan uit kernbedingen in de zin van artikel 6:231 BW
in de vorm van loon en vakantiedagen, en voor een deel uit afwijkingen van (dan wel
een invulling van) de wettelijke regeling van het BW, die de grenzen aangeeft waar-
binnen zodanige bepalingen geoorloofd zijn (opzeggingstermijnen, concurrentiebe-
ding, e.d.). De regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW, in beginsel dwingend
recht, is volgens de regering zo uitvoerig en veelomvattend dat aan de bescherming
van de afdeling algemene voorwaarden bij de arbeidsovereenkomst nauwelijks
behoefte bestaat. In de praktijk is daarvan ook niet gebleken.

Het vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste bezwaar 11.2.8
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Dit argument, waarvan al eerder in dit onderzoek (paragraaf 1.17) voorlopig is vast-
gesteld dat het deels niet juist is, houdt uiteindelijk geen stand. Uit de behandeling
van de verschillende onderdelen van het Nederlandse arbeidsrecht in de hierboven
staande hoofdstukken 6 tot en met 8 komt mijns inziens voldoende naar voren dat
een niet onwelkome verdere ontwikkeling van bedingen als het studiekostenbeding,
het concurrentiebeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het geheimhoudingsbe-
ding en het boetebeding op haar plaats is. Ook onderwerpen als werkgeversrisico,
het instructierecht, arbeidstijdspatronen, de eenzijdige wijziging en flexibilisering
van arbeidsvoorwaarden en de tewerkstelling zouden zo’n ontwikkeling kunnen
gebruiken. Op andere onderdelen, zoals het ontslagrecht, het cao-recht en de beëindi-
gingsovereenkomst zal de ontwikkeling wellicht niet groot of zelfs afwezig zijn, maar
daar zijn dan ook in de voorafgaande hoofdstukken de redenen voor aangevoerd. Ten
slotte moet dan nog geconstateerd worden dat een groot aantal onderwerpen in dit
onderzoek niet besproken is, terwijl ze dat wel zouden verdienen, omdat ook zij
invloed ondervinden van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden.10

11.3 Conclusie bij hoofdstuk 11

Het onderzoek naar de waarde van de door de Nederlandse regering in 1986
aangevoerde argumenten voor de uitsluiting van de individuele en collectieve
arbeidsovereenkomst door toedoen van artikel 6:245 BW levert een wisselend beeld
op. De door de regering aangevoerde argumenten van uitsluiting van de individuele
arbeidsovereenkomst zijn niet (langer) overtuigend. Maar ook de vele argumenten
voor uitsluiting van collectieve arbeidsovereenkomsten zijn niet alle (langer) valide.
Wel komen in hun plaats andere argumenten die alsnog rechtvaardigen dat met de
collectieve arbeidsovereenkomst in samenhang met de wettelijke regeling van alge-
mene voorwaarden voorzichtig moet worden omgegaan. Daarover is al het nodige
gezegd in hoofdstuk 10. In het volgende (slot-)hoofdstuk zal besproken moeten
worden (moeten) worden hoe vorm zou kunnen worden gegeven aan een inbedding
van de regeling van de algemene voorwaarden in de individuele en collectieve
arbeidsovereenkomst.

10 Zie noot 693. In zijn Anhang noemt Däubler in Däubler/Bonin/Deinert, p. 408 e.v., 93 nog meer
dan de in noot 693 al genoemde onderwerpen (Arbeitszeit, Aufhebungsvertrag, Betriebsrisiko,
Bezugnahmeklauseln auf Tarifvertrage, Direktionsrecht, Freiwilligkeitsvorbehalt, Nebentätigkeiten,
Rückzahlungsklauseln, Verschwiegenheitspflicht, Vertragsstrafe, Byod (Bringyour owndevice),
Chefarztvertrage, Compliance, Crowdsourcing, Internet (Daten des Arbeitnehmers im Intemet), Internet
(Verhaltender Arbeitnehmersin sozialenNetzwerken),Internet-Arbeitsverhaltnis, Internet-undE-Mail-
Nutzung, Kirchliche Arbeitsverhältnisse, Konzernversetzungsklausel, Personalrabatt, Sportlerals
Arbeitnehmer en Whistleblower) te weten vakantie, retentierecht, buitenlandregelingen en ouder-
domsregelingen.

11.3 Hoofdstuk 11
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HOOFDSTUK 12

Is de schrapping en vervanging van
artikel 6:245 BW wenselijk?

12.1 Vijf scenario’s voor de toekomst

1. Het eerste scenario is dat een voorstel wordt gedaan, door de regering of de
Tweede Kamer, tot schrapping van artikel 6:245 BW. Dit enkele schrappen kan
voldoende zijn om in het individuele en in het collectieve arbeidsrecht de ont-
wikkeling te laten plaatsvinden die in het voorgaande onderzoek is beschreven.
Nadeel van het enkele schrappen van de huidige tekst van artikel 6:245 BW is dat
veel onduidelijkheid zal blijven bestaan over het antwoord op de vraag welke
wegen van ontwikkeling in het arbeidsrecht bewandeld zouden kunnen worden.

2. In het tweede scenario zou niet tot schrapping worden overgegaan maar tot
indeplaatsstelling. In de plaats van de huidige bepaling van artikel 6:245 BWwordt
in dat artikel opgenomen dat de wettelijke regeling van de algemene voorwaar-
den ook van toepassing is op het arbeidsrecht. Dit is mogelijk op twee gronden.
De wetgever kan enerzijds intrekken wat zij ooit bepaald heeft en daarvoor in
de plaats een andere regeling neerzetten. De wetgever kan ook de grond benut-
ten van de aan de nationale wetgever gegeven mogelijkheid om de EU Richtlijn
93/13 inzake oneerlijke bedingen breder te implementeren dan de Richtlijn zelf
voorstelt. De wetgever zou onderscheid kunnen maken tussen de toepasselijk-
heid van de regeling van de algemene voorwaarden op het individuele arbeids-
recht en die op het collectieve arbeidsrecht. Er komt een bepaling (in lid 1 van
6:245 BW nieuw) dat de regeling van de algemene voorwaarden op de individu-
ele arbeidsovereenkomst van toepassing is, maar dat de artikelen 6:240 tot en
met 244 BW niet of op onderdelen gewijzigd van toepassing zijn op vorderin-
gen van “vakbonden” (en werkgeversbonden) ter zake van algemene voorwaar-
den in de onderwerpen, neergelegd in alle wetten, regelingen en overeenkomsten
waarin een arbeidsrechtelijk onderwerp wordt geregeld. Onder “vakbonden”
worden verstaan alle verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkne-
mers, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet op de collectieve arbeidsover-
eenkomst, maar ook rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die volgens
de statuten de behartiging van de belangen van werknemers in de breedste zin
van het woord voorstaan. Daarnaast komt er een (nieuw) lid 2 dat inhoudt dat
de regeling van de artikelen 231 tot en met 244 BW niet van toepassing is op
collectieve arbeidsovereenkomsten.
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Het resultaat is dat artikel 6:245 BW deels wordt geschrapt. Uit het hierboven
uitgevoerde onderzoek is immers gebleken dat de argumenten van de regering
over de plaats van het collectieve arbeidsrecht binnen de wettelijke regeling van
de algemene voorwaarden weliswaar niet valide zijn, maar dat er wel andere
redenen zijn om collectieve arbeidsovereenkomsten nog steeds uit te sluiten
van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Maar voor het vast-
houden aan het verbod op toepassing van de wettelijke regeling van de alge-
mene voorwaarden op het individuele arbeidsrecht is geen goed argument meer
aan te dragen. Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt voldoende dat,
met eerbiediging van het in de regulering van de individuele arbeidsovereenkomst
vaak voorkomende dwingende recht, verdere ontwikkeling van de individuele
arbeidsovereenkomst mogelijk is, zowel op het gebied van de bedingen, zoals
het studiekostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het concurrentiebe-
ding, het eenzijdige-wijzigingsbeding, het geheimhoudingsbeding en het boete-
beding, als ook voor het werkgeversrisico, het instructierecht van de werkgever,
arbeidstijdspatronen, beëindigingsovereenkomsten, contractuele verjarings- en
vervaltermijnen en arbitrageclausules. Dat geldt ook voor de binnen een bedrijf
geldende collectieve arbeidsregelingen. De toets van de onredelijke bezwarend-
heid, inclusief het verrassingsverbod en het transparantiegebod, verloopt inhou-
delijk niet op een veel hoger niveau dan de handhaving van de in artikel 7:660 BW
neergelegde beschermende bepalingen dat de werkgever binnen de grenzen van
algemeen verbindende voorschriften, waaronder het op artikel 7:611 BW steunen-
de goed-werkgeverschap, moet blijven en ook binnen de grenzen van de overeen-
komst zelf. En het incorporatiebeding? Dat beding is een chapiter op zichzelf.
Het verband met de collectieve arbeidsovereenkomst is nauw. Tegelijkertijd
blijft het een beding in een individuele arbeidsovereenkomst. Dat vraagt om een
wat aparte benadering, waarvoor de contouren zijn geschetst in 10.32 en vol-
gende.

3. In een derde scenario blijft artikel 6:245 BW, na een publiek gevoerd debat
waarin tot de conclusie wordt gekomen dat het zo goed is, intact. In dat geval
zal een eventuele door de rechtspraktijk gewenste ontwikkeling van invloed van
een norm als de onredelijke bezwarendheid op het arbeidsrecht, maar ook die van
het transparantiebeginsel, inclusief het leerstuk van de verrassing, kunnen plaats-
vinden via het goed-werkgeverschap of het goed-werknemerschap.

4. In het vierde scenario gebeurt er helemaal niets. De thema’s die in hoofdstuk 2
(leasereglement als onderdeel van personeelsreglement, arbitrage) hoofdstuk 3
(concurrentiebeding, eenzijdige-wijzigingsbeding, beëindigingsovereenkomst en
leaseautoreglement), hoofdstuk 4 (studiekostenbeding) en hoofdstuk 5 (de lening
van de werkgever aan de werknemer en vice versa) aan de orde kwamen, zullen
in rechte behandeld blijven worden door middel van de aan- of afwezigheid
van volledige wilsovereenstemming, de Haviltex- of cao-uitleg en de op artikel
3:33 en volgende BW gebaseerde vertrouwensleer. Een (publiek) debat over de
waarde van de door de regering 30 jaar geleden aangedragen argumenten, op
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grond waarvan het individuele en collectieve arbeidsrecht is uitgesloten van een
ontwikkeling door middel van de toepasselijkheid van de wettelijke regeling van
de algemene voorwaarden, vindt niet plaats.

12.2 Goed-werkgeverschap en goed-werknemerschap en de EU-Richtlijn
93/13 inzake oneerlijke bedingen

In de hierboven geschetste scenario’s verdienen twee aangesneden thema’s nog
nadere aandacht. Het gaat om een mogelijke ontwikkeling door middel van goed-
werkgeverschap en goed-werknemerschap en de mogelijke beïnvloeding van nieuwe
wetgeving door de richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen.

