
Voorwoord 
 
Voor u ligt de twaalfde editie van het 2Workboekje. In dit boekje treft u informatie aan over alle belangrijke arbeidsrechtelijke 
onderwerpen. Het boekje is opgedeeld in 3 hoofdthema’s: 
 Soorten (flexibele) arbeidsrelaties 
 Arbeidsvoorwaarden 
 Ontslag en vergoeding 
 
De theorie, die in dit boekje op een toegankelijke wijze wordt beschreven, wordt aangevuld met zeer veel praktische tips. De 
afgelopen jaren is gebleken dat dit 2Workboekje voor veel van onze relaties een waardevol naslagwerk is bij de beantwoording van 
diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken.  
 
Wij hopen dat ook u uw voordeel kunt doen met dit 2Workboekje!  
 
Februari 2017,  
 
 
2Work Arbeidsjuristen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inhoud van dit boekje is gebaseerd op de stand van zaken en wet- en regelgeving bij het sluiten van de tekst. Mogelijke 
ontwikkelingen en wetswijzigingen die zich daarna hebben voorgedaan kunnen dus tot gevolg hebben dat de tekst geheel of 
gedeeltelijk is achterhaald. Tevens is bij de behandeling van de diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen in dit boekje geen rekening 
gehouden met eventuele afwijkingen van de wet in een van toepassing zijnde CAO.  
 
Hoewel aan de samenstelling van dit 2Workboekje de grootst mogelijke zorg is besteed, kan 2Work Arbeidsjuristen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.  
 
Zonder schriftelijke toestemming van 2Work Arbeidsjuristen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 
 
2Work Arbeidsjuristen is een handelsnaam van de maatschap OpRecht Opleidingen (KvK 65198255). 
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2 ARBEIDSVOORWAARDEN 
 

2.1 KERNBEPALINGEN IN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 

2.1.1 DUUR 
Een arbeidsovereenkomst kan worden overeengekomen voor bepaalde of onbepaalde tijd. Indien in de arbeidsovereenkomst niets 
over de duur wordt bepaald (of er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is), zal er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt in de meeste gevallen door opzegging, met wederzijds 
goedvinden of door ontbinding. Komen partijen overeen dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde termijn wordt aangegaan, 
dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  
 

 
! Sluit altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst, zeker als het een overeenkomst voor bepaalde tijd is. 
 
Indien iemand werkzaamheden verricht zonder enige (schriftelijke) afspraken over de arbeidsduur, zal dit automatisch een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Is dit niet de bedoeling, zorg dan dat iemand pas zijn werkzaamheden aanvangt 
nadat de afspraken over de duur van de overeenkomst zijn vastgelegd, zodat daar geen discussie over kan ontstaan doordat de 
werknemer de arbeidsovereenkomst nooit ondertekend retour heeft gezonden.  
 

 
De termijn van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan zijn: 
 een vooraf vastgelegde bepaalde tijdsduur; 
 de periode dat een andere werknemer tijdelijk afwezig is, bijvoorbeeld wegens ziekte of zwangerschap; 
 de periode van een nader omschreven geheel van werkzaamheden met een duidelijk einde, zoals bijvoorbeeld een bepaalde 

project. 
In alle gevallen dient de einddatum ‘objectief bepaalbaar’ te zijn en mag dus niet afhangen van de wil van één van de partijen. Het 
kan soms raadzaam zijn om bij een duur anders dan tijdsduur aanvullend nog een uiterste datum te vermelden, zodat bij 
bijvoorbeeld langdurige ziekte of projectwerkzaamheden niet de overeenkomst ongewenst lang blijft voortduren. 
  
2.1.2 VERSCHULDIGD LOON 
Het loon dat de werkgever aan de werknemer betaalt, is de tegenprestatie van de door de werknemer verrichte arbeid. De 
wettelijke hoofdregel is nu nog ‘geen arbeid, geen loon’. Daarop zijn twee uitzonderingen waarin, ondanks dat er geen arbeid 
wordt verricht toch loon betaald moet worden. De eerste uitzondering geldt voor de situatie waarin het niet verrichten van de 
arbeid voor rekening van werkgever behoort te komen. De andere uitzondering is de situatie waarin de werknemer als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid de overeengekomen arbeid niet kan verrichten (zie verder paragraaf 2.1.5).  
 
