
Wijziging van arbeidsvoor-
waarden: eindelijk fair play?  

A.R. (Ruben) Houweling 



Poll: Op grond van Stoof/Mammoet en/of 613 mag ik als 

zwaar getroffen werkgever vakantiedagen aanwijzen 

a) Jazeker; 

 

b) Ja, maar alleen bovenwettelijke dagen; 

 

c) Nee, er is sprake van een redelijk voorstel noch zwaarwichtig 

belang 

 

d) … eeuuhh… daar gaat dit webinar toch niet over?!?! 



Poll: Klussen aan mijn Stoomwalsmachine buiten 

werktijd op de werkplek, is: 

a) Een arbeidsvoorwaarde; 

 

b) Geen arbeidsvoorwaarde; 

 

c) Een heel bijzondere hobby… maar heeft niets met Arbeidsrecht 

van doen; 

 

d) Anders, namelijk… 



Wijziging van arbeidsvoorwaarden 

Hof Den Haag 11 augustus 2015, 

ECLI:NL:GHDHA:2015:2117 



Wijziging van arbeidsvoorwaarden 

FNV/Pontmeyer HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:976 
 

 

De vraag wanneer uit een door de werkgever jegens de 

werknemer gedurende een bepaalde tijd gevolgde 

gedragslijn voortvloeit dat sprake is van een tussen partijen 

geldende (de arbeidsovereenkomst aanvullende) 

arbeidsvoorwaarde, laat zich niet in algemene zin 

beantwoorden. Het komt aan op de zin die partijen aan 

elkaars gedragingen (en in verband daarmee staande 

verklaringen) hebben toegekend en in de gegeven 

omstandigheden daaraan redelijkerwijs mochten 

toekennen.  
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FNV/PontMeyer 

In dit verband komt betekenis toe aan gezichtspunten als  

• (1) de inhoud van de gedragslijn,  

• (2) de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer 

jegens elkaar innemen,  

• (3) de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn 

heeft gevolgd,  

• (4) hetgeen de werkgever en de werknemer in verband met deze gedragslijn jegens elkaar 

hebben verklaard of juist niet hebben verklaard,  

• (5) de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de 

gedragslijn voortvloeien, en  

• (6) de aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd. 
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• Uitleg (Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:811) 

• Overeenstemming 

• CAO 

• Eenzijdig 

• 660/610 

• 613 

• 611 

• 6:248/6:258 

Wijzigingsmodaliteiten 
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• Contractuele leer 

 

 

 

 

•  Institutionele leer 

(Eenzijdige) wijziging van de ao 
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Stoof/Mammoet (611-werkgever) 

• Stoof/Mammoet 
• Gewijzigde omstandigheden op het werk die aanleiding geven tot… 
• Redelijk voorstel werkgever (gezichtspunten) 
• Tenzij aanvaarding in redelijkheid niet van de werknemer kan worden 

gevergd (gezichtspunten) 
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…maar eenzijdig of overeenstemming?  

• (r.o. 3.3 slot) Dergelijke gevallen [artikel 7:613 BW, ARH] verschillen van het 

onderhavige geval doordat de werknemer bij het ontbreken van het bedoelde 

beding in beginsel niet is gehouden voorstellen van de werkgever tot wijziging 

van de arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Daarover moet tussen hen 

overeenstemming worden bereikt, in verband waarmee de voor de werkgever 

en de werknemer over en weer uit art. 7:611 BW voortvloeiende verplichtingen 

van belang zijn. 
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En een werknemer… 7:611 BW?  

• HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734 (Xella) 

• Omgekeerde Stoof is onzin…, want… 

 

 

• HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:283 (Victoria) 

• Of de werkgever op grond van goed werkgeverschap in de zin van 

artikel 7:611 BW gehouden is in te stemmen met het wijzigingsvoorstel van 

de werknemer, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle 

omstandigheden van het geval, waaronder de aard en inhoud van de 

overeengekomen werkzaamheden, de aan het voorstel van de werknemer 

ten grondslag liggende omstandigheden en de omstandigheden binnen het 

bedrijf van de werkgever. 
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http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0005290/article=611


Een systematisch overzicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individueel? Collectief? 

(Wg) - Stoof/Mammoet 
Gewijzigde omstandigheden op het werk 
Redelijk voorstel werkgever 
Tenzij aanvaarding in redelijkheid niet van 
de werknemer kan worden gevergd 
(overeenstemming) 

7:611 BW 

7:613 BW 
6:248 BW 

Onaanvaard-

baarheids-

toets 

Beding?  Geen 

Beding?  