12.3 Goed-werkgeverschap beter ontwikkelingsgereedschap?

Kan de norm van goed-werkgeverschap en/of goed-werknemerschap ook leiden
tot opneming in het Nederlands arbeidsrecht van leerstukken of oplossingen die
respectievelijk verder ontwikkeld of gevonden zouden kunnen worden, indien de
regeling van de algemene voorwaarden niet door middel van veranderde wetge-
ving van toepassing zou worden op het arbeidsrecht? In vijf gevallen in dit onder-
zoek vond aanraking plaats met goed-werkgeverschap en goed-werknemerschap, te
weten het studiekostenbeding (“de goede trouw”), het geheimhoudingsbeding, het
nevenwerkzaamhedenbeding, overwerk en de bonussen en gratificaties. Een enkele
schrijver bepleit een uitbreiding van het gebruik van goed-werkgeverschap en goed-
werknemerschap. Zo vragen Loonstra en Zondag zich af1, of de rechter door gebruik-
making van artikel 7:611 BW een vergaande materiële toets moet kunnen aanleggen,
indien er geen formele eisen aan het aangaan van een beding worden gesteld.2

Het goed-werkgeverschap en goed-werknemerschap zou zijn rol als vernieuwer
niet behoeven te vervullen, wanneer de vernieuwing door middel van specifiekere,
in de wet, benoemde normen als onredelijke bezwarendheid en het, nog wat uit-
drukkelijker te benoemen, verrassings- en transparantiebeginsel plaats kan vinden.
Hiertegen zou als bezwaar kunnen worden ingebracht dat ook onredelijke bezwa-
rendheid een niet echt duidelijke en begrensde norm introduceert. Toch dient goed-
werkgeverschap sluitstukgereedschap te blijven, ook als de concretere norm zelf
weer bestaat uit de, ook tamelijk vage en nauwelijks als gezichtspunt (laat staan
vuistregel) te benutten, aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop
de algemene voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen
van partijen en de overige omstandigheden van het geval.3

1 Ook wordt – in de vorm van een vraag – de oplossing voorgesteld ook voor het studiekosten-
beding en het geheimhoudingsbeding het schriftelijksvereiste in te voeren (Loonstra & Zondag,
Arbeidsrechtelijke themata, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2015, p. 346.

2 C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Boom Juridische uitgevers, Den Haag,
2015, p. 346.

3 Zie over gezichtpunten, vuistregels en open normen omstandig J.P. Quist, Gezichtspunten in het
privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss.), Boom Juridische uitgevers en Bakels Insti-
tuut, Rotterdam, 2014. Recentelijk: R.J.A. Klaar, Beslissen met vage en open gedragsnormen, Trema
(maart) 2016, 90.
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Een aan het goed-werkgeverschap toe te bedelen rol valt evenwel niet uit te sluiten.
Denkbaar is dat, zoals hierboven als laatste en voorlaatste scenario is geschetst, de
uitsluiting van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden van het indi-
viduele en collectieve arbeidsrecht in artikel 6:245 BW een gegeven blijft. In de
verdere ontwikkeling van met name de bijzondere arbeidsrechtelijke bedingen kan
het goed-werkgeverschap dan alsnog een nuttig instrument zijn. Via de band van
nieuwe beginselen die aan het arsenaal van de bestaande (rechtszekerheid, zorgvul-
digheid, zuiverheid van oogmerk, motivering, evenredigheid en gelijkheid4) worden
toegevoegd, kunnen bij voorbeeld het verbod van verrassing, het gebod van begrij-
pelijkheid, het verbod van misleiding en het gebod van bepaaldheid een rol gaan
spelen. De laatste drie worden ook wel, meer in het algemeen, met transparantie-
beginsel aangeduid.

12.4 Ambtshalve toepassing door de rechter

Zou de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht via
de band van de Richtlijn 93/13, zoals hierboven geschetst in het tweede scenario in
paragraaf 12.1, van toepassing worden, dan zal ook onder ogen moeten worden
gezien dat het EU-Hof van Justitie juist bij de uitleg van die Richtlijn 93/13 inzake
oneerlijke bedingen sinds 2000 een lijn in zijn rechtspraak heeft ontwikkeld, waarin
de zogenoemde ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen een grote rol speelt.
De vraag doemt op of de ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen door de rech-
ter dan ook in arbeidsrechtelijke geschillen zal moeten plaatsvinden. Op het eerste
gezicht zijn er twee redenen waarom ambtshalve toetsing van algemene voorwaar-
den in het arbeidsrecht wellicht minder aannemelijk en minder gewenst is. De eerste
reden ziet op de reikwijdte van de ambtshalve toetsing en de tweede reden ziet op
de eigen aard van arbeidsrechtelijke procedures.

12.4.1 De reikwijdte van de ambtshalve toetsing

Op twee duidelijk aan te wijzen fronten speelt de discussie over de ambtshalve aan-
vulling van bepalingen van dwingend EU-recht. Het eerste is het mededingingsrecht
en de daarbinnen belangrijke artikelen 101 en 102 VWEU.5 Het tweede front is het

4 G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht
Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 29, Kluwer Deventer 1999, 2e druk, p. 37 t/m 71. Zie ook, al
eerder (1992), G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, de spanning tussen
zekerheid van de dienstbetrekking en flexibiliteit van de onderneming (diss.), Kluwer, Deventer,
1992, waar Heerma van Voss de algemene beginselen van behoorlijk bestuur al noemt, onder
verwijzing naar W. van Gerven, Beginselen van behoorlijk handelen, Gent/Zwolle 1983, p. 6-9,
E. Drooglever Fortuyn, ‘Congruentie van privaatrechtelijke en administratiefrechtelijke berippen’,
in: Non sine causa (G.J. Scholten-bundel), Deventer 1979, p. 37-47 en Hekkelman, Tekorten van
het arbeidsrecht, Amsterdam 1967, in H.L. Bakels (red.), Arbeidsrechtelijke geschriften 1962-1977,
Deventer/Alphen aan den Rijn, p. 89-92.

5 HvJ EU 14 december 1995, C-430-431/93 (Van Schijndel); HvJ EU 1 juni 1999, C-126/97, Jur. 1999,
p. I-3055 (Eco Swiss); HvJ EU 11 mei 2000, C-38/98, Jur. 2000, p. I-2973 (Renault); HvJ EU 13 juli
2006, C-295-298/04, Jur. 2006, p. I-6619 (Manfredi); HvJ J 4 juni 2009, C-8/08, Jur. 2009, p. 4525
(T-Mobile); Ancery, rn. 153 e.v.,p. 90 e.v.
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consumentenrecht.6 Hier past meteen een nuance. Niet het hele consumentenrecht,
maar de Richtlijnen oneerlijke bedingen, de richtlijn consumentenkrediet7, de Richt-
lijn buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten8 en Richtlijn verkoop en garan-
tie voor consumptiegoederen9 spelen de belangrijkste rol. De rollen verschillen. Uit
de zaak Martín/Martín blijkt dat de Richtlijn inzake buiten verkoopruimten geslo-
ten overeenkomsten de lidstaten vrijheid laat om te bepalen op welke wijze zij sanc-
ties kunnen toepassen, zodat de rechter met een ambtshalve toetsing voorzichtig
moet zijn.10 Naast deze oordelen van het HvJ EU staat dat van de Hoge Raad dat

6 HvJ EG 27 juni 2000, C-240/98 t/m C-244/98, Jur. 2000, p. I-4941, NJ 2000, 730 (Océano Grupo
Editorial/Murciano Quintero); HvJ EG 21 november 2002. C-473/00, NJ 2003, 703 (Cofidis/Fredout);
HvJ EU 1 april 2004, C-237/02, Jur. 2004, p. I-3403 (Freiburger Kommunalbauten/Hofstetter); HvJ
EU 26 oktober 2006. C-168/05, Jur. 2006, p I-10421, ECLI:NL:XX:2006:AZ3959, TvC 2007/2, p. 56-61
m.nt. Van Boom (Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium); HvJ EU 4 oktober 2007, C-429/05, Jur.
2007, I-8017, NJ 2008, 37, m.n. Mok (Rampion); HvJ EU 4 juni 2009, C-243/08, Jur. 2009, p. I-4713,
NJ 2009, 395, TvC 2009/5, p. 191 m.nt. Loos (Pannon/Györfi); HvJ EG 6 oktober 2009, C-40/08, TvC
2010/5, p. 213m.nt. Mak (Asturcom Telecomunicaciones/ Rodriguez Nogueira); HvJ EU 17 december
2009, C-227/08, Jur. 2009, p. I-11939 (Martín Martín); HvJ EU 9 november 2010, C-137/08, Jur. 2010,
p. I-10847 (Pénzügyi Lizing /Schneider); HvJ EU 16 november 2010, nr. C-76/10 (Pohotovosl); HvJ
EU 26 april 2012, C-472/10, NJ 2012, 404 en TvC 2012, afl. 6, m.nt. J.H.M. Spanjaard (1 (Invitel); HvJ
14 juni 2012, nr. C-618/10, NJ 2012, 512, TvC 2012/6, p. 285 m.nt. M.B.M. Loos (Banco Español de
Crédito/Calderòn Camino); HvJ EU 21 februari 2013, nr. C-472/11, NJ 2013, 326m.nt. Mok , TvC 2013/
4, p. 172 n.nt. De Moor (BanifPlus Bank); HvJ EU 14 maart 2013, nr. C-415/11, NJ 2013, 374 (Aziz); HvJ
EU 21 maart 2013, C-92/11, NJ 2013, 375 en TvC 2014, afl. 1, m.nt. J.H.M. Spanjaard (RWE); HvJ EU
30 mei 2013, C-488/11 (Asbeek Brusse); HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691 (Heesakkers/
Voets); HvJ EU 16 januari 2014, C-226/12, ECLI:EU:C:2014:10 (Constructora Principado); HvJ EU
30 april 2014, C-280/13, PB C 226 van 3 augustus 2013 (Barclays Bank) en HvJ EU 30 april 2014, C-26/
13, ECLI:EU:C:2014:282, NJ 2014, 355 (Kásler); HvJ EU 17 juli 2014, C-169/14, NJ 2015, 53 m.nt.
M.R. Mok (Banco Bilbao); HvJ EU 12 februari 2015, C-567/13, RCR 2015/36 (Baczó en Visznyiczai);
HvJ EU 25 april 2015, C 96/14, TAV 1,1, p. 38 (Van Hove / CNPAssurances); HvJ EU 4 juni 2015, C-497/
13, RvdW 2015/1163 (Faber/Hazet Ochten); HvJ 29 oktober 2015, C8/14, RCR 2016/9 (BBVA-López,
Duran, Gabarro).

7 Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet, Pb EG
1987, L 42, p. 48, gewijzigd bij Richtlijn 98/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 februari 1998, Pb EG L 101, p. 17. Inmiddels is deze Richtlijn ingetrokken en vervangen door
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kre-
dietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad,
Pb EU 2008, L 133, p. 66.

8 Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de
consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Pb L 372 (31 december 1985),
p. 31-33. Het hierin opgenomen opzeggingsrecht, naar Nederlands recht omgezet in een herroe-
pings-/ontbindingsrecht, is thans geregeld in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn
93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44 EG van het Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de
Raad, Pb L 304 (22 november 2011), p 64-88.

9 Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 mei 1999 betreffende bepaalde
aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (PbEG 1999, L 171. P.12); HvJ
EU 4 juni 2015, C-497/13, RvdW 2015/1163 (Faber/Hazet Ochten).

10 HvJ EU 17 december 2009, C-227/08, Jur. 2009, p. I-11939 (Martín Martín).
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een oneerlijk beding in de zin van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt11 ambtshalve moet wor-
den getoetst.12

Het Hof van Justitie is niet zo ver gegaan dat ook de rechten van de consument en
de plichten van de tegenpartij voortkomend uit de Richtlijn inzake timesharing13

en de Richtlijn inzake consumentenkoop14 of de Richtlijn inzake pakketreizen15 alle
ambtshalve moeten worden getoetst, hoewel zij behoren tot het terrein van het
consumentenrecht. Er lijkt derhalve binnen het consumentenrecht verschil te zijn.
Een verklaring daarvoor zou gezocht kunnen worden in de aard en het doel van de
Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen, maar ook de Richtlijn 2008/48/EG inzake
krediet en verkoop en garantie.