Deze regel zal wijzigen in ‘geen arbeid, wel loon, tenzij het niet verrichten van de overeengekomen arbeid voor rekening van de 
werknemer behoort te komen’. Door deze wijziging zal de werkgever de bewijslast krijgen om aan te tonen dat het niet verrichten 
van de arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit zal in de praktijk lastig kunnen zijn, omdat de risicosfeer van de 
werknemer ook in de privésfeer liggen en deze is niet altijd bekend bij de werkgever dan wel door laatstgenoemde aan te tonen. 
De wijziging zou in 2016 worden doorgevoerd, maar dit is niet gehaald. Het is momenteel onduidelijk wanneer dit alsnog wordt 
doorgevoerd. 
 

 
!  Loondoorbetalingsverplichting is de eerste zes maanden uit te sluiten. 
 
De loondoorbetalingsverplichting in situaties dat er geen arbeid wordt verricht, en de werkgever dus loon door moet betalen, kan 
gedurende de eerste zes maanden van de overeenkomst worden uitgesloten. Dit dient schriftelijk te gebeuren in bijvoorbeeld de 
arbeidsovereenkomst of de CAO. Voor een aantal functies, die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben zijn, kan 
bij CAO de termijn van 6 maanden worden verlengd.  
 
In het kader van de Wet Werk & Zekerheid ontstaat echter ook de mogelijkheid om vanuit de regering voor bepaalde 
bedrijfstakken te bepalen dat het helemaal niet meer mogelijk is om de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten.  
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2.1.3 PROEFTIJD  
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, is het toegestaan en in veel gevallen ook aan te raden een proeftijd overeen te 
komen. Gedurende deze proeftijd kunnen beide partijen met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen.  
Let wel goed op, want de proeftijd is alleen geldig indien aan de volgende vier vereisten wordt voldaan: 
 de proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn; 
 de proeftijd dient schriftelijk te zijn overeengekomen; 
 de wettelijk vastgestelde maximale duur van de proeftijd mag niet worden overschreden; 
 de proeftijd mag in beginsel maar één keer voor dezelfde werknemer, in dezelfde functie worden overeengekomen.  
 
De maximale duur van de proeftijd is twee maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor de bepaalde tijd 
van twee jaar of langer. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar of 
zonder kalenderdatum (gedurende bijvoorbeeld een project of ter vervanging van een ander) mag de proeftijd maximaal één 
maand bedragen. Bij CAO kan de maximum duur van één maand verlengd worden naar twee maanden. Bij een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of korter duurt, mag sinds 1 januari 2015 geen proeftijd worden 
opgenomen. Indien ten onrechte een te lange proeftijd is overeengekomen, bestaat er geheel geen proeftijd, de proeftijd wordt 
dus niet geconverteerd in een geldige periode. Ook een niet door beide partijen ondertekende proeftijd impliceert dat er geen 
schriftelijk overeengekomen proeftijd is. 
 
Niet alleen moet de proeftijd geldig zijn, maar ook mag de reden van opzegging niet onredelijk of bijvoorbeeld discriminerend zijn. 
Is dat wel het geval, dan zal de opzegging vernietigbaar zijn en kan de werknemer een schadevergoeding eisen. 
 

 
! Proeftijd van één of twee maanden te kort? Sluit dan eerst een arbeidsovereenkomst voor (een korte) bepaalde tijd. 
 
Indien het vermoeden bestaat dat een proeftijd van één of twee maanden te kort is om de werknemer goed te kunnen 
beoordelen, sluit dan een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van een aantal maanden.  
 

 
2.1.4 VAKANTIEDAGEN 
Op grond van de wet heeft iedere werknemer recht op een bepaald minimum aantal vakantiedagen met behoud van loon.  
 