(Wn) – HR 21 februari 
2020 (Victoria) 

Alle 
omstandigheden 
van het geval en 
Wfw 12 



Poll: Zit er wel een verschil in de wijzigingsmodaliteiten?  

a) Ja, 611, 613 en 6:248 BW zijn eigenstandige toetsen 

 

b) Ja, maar geen onderscheid in collectief/individueel 

 

c) Nee, komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer; 

 

d) Anders, namelijk… 



Eenzijdig wijzigingsbeding: art. 7:613 BW 

• Schriftelijk beding (Wegener-arrest) 

• In de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde (eng 

of ruim?) 

• Zwaarwichtig belang 

• Oorspronkelijk tweede lid: vermoeden van zwaarwichtigheid bij 

overeenstemming OR of vakbond 

• Redelijkheid en billijkheid 
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HR 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1864 
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FairPlayCenters… wat was er ook alweer aan de hand?  

• Pensioenregeling wordt met instemming COR gewijzigd van geen eigen 

bijdrage naar uiteindelijk 30% eigen bedrage 

• Eenmalig (maximaal) € 100,= compensatie 

• 590 werknemers, slechts vijf accepteren de wijziging niet 

• Argumenten FPC:  

• i) door gewijzigd overheidsbeleid en de huidige economische en financiële 

situatie zijn de bedrijfsresultaten sterk onder druk komen te staan;  

• ii) verslechterde bedrijfsresultaten noodzaken tot kostenbeheersing;  

• iii) de pensioenregeling is niet meer van deze tijd en niet marktconform; 

•  iv) de pensioenregeling is zeer kostbaar door de stijging van de 

pensioenpremies als percentage van de salarissom; en  

• v) het doorvoeren van de nieuwe premieverdeling is noodzakelijk om de 

continuïteit van de onderneming te waarborgen.  
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FairPlayCenters: feitenrechters 

• Ktr: vorderingen werknemers afgewezen 

 

• Hof: Slotsom is dat door FPC in onvoldoende mate is onderbouwd dat de 

door haar aangevoerde redenen, elk voor zich en in onderling verband 

gezien, een zwaarwichtig belang opleveren in de zin van art. 7:613 BW. 

(rov. 3.15) 

• Het bestaan van een zwaarwichtig belang volgt niet reeds uit de 

instemming van de OR met de wijziging van de arbeidsvoorwaarde. Bij 

eenzijdige wijziging van een primaire arbeidsvoorwaarde zoals de 

onderhavige – FPC vraagt in feite om een loonoffer van de werknemers 

– moet de werkgever, ook als de OR heeft ingestemd met de wijziging 

van de arbeidsvoorwaarde, onverminderd aantonen dat daartoe een 

zwaarwichtig belang bestaat. (rov. 3.16) 
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FairPlayCenters: cassatieklacht 

• Onderdeel 1 van het middel klaagt dat het hof heeft miskend dat bij de toepassing van 

art. 7:613 BW de aanwezigheid van een zwaarwichtig belang dient te worden 

onderzocht door het belang van de werkgever bij de wijziging van een 

arbeidsvoorwaarde af te wegen tegen het belang van de werknemer bij ongewijzigd 

voortbestaan van de betreffende arbeidsvoorwaarde, om aldus vast te stellen of het 

belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor het 

belang van de werkgever moet wijken, en dat bij dat onderzoek alle omstandigheden 

van het geval moeten worden betrokken. Het hof heeft ten onrechte geoordeeld dat aan 

een belangenafweging niet wordt toegekomen, omdat er geen zwaarwichtig belang (in 

absolute zin) bestaat. De onderdelen 2 en 3 voegen daaraan toe dat het hof had 

moeten meewegen dat de GOR met de wijziging heeft ingestemd en dat het overgrote 

deel van de werknemers niet tegen de wijziging is opgekomen. 
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FairPlayCenters: absoluut of relatief?  

• 3.1.2 (…) Het doel van deze bepaling is om aan werknemers een 

adequaat niveau van bescherming tegen eenzijdige wijziging van 

arbeidsvoorwaarden te bieden, maar gelijktijdig rekening te houden met 

het belang van werkgevers om arbeidsvoorwaarden te kunnen ordenen. 

