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InLeIdIng

1. Juridisch-theoretische setting - Artikel 1134, derde lid BW gebiedt 
partijen hun overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (3). Hoewel dat 
principe het Belgische overeenkomstenrecht doordringt, vervulde het lang 
een subsidiaire rol. Zoals het Franse recht, benadrukte het Belgische recht 
het principe van de bindende kracht van de overeenkomst (art. 1134, eerste 
en tweede lid BW) en herleidde het de goede trouw traditioneel tot de in-
terpretatieregel van art. 1156 BW (4). Geleidelijk werd het goede trouw-
principe echter een ruimere draagwijdte toegekend. Zo gingen er midden 
vorige eeuw stemmen op om in het principe een gedragsregel te erkennen 
die partijen aanzet tot loyale samenwerking ter uitvoering van hun over-
eenkomst (5). Het zou plichten gronden die niet uitdrukkelijk werden over-
eengekomen, noch volgden uit de billijkheid, het gebruik of de wet. Ook 
het Hof van Cassatie erkende die aanvullende werking van de goede 
trouw (6). De verhouding tussen de goede trouw en de bindende kracht van 
de overeenkomst bleef echter bediscussieerd. De vraag of de rechter in bui-
tengewone situaties (bedingen van) de overeenkomst kon beperken of op-
zijzetten via de goede trouw, werd niet unaniem beantwoord (7). Recht-
spraak en rechtsleer hielden star vast aan de overeenkomst en wezen de 
goede trouw af als grond voor een imprevisieleer naar Belgisch recht (8). Pas 

(3) Deze bijdrage viseert de objectieve of verbintenisrechtelijke goede trouw c.q. rede-
lijk- en billijkheid, en niet de subjectieve, zakenrechtelijke goede trouw. Waar die 
eerste verwijst naar de loyaliteit die vereist is bij het aangaan en uitvoeren van ver-
bintenissen en aldus de goede trouw van het handelen wordt genoemd, is de sub-
jectieve goede trouw die van het niet-weten. De subjectieve goede trouw heeft een 
ex tunc historisch-psychologische betekenis: ze slaat op de trouw aan partijbedoelin-
gen boven de letter van de overeenkomst (M.E. Storme, “Contractuele aansprakelijk-
heid volgens de eisen van redelijkheid (goede trouw) of misbruik van contractueel 
recht”, RW 1984-85, 1727; verkort M.E. Storme, “Contractuele aansprakelijkheid”).

(4) Cass. 9 februari 1968, Arr.Cass. 1968, 763; Rb. Mechelen 27 november 1968, RW 1969-
70, 576; Kh. Verviers 31 maart 1960, JL 1960-61, 134; Rb. Luik 6 juli 1961, JL 1961-62, 
36. W. De BonDt, “Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht”, TPR 1984, 111 
(verkort W. De BonDt, “Redelijk- en billijkheid”).

(5) F. Baert, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, 489 
(verkort: F. Baert, “Goede trouw”); S. DaviD-ConStant, “Des vivants et des morts dans 
le droit des obligations”, JT 1977, 651 (verkort S. DaviD-ConStant, “Des vivants”); H. 
BoCken, “De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen”, RW 1990, 1042; J.-L. 
Fagnart, “L’exécution de bonne foi des conventions: un principe en expansion” (noot 
onder Cass. 19 september 1983), RCJB 1986, 289 (verkort J.-L. Fagnart, “Exécution de 
bonne foi”); W. WilmS, “De botsing der systemen in het Belgische verbintenissen-
recht. Naar een structurele analyse voor de goede trouw”, Jura Falc. 1980-81, 9.