Opbouw 
Het wettelijke minimum aantal vakantiedagen op jaarbasis is gelijk aan vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Een 
werknemer die 40 uur per week werkt, heeft dus recht op minimaal 160 vakantie-uren (20 vakantiedagen) per jaar. Uitaard mag de 
werkgever dit aantal verhogen. Er bestaat geen wettelijk maximum. 
 
Een arbeidsongeschikte werknemer bouwt (vanaf 1 januari 2012) net zoveel vakantiedagen op als de arbeidsgeschikte werknemer.  
 
Uitbetalen vakantiedagen 
In beginsel mogen opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen alleen aan het einde van de arbeidsovereenkomst worden 
uitbetaald. Uitbetaling van vakantiedagen gedurende het dienstverband mag alleen als dit schriftelijk is overeengekomen en het de 
zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen betreft. Wettelijke vakantiedagen zijn het minimum aantal door de wet vastgestelde 
dagen. Alle vakantiedagen boven dit minimum zijn bovenwettelijke vakantiedagen en alleen die dagen mogen eventueel tussentijds 
afgekocht worden, mits dit schriftelijk is overeengekomen.  
 
Verjaren vakantiedagen 
Vakantiedagen die een werknemer in een bepaald kalenderjaar heeft opgebouwd, verjaarden tot 2012 pas vijf jaar na de laatste 
dag van dat betreffende kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor de wettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn van 6 
maanden in plaats van 5 jaar. Zo wil de overheid stimuleren dat werknemers het wettelijk minimum aantal dagen ook echt 
opneemt. Indien de werknemer redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest om de dagen op te nemen, dan geldt de nieuwe 
verjaringstermijn niet. Bij de verjaring geldt overigens dat de werknemer die vakantiedagen opneemt, automatisch als eerste de 
dagen opneemt die ook als eerste zijn opgebouwd.  
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2.1.5 ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
Loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid 
De werkgever is op grond van de wet (artikel 7:629 BW) verplicht gedurende 104 weken minimaal 70% van het laatst verdiende 
loon door te betalen aan de arbeidsongeschikte werknemer. Gedurende de eerste 52 weken geldt daarbij een ondergrens van het 
wettelijk minimumloon en gedurende de hele periode geldt er een maximum van 70% van het maximale dagloon ingevolge de 
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen.  
 

 
! Iemand die ziek is, is niet per definitie arbeidsongeschikt. 
 
Bij de vraag of iemand arbeidsongeschikt is, gaat het om de vraag of iemand nog zijn eigen werkzaamheden kan uitoefenen. 
Ziekte hoeft hier niet aan in de weg te staan. Iemand die bijvoorbeeld een gebroken been heeft kan je ziek noemen, maar hij nog 
wel altijd zijn zittende kantoorbaan uitoefenen. Hij is dan dus niet arbeidsongeschikt. De huisarts of een specialist bepalen of 
iemand ziek is. De bedrijfsarts en het UWV zijn daarentegen de enige twee instanties die kunnen bepalen of iemand 
arbeidsongeschikt is of niet.  
 

 
 
! Een werknemer die passend werk of voor een bepaald percentage zijn eigen werk verricht, is nog altijd volledig 

arbeidsongeschikt. 
 
Er is sprake van arbeidsongeschiktheid zolang een werknemer zijn eigen werk (ook wel zijn bedongen of overeengekomen arbeid 
genoemd) niet kan verrichten. Pas indien een werknemer weer voor de volledige arbeidsduur zijn eigen werk op het oude tempo 
en op zijn oude niveau verricht, is er sprake van een volledig herstel. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in het 
arbeidsrecht niet. Iemand is geschikt of ongeschikt. Dit is van belang voor de bepaling van de hoogte van het loon dat betaald 
dient te worden. 
  
Indien een werknemer arbeidsongeschikt is, vindt loondoorbetaling in principe plaats op grond van artikel 7:629 BW 
(loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid). Dus ook indien de werknemer wel al gedeeltelijk aan het werk is. Er is dan immers 
ook nog altijd sprake van arbeidsongeschiktheid. Wel is het zo dat in het laatste geval de werknemer kan vorderen om over de 
gewerkte uren loon tegen bijbehorende loonwaarde uitbetaald te krijgen. Dit zal voor een werknemer alleen interessant zijn 
indien deze loonwaarde hoger ligt dan het loon waar hij op grond van loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid recht op 
heeft.  
 