12.4.2 Achtergrond ambtshalve toets

De achtergrond van de ambtshalve toets bij oneerlijke bedingenwordt gevormd door
vier elementen16: het eerste (1) element is de onderhandelingspositie van de con-
sument die zwakker is dan die van de gebruiker van de algemene voorwaarden.17

De consument is daardoor (2) niet in staat invloed uit te oefenen op de precieze
inhoud van de algemene voorwaarden.18 Dat is ook de reden waarom de Richtlijn
93/13 bepaalde bedingen van het predicaat “oneerlijk” voorziet en daar de sanctie
van buitentoepassingverklaring aan verbindt. De bescherming (3) zou illusoir wor-
den, wanneer de consument zich op de oneerlijkheid moet beroepen. De consument
zou in een cirkel dreigen te gaan draaien. Hij zou zich moeten beroepen op iets wat
hij niet beseft, omdat hem dat besef door de tegenpartij niet gegeven is. In geschillen
over kleine geldvorderingen kunnen (4) de honoraria van de gemachtigde hoger zijn
dan het gevorderde bedrag, wat de consument ervan kan afhouden zich te verweren.

11 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneer-
lijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wij-
ziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 9S/27/EG en 5002/65/EG van
het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees
Parlement en de Raad (“Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”).

12 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691 (Heesakkers/Voets).
13 Richtlijn 94/47/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de

bescherming van de verkrijger van een recht van deeltijds gebruik van onroerende zaken (PbEG
L 280/83).

14 Richtlijn inzake bepaalde aspecten van de verkoop van en garantie voor consumptiegoederen
(Richtlijn 1999/44/EG, PbEG 1999, L 171, 12);

15 Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende pakketreizen, met inbegrip
van vakantiepakketten en rondreispakketten, van 13 juni 1990, nr. 90/314/EEG (PbEG L 158/59).

16 A.G.F. Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht (diss.), Kluwer, Deventer, 2012, p. 79 e.v, m.n.
p. 94 e.v.; M.B.M. Loos, Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden, Tijdschrift overeenkomst
in de rechtspraktijk 1, februari 2014, p. 23 e.v, m.n. 24.

17 HvJ EG 27 juni 2000, Océano Grupo Editorial en Salvat Editores, C-240/98-C-244/98, Jurispr.
P. I-4941, punt 25).

18 HvJ EG 26 oktober 2006, nr. C-168/05, Jur. 2006, p I-10421, ECLI:NL:XX:2006:AZ3959, RvdW
2006, 1102, TvC 2007/2, p. 56-61 m.nt. Van Boom (Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium).
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Uiteindelijk draait het om herstel van evenwicht. Immers, zo redeneert het EU-Hof
van Justitie, vanwege het belang van bescherming van de consument is door de
communautaire wetgever in artikel 6, lid 1, van de Richtlijn bepaald dat oneerlijke
bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument “de consu-
ment niet binden”. Dat is een dwingende bepaling die beoogt het door de over-
eenkomst vastgelegde formele evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van
de contractpartijen te vervangen door een reëel evenwicht dat de gelijkheid tussen
die partijen herstelt.19

12.4.3 Ambtshalve toetsing van kredieten

Bij de ambtshalve toetsing van kredieten komt een ander argument van het hof
naar voren. De Richtlijn 2008/48/EG inzake consumentenkrediet20 geeft aan de
consument een recht tegenover de kredietgever dat verder gaat dan de normale
contractuele rechten die hij jegens de kredietgever of leverancier van goederen kan
inroepen.21 Die bescherming dient de consument werkelijk ten deel te vallen en
daarom moet de nationale rechter ambtshalve toetsen.22 Er is in die redengeving
van de ambtshalve toets op kredieten een verschil met de ratio achter de toetsing
van oneerlijke bedingen. Deze laatste is weliswaar ook gericht op bescherming van
de consument, maar wijst meer op de ongelijke positie en de achterstelling van de
consument, terwijl bij de bescherming van de kredietnemer meer gelet wordt op de
beoogde effectiviteit. Dat laatste lijkt meer op de oorspronkelijke achtergrond van
de ambtshalve toetsing zoals deze voortsproot uit de arresten van het Hof van
Justitie uit 1975 (Comet23 en Rewe24). De niet op expansie van de ambtshalve toet-
sing gerichte jurisprudentie van het EU-Hof van Justitie zou dus een eerste reden
kunnen vormen waarom ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden in het
arbeidsrecht niet behoeft plaats te vinden.

12.4.4 De eigen aard van de arbeidsrechtelijke procedures

Nog een tweede reden zou kunnen worden aangevoerd waarom vraagtekens gezet
kunnen worden bij de noodzaak tot ambtshalve toetsing van algemene voorwaar-
den in het arbeidsrecht. Die is gelegen in de omgeving van het arbeidsrecht zelf.
Evenals in het consumentenrecht staat ook in het arbeidsrecht de bescherming van
de werknemer nog steeds op de voorgrond. Er is evenwel ook verschil, met name

19 HvJ EG 26 oktober 2006, nr. C-168/05, Jur. 2006, p I-10421, r.o. 36; ECLI:NL:XX:2006:AZ3959,
RvdW 2006,1102, TvC 2007/2, p. 56-61 m.nt. Van Boom (Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium).

20 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kre-
dietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad,
PbEU 2008, L 133/66.

21 HvJ EU 4 oktober 2007, C-429/05, Jur. 2007, p. I-8017 (Rampion).
22 A.G.F. Ancery, p. 85, merkt op dat de ratio voor het ambtshalve toetsen van kredieten dezelfde is

als bij Oceano, maar daar volg ik hem niet: de ratio verschilt.
23 HvJ EU 16 december 1976. C-45/76. Jur. 1976, p. 2043 (Comet); zie uitgebreid Ancery, rn. 141, p. 80

en rns. 169 en 171, p. 103 e.v.
24 HvJ EU 16 december 1976, C-33/76, Jur. 1976. P. 1989 (Rewe): zie uitgebreid Ancery, rn. 169 en 171,

p. 103 e.v.
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op het rechtsvorderlijke, het procedurele, vlak. Op de eerste plaats zijn de geldelijke
belangen in arbeidsrechtelijke procedures vaak groter dan in consumentenrech-
telijke procedures.25 Is de consument in het consumentenrecht veelal de gedaagde in
een procedure, in het arbeidsrecht is het beeld veel diverser. Met name op het gebied
van de bijzondere bedingen wordt vaker geprocedeerd door de werknemer tegen
zijn werkgever dan omgekeerd. En ook staat in de sfeer van het arbeidsrecht een
aanzienlijk groter arsenaal aan rechtshulpverleners paraat dan in het consumenten-
recht. De vrees dat werknemers geen procedures zullen beginnen, omdat zij in een
financieel deplorabele positie26 verkeren, is veel kleiner dan in de zaken waarin
de kredietnemer wordt gedaagd, omdat hij zijn krediet niet langer betaalt. Al met al
zal de effectieve rechtsbescherming in het arbeidsrecht groter zijn dan het consu-
mentenrecht.

Dat sluit niet uit dat desondanks ook in het arbeidsrecht door de rechter op oneer-
lijke bedingen ambtshalve getoetst moet worden. In het Rampion-arrest27 heeft het
EU-Hof van Justitie ook aan de consument die zich actief opstelt en een eis instelt,
in plaats van dat hij zich alleen verweert, de bescherming geboden van de ambts-
halve toetsing. Dat lijkt in tegenspraak met de oorspronkelijke argumentatie dat de
ambtshalve toetsing nodig is om de consument te beschermen, die immers anders
in een procedure dreigt weg te blijven, omdat hij geen weet heeft van zijn recht
en zich ook geen advocaat kan veroorloven. Het hof lijkt in de Rampion-zaak van
dit argument te abstraheren door te vermelden dat “het feit dat het hoofdgeding is
ingeleid door de echtelieden Rampion en zij door een advocaat worden vertegen-
woordigd, geen andere conclusie (wettigt, toev. dL), omdat het probleem moet wor-
den opgelost los van de concrete omstandigheden van deze zaak”.28

Met name deze tweede reden waarom de rechter oneerlijke bedingen ambtshalve
dient te toetsen, geeft weinig ruimte aan de rechter om, ondanks verschijning voor
de rechter en de bijstand van een advocaat, niet tot ambtshalve toetsing over te gaan.
Daarom zal uitgangspunt ook in het arbeidsrecht moeten zijn dat de rechterlijke
toets op oneerlijke bedingen ambtshalve, en dus naast of bovenop of in plaats van
de door gemachtigden aangevoerde argumenten, zal plaatsvinden.29 Deze ontwik-
keling heeft ook in het huurrecht plaatsgevonden, met als voorlopige mijlpaal de

25 In zaken over het concurrentiebeding is het geldelijk belang het gemis aan inkomsten aan de
zijde van de werknemer zolang als het verbod geldt en voorts de schade aan de zijde van de
werkgever. Ook de hoogte van de boete speelt een rol. Dat laatste is ook het geval bij geheim-
houdingsbedingen. Bij kwesties over nevenwerkzaamheden gaat het vaak om de gevolgen van
ontslag op staande voet en dus doorbetaling van loon. Bij studiekosten gaat het om de niet
geringe netto kosten van cursussen.

26 A.G.F. Ancery en H.B. Krans, Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht, in “Rechts-
geleerd Magazijn THEMIS 2009-5 , p. 191 e.v., m.n. 194, verwijzend naar Conclusie A-G Mengozzi
voor HvJ EG 4 oktober 2007, C-429/05, NJ 2008, 37 m.nt. MRM (Rampion).

27 HvJ EG 4 oktober 2007, C-429/05, ECLI:EU:C:2007:575, NJ 2008, 37 m.nt. MRM (Rampion).
28 HvJ EG 4 oktober 2007, C-429/05, ECLI:EU:C:2007:575, NJ 2008, 37 m.nt. MRM (Rampion).
29 Wel binnen de grenzen van rechtstrijd, voor wat betreft de toets door de appelrechter (HR

26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:340.
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uitspraak van het Hof van Justitie van de EU d.d. 30 mei 2013 en de uitspraken van de
Hoge Raad van 13 september 2013 en 26 februari 2016.30

12.5 Nieuwe paradigmatische pijler?31

De toepasselijkheid van de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden op het
arbeidsrecht zou hoofdzakelijk leiden tot de toets van oneerlijke bedingen op grond
van de onredelijke bezwarendheid, mede bestaande uit onvoldoende transparantie.
De grondgedachte achter de toets op oneerlijkheid is gelegen in het tegengaan van
verstoring van evenwicht. Dat vormt een iets andere basiswaarde dan de bescher-
ming32 die als een van de zes basiswaarden die door Van der Heijden en Noordam is
ontwikkeld. Deze basiswaarden houden in: verantwoordelijkheid, bestaanszekerheid,
bescherming, solidariteit, non-discriminatie en participatie.33 Wel kan het tegengaan
van verstoring van evenwicht gezien worden als een verantwoordelijkheid aan de
zijde van de werkgever. Verder speelt, zij het in geringe mate, bij het incorporatie-
beding en bij de beoordeling van de kernprestatie van de cao, het gelijkheidsbeginsel
een rol. Het opheffen van de uitsluiting van artikel 6:245 BW zal dus betrekking
hebben op hoofdzakelijk drie basiswaarden: verantwoordelijkheid, bescherming en
gelijkheid.