(6) Cass. 22 juni 1978, RW 1978-79, 1446.
(7) Zie bijvoorbeeld F. Baert tegenover H. De Potter in F. Baert, “Goede trouw”, 489-542.
(8) Zie o.a.: W. van Hille, “De bevoegdheid van de rechter om overeenkomsten te wij-

zigen”, RW 1939-40, 1053 e.v.; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, nrs. 574-582bis (verkort H. De Page, Traité).
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in 1983 nuanceerde het Hof van Cassatie die opvatting door de rechter in 
contractuele aangelegenheden krachtens de goede trouw en het verbod 
van rechtsmisbruik een matigingsbevoegdheid te verlenen (9). Daarmee 
kon hij de uitoefening van contractuele rechten beperken telkens ze door 
hun titularis werden misbruikt. Toch blijft het Hof verregaande goede 
trouw-afwegingen weren (10). 

De goede trouw vormt een verbintenisrechtelijk basisprincipe. Het tracht 
wederzijdse belangen te verzoenen en waakt erover dat het recht niet blind 
wordt toegepast, maar wel met aandacht voor de concrete omstandighe-
den. Dat het principe toelaat af te stappen van de overeenkomst sensu stric-
to heeft echter als keerzijde dat de wilsautonomie wordt verminderd, dat 
de rechterlijke beleidsmarge vergroot en dat het risico op rechtsonzeker-
heid en rechtsongelijkheid toeneemt.

Het Belgische arbeidsrecht besteedt aan de goede trouw echter weinig 
rechtstreekse aandacht (11). Er is geen uitdrukkelijk principe dat stelt dat de 
arbeidsovereenkomst te goeder trouw moet worden uitgevoerd (12). Geop-
teerd werd voor een dwingend geheel van regelgeving ter bescherming van 
de werknemer. Zo ontwikkelde het arbeidsrecht zich als een autonome 
rechtstak, afwijkend van het overeenkomstenrecht, gekenmerkt door zijn 
eigen finaliteit (13). Anders dan het overeenkomstenrecht vertrekt het niet 
van partijgelijkheid en contractvrijheid, wel van ongelijkheid en de nood 
aan bescherming van de (vaak) zwakkere werknemer. Het weegt het werk-
nemersbelang voortdurend af tegen het werkgeversbelang en tracht toe-
komstige en bestaande disproporties te vermijden en te egaliseren (14). 
Toch blijft de arbeidsovereenkomst in se een burgerlijke overeenkomst, zo-
dat de goede trouw ook in het arbeidsrecht geldt. Zo kan het verbintenis-
rechtelijke principe in tal van arbeidsrechtelijke situaties spelen (15). 

(9) Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983-84, 52, Pas. 1984, I, 55, RW 1983-84, 1480, 
noot; JT 1985, 56, noot S. DuFrene en RCJB 1986, noot J.-l. Fagnart. 

(10) D. CuyPerS, “Het injunctierecht staande de arbeidsovereenkomst” in m. rigaux, P. Hum-
Blet en g. van limBergHen, Actuele problemen van het arbeidsrecht 7, Antwerpen - Ox-
ford, Intersentia, 2005, 8 (verkort D. CuyPerS, “Het injunctierecht”).

(11) W. van eeCkHoutte, “De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet 
tot herbronning en reïntegratie”, TPR 1990, 973 (verkort W. van eeCkHoutte, “Goede 
trouw”).

(12) Het Belgische recht kent wel art. 16 Arbeidsovereenkomstenwet, volgens welk werk-
gever en werknemer elkaar eerbied en achting verschuldigd zijn. Die open bepaling 
speelt echter weinig in de rechtspraak.

(13) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 972.
(14) W. van eeCkHoutte, “Het belang van de werkgever”, TSR 1994, 36 (verkort W. van eeCk-

Houtte, “Belang werkgever”).
(15) Zowel in individuele arbeidsverhoudingen (in de wervings- en selectiefase, bij de 

uitvoering, wijziging en beëindiging van de arbeidsovereenkomst en zelfs post-
contractueel), als in het collectieve arbeidsrecht (art. 6 Richtlijn Raad 94/45/EG, 22 
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2. Probleemstelling - Nu het in evenwicht houden van werkgevers- en 
werknemersbelangen wezenlijk is in het arbeidsrecht, rijst de vraag of het 
Belgische arbeidsrecht niet beter afstapt van de strikte contractuele analyse 
van het Hof van Cassatie ten voordele van een kader waarin noties als ‘goe-
de trouw’ en ‘goed werkgeverschap’ op het voorplan komen, zoals in Ne-
derland (16). 