 
Wachtdagen 
Van deze loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, met 
uitzondering van de eerste twee dagen van de arbeidsongeschiktheid. Bij schriftelijke overeenkomst of CAO kan namelijk worden 
overeengekomen dat de eerste dag of de eerste twee dagen van de arbeidsongeschiktheid gelden als wachtdagen waarover geen 
loon wordt doorbetaald. 
 
Stopzetten en opschorten loondoorbetaling 
De arbeidsongeschikte werknemer heeft géén recht op loondoorbetaling: 
 indien hij de ziekte door opzet heeft veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een 

aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt; 
 gedurende de periode dat hij door zijn toedoen zijn genezing belemmert of vertraagt; 
 gedurende de periode dat hij, zonder deugdelijke grond, weigert passende arbeid te verrichten; 
 gedurende de periode dat hij, zonder deugdelijke grond, weigert mee te werken aan door de werkgever of door een 

deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen ter bevordering van het verrichten van passende 
arbeid; 

 gedurende de periode dat hij, zonder deugdelijke grond, niet meewerkt aan een plan van aanpak voor reïntegratie; 
 gedurende de periode dat hij zonder deugdelijke grond zijn WIA-aanvraag later indient dan wettelijk voorgeschreven. 
In deze gevallen hoeft dus (tijdelijk) geen loon doorbetaald te worden aan de arbeidsongeschikte werknemer. In de praktijk blijkt 
dat rechters niet snel het standpunt innemen dat één van deze situaties zich voordoet. 
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De werkgever mag het loon opschorten (dus niet stopzetten!) indien hij door de werknemer niet in de gelegenheid wordt gesteld te 
controleren of er wel een recht op loon bestaat. De werknemer dient daartoe de controlevoorschriften op te volgen, mits deze 
redelijk zijn, schriftelijk zijn gegeven en slechts betrekking hebben op het verstrekken van beperkte informatie. Een werknemer is 
bijvoorbeeld niet verplicht de werkgever te informeren over de aard van zijn ziekte. Bij opschorting dient, in tegenstelling tot bij 
stopzetting, het loon alsnog betaald te worden over de periode dat het was opgeschort als de werknemer alsnog aan zijn 
verplichtingen (naleven controlevoorschriften) voldoet.  
 
2.1.6 OPZEGTERMIJN 
Dag waartegen  
De opzegging van een arbeidsovereenkomst geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij hiervan in de arbeidsovereenkomst, de 
CAO of bij gebruik van is afgeweken.  
 
Opzegtermijn werknemer 
De wettelijke opzegtermijn die de werknemer in acht dient te nemen als hij opzegt is één maand. Deze termijn kan zowel bij 
arbeidsovereenkomst als bij CAO worden verlengd (maximaal zes maanden) of verkort. Bij verlenging van de opzegtermijn voor de 
werknemer dient de voor de werkgever geldende termijn tenminste twee keer zo lang te zijn als de voor de werknemer geldende 
termijn. Van dit laatste vereiste, mag bij CAO worden afgeweken. Wel zal altijd de opzegtermijn van de werkgever tenminste gelijk 
dienen te zijn aan de opzegtermijn van de werknemer. 
 
Opzegtermijn werkgever 
De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer: 
 duur dienstverband minder dan vijf jaar:  één maand 
 duur dienstverband tussen vijf en tien jaar:  twee maanden 
 duur dienstverband tussen tien en vijftien jaar:  drie maanden 
 duur dienstverband van vijftien jaar of langer:  vier maanden 
 
De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever mag bij schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst dan wel CAO) worden 
verlengd. Verkorting van de termijn is alleen mogelijk bij CAO.  
 