12.6 Rol werkgever

Aannemelijk is dat de toepasselijkheid van de wettelijke regeling van de algemene
voorwaarden op het arbeidsrecht er voor de individuele werkgever als gebruiker
van algemene voorwaarden toe leidt dat hij de individuele werknemer meer zal moe-
ten uitleggen en verduidelijken. Het tegengaan van verrassingen en het vergroten
van transparantie zijn belangrijke onderdelen van de onredelijk-bezwarendheids-
toets. Daarnaast kan op enkele onderdelen deze toets er toe leiden dat delen van
de arbeidsovereenkomst achteraf door de rechter buiten werking gesteld zullen
worden.

30 HvJ EU 30 mei 2013, C-488/11, ECLI:EU:C:2013:341, NJ 2013, 487 alsmede HR 3 september
2013, ECLI:NL:HR:2013:691, NJ 2014, 274 (Heesakkers/Voets) en HR 26 februari 2016,
ECLI:NL:HR:2016:340.

31 Over waarden, basiswaarden, paradigmatische pijlers en uitdrukkingsvormen van sociale recht-
vaardigheid: P.F. van der Heijden & F.M. Noordam, De waarde(n) van het sociaal recht: over begin-
selen van sociale rechtsvorming en hunwerking (preadvies), Deventer: W.E.]. Tjeenk Willink, 2001.
Zie ook: De waarde(n) van het arbeidsrecht, liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden,
Sdu, Den Haag, 2013.

32 Rogier Duk, “All employees are unequal but…” Enkele losse gedachten over ongelijkheids-
compensatie in rechtspraak en wetgeving, in De waarde(n) van het arbeidsrecht, liber amicorum
voor prof. mr. Paul F. van der Heijden, Sdu, Den Haag, 2013, p. 13 e.v.

33 Guus Heerma van Voss en Evert Verhulp, Slotbeschouwing, in De waarde(n) van het arbeidsrecht,
liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden, Sdu, Den Haag, 2013, p. 107 e.v.
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12.7 Rol werknemer

De werknemer zal, wanneer de toets van de onredelijk bezwarendheid van toepas-
sing wordt op bepaalde onderwerpen en bedingen in het arbeidsrecht, in beginsel
meer bescherming krijgen, maar daartegenover staat dat de werknemer geconfron-
teerd zal worden met het fenomeen van de gemiddeld opgeleide en kritische werk-
nemer. Een geslaagd beroep op onredelijke bezwarendheid en met name op het
verrassingsverbod en op de geboden van duidelijkheid en doorzichtigheid kan slechts
slagen wanneer een gemiddeld opgeleide en gemiddeld kritische werknemer zich
kan laten verrassen of een beding of andere clausule in de arbeidsovereenkomst
niet begrijpt.

12.8 Rol vakbonden en werkgeversorganisaties onder regiemchange

De rol van de vakbond in het kader van arbeidsvoorwaardenvorming door middel
van de collectieve arbeidsovereenkomst zal kunnen veranderen, wanneer de rege-
ling van de algemene voorwaarden van toepassing wordt op de collectieve arbeids-
overeenkomst en de individuele arbeidsovereenkomst. Weliswaar zal de collectieve
arbeidsovereenkomst gevrijwaard blijven van de toets op onredelijke bezwarend-
heid, toch zal een zekere druk op de onderhandelingen komen te staan. Het karak-
ter van de packagedeal is de voornaamste reden voor de vrijstelling van de cao. Dat
karakter blijft behouden ondanks een dalend aantal vakbondsleden. De omstandig-
heid dat het aantal leden van de vakbond zakt en dat daarmee de legitimiteit van
collectieve arbeidsovereenkomsten afneemt, is op zichzelf niet bedreigend voor het
package-dealkarakter van de cao. Daar staat tegenover dat soms niet valt te vermij-
den dat de cao, zowel voor de door vakbondslidmaatschap gebonden werknemer als
voor de werknemer die enkel door middel van een incorporatiebeding aan een gehele
en relevante cao wordt gebonden, uitgelegd moet worden. Bovendien gaat het ver-
bod van verrassing en het gebod van transparantie een rol spelen. Dat kan ertoe lei-
den dat vakbonden en werkgeversorganisaties echt meer werk zullen moeten gaan
maken van de toelichting bij de cao. Wanneer meer gebruik wordt gemaakt van een
incorporatiebeding, kan de hierboven beschreven toets ertoe leiden dat cao’s als
packagedeal in stand blijven, maar dat het beding soms wel moet worden uitge-
legd.

12.9 Slotbevinding

Aan het begin van deze studie stelde ik mij allereerst de vraag of de argumenten
die door de regering zijn gebezigd om tot het verbod te komen, nog steeds valide
zijn. De vraag kan nu, aan het eind van dit onderzoek als volgt beantwoord worden.
Voor het individuele arbeidsrecht zijn de argumenten mijns inziens niet langer
houdbaar of zijn ze van onvoldoende belang. Weliswaar kent het arbeidsrecht veel
dwingend recht, maar een aantal variaties (driekwartdwingend, vijfachtstedwin-
gend, semidwingend) relativeert die dwingendheid. Verder heeft de regering nog
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steeds gelijk met haar stelling dat de individuele arbeidsovereenkomst kernbedin-
gen bevat (loon en vakantie), maar de gemiddelde arbeidsovereenkomst kent ook
de aanduiding van de functie, de standplaats, bepalingen omtrent arbeidstijden
en ook een proeftijdbeding, een concurrentiebeding, een nevenwerkzaamhedenbe-
ding, bepalingen omtrent overwerk, betaling van extra vergoedingen, die niet altijd
tot de kernbedingen behoren, en een incorporatiebeding. En de grote hoeveelheid
rechtspraak over de zojuist genoemde onderwerpen, gelegen binnen de individuele
arbeidsovereenkomst, vormt een aanwijzing dat een gemiddelde arbeidsovereen-
komst niet slechts bestaat uit een A4-tje met kernbepalingen.

Is het voor (de verdere ontwikkeling van) het arbeidsrecht nuttig en zinvol de in
de artikelen 6:231-245 BW opgenomen regeling van de algemene voorwaarden van
toepassing te laten zijn op de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomst?
Mijns inziens is er voldoende reden om de uitsluiting ongedaan te maken. Op ver-
schillende terreinen van het arbeidsrecht, zoals de instructiebevoegdheid van de
werkgever, de plicht tot/het recht op tewerkstelling, de eenzijdige wijziging van de
arbeidsovereenkomst, de flexibilisering van de arbeidsduur, en ten slotte de arbeids-
tijdspatronen zal een milde beïnvloeding door de toepasselijkheid van de wette-
lijke regeling van de algemene voorwaarden verwacht mogen worden. Met name
bij de bijzondere bedingen is een verdere ontwikkeling van het arbeidsrecht door
de toets op onredelijke bezwarendheid gewenst. Van de vele door de regering aange-
voerde argumenten met betrekking tot positie van de collectieve arbeidsovereen-
komst blijven er enkele overeind. Nieuwe argumenten onderstrepen het eindresultaat.
De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een bijzondere plaats in het arbeidsrecht.
Dat wil niet zeggen dat de collectieve arbeidsovereenkomst geheel uitgesloten moet
blijven. Integendeel, een ontwikkeling door toedoen van de wettelijke regeling van
algemene voorwaarden dient plaats te vinden in nauwe samenhang met een ont-
wikkeling van het incorporatiebeding. In al deze verwachte en gewenste ontwikke-
lingen is een collectief actierecht van vakbonden om bepaalde bedingen in bepaalde
algemene voorwaarden bij een specifieke rechter onredelijk bezwarend te laten
bevinden, ongewenst. Wel zouden bepaalde elementen uit de collectieve procedure
kunnenworden benut, zonder dat tot algehele uitsluiting van de collectieve procedure
voor het arbeidsrecht zou worden besloten.

Om al deze verlangens goed te vertolken, zal een nauwgezet geredigeerde, nieuwe
bepaling in de plaats dienen te komen van het huidige artikel 6:245 BW. De eerste
aanzet daartoe is in deze studie gegeven.
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SAMENVATTING

Het Nederlandse arbeidsrecht kent een opmerkelijke regel: het mag niet beïnvloed
worden door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. De bepaling zelf
(artikel 6:245 Burgerlijk Wetboek, BW) luidt “Deze afdeling is noch van toepassing
op arbeidsovereenkomsten noch op collectieve arbeidsovereenkomsten.” Ze staat
aan het eind van de afdeling 3 (van titel 5 van Boek 6) van het BW, waarin de wette-
lijke regeling van de algemene voorwaarden zijn neergelegd.

De wettelijke regeling van de algemene voorwaarden kent allereerst de definitie
van algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in
een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen
die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedin-
gen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd (artikel 6:231 BW) De zinsnede over
de duidelijke en begrijpelijke formulering stamt uit de EU-Richtlijn inzake oneer-
lijke bedingen. Die Richtlijn heeft ook geleid tot een aanpassing van artikel 6:238
BW (het contra-proferentem-beginsel). Verder kent de afdeling inzake algemene
voorwaarden de zogenoemde zwarte en grijze lijst. De zwarte lijst bevat de bedin-
gen die, door opname in de lijst, onredelijk bezwarend geacht worden te zijn en de
grijze lijst bevat de bedingen waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend
zijn. De sanctie op onredelijke bezwarendheid is vernietigbaarheid. Er is ook een
zogenoemde collectieve procedure, waarin organisaties (rechtspersonen met volle-
dige rechts bevoegdheid die ten doel hebben de behartiging van belangen van eind-
gebruikers van niet voor een beroep of bedrijf bestemde goederen of diensten) een
beroep kunnen doen op het gerechtshof in Den Haag. Het hof kan worden gevraagd
bepaalde algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te verklaren.

De regel dat de afdeling van de algemene voorwaarden niet van toepassing is op
individuele en collectieve arbeidsovereenkomst is van dwingend recht. Partijen kun-
nen daarvan niet afwijken. Een vrijwillige toepasselijkheidsverklaring van de afde-
ling op rituele of collectieve arbeidsovereenkomst komt niet voor.

Zelfs als er duidelijke raakvlakken zijn, wordt de uitsluiting door rechters strikt gehan-
teerd. In het bijzonder bij het studiekostenbeding leidt dat tot allerlei rechterlijke
vondsten. In het ene geval wordt gebruik gemaakt van de risicosfeer (artikel 7:628
BW), in een ander geval van de vertrouwensleer voortspruitend uit het bepaalde
in artikel 3:35 BW, in een derde geval wordt goed-werkgeverschap en redelijkheid
en billijkheid benut, in een vierde geval wordt ge-Haviltex-t (brede uitleg) en in het
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vijfde geval wordt het leerstuk van het misbruik van recht gehanteerd. Ook bij de
toepassing van het belemmeringsverbod van gedetacheerde werknemers wordt,
ondanks de omstandigheid dat de wetgever tijdens de parlementaire behandeling
de norm van onredelijk-bezwarendheid introduceerde, de oplossing gevonden in de
onbillijke benadeling (artikel 7:653 lid 3 onder b BW). Ook de terhandstelling van
een leasereglement als onderdeel van een personeelsreglement nodigt uit tot toe-
passing van de wettelijke regeling van algemene voorwaarden. Maar de oplossing
wordt gevonden in de redelijkheid en de instemming van de werknemer met de
leaseregeling. Ook bij de lening van de werkgever aan zijn werknemer (of omgekeerd)
wordt per saldo, met inachtneming van de geschapen mogelijkheden op grond van
de Europese richtlijn 2008/48 inzake kredietovereenkomsten, niet aangesloten bij
het consumentenrecht.