Zeker nu de traditionele arbeidsrechtelijke rigiditeit plaatsmaakt voor een 
modern arbeidsrecht waarin de roep naar flexibiliteit feller klinkt (17) en 
werknemer en werkgever vaker voor vraagstukken zonder pasklaar arbeids-
rechtelijk antwoord staan, kan men zich afvragen of er in het arbeidsrecht 
geen rol is weggelegd voor gemeenrechtelijke principes als de goede 
trouw (18)? Bovendien evolueert het denken over de arbeidsrelatie. Als dy-
namisch gegeven herbergt die relatie een veel complexere realiteit dan die-
gene die men met a priori vastgestelde normen kan vatten. Arbeidsrelaties 
kenmerken zich door de verborgen patronen die erin schuilgaan, i.e. de we-
derzijdse verwachtingen van werknemer en werkgever die niet in de for-
mele overeenkomst worden geuit. Die realiteit belicht de moderne noden 
van het arbeidsrecht en roept om een hertaling van zijn functies. Ook daar-
bij dient aandacht te gaan naar de rol die open normen kunnen spelen. 
Door afstand te nemen van de letter van de overeenkomst en te opteren 
voor een kader waarin de goede trouw en belangenafwegingen ijkpunten 
zijn, zou de nadruk liggen op de reële arbeidsrelatie en concrete feitencon-
stellatie, wat zowel de werknemer als de werkgever baten kan. De belangen 
van beiden worden dan immers expliciet tegen elkaar afgewogen (wat ook 
het toezicht op die rechterlijke afwegingsactiviteit faciliteert).

september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van 
een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de werknemers; vredesplicht; stakingsrecht).

(16) W. rauWS, a. van oevelen en I. van PuyvelDe, De bedongen arbeid: notie en relatie tot de 
goede trouw en goed werkgeverschap, Antwerpen, Intersentia, 2005, 98 p. (verkort 
W. rauWS, a. van oevelen en I. van PuyvelDe, Bedongen arbeid).

(17) Ook op het Europese niveau: cf. het Groenboek van de Europese Commissie, geti-
teld “De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 
21ste eeuw” (2006), en de “flexicurity”-beleidsstrategie. Zie ook: W. van eeCkHoutte, 
“Aspecten van flexibilisering” in F.J.l. PenningS, Flexibilisering van het sociaal recht in 
België en Nederland, Deventer, Kluwer, 1998, 1; i. van PuyvelDe, “Het begrip bedon-
gen arbeid in de individuele arbeidsovereenkomst: een beknopte analyse vanuit het 
Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht” in W. rauWS, a. van oevelen en I. van PuyvelDe, 
Bedongen arbeid, 37 (hierna verkort i. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”). 

(18) Onder voorbehoud dat de principes achter de dwingende arbeidsrechtelijke normen 
blijven primeren (m. van Putten, Het arbeidsrecht en de onderneming: proeve tot 
(meta)juridisch onderzoek naar de betekenissen van arbeid en onderneming in en 
voor het arbeidsrecht als elementen voor een geactualiseerde reconstructie van dat 
recht, Leuven, K.U.Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2008, 98-99, verkort m. van 
Putten, “arbeidsrecht en onderneming”).
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3. Vraagstelling en onderzoeksstructuur - Deze bijdrage bestudeert de 
rol van het verbintenisrechtelijke goede trouw-principe in het arbeidsrecht. 
Dergelijke intradisciplinaire studie veronderstelt inzicht in de werking van 
het goede trouw-principe in het overeenkomstenrecht. Doorheen de jaren 
werden aan dat principe verschillende werkingen gekoppeld. Hier worden 
er drie onderscheiden: de interpretatieve, de aanvullende en de beperkende 
werking (19). Specifiek wat de beperkende werking betreft, rijst daarbij de 
vraag of de goede trouw de rechter toelaat af te wijken van de bindende 
kracht van de overeenkomst. Waar de lagere rechtspraak beide principes 
hoe langer hoe minder als tegengesteld beschouwt en de goede trouw on-
losmakelijk verbonden acht met de overeenkomst, houdt het Hof van Cas-
satie vast aan de binding aan de overeenkomst. Verdienen afwegingen ge-
steund op art. 1134, derde lid BW echter niet de voorkeur boven de strakke 
contractuele analyse waarvan het Hof van Cassatie uitgaat (eerste 
vraag (20))? 