Tevens wordt de opzegtermijn van de werkgever in geval van een UWV -procedure verkort met de periode dat de procedure bij het 
UWV heeft geduurd, mits de resterende termijn minimaal één maand is.  
 
Als dag van opzegging geldt in beginsel de dag dat de werknemer de opzegging heeft ontvangen. Het kan dus raadzaam zijn om 
voor een wijze van opzegging te zorgen waarmee men de ontvangst van de opzegging kan bewijzen. 
 

 
! Lange opzegtermijn voor werkgever kan leiden tot onverwachte nadelige financiële gevolgen. 
 
Denk bij het vaststellen van de opzegtermijn niet alleen aan de situatie dat de werknemer opzegt: hoe langer de opzegtermijn, 
hoe meer tijd voor een goede overdracht. Door verruiming van de opzegtermijn van de werknemer wordt immers vaak ook de 
opzegtermijn van de werkgever langer. Dit kan financieel zeer nadelig zijn als het dienstverband op initiatief van de werkgever 
wordt beëindigd. De werkgever dient dan in sommige gevallen langer het loon door te betalen of een hogere vergoeding te 
betalen om deze langere (fictieve) opzegtermijn te dekken. Dat is veelal niet wenselijk omdat de werkgever meestal opzegt om 
bedrijfseconomische redenen of vanwege disfunctioneren. Kom dus alleen langere opzegtermijnen overeen als dat echt 
noodzakelijk is.  
  

 
2.1.7 CONCURRENTIEBEDING EN OVERIGE VERBODEN 
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan de keuze gemaakt worden in deze overeenkomst een 
concurrentiebeding op te nemen. Met een dergelijk beding wordt de werknemer beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de 
dienstbetrekking bepaalde werkzaamheden te verrichten en/of voor bepaalde organisaties te werken. Een rechtsgeldig en goed 
geformuleerd concurrentiebeding houdt doorgaans stand bij een rechter. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag geen 
concurrentiebeding bevatten, tenzij er een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang is die de werkgever schriftelijk gemotiveerd bij 
het aangaan van het beding.   
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! Check rechtsgeldigheid van concurrentiebeding bij wijziging in de arbeidsverhouding. 
 
Een wijziging in de arbeidsverhouding, welke optreedt nadat partijen een concurrentiebeding zijn overeengekomen, kan gevolgen 
hebben voor de rechtsgeldigheid van het beding. Indien het beding als gevolg van een wijziging (bijvoorbeeld functieverzwaring 
of overgang van onderneming) aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op de werknemer, zullen partijen opnieuw schriftelijk een 
concurrentiebeding moeten overeenkomen.  
 

 
Rechtsgeldig 
Een concurrentiebeding is alleen rechtsgeldig indien aan de volgende wettelijke vereisten is voldaan: 
 het beding dient te zijn aangegaan met een meerderjarige (18 jaar of ouder); 
 het beding dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Een enkele verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar een reglement, 

CAO of een ander niet door de werknemer getekend document waarin het concurrentiebeding is opgenomen, is niet altijd 
voldoende. Het is dus raadzaam het document waarin het beding staat door de werknemer voor akkoord te laten 
ondertekenen. 

 bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt tevens als eis dat er een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang 
schriftelijk is gemotiveerd door de werkgever.  

 
 
! Vermijd overbodig zware concurrentiebedingen. Deze kunnen een gerechtelijke procedure uitlokken. 
 
Kom geen overbodig zware concurrentiebedingen overeen. Hoe zwaarder het beding, hoe groter de kans dat een werknemer na 
uitdiensttreding een procedure start om dit beding door een rechter te laten matigen. En eenmaal bij de rechter, zal de 
werknemer vaak direct het gehele beding aan zal vechten. Iets wat hij wellicht niet had gedaan als het een minder zwaar beding 
was geweest. 
 