De argumenten voor de uitsluiting
De regering gebruikte een negental argumenten voor de uitsluiting van de indi-
viduele en collectieve arbeidsovereenkomst. De meeste bezwaren keren zich tegen
de toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden op de collectieve
arbeidsovereenkomst. Een paar bezwaren richten zich op de individuele arbeids-
overeenkomst. Het hoofdargument luidt dat de regeling van de individuele arbeids-
overeenkomst in het Burgerlijk Wetboek in beginsel dwingend recht is en zo uitvoerig
en veelomvattend dat aan de bescherming van de regeling van de algemene voor-
waarden bij de arbeidsovereenkomst nauwelijks behoefte bestaat. Bovendien bestaat
de arbeidsovereenkomst voor een deel uit kernbedingen en voor een deel uit afwij-
kingen van de wettelijke regeling. En ook is de individuele arbeidsovereenkomsten
doorgaans beknopt van inhoud, als er al geen cao van toepassing is.

Op het gebied van het collectieve arbeidsovereenkomstenrecht ziet de regering
bezwaren in de werking van artikel 14 Wet op de CAO, de algemeenverbindendver-
klaring van bepalingen van een cao en de procedure die bij het gerechtshof in Den
Haag kan worden gevoerd over de onredelijke bezwarendheid van algemene voor-
waarden.

De individuele arbeidsovereenkomst
Geconstateerd kan worden dat de regeling van de individuele arbeidsovereenkomst
in het BW (en daarbuiten) veel dwingend recht bevat. Maar daarnaast kent Boek 6
ook veel regelend recht, in de vorm van geheel vrije onderwerpen zoals het studie-
kostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het geheimhoudingsbeding en het
incorporatiebeding. Bovendien is er veel tweekwartdwingend en driekwartdwingend
en vijfachtstedwingend recht. Daarnaast bestaan een aantal open normen, zoals goed-
werkgeverschap en goed-werknemerschap en redelijkheid en billijkheid die een rol
spelen bij vele onderwerpen zoals ontslag op staande voet, arbeidsongeschiktheid
wegens ziekte, de zorgplicht bij bedrijfsongevallen en de toekenning van een bil-
lijke vergoeding. Niet alle onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek zijn kernbedingen.
Bovendien moeten ook kernbedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.
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Verder valt te constateren dat het met de procedeerlust van vakbonden in Nederland
erg meevalt. Er zijn verscheidene indicaties dat vakbonden niet plotseling veel meer
gaan procederen, wanneer hun de gelegenheid zou worden geboden gebruik te maken
van de collectieve procedure tot verklaring van recht dat algemene voorwaarden
onredelijk bezwarend zijn.

De vraag is evenwel of de toepasselijkheid van de wettelijke regeling van de alge-
mene voorwaarden op het arbeidsrecht een toegevoegde waarde heeft. De moge-
lijkheid zou kunnen bestaan dat het arbeidsrecht het gemis van de toepasselijkheid
van de regeling van algemene voorwaarden op zelfstandige wijze heeft opgelost.
Een voorbeeld daarvan zou het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding,
het boetebeding en het eenzijdige-wijzigingsbeding kunnen zijn. Geconstateerd moet
evenwel worden dat het belang van de werknemer bij bescherming door middel van
formaliteit (zoals het schriftelijkheidsvereiste) en door middel van inhoud, in het
Nederlandse arbeidsrecht te veel door elkaar lopen. Bovendien is een echte bescher-
ming, zoals de bijzondere onderzoeksplicht van de werkgever bij het daadwerkelijk
bereiken van overeenstemming tussen werkgever en werknemer over bijvoorbeeld
ontslagname door de werknemer, maar ook accordering met verslechtering van
arbeidsvoorwaarden, niet in te passen in de wijze waarop het algemene-voorwaar-
denrecht omgaat met de terhandstelling van en accordering met algemene voor-
waarden en de bescherming tegen de inhoud ervan.

Een voorbeeld van hoe het ook kan
In het Duitse recht is de toepasselijkheid van de wettelijke regeling van de indivi-
duele en collectieve arbeidsovereenkomst wel toegelaten. In de paragrafen 305-310
van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) is de werknemer als consument, in de zin van
geen bedrijf voerende of geen beroep uitoefenende persoon, beschouwd, kan voorts
ook een eenmalig gebruik leiden tot toepassing van de regeling van de algemene
voorwaarden, is verder een terhandstelling niet noodzakelijk en speelt het trans-
parantiebeginsel, waaronder het verbod van verrassing en het gebod van duidelijkheid,
een grote rol. De kernbedingen, zoals loon, worden als van een toetsing uitgezonderde
bedingen erkend, maar er zijn uitzonderingen. De norm van de ongepaste benade-
ling leidt tot een interessante ontwikkeling. De invloed van de specifieke verbo-
den bedingen, die in §§ 308 en 309 BGB zijn opgenomen, is relatief van geringe
betekenis voor de arbeidsovereenkomst. Het Duitse arbeidsrecht kent verder ook
de zogenoemde in het arbeidsrecht geldende ofwel de het arbeidsrecht kenmerkende
bijzonderheden. Ook de sanctie van buitentoepassingverklaring van een oneerlijk of
onredelijk bezwarend beding alsmede de geldingsbehoudende reductie en opvul-
ling van leemtes door de rechter zijn van belang.

Collectieve arbeidsovereenkomsten en afspraken met ondernemingsraad zijn in de
ogen van de Duitse wetgever zo bijzonder dat zij een aparte behandeling krijgen in
de wettelijke regeling van algemene voorwaarden. Cao’s worden door gelijkberech-
tigde partijen uitonderhandeld en kennen de grondwettelijke garanties van § 9 lid 3
Grondwet. Daarin past niet dat de toets van ongepaste benadeling of onredelijke
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bezwarendheid ingrijpt in het systeem van de autonomie van de cao sluitende par-
tijen. Deze moet niet worden doorkruist en tegengewerkt. Ten aanzien van de sta-
tische, kleine dynamische en grote dynamische incorporatiebedingen wordt in
Duitsland een subtiel beleid gevoerd.

In dit proefschrift wordt bepleit dat ook naar Nederlands recht de werknemer als
consument kan worden beschouwd en dat een terhandstelling van algemene voor-
waarden aan de werknemer niet behoeft plaats te vinden. Het transparantiebeginsel
kan, mede gelet op de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Europese Hof
van Justitie over de EU-Rrichtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen, een grote rol
spelen. Op het gebied van de instructiebevoegdheid van de werkgever, de eenzij-
dige wijziging van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever, de arbeidsduur en
de arbeidstijden alsmede de beëindigingsovereenkomst zal de beïnvloeding van de
individuele arbeidsovereenkomst door de wettelijke regeling van de algemene voor-
waarden interessant zijn. Dat geldt ook voor de bijzondere bedingen, zoals daar zijn
het concurrentiebeding en het eenzijdige-wijzigingsbeding, het geheimhoudings-
beding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het scholingskosten beding en het boe-
tebeding.

De collectieve arbeidsovereenkomst
Ten aanzien van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt in dit onderzoek bepleit
deze vrij te stellen van de beïnvloeding door de wettelijke regeling van algemene
voorwaarden. Ook wordt bepleit om de bijzondere regeling van de collectieve pro-
cedure door rechtspersonen die de behartiging van belangen van consumenten ter
zake van algemene voorwaarden in hun doelstelling hebben opgenomen, niet voor
vakbonden en werkgeversorganisaties open te stellen.

Slotconclusie
De slotconclusie kan zijn dat een groot deel van de door de regering 30 jaar geleden
gebruikte argumenten voor de uitsluiting van de individuele en collectieve arbeids-
overeenkomst van de wettelijke regeling algemene voorwaarden hunwaarde verloren
hebben dan wel bijstelling behoeven. Een openstelling van een zorgvuldig plaatsvin-
dende beïnvloeding van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst door de
regeling van algemene voorwaarden is gewenst.
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SUMMARY

Dutch labour law includes a remarkable legal provision: it should not be affected by
the legislation of the standardised contracts. The provision itself (article 6:245 BW,
where BW stands for Civil Code) reads: this section shall neither apply to employment
contracts or to collective agreements. This legislation concerning the exclusion of
contracts of adhesion from labour law is located at the end of the section 3 (of
title 5 of book 6) of the Dutch Civil Code. The section itself first of all gives the
definition of standard forms: “one or more terms which have been drawn up in
order to be included in a number of agreements, with the exception of terms which
is at the heart of the performance, as far as this latter terms clear and under-
standable formulated” (article 6:231 BW). The phrase about the clear and compre-
hensible wording dates back to the EU Council Directive 93/13 on unfair terms. That
directive has also led to an adjustment of article 6:238 BW (contra-proferentem
principle). Furthermore, the section on adhesionary contracts knows the so-called
black and grey list. The black list contains the terms which, by inclusion in the list,
are considered unreasonably onerous, while the grey list contains the terms that
bear the conjecture of being unreasonably onerous. The penalty is voidability on
unreasonable unfairness. There also is a so-called collective procedure, in which
organisations (legal entities with full legal competence aimed at the protection of
interests of end users of non-professional or businesslike goods or services) to call
on the Court of Justice in the Hague. The Court can be approached to explain the
unreasonability of onerous terms and conditions. The rule stipulating that the
section in the civil code on adhesionary contracts does not apply to the individual
and collective labour agreement, is of imperative law.

Strict appliance
Even if there are clear interfaces, the exclusion is strictly applied by judges. Par-
ticularly conflicts between employer and employee about the tuition reimbursement
clauses leads to all kinds of judicial findings. In one case, use is made of the doctrine
of the risk on behalf of the employer (article 7:628 BW), in another case the reliance
upon an alleged promise has been emphasized (article 3:35 BW), in a third case it
is reasonableness and fairness that play the principal part, in a fourth case the
extended explanation of the contract underlies the decision (“ge-Haviltex-t”) and
in the fifth case the doctrine of abuse of rights has been paramountly envisaged.
One cannot prevaricate the influence of the provision of standardized contract in
the field of the application of the prohibition of the encumbrance of posted workers
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in finding a job with the user undertaker (as meant in the directive 96/71 EEG).
Despite the fact that the legislature, during the parliamentary process, introduced
the standard of unreasonable unfairness, the solution by the Dutch Supreme Court
(Hoge Raad der Nederlanden) was eventually found in the unfair disadvantage of
the non-competition clause (article 7:653 (3) (b) of the Dutch Civil Code). Also the
handing over of regulations as part of staff regulations incites to apply the legis-
lation of the adhesion contracts. The judicial solution was eventually found in the
legally reasonable attitude of the employer and the consent of the employee with
the lease arrangement. As last example of the attitude of obliged evasion and shilly-
shally on the mutual interest of consumer rights and labour law, mention can be
made of the loan by the employer to his employee (or vice versa): no real step
forward has been made on taking into account the opportunities created under the
European Directive 2008/48 on credit agreements.

Literature on the account of the impeded applicability is not quite hopeful. Most
writers support the arguments being used by the Dutch government on behalf of
the exclusion of labour law out of the legal provisions on standard form contracts.

The nine arguments for excluding
The Dutch government used nine pivotal arguments for the exclusion of the
individual and collective agreement. Most objections turn against the applicability
of the regulation of contracts of adhesion on the collective agreement. Only a few
objections focus on the individual employment contract. The main argument at
that last subject is that the arrangement of the individual employment contract
in the civil code is detailed and comprehensive to the extent that mandatory law
to the protection of the scheme of the adhesionary terms and conditions in the
employment contract is hardly required. Moreover, the employment contract mainly
contains core terms, like wages, holidays and working time, and merely in part of
deviations from the provisions of the legislation. And also the individual employ-
ment contracts typically contain concise content, if there is no collective labour
agreement applicable. In the field of the collective labour agreements, the Dutch
government sees objections in the way article 14, of the General Law on the col-
lective labour agreement, functions, causing inequality between unionized and non-
unionized workers. Furthermore the government predicts a unforeseen corollary of
the extension of provisions of a collective labour agreement and the procedure at the
Court of Justice in The Hague, in which labour unions and employer leagues claim
declaratory judgement on an alleged unreasonable unfairness of adhesionary terms
and conditions.