In tweede instantie wordt dan bevraagd in welke mate het goede trouw-
principe kan spelen in het Belgische arbeidsrecht, en meer concreet of het 
ertoe bijdraagt diens functies te vervullen (tweede vraag). Bijzondere aan-
dacht gaat daarbij naar de situatie waarin de werkgever de arbeidsvoor-
waarden van zijn werknemer wil wijzigen. Die wijzigingsproblematiek 
vormt de specifiek gekozen onderzoekscontext. Men kan zich immers afvra-
gen in welke mate het goede trouw-principe in die problematiek tot een 
evenwichtige oplossing kan leiden (derde vraag).

Een logisch onderzoeksplan moet toelaten de gestelde vragen te beant-
woorden. Deel één analyseert daarom de relevante rechtsleer en recht-
spraak inzake de gemeenrechtelijke werking van de goede trouw. Deel 
twee bestudeert hoe het verbintenisrechtelijke goede trouw-principe in het 
arbeidsrecht kan spelen. Die studie vergt voorafgaandelijk inzicht in de 

(19) Evenzo: L. CorneliS, “La bonne foi: aménagement ou entorse à l’autonomie de la 
volonté” in S. DaviD-ConStant, La bonne foi, Luik, Jeune barreau de Liège, 1990, 47; 
DaviD-ConStant, La bonne foi, une mer sans rivages, Luik, Ed. Jeune barreau, 1990, 13. 
Sommigen erkennen nog een wijzigende werking: B. DelCourt, “La convention-loi” 
in P. JaDoul, Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Éditions Kluwer, 2001, 
116 (verkort B. DelCourt, “Convention-loi”); J. Périlleux, “La bonne foi dans l’exécution 
du contrat. Rapport belge” in travaux De l’aSSoCiation Henri CaPitant, La bonne foi: jour-
nées louisianaises, Parijs, Litec, 1994, 246-248. (Anderen onderschrijven slechts twee 
werkingen: W. van gerven, “Langdurige overeenkomsten” in Hulde aan René Dek-
kers, Brussel, Bruylant, 1982, 381: “l’effet constructif et restrictif de la bonne foi”; 
W. De BonDt, “Redelijk- en billijkheid”, 112: “fonction supplétive et modification”). 
Storme erkent enkel de interpretatieve werking van de goede trouw die dan zowel 
de aanvullende als de beperkende werking omvat. 

(20) Nu die onderzoeksvraag een zeker subjectief karakter vertoont en niet louter the-
oretisch kan worden beantwoord, wil deze bijdrage de lezer vooral argumenten en 
illustraties aanreiken rond het praktische nut van goede trouw-afwegingen. 
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grondslag van het arbeidsrecht en de functies die het traditioneel vervult 
(cf. tweede vraag). Het derde deel past de bevindingen van de voorgaande 
delen ten slotte toe op de wijzigingsproblematiek teneinde te ontdekken of 
de goede trouw voor die problematiek evenwichtige oplossingen kan aan-
reiken. 