 
Belangenafweging 
Is het concurrentiebeding rechtsgeldig overeengekomen, dan heeft de werknemer nog wel de mogelijkheid om de kantonrechter te 
verzoeken het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen. Hiertoe zal een rechter overgaan als de 
belangen die de werkgever met het opgelegde verbod heeft, niet opwegen tegen de gevolgen daarvan voor de werknemer. Bij een 
gedeeltelijke buiten werkingstelling kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een beperking in soort werkzaamheden of functies, in 
tijdsduur of in geografische reikwijdte. Hoe ruim deze mogen zijn geformuleerd, hangt af van de aard van de functie van de 
werknemer. In zijn algemeenheid zal een rechter toetsen of de werknemer nog wel in staat wordt gesteld om binnen redelijke 
grenzen zijn kennis en ervaring in de markt te zetten. 
 
Andere verboden 
Naast het concurrentiebeding zijn andere veelvoorkomende bedingen: 
 Relatiebeding 

In het relatiebeding wordt het de werknemer verboden gedurende een bepaalde periode na einde van het dienstverband 
contact te onderhouden en/of werkzaamheden te verrichten voor relaties van de werkgever. De werknemer mag dus wel bij 
de concurrent gaan werken en/of voor zichzelf beginnen, maar mag niet de relaties meenemen. Het relatiebeding kan gezien 
worden als een soort concurrentiebeding en sommige regels betreffende het concurrentiebeding gelden derhalve ook voor het 
relatiebeding. Dus let op bij een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een dergelijk beding mag 
mogelijk ook niet worden opgenomen indien er geen zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang is.    

 Nevenwerkzaamhedenbeding 
Met dit beding wordt het de werknemer verboden om gedurende het dienstverband, naast zijn werkzaamheden bij de 
werkgever, andere werkzaamheden te verrichten welke schadelijk voor of concurrerend met de belangen van de werkgever 
zijn.  

 Geheimhoudingsbeding 
In een geheimhoudingsbeding wordt kort gezegd bepaald dat het de werknemer verboden is vertrouwelijke informatie over de 
werkgever en/of diens relaties naar buiten te brengen. 

 
Met deze bedingen kunnen dus ook een divers aantal belangen voor de werkgever worden afgedekt.  
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! Bedenk goed of een concurrentiebeding ook het doel dekt. 
 
Neem alleen een concurrentiebeding op als het daadwerkelijk van belang is dat de betreffende werknemer na uitdiensttreding 
niet bij de concurrent gaat werken. Is er meer belang bij dat de werknemer na uitdiensttreding geen contact meer heeft met 
relaties of dat de investering in de opleiding (die hij ook bij de concurrent kan gebruiken) van de werknemer teruggehaald kan 
worden, dan is een relatiebeding of een studieterugbetalingsregeling wellicht een passender oplossing. Voor deze bedingen / 
regelingen gelden veelal minder strikte regels.  
 

 
2.1.8 WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN 
Individuele arbeidsvoorwaarden kunnen in principe altijd met instemming van de werknemer worden gewijzigd. Wil de werkgever 
echter de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen, dan zijn de eisen strenger.  
 
Om de mogelijkheid open te houden de arbeidsovereenkomst eenzijdig te kunnen wijzigen, kan in een arbeidsovereenkomst een 
zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding worden opgenomen. In een dergelijk beding wordt vastgelegd dat de werkgever de 
bevoegdheid heeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen. De werkgever kan echter slechts 
een beroep doen op dit beding, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer 
dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.  
 
Indien een dergelijk beding niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan bij een gewenste wijziging door de werkgever nog 
wel een beroep op het goed werknemerschap worden gedaan. De verplichting van een werknemer zich als goed werknemer te 
gedragen, kan namelijk met zich meebrengen dat de werknemer moet ingaan op redelijke voorstellen van de werkgever om 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst te wijzigingen indien er sprake is van gewijzigde (werk)omstandigheden. Alleen indien 
dit redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden gevergd, kan hij afwijzend reageren.  Het verschil is dat in dit geval, in 
tegenstelling tot bij een wijzigingsbeding, dus wel nog altijd de toestemming van de werknemer is vereist. In welke situatie er 
sprake is van een ‘zwaarwichtig belang’ of van een ‘redelijk voorstel’ zal altijd afhangen van alle feiten en omstandigheden van het 
geval. 
  