Validity of the arguments
In reference to the individual employment contract, it is found that the arrange-
ment of the individual employment contract in the BW (and beyond) contains a
considerable amount of mandatory law and, in addition, much semi-mandatory as
well as directory law, in the form of completely free topics, semi-directory and
threequarter to five-eights coercive provisions.
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With regard of the said questionable eagerness of trade unions in proceedings and
litigation, there are several indications that trade unions do not suddenly initiate
or take part in an increasing number of proceedings and litigation, in case the
opportunity would be provided to them to use the collective proceedings for a decla-
ration of law concerning unreasonably onerous terms and conditions.

The question is, however, whether the applicability of the provisions of the legisla-
tion of the general terms and conditions on employment law has an added value.
The possibility cannot be excluded that labour law has solved the lack of the applica-
bility of the regulation of terms and conditions independently. One example would
be the influence of the demand of a document in written form as condition of sub-
sistence for a non-competition clause, a subsequent penalty clause and a unilateral
change clause because of urgent entrepreneurial circumstances. It should be noted,
however, that the importance of the employees protection through formality (such
as the demand of a form in writing) and through content, are fused considerably in
Dutch labour law. In addition, a real protection, such as the special obligation of the
employer to make inquiries into the employers intentions, on the verge of reaching
agreement between employer and employee, for example, about resignation by the
employee, but also in regard of approval with deterioration of working conditions.
Both maxims do not fit into the way in which the provisions regarding adhesion
contracts deals with the handing over of the terms and with the protection of the
consumer against the content of the adhesionary terms.

A prime changer-over example
In principle, under German law and uniquely in Europe, the legislation on adhesionary
terms is applicable on both individual and collective agreements. In paragraphs 305-
310 of the Civil Code (BGB), the employee is considered a consumer, in the sense of a
person not acting businesslike or professionally. A one-time use to apply the terms
of a adhesionary labour contract also includes applicability. Furthermore a hand-
over is not necessary and the principle of transparency, including the prohibition of
surprise and the commandment of clarity, plays a major role. The key terms, such as
wages, are being recognized as clauses exempted from the gauge of unreasonable
unfairness, but there are exceptions. The unfair disavantage norm leads to an interes-
ting development. The impact of the specific clauses prohibited in §§ 308 and 309
BGB is relatively insignificant for the employment law. German labour law further
knows the would-be touch of the taking into account of characteristic features
of the employment contract Also, the sanction of disapplication of an unfair term
and the “validity preserving reduction” and the filling of gaps by the court are of
interest.

In the eyes of the German legislature collective labour agreements and agreements
with the works council deserve a special treatment in the legislation of general
conditions. Collective agreements are negotiated by parties at an equal level with
equal rights and know the constitutional guarantees of § 9 paragraph 3 of the German
Constitution. It does not fit the test of undue prejudice or unreasonably onerous
terms, because it intervenes too hard in the system of the autonomy of the collective
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agreement parties. This should not be undermined and thwarted. In the case of
the static, small dynamic and large dynamic incorporation clauses a subtle policy is
conducted in Germany.

Towards a labour law being influenced by the provisions of adhesionary
contracts?
This thesis argues that a worker is to be considered as a consumer under Dutch law
and that a handover of general conditions does not need not be made to the employee.
The principle of transparency can play a major role, in view of the development of
the jurisprudence of the European Court of Justice regarding the EU Directive 93/13
on unfair terms. Especially this principle has led to a interesting development on
the terms of the need of making inquiries into the employer’s wish to unilaterally
make changes in working conditions, further on working hours and working time
and eventually the termination agreement. This also applies to the specific and
particular clauses, as there are the non-competition clause and unilateral amend-
ment clause, the confidentiality clause, the ancillary activities clause, the tuition
imbursement clause and the penalty clause.

The collective agreement
Regarding the collective agreement it is advocated exempting them from the
influence of the legislation of adhesionary contracts. It is also advocated, as to a
possibly growing competence of trade unions and employers’ organizations, not to
open the special arrangement of the collective proceedings by legal entities to promote
the interests of consumers in respect of terms and conditions in their objective.

Final conclusion
The final conclusion to be drawn is that many of the arguments used by the govern-
ment 30 years ago for the exclusion of the individual and collective labor legislation
of the General Conditions, have lost their validity and need adjustment. An opening
of the legal provisions of the adhesionary contracts to the individual and, to an much
lesser extent, collective labor agreement, aimed at a development of the latter to be
carefully affected, is required.
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BIJLAGE (§§ 305-310 BGB)

Abschnitt 2. Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allge-
meine Geschäftsbedingungen

§ 305 BGB Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag (1)
(1) 1 Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen
vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der
anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. 2 Gleichgültig ist, ob die
Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in
die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in
welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. 3 Allgemeine
Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen
den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags,
wenn der Verwender bei Vertragsschluss

1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis
wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkei-
ten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf
sie hinweist und

2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die
auch eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Ver-
tragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, und
wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.

(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften die
Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in
Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren.

§ 305a BGB Einbeziehung in besonderen Fällen (1) Auch ohne Einhaltung der in
§ 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Erfordernisse werden einbezogen, wenn die
andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist, 1. die mit Genehmigung
der zuständigen Verkehrsbehörde oder auf Grund von internationalen Überein-
kommen erlassenen Tarife und Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen und
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die nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungs-
bedingungen der Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr in
den Beförderungsvertrag,

2. (M) die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-
kation, Post und Eisenbahnen (2) Regulierungsbehörde für Telekommunikation und
Post veröffentlichten und in den Geschäftsstellen des Verwenders bereitgehaltenen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen a. in Beförderungsverträge, die außerhalb von
Geschäftsräumen durch den Einwurf von Postsendungen in Briefkästen abgeschlos-
sen werden, b. in Verträge über Telekommunikations-, Informations- und andere
Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln und
während der Erbringung einer Telekommunikationsdienstleistung in einem Mal
erbracht werden, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der anderen Vertrags-
partei nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten vor dem Vertragsschluss
zugänglich gemacht werden können.

§ 305b BGB Vorrang der Individualabrede. Individuelle Vertragsabreden haben
Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 305c BGB Überraschende und mehrdeutige Klauseln (1) Bestimmungen in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach
dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Ver-
tragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht
Vertragsbestandteil. (2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen gehen zu Lasten des Verwenders.

§ 306 BGB Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit (1) Sind
Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil
geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. (2) Soweit
die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, rich-
tet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften. (3) Der Vertrag
ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der nach
Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei
darstellen würde.

§ 306a BGB Umgehungsverbot Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch
Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

§ 307 BGB Inhaltskontrolle (1) 1 Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den
Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. 2 Eine unangemessene
Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und
verständlich ist. (2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen,
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wenn eine Bestimmung 1.mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Rege-
lung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder 2.wesentliche Rechte
oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass
die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist.

(3) 1 Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur für Bestimmungen in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende
oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. 2 Andere Bestimmungen
können nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein.

§ 308 BGB Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit (1) In Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam 1. (Annahme- und Leistungs-
frist) eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder
nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines
Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält; ausgenommen hiervon
ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufsfrist nach § 355 Absatz 1 und
2 (4) zu leisten; 2. (Nachfrist) eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für
die von ihm zu bewirkende Leistung abweichend von Rechtsvorschriften eine unan-
gemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte Nachfrist vorbehält; 3. (Rück-
trittsvorbehalt) adie Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne sachlich
gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen Grund von seiner Leistungspflicht
zu lösen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse; 4. (Änderungsvorbehalt) die
Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu ändern
oder von ihr abzuweichen, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abwei-
chung unter Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für den anderen Ver-
tragsteil zumutbar ist; 5. (Fingierte Erklärungen) eine Bestimmung, wonach eine
Erklärung des Vertragspartners des Verwenders bei Vornahme oder Unterlassung
einer bestimmten Handlung als von ihm abgegeben oder nicht abgegeben gilt,
es sei denn, dass a. dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe einer
ausdrücklichen Erklärung eingeräumt ist und b.der Verwender sich verpflichtet,
den Vertragspartner bei Beginn der Frist auf die vorgesehene Bedeutung seines
Verhaltens besonders hinzuweisen; (2) 6. (Fiktion des Zugangs) eine Bestimmung,
die vorsieht, dass eine Erklärung des Verwenders von besonderer Bedeutung dem
anderen Vertragsteil als zugegangen gilt; 7. (Abwicklung von Verträgen) eine Bestim-
mung, nach der der Verwender für den Fall, dass eine Vertragspartei vom Vertrag
zurücktritt oder den Vertrag kündigt, a. eine unangemessen hohe Vergütung für die
Nutzung oder den Gebrauch einer Sache oder eines Rechts oder für erbrachte
Leistungen oder b. einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen verlan-
gen kann; 8. (Nichtverfügbarkeit der Leistung) die nach Nummer 3 zulässige Ver-
einbarung eines Vorbehalts des Verwenders, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung
des Vertrags bei Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen, wenn sich der Verwender
nicht verpflichtet,a.den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit
zu informieren und b. Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstat-
ten.
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§ 309 BGB Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit. Auch soweit eine Abwei-
chung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen unwirksam 1. (Kurzfristige Preiserhöhungen) eine Bestimmung, welche
die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier
Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei
Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder
erbracht werden; 2. (Leistungsverweigerungsrechte) eine Bestimmung, durch die a.
das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des Verwenders nach
§ 320 zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt wird oder b. ein dem Vertragspart-
ner des Verwenders zustehendes Zurückbehaltungsrecht, soweit es auf demselben
Vertragsverhältnis beruht, ausgeschlossen oder eingeschränkt, insbesondere von
der Anerkennung von Mängeln durch den Verwender abhängig gemacht wird;
3. (Aufrechnungsverbot) eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Ver-
wenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderung aufzurechnen; 4. (Mahnung, Fristsetzung) eine Bestimmung,
durch die der Verwender von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den
anderen Vertragsteil zu mahnen oder ihm eine Frist für die Leistung oder Nacherfül-
lung zu setzen; 5. (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen) die Vereinbarung
eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz oder Ersatz
einer Wertminderung, wenn a. die Pauschale den in den geregelten Fällen nach
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die gewöhnlich
eintretende Wertminderung übersteigt oder b. dem anderen Vertragsteil nicht
ausdrücklich der Nachweis gestattet wird, ein Schaden oder eine Wertminderung
sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale;
6. (Vertragsstrafe) eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der
Nichtabnahme oder verspäteten Abnahme der Leistung, des Zahlungsverzugs oder
für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, Zahlung einer Vertrags-
strafe versprochen wird; 7. (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper,
Gesundheit und bei grobem Verschulden) a. (Verletzung von Leben, Körper,
Gesundheit) ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht-
verletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders
beruhen; b. (Grobes Verschulden) ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung
für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders
oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; die Buchstaben a
und b gelten nicht für Haftungsbeschränkungen in den nach Maßgabe des Perso-
nenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen und Tarifvor-
schriften der Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit
sie nicht zum Nachteil des Fahrgastes von der Verordnung über die Allgemeinen
Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linien-
verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27 Februar 1970 abweichen; Buchstabe b gilt nicht
für Haftungsbeschränkungen für staatlich genehmigte Lotterie- oder Ausspielverträge;

Bijlage (§§ 305-310 BGB)