4. Rechtsvergelijkende methode - In deze bijdrage fungeert het Ne-
derlandse recht als reflectiekader om de conclusies inzake het Belgische 
recht te toetsen. De keuze voor het Nederlandse recht is ingegeven door het 
feit dat het goede trouw-principe, of beter de redelijk- en billijkheid, daar 
op het eerste gezicht zwaarder doorweegt. Waar het Hof van Cassatie vast-
houdt aan de strikte contractuele analyse, neigen de Nederlandse rechtscol-
leges, inclusief de Hoge Raad, naar een flexibele afweging van alle betrok-
ken belangen, daarbij voortbouwend op de leer van het goed werkgever-
schap c.q. werknemerschap. Het loont de moeite de Belgische rechtspraak 
naast de Nederlandse te plaatsen om te zien hoe groot de spanning tussen 
beide is. Mogelijk vult het Hof van Cassatie het contract immers zo flexibel 
in dat het finale resultaat de facto niet veraf ligt van dat waartoe de Neder-
landse rechter via redelijk- en billijkheidsafwegingen komt. 

I. goede TrouW In heT overeenKomsTenreChT

5. Het goede trouw-principe vervult in deze bijdrage een centrale rol. 
Voor een goed begrip van het principe gaat dit deel daarom na hoe het 
principe ‘werkt’ in het Belgische en Nederlandse overeenkomstenrecht. 

In het Nederlandse recht werd het goede trouw-principe initieel opgeno-
men in art. 1374 oud BW en sinds 1992 in art. 6:2 en art. 6:248 BW. In verbin-
tenisrechtelijke zin spreekt het BW echter niet meer van de goede trouw, 
maar hanteert het de notie redelijk- en billijkheid (21). Die terminologische 
wijziging gaat terug op een jurisprudentiële traditie (22). Een verschil in be-
tekenis werd niet beoogd (23). 

(21) A.S. HartkamP, “Open normen (in het bijzonder de redelijkheid en de billijkheid) in 
het nieuw BW”, WPNR 1981, 213); H.G. van Der WerF, Redelijkheid en billijkheid in 
het contractenrecht: enkele beschouwingen over goede trouw, redelijkheid en bil-
lijkheid in het contractenrecht, Gouda, Quint, 1982, 19 (verkort H.G. van Der WerF, 
Redelijk- en billijkheid); J.M. van Dunné, “De goede trouw in het Gewijzigd Ontwerp 
Boek 6 Nieuw BW”, WPNR 1976, 750 e.v. 

(22) HR 9 februari 1923, NJ 1923, 676 (Artist de Laboureur); HR 21 juni 1957, NJ 1959, 91 
(Thurkow/Thurkow); E.M. meiJerS, “Goede trouw en stilzwijgende wilsverklaring” in 
meiJerS, Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 
1955, 281 (verkort E.M. meiJerS, “Goede trouw”).

(23) H.G. van Der WerF, Redelijk- en billijkheid, 19. 
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A. DE GOEDE TROUW. PRINCIPE IN OPMARS

6. Hoewel de goede trouw-norm lang dode letter bleef in de Belgische 
en Nederlandse rechtspraak, liet de behoefte aan billijkheid zich steeds dui-
delijker voelen. Waar art. 1374, derde lid oud Nederlands BW begin 1900 
slechts een bepaling van praktisch ondergeschikt belang was, ontlokte WO I 
een levendige gedachtewisseling rond de werking van de goede trouw (24). 
In België kwam die evolutie pas rond 1980 op gang. Sindsdien nam de in-
vloed van de goede trouw er echter zo toe dat Dirix die evolutie aanstipt als 
een van de markantste in het Belgische overeenkomstenrecht (25). 

Dat de goede trouw aan belang wint, blijkt uit de vele toepassingen ervan 
in de rechtspraak en doctrine. Aan die toepassingen werden verschillende 
werkingen van de goede trouw gekoppeld. Hier worden er, zoals gezegd, 
drie onderscheiden. 

1. Interpretatieve werking van de goede trouw

7. Dat de goede trouw een interpretatieve werking heeft, wordt alge-
meen aanvaard. De draagwijdte ervan blijft echter bediscussieerd. 