2.1.9 CAO 
Naast de individuele arbeidsovereenkomst en eventueel het daaraan gekoppelde arbeidsvoorwaardenreglement, gelden tussen 
partijen (werkgever en werknemer) soms ook afspraken zoals zijn vastgelegd in een van toepassing zijnde CAO. De voorwaarden 
zoals vastgelegd in de CAO werken dan door in de arbeidsovereenkomst. Veelal heeft een werkgever geen keuze in het al dan niet 
van toepassing zijn van een CAO. 
De doorwerking van een CAO kan op de volgende wijze plaatsvinden: 
 werkgever en werknemer zijn beiden lid van één van de werkgevers- of werknemerspartijen die de CAO hebben afgesloten; 
 werkgever is lid van bij de CAO betrokken werkgeverspartij en dient op grond van de wet de CAO-afspraken ook toe te passen 

op de werknemers die geen lid zijn van een werknemerspartij (vakbond), tenzij de CAO anders bepaalt; 
 de CAO-bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard en zijn daardoor van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten 

binnen de werkingssfeer van de CAO, ook als zowel werkgever als werknemer geen lid is van een van de CAO-partijen; 
 CAO-bepalingen zijn in de individuele arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk van toepassing verklaard. 
 
Het is bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst dus van belang na te gaan of er een CAO van toepassing is en of deze 
algemeen verbindend is verklaard. Met de inhoud van de betreffende CAO bij zowel het opstellen van de arbeidsovereenkomst als 
het maken van afspraken over het volledig arbeidsvoorwaardenpakket rekening gehouden moeten worden.  
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! Let op dat de wijze waarop in een arbeidsovereenkomst naar een CAO wordt verwezen, niet uniform is. 
 
Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst dient niet alleen nagegaan te worden óf er een CAO van toepassing is, maar ook op 
welke wijze de betreffende CAO doorwerkt op de arbeidsovereenkomst. De formulering van de verwijzingen in de 
arbeidsovereenkomst naar de CAO moet daar namelijk op worden aangepast.  
 
Bijvoorbeeld: indien een CAO doorwerking heeft en (onvrijwillig) toegepast moet worden omdat deze algemeen verbindend is 
verklaard en het niet gewenst is dat deze CAO ook nog op alle punten doorwerkt als deze niet meer algemeen verbindend is 
verklaard, dient dit duidelijk in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen: “Op deze arbeidsovereenkomst is CAO van 
toepassing voor zover het de algemeen verbindend verklaarde bepalingen betreft.”  
 
Daarentegen, als een CAO juridisch niet van toepassing is, maar wel als leidraad wordt gehanteerd, dan dienen de toegepaste 
CAO-bepalingen als gewone individuele afspraken te worden gezien. Een afwijking van de wet die volgens de wet alleen middels 
een CAO is toegestaan, geldt dan niet tussen partijen. Daarvoor zou de CAO zelf van toepassing moeten zijn. 
  

 
Bepalingen in een arbeidsovereenkomst die in strijd zijn met een CAO-bepaling kunnen nietig zijn. Ingeval van een CAO-bepaling 
die aangemerkt wordt als een standaardvoorwaarde zal elke afwijking nietig zijn. Is er sprake van een minimumvoorwaarde dan zal 
er alleen sprake zijn van nietigheid indien de afwijking ten nadele van de werknemer is. 



2Work Arbeidsjuristen                                                                                                                                             Een boekje over Arbeidsrecht 

 

 9

 
4 MEER INFORMATIE 
 
Heeft u een arbeidsrechtelijk vraagstuk waarvan u het antwoord niet kunt vinden in dit 2Workboekje of twijfelt u over de juiste 
aanpak van een specifieke casus, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn: 
 
2Work Arbeidsjuristen 
Utrechtseweg 82 
3702 AD Zeist 
T  030 - 228 79 70 
F  030 - 228 02 02  
E  opleidingen@2-work.nl 
 
Ook kunt u meer informatie over onze dienstverlening terugvinden op onze website: www.2-work.nl 
 
 
 
 
 