346



8. (Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung) a. (Ausschluss des Rechts, sich
vom Vertrag zu lösen) eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertreten-
den, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werks bestehenden Pflichtver-
letzung das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag zu lösen, ausschließt
oder einschränkt; dies gilt nicht für die in der Nummer 7 bezeichneten Beförderungs-
bedingungen und Tarifvorschriften unter den dort genannten Voraussetzungen; b.
(Mängel) eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu hergestell-
ter Sachen und über Werkleistungen aa) (Ausschluss und Verweisung auf Dritte) die
Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt oder bezüglich
einzelner Teile ausgeschlossen, auf die Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte
beschränkt oder von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig
gemacht werden; bb) Beschränkung auf Nacherfüllung) die Ansprüche gegen den
Verwender insgesamt oder bezüglich einzelner Teile auf ein Recht auf Nacherfüllung
beschränkt werden, sofern dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich das Recht
vorbehalten wird, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht
eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag
zurückzutreten; cc) (Aufwendungen bei Nacherfüllung) die Verpflichtung des Ver-
wenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum Zwecke der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten, zu tragen; dd) (Vorenthalten der Nacherfüllung) der Verwender die Nacher-
füllung von der vorherigen Zahlung des vollständigen Entgelts oder eines unter
Berücksichtigung des Mangels unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts abhängig
macht; ee) (Ausschlussfrist für Mängelanzeige) der Verwender dem anderen Vertrags-
teil für die Anzeige nicht offensichtlicher Mängel eine Ausschlussfrist setzt, die kürzer
ist als die nach dem Doppelbuchstaben ff zulässige Frist; ff) (Erleichterung der
Verjährung) die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines
Mangels in den Fällen des § 438 Abs.1 Nr.2 und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 erleichtert
oder in den sonstigen Fällen eine weniger als ein Jahr betragende Verjährungsfrist
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn erreicht wird; 9. (Laufzeit bei Dauer-
schuldverhältnissen) bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung
von Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen
durch den Verwender zum Gegenstand hat, a. eine den anderen Vertragsteil länger
als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags, b. eine den anderen Vertragsteil bin-
dende stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als
ein Jahr oder c. zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist als
dreiMonate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten
Vertragsdauer; dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig
verkaufter Sachen, für Versicherungsverträge sowie für Verträge zwischen den Inha-
bern urheberrechtlicher Rechte und Ansprüche und Verwertungsgesellschaften im
Sinne des Gesetzes über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten; 10. (Wechsel des Vertragspartners) eine Bestimmung, wonach bei
Kauf-, Darlehns-, Dienst- oder Werkverträgen (1) ein Dritter anstelle des Verwenders
in die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten
kann, es sei denn, in der Bestimmung wird a.der Dritte namentlich bezeichnet oder
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b. dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Vertrag zu lösen;
11. (Haftung des Abschlussvertreters) eine Bestimmung, durch die der Verwender
einem Vertreter, der den Vertrag für den anderen Vertragsteil abschließt, a.ohne
hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine eigene Haftung oder
Einstandspflicht oder b.im Fall vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinausge-
hende Haftung auferlegt; 12. (Beweislast) eine Bestimmung, durch die der Ver-
wender die Beweislast zum Nachteil des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere
indem er a. diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungs-
bereich des Verwenders liegen, oder b.den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen
bestätigen lässt; Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert
unterschrieben oder mit einer gesonderten qualifizierten elektronischen Signatur
versehen sind; 13. (Form von Anzeigen und Erklärungen) eine Bestimmung, durch
die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten gegenüber
abzugeben sind, an eine strengere Form als die Schriftform oder an besondere
Zugangserfordernisse gebunden werden.

§ 310 BGB Anwendungsbereich (1) § 305 Abs.2 und 3 und die §§ 308 und 309
finden keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber
einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. 2 § 307 Abs.1 und 2
findet in den Fällen des Satzes 1 auch insoweit Anwendung, als dies zur Unwirk-
samkeit von in den §§ 308 und 309 genannten Vertragsbestimmungen führt; auf
die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche ist angemessen
Rücksicht zu nehmen. 3 In den Fällen des Satzes 1 findet § 307 Abs.1 und 2 auf
Verträge, in die die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B)
in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung ohne inhalt-
liche Abweichungen insgesamt einbezogen ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle
einzelner Bestimmungen keine Anwendung (2).

(2) 1 Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge der Elektrizitäts-,
Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgungsunternehmen über die Versorgung von
Sonderabnehmern mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser aus dem
Versorgungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der Abneh-
mer von Verordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von Tarif-
kunden mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme undWasser abweichen. 2 Satz 1 gilt
entsprechend für Verträge über die Entsorgung von Abwasser.

(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (Verbrau-
cherverträge) finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit folgenden Maßgaben
Anwendung:

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei
denn, dass sie durch den Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden;
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2. § 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 dieses Gesetzes sowie Artikel 46b (3)
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche finden auf vorformulierte
Vertragsbedingungen auch dann Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen Ver-
wendung bestimmt sind und soweit der Verbraucher auf Grund der Vorformulierung
auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte;

3. bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 und 2
sind auch die den Vertragsschluss begleitenden Umstände zu berücksichtigen.

(4) 1 Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei Verträgen auf dem Gebiet des Erb-,
Familien- und Gesellschaftsrechts sowie auf Tarifverträge, Betriebs- und Dienstver-
einbarungen. 2 Bei der Anwendung auf Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht
geltenden Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen; § 305 Abs. 2 und 3 ist
nicht anzuwenden. 3 Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen stehen
Rechtsvorschriften im Sinne von § 307 Abs. 3 gleich.
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BAG 30 augustus 2000, NZA 2001, 510
BAG 13 december 2000 – 10 AZR 168/00 – AP BGB § 241 Nr 2 = NZA 2001, 723
BAG (Senat) 26 juni 2001 – 9 AZR 343/00 – EzA § 611
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BAG 21 november 2001 – 5 AZR 158/00 – AP BGB § 611 Ausbildungsbeihilfe
Nr. 31 = NZA 2002, 251
BAG 17 april 2002, NZA 2002, p. 1096
BAG 5 september 2002 – 8AZR 702/01 -AP BGB § 308 Nr. 1
BAG 7 maart 2002, BB 2002, 2070 en m.n. 2071
BAG 16 januari 2003, NZA 2003, 607
BAG 23 mei 2003 NZA 2003, 1207
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BAG 9 september 2003 – 9 AZR 574/02 – AP BGB § 611 Sachbezüge Nr. 15 = NZA 2004,
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BAG 5 november 2003, NZA 2005, 64
BAG 27 november 2003, NZA 2004, 597 en BAG 22 april 2004, AP Nr. 27 op § 620 BGB
(Aufhebungsvertrag), NZA 2004, 1295
BAG 4 maart 2004, NZA 2004, 727
BAG 23 september 2004, NZA 2005, 359
BAG 12 januari 2005, 5 AZR 364/04, AP BGB §308 Nr. 1 = NZA 2005, 465
BAG 15 maart 2005, NZA 2005, 682
BAG 21 april 2005 NZA 2005, 1053
BAG 25 mei 2005, 5 AZR 573/04, NJW 2005, 3305
BAG 27 juli 2005, AP BGB § 308 Nr. 2
BAG 27 juli 2005 -7 AZR 486/04 -, AP Nr 6 zu § 307 BGB = NZA 2006, 40
BAG 18 augustus 2005, NZA 2006, 34
BAG 7 december 2005, NZA 2006, 423
BAG 28 maart 2006, NZA 2006, 1112
BAG 11 april 2006, NJW 2006, 3303
BAG 9 mei 2006, NZA 2007, 145
BAG 28 juni 2006 – 10 AZR 407/05 – NZA 2006, 1157
BAG 11 oktober 2006-5 AZR 721/05, NJW 2007, 536
BAG 18 december 2006, NZA 2009, 519
BAG 19 december 2006 – 9 AZR 294/06, NZA 2007, 809
BAG 10 januari 2007, NZA 2007, 384
BAG 13 maart 2007, NZA 2007, 563
BAG 28 juni 2007, NZA 2007, 1049
BAG 8 augustus 2007, NZA 2008, 229
BAG 14 augustus 2007, NZA 2008, 170
BAG 6 september 2007, NZA 2008, 219
BAG 24 oktober 2007, 10 AZR 825/06, NZA 2008, 40 = AP Nr. 32 zu § 307 BGB
BAG 14 november 2007, NZA 2008, 358
BAG 18 maart 2008, 9 AZR 186/07, NZA 2008, 1004
BAG 9 juli 2008, NZA 2008, 1407
BAG 30 juli 2008 – 10 NZR 606/07, NZA 2008, 1173
BAG 27 augustus 2008, NZA 2009, 49
BAG 25 september 2008 – 8 AZR 717/07, DB 2009, 569
BAG 10 december 2008, AP BGB § 307 Nr. 40,Tz 16 = NZA-RR 2009, 576
BAG 18 december 2008, NZA-RR 2009, 519
BAG 28 mei 2009, 8 AZR 896/07, NZA 2009, 1337
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BAG 24 maart 2010, 10 AZR 66/09, NZA 2010, 693
BAG 1 september 2010, 5 AZR 517/09, Rn. 15, AP BGB Nr. 47 zu§ 307 BGB
BAG 18 januari 2012 – 10 AZR 667/10, NZA 2012, 620
BAG 18 januari 2012 – 10 AZR 612/10, NZA 2012, 561
BAG 16 april 2013 – 9 AZR 731/11, NZA 2013, 850

LAG (Landesarbeitsgericht)
LAG Düsseldorf 3 december 1971 -8Sa 418/71 – EzA Art. 12 GG Nr. 6
LAG Stuttgart 28 oktober 1991, LAGE § 77 BetrVG 1952, Nr. 16
LAG Hessen 2 april 1993, 9 Sa 813 91, LAGE § 611, BGB, Direktionsrecht, Nr. 15
LAG Hamm 30 juni 1994, LAGE § 611 BGB, Direktionsrecht Nr. 17
LAG Frankfurt 26 november 1998, LAGE § 626 BGB Nr. 12
LAG Schleswig-Holstein 24 september 2003, NZA-RR 2004, 74
LAG Hamburg 22 juni 2004-1Sa 52/03, n.v., kenbaar uit Thusing Rn. 132
LAG Düsseldorf 13 april 2005, DB 2005, 1463 e.v.
LAG Rheinland-Pfalz 27 april 2006, Az 6 Sa 827/05 n.v. (kenbaar uit Bonin, in
Däubler/Bonin/Deinert, AGB- Kontrolle im Arbeitsrecht, Verlag Franz Vahlen,
München, 2010, p 252, noot 406)
LAG Niedersachsen 2 juli 2007, ArbuR 2008, p.113 e.v.
LAG Düsseldorf 2006, NJW-RR 2007 129 e.v.
LAG Düsseldorf 5 november 2008, AuA 2009, 302 e.v.