19 



FairPlayCenters: …relatief  

3.1.3 (…) de rechter [moet] – met inachtneming van alle omstandigheden van 

het geval –beoordelen of het belang van de werkgever bij wijziging van de 

arbeidsvoorwaarde, ten opzichte van het belang van de werknemer bij 

ongewijzigde instandhouding van de arbeidsvoorwaarde, zodanig zwaarwichtig 

is, dat het belang van de werknemer op gronden van redelijkheid en billijkheid 

moet wijken voor het belang van de werkgever. Het gaat bij de toepassing van 

art. 7:613 BW dus om een belangenafweging, waarbij geldt dat een 

arbeidsovereenkomst alleen ten nadele van de werknemer kan worden 

gewijzigd indien voldoende zwaarwegende belangen aan de zijde van de 

werkgever dat rechtvaardigen. Bij deze belangenafweging wordt het in het 

gegeven geval voor het doorvoeren van de wijziging vereiste gewicht van de 

belangen van de werkgever mede bepaald door het gewicht van de belangen 

van de werknemer die daartegenover staan. 
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FairPlayCenters: …loonoffers zijn ‘heavy’  

3.1.4 (…) Daarmee ligt in het oordeel van het hof besloten dat het belang 

van FPC als werkgever bij de wijziging van de onderhavige 

arbeidsvoorwaarde, afgezet tegen het belang van de werknemers bij 

ongewijzigde instandhouding van de arbeidsvoorwaarde, niet zodanig 

zwaarwichtig is, dat het belang van de werknemers, van wie een ‘loonoffer’ 

wordt verlangd, op gronden van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor 

het belang van de werkgever. Het hof heeft daarbij grote betekenis 

toegekend aan zijn – in cassatie niet bestreden – oordeel dat voor het 

loonoffer geen bedrijfseconomische noodzaak bestaat. Het hof heeft de 

hiervoor in 3.1.3 vermelde maatstaf dus niet miskend. 
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Poll: Eenzijdig wijzigen ex art. 7:613 BW na Fair Play, is… 

a) Nog steeds een onmogelijke opgave voor de werkgever; 

 

b) Iets makkelijker geworden voor werkgevers; 

 

c) Afhankelijk van de omstandigheden van het geval mogelijk; 

 

d) Anders namelijk…  
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FairPlayCenters deel II – HR 17 januari 2020 

ECLI:NL:HR:2020:72 

Want… was de HR niet wat vergeten? “De onderdelen 2 en 3 voegen 

daaraan toe dat het hof had moeten meewegen dat de GOR met de 

wijziging heeft ingestemd en dat het overgrote deel van de werknemers 

niet tegen de wijziging is opgekomen.” 

 

Herstel 31/32 Rv: “Fair Play c.s. hebben aan dit verzoek onder meer ten 

grondslag gelegd dat het voor de praktijk belangrijk is te weten welke 

betekenis de instemming van de ondernemingsraad heeft voor het 

antwoord op de vraag of sprake is van een zwaarwichtig belang in de zin 

van art. 7:613 BW.” 
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FairPlayCenters deel II – HR 17 januari 2020 

ECLI:NL:HR:2020:72 

Oordeel HR: In de aangehaalde overwegingen ligt de verwerping besloten 

van de genoemde klacht van de onderdelen 2 en 3 van de 

cassatiemiddelen, te weten dat het hof had moeten meewegen dat de 

GOR met de wijziging heeft ingestemd en dat het overgrote deel van de 

werknemers niet tegen de wijziging is opgekomen. Uit deze overwegingen 

volgt voorts dat de in de onderdelen genoemde omstandigheden het 

oordeel van het hof niet onbegrijpelijk maken, gegeven de grote betekenis 

die het hof heeft toegekend aan zijn – in cassatie niet bestreden – oordeel 

dat voor het loonoffer geen bedrijfseconomische noodzaak bestond. 
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Opvallend…? Rol (W)OR en 613: Wegener  

HR 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9570 

• Voor zover het onderdeel bepleit dat in een geval als het 

onderhavige met het oog op de bescherming van de rechten en 

belangen van de werknemer die door de wijziging zouden kunnen 

worden aangetast, extra waarborgen voor de toepassing van 

artikel 7:613 BW vereist zijn, kan het niet worden gevolgd, nu die 

bescherming voldoende is verdisconteerd in de maatstaf die deze 

bepaling geeft en bovendien hierdoor wordt geboden dat ingevolge 

het beding wijziging van de winstdelingsregeling is onderworpen 

aan het instemmingsrecht van de centrale ondernemingsraad, 

hetgeen overigens in overeenstemming is met artikel 27 lid 1 

aanhef en onder a WOR. 
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http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0005290/article=613/date=
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=27/date=


Poll: Instemming van het MZ-orgaan is: 

a) Slechts ‘een’ omstandigheid; 

 

b) Een belangrijke omstandigheid; 

 

c) Geen rechtens relevante omstandigheid; 

 

d) Anders namelijk…  
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This is the end…  

… de vorige keer kreeg ik een muziekbon… 

 

Een PontMeyertje…???? 

 

27 