Traditioneel leest de Belgische rechtsleer art. 1134, derde lid BW als een in-
terpretatieregel die “te pas kan komen om de draagwijdte van de weder-
zijdse verplichtingen nader te bepalen waar de overeenkomst zekere leem-
ten of onzekerheden zou vertonen” (26). Door partijen te verplichten de 
overeenkomst behoorlijk uit te voeren, naar de bedoeling ervan, eerder dan 
naar de letter (27), vormt ze bovendien een overbodige herhaling van art. 

(24) E.M. meiJerS, “Goede trouw”, 282.
(25) E. Dirix, “Over de beperkende werking van de goede trouw” (noot onder Cass. 

18 februari 1988), TBH 1988, 660 (verkort E. Dirix, “Beperkende werking”). Evenzo: 
H. SCHoorDiJk, De Nederlandse rechtscultuur vergeleken met de Anglo-Amerikaanse, 
Antwerpen, Kluwer, 1989, 38 p.; S. StiJnS, D. van gerven en P. Wéry, “Chronique de ju-
risprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)”, JT 1996, 701 (verkort S. StiJnS, 
D. van gerven en P. Wéry, “Chronique”).

(26) H. De Potter, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, 
518. Zie ook: F. Baert, “Goede trouw”, 492-493; R. DekkerS, Handboek Burgerlijk Recht, 
II, Verbintenissen, Brussel, Bruylant, 1971, 24; H. De Page, Traité nr. 468; Y. Hannequart, 
“La portée du contrat” in Les Novelles. Droit civil, deel IV, II, Brussel, Larcier, 1958, 
57-60. 

(27) Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; W. rauWS, “Misbruik van contrac-
tuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983”, TBH 1984, 245 (verkort W. 
rauWS, “Misbruik”); W. van gerven en S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 
2006, 98 (verkort W. van gerven en S. Covemaeker, Verbintenissenrecht).
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1156 BW (28). De goede trouw functioneert dan als leidraad om na te gaan 
of de schuldenaar de overeenkomst goed uitvoert (29). En daarin ligt – in 
deze visie – haar interpretatieve werking. 

De herleiding van art. 1134, derde lid BW tot de interpretatieregel van art. 
1156 BW stoot echter op bezwaren, waarvan de felste door Storme werden 
geuit. Door de goede trouw terug te brengen tot de regel van art. 1156 BW 
zou de rechterlijke taak zich onterecht beperken tot de vaststelling van de 
partijbedoelingen ten tijde van de contractsluiting om daaruit dan rechtsge-
volgen af te leiden, stelt Storme. Voor hem determineren niet de partijbedoe-
lingen, maar wel de eisen van redelijk- en billijkheid de gevolgen van de 
overeenkomst (30). Interpreteren draait niet (enkel) om reële bedoelingen, 
maar wel om wat partijen geacht moeten worden te hebben bedoeld (31). 
Storme treedt hier in de sporen van de Nederlandse auteurs SCHoorDiJk en van 
Dunné, aanhangers van de normatieve uitlegmethode (32). Die methode be-
grijpt onder interpretatie ook de toepassing van de ongeschreven norm van 
redelijkheid en billijkheid en laat de in concreto vaststelling van de contract-
inhoud niet enkel afhangen van partijbedoelingen (33). De normatieve uit-
legmethode wordt echter algemeen verguisd (34). Nu haar toepassing ertoe 
kan leiden dat de inzichten van de uitlegger de onmiskenbare (maar onre-
delijk geachte) partijwil vervangen, zou ze immers de functie van de wils-
overeenstemming miskennen (35). 

(28) W. De BonDt, “Redelijk- en billijkheid”, 111. Ook in de rechtspraak werd art. 1134, 
derde lid BW traditioneel genoemd met art. 1156 BW: Cass. 9 februari 1968, Arr.Cass. 
1968, 763; Rb. Mechelen 27 november 1968, RW 1969-70, 576; Kh. Verviers 31 maart 
1960, JL 1960-61, 134; Rb. Luik 6 juli 1961, JL 1961-62, 36.