OLG (Oberlandesgericht)
OLG Frankfurt/M., NJW 1984, 180
OLG Düsseldorf, BB 1986, 1464
OLG Hamm, ZIP 1986 1547
OLG Stuttgart, ZIP 1987 837
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TREFWOORDENREGISTER

A
Algemene voorwaarden
– en collectieve actie vakbonden en
werkgeversorganisaties 11.2.1; 11.2.2
– en definitie
– en kernbeding 1.10
– en mondeling overeengekomen voorwaarden 1.5
– en niet afzonderlijk onderhandeld 1.6
– en onredelijke bezwarendheid 1.8
– en terhandstelling
– en uitsluiting individuele en collectieve
arbeidsovereenkomst
– en werknemer als gebruiker 5.1; 6.2
Ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen
en de reikwijdte van de ambtshalve toetsing 12.4.1
– en de achtergrond van de ambtshalve toets 12.4.2
– en toetsing van kredieten 12.4.3
Amortiseren (zie studiekostenbeding)
Arbeidsduur 8.7; 8.7.2
Arbeidstijdspatronen 8.7.3; 8.7.5
Arbeidsreglement (zie bedrijfsreglement)
Arbeidsverrichting (recht werknemer op) 7.7
Arbeidsverschaffing (verplichting werkgever tot) 7.7
Arbitrage in het arbeidsrecht 2.3.3

B
Beëindigingsovereenkomst
Beding
– Bewijslastbeding (zie aldaar)
– boetebeding (zie aldaar)
– concurrentiebeding (zie aldaar)
– geheimhouding (zie aldaar)
– nevenwerkzaamheden/nevenarbeid (zie aldaar)
– rescontrebeding (zie peildatumbeding)
– salvatorisch (reddings-) (zie aldaar)
– studiekostenbeding (zie aldaar)
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– verhuiskosten (zie aldaar)
– wijzigingsbeding (eenzijdige wijziging) (zie aldaar)
Bedrijfsreglement 10.38
– en EU-Richtlijn 91/533 10.49
– en onredelijke bezwarendheid 10.51
Bedenktermijn (van de artikelen 7:670b lid 2 BW
en 7:671 lid 1 BW) 5.4
Beëindigingsovereenkomst
– en: arbeidsovereenkomst in de zin van
§ 310 lid 4 BGB 8.8.1
– en kernverplichtingen 8.8.4
– en ongepast benadelend 8.8.5
– en transparantiegebrek 8.8.5; 8.9.1
Belemmeringsverbod gedetacheerde werknemers 2.3.1
Bewijslastbeding 7.5.1.11
Blauwe lijst (bij EU-Richtlijn 93/13) 1.9
Boetebeding 9.5. t/m 9.7
– en geheimhouding 9.7.1.
– en transparantie bij artikel 6:50 BW-boeten 9.4.2; 9.5.2
– en matiging 9.5.3
– en geldingsbehoudende reductie 9.4.3
– en grijze, zwarte en blauwe lijst 9.5.1
Bonus 8.4.2.4; 9.8.1
– en gewijzigde bonus 8.4.2.3
Bornkamp-casus 10.35

C
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
– en packagedeal 10.37.1
– en artikel-14-werknemer 2.4.9; 2.1.8
– en avv en ongelijkheid 11.1.3
– en ongelijkheid 11.1.2
Concurrentiebeding
– en verrassing 9.3.1; 9.3.5
– en “Karenzentschädigung” (kernbeding) 9.3
– en transparantie 9.3.3
Contra proferentem-beginsel 6.30; 2.3.4; 9.3.4

D
Directierecht (zie ook instructiebevoegdheid) 8.2; 8.2.1, 8.2.2

E
Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden 8.4
– en herroepingsbeding 8.4.1.1
– en vrijwilligheidsvoorbehoud 8.4.1.1 t/m 8.4.1.4
– en bedrijfsauto 8.4.2.1
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– en toelage 8.4.2.2
– en gewijzigde bonus 8.4.2.3
EU- Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen 1.4
– en de verhouding tussen de artikelen 6:231 t/m
245 BW en de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke
bedingen 1.4

F
Flexibilisering
– en flexibilisering en wijzigingsrecht van de
werkgever 8.4.2.4
– en toetsing 8.4.2.4.1
– en arbeidsduur 8.5.2

G
Geheimhouding(sbeding) 9.6.; 9.7
– en rol strafrecht 9.6; 9.7
– en zwijgen over hoogte eigen loon 9.6.1
Getrouwheidspremie 9.8.2
Goed-werkgeverschap
– en goed-werkgeverschap beter
ontwikkelingsgereedschap? 12.3
Goed-werknemerschap
– en: goed-werknemerschap en goed-werkgeverschap
en de EU-Richtlijn 93/13 inzake oneerlijke bedingen 12.2
– en overwerk 8.7.6
– en bonus 11.2
– en nevenwerkzaamheden 9.10.3
Gratificatie 9.8.1
Grijze lijst 7.5 t/m 7.7

I
Incorporatiebeding
– en afspraken met de ondernemingsraad 10.27; 10.37
– en beëindigde cao 10.15; 10.25
– en deelcomplexen 10.17
– en duidelijke en begrijpelijke verwijzing 10.22; 10.24; 10.26
– en een van twee cao’s in de onderneming 10.14
– en eenzijdige wijzigingsbeding 10.29
– en meervoudige verwijzing 10.26.2
– statisch, klein-dynamisch of groot-dynamisch 10.8; 10.24
– en staffelverwijzingen 10.26.1
– en uitleg 10.32.3
– en Parkwood 10.32.3
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– en Werhofer 10.32.2
– en transparantie 10.22; 10.24; 10.26
– en verrassend 10.21
Individuele arbeidsovereenkomst
– en nog slechts marginaal? 2.4.7
– en vrijwel geheel dwingend recht? 2.4.8
Instructiebevoegdheid (ook wel directierecht) 8.2; 8.2.1, 8.2.2

K
Kastekort
– en afspraken over toekomstige kastekorten 9.14
– en betaling door werkgever van tekortvergoeding 9.14.2

L
Leidinggevenden
– en aparte regeling in medezeggenschap 10.4
Lening
– en de lening van de werkgever aan de werknemer 5.2
– en de lening van de werknemer aan de werkgever 5.3
Leaseauto
– en werknemer als leaseautobedrijder 5.5
– en: leasereglement onderdeel van een
personeelsreglement 2.3.2
Loon 6.17.3
– en nevenafspraken 6.17.4
– en: bij overuren 6.18

M
Machtsevenwicht en cao 10.2
Meervoudige verwijzing ( zie incorporatiebeding)

N
Nevenarbeidsbeding (zie
nevenwerkzaamhedenbeding)
Nevenwerkzaamhedenbeding
– en algemeen verbod 9.10.1; 9.10.2; 9.10.4
– en voorafgaande toestemming 9.10.1; 9.10.2; 9.10.4
– en vooraf informeren 9.10.1; 9.10.2; 9.10.4

O
Ondernemingsraad
– en incorporatie ondernemingsovereenkomst 10.27; 10.39
– en onderhevigheid aan
onredelijke-bezwarendheidstoets 10.27; 10.37
– en doorkruising verschillende overleggen, zoals
met OR 11.2.6
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Onduidelijkheidsverbod (zie transparantie)
Oneerlijke bedingen (zie beding)
Onredelijk bezwarend 1.8, 7.6.1 t/m 7.6.9; 7.7;

9.10.4; 11.1.11; 11.2.5; 11.2.8
Ontslag en algemene voorwaarden
– en kernbeding 6.17.1
– en wijzigingsontslag 8.4.2.1
– en veranderingsontslag 8.4.2.1
– en proeftijdbeding 6.17.2
Overuren/ overwerk 8.7.4; 8.7.6

P
Paradigma
– en nieuwe paradigmatische pijler? 12.5
Peildatum(beding) 9.8

R
Reglement (zie bedrijfsreglement)
Rescontredagen (zie peildatumbedingen)
Retentiepremie (zie getrouwheidspremie)
Richtlijn 93/13 (zie EU-Richtlijn)
Risicoverdeling 8.3.; 8.3.1

S
Salvatorische bedingen 6.50
Sanctie op onredelijke bezwarendheid 6.46
Schriftelijkheidsvereiste
– bij concurrentiebeding 2.1.10; 3.2.2
– bij eenzijdige wijzigingsbeding 2.1.10; 3.2.2
Sociaal Economische Raad (SER) 2.3.3
Staffelverwijzing (zie incorporatiebeding)
Studiekostenbeding
– en amortiseren investering in werknemer 9.2
– en duidelijke uiteenzetting 4.3.1
– en onduidelijke bewoordingen 4.3.2
– en de voor de werknemer gunstigste regeling 4.3.4
– en financieel voordeel 9.2.1
– en billike comensatie 9.2.2
– en bindingsintesiteit 9.2.3
– en invloed van wijze van eindiging arbeidsrelatie 9.2.4.
– en invloed niet afmaken studie 9.2.5
– geldlening als terugbetalingsverplichtingsvorm 9.2.9
– en verschil in soorten studiekostenbedingen 9.2.11
Synallagma (wederkerigheidsverhouding) 8.4.1.4; 9.8
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T
Terhandstelling
– en niet in arbeidsrecht 6.9; 7.1; 7.2
Transparantiebeginsel
– en gebod van begrijpelijkheid 6.31.1
– en gebod van bepaaldheid 6.31.3
– en verbod van misleiding 6.31.2
– en inhoud van de toets op transparantie 6.31.8
– en de verhouding tot onbillijke benadeling 6.32
– en: bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst 6.33
– en: bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 6.34
– en uitleg 6.35
– en grenzen aan het transparantiebeginsel 6.36

U
Uitleg
– en incorporatiebeding (zie incorporatiebeding)
– en studuieksiotenbeidng (zie studiekostenbeding)
– en Haviltexen 4.3.8; 4.4
Uitsluiting van het individuele en collectieve
arbeidsrecht van de wettelijke regeling van de
algemene voorwaarden 1.2; 11.1
– en algehele uitsluiting? 2
– en regelend of dwingend recht 1.14

V
Vakbonden
– en “regimechange” 12.5
– en collectieve actie in de zin van
artikel 6:240 e.v. BW 12.8
– en toelating tot cao-onderhandelingen 2.4.2
– en collectieve procedures over algemene
voorwaarden 2.4.3
– en andere geschikte middelen dan een procedure
ex artikel 6:240 BW 2.4.4
– en rol van vakbonden overgenomen? 2.4.5
– Hebben vakbonden een procedeerlust? 2.4.6
Verhuiskostenbeding 9.13
Verjaringstermijn 9.12
Vernietigbaarheid
– en onredelijk bezwarende bedingen en cao 11.1.1
Vernietiging
– en geldingsbehoudende reductie 6.47
– en leemteopvulling 6.48
– en hardheid 6.49
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Verrassend 6.10
– en objectief ongewoon 6.11
– en subjectief verrassend 6.12
Vertrouwelijkheid (zie geheimhouding)
Vervaltermijn 9.12

W
Wederkerigheidsverhouding (zie synallagma)
Werknemer als “consument” 5.1; 6.2
Werkgeversorganisaties
– en “regimechange” 12.6
– en collectieve actie in de zin van 6:240 e.v. BW 12.8

Z
Zwarte lijst 7.5 t/m 7.7
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ALFABETISCHE LIJST VAN DUITSE TREFWOORDEN DIE
VOORKOMEN IN PARAGRAFEN 6, 7, 8, 9 EN 10

Anwendungsbereich (§ 310 BGB)
Arbeitszeit
Aufhebungsvertrag
Ausbildungskosten
Benachteiligung (= unangemessene Benachteiligung)
Besonderkeiten (die im Arbeitsrecht geltenden) (§ 310, Abs. 4 BGB)
Direktionsrecht
Ergänzende Vertragsauslegung (§ 306 BGB)
Fortbildungs- und Ausbildungskosten
Freiwilligkeitsvorbehalt
Geltungserhaltende Reduktion
Gratifikationen
Inhaltskontrolle
Intransparanz (§ 307 BGB)
Kernbereich
Klar und verständlich (§ 307 BGB)
Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit
Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit
Mankoabrede
Nachweisgesetz
Pauschalierung (§ 309 Nr. 5 BGB)
Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit
Rückzahlklauseln
Salvatorische Klauseln
Tendenzunternehmer
Transparenzgebot
Überraschende Klauseln
Umgehungsverbot (§ 306a BGB)
Umzugskosten
Unangemessene Benachteiligung
Unwirksamkeit (§ 306 BGB)
Vertragsstrafe (§ 309 Nr. 6 BGB)
Vorrang der Individualabrede
Wettbewerbsverbot
Widerrufsvorbehalt
Widerspruchsrecht
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