(29) S. StiJnS, D. van gerven en P. Wéry, “Chronique”, 702. Dat de goede trouw de uitvoe-
ring van de overeenkomst betreft en niet werd opgenomen in de art. 1156-1164 BW 
met interpretatieregels, lijkt irrelevant. 

(30) M.E. Storme, “Contractuele aansprakelijkheid”, 1725.
(31) M.E. Storme, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij een partijbeslis-

sing”, TPR 1988, 1266 (verkort M.E. Storme, “Bepaling van het voorwerp”).
(32) H.C.F. SCHoorDiJk, Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 

1979, 21 e.v.; J.M. van Dunné, Normatieve uitleg van rechtshandeling, Deventer, Klu-
wer, 1971. 

(33) C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2004, 
22 (verkort C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbintenissenrecht).

(34) Voor België: L. CorneliS, “Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?”, 
TPR 1990, 545; R. kruitHoF, “La théorie de l’apparence dans une nouvelle phase”, RCJB 
1991, 81; R. kruitHoF, H. BoCken, F. De ly en B. De temmerman, “Overzicht van rechtspraak 
(1981-1992). Verbintenissen”, TPR 1994, 445 (verkort R. kruitHoF, H. BoCken, F. De ly en 
B. De temmerman, “Overzicht”); W. van gerven en S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, 
98. Voor Nederland: P. aBaS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, 
Kluwer, 1972, 99 (verkort P. aBaS, Beperkende werking); C. aSSer en A.S. HartkamP, Ver-
bintenissenrecht, II, Algemene leer der overeenkomsten, Deventer, Tjeenk Willink, 
2001, 305 (verkort C. aSSer en A.S. HartkamP, Verbintenissenrecht).

(35) W. van gerven en S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, 98. 
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8. Tussen beide stellingen in, staat het Hof van Cassatie. Het Hof be-
perkt het voorwerp van de rechterlijke interpretatieactiviteit tot partijver-
klaringen (36): ‘interpreteren’ betekent ‘uitleggen naar de reële bedoeling’. 
In de zoektocht naar die bedoeling treedt de goede trouw naar voren: de 
rechter moet nagaan wat partijen redelijkerwijs bedoeld hebben, wat meer 
van hem vergt dan loutere uitlegging (37). Op dit punt distantieert het Hof 
zich dan ook van de traditionele opvatting. Anders dan wat Storme stelt (38), 
reikt ‘interpreteren’ volgens het Hof echter niet zo ver dat de gevonden wil 
tevens moet worden getoetst aan het objectieve recht en aldus kan worden 
aangevuld of beperkt op grond van de goede trouw. Wat partijen redelij-
kerwijs hebben bedoeld, telt, niet wat ze geacht moeten worden te hebben 
bedoeld. Ook de Hoge Raad huldigt die visie. Dat blijkt uit het Haviltexar-
rest (39). Daarin stelde de Raad dat men, bij een geschil over de uitleg van 
de overeenkomst, niet enkel mag kijken naar de taalkundige aspecten er-
van, maar vooral moet afgaan op de zin die partijen over en weer redelijker-
wijs aan de bepalingen van de overeenkomst mochten toekennen en op 
hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (40). Toch blijft 
interpreteren iets feitelijks. Wat partijen redelijkerwijs dachten dat de ver-
bintenis inhield, is niet per se bepalend voor de rechtsverhouding na toet-
sing aan het objectief recht (41). 

Zoals het Hof van Cassatie en de Hoge Raad, erkennen van gerven en DeWaele 
dat de interpretatieve werking van de goede trouw niet beperkt blijft tot 
zuivere interpretatie, maar ruimte laat voor inhoudsbepaling of normatieve 
interpretatie. Ze reikt echter niet zó ver dat ze, anders dan wat de norma-
tieve uitlegmethode stelt, ook de aanvullende en beperkende werking van 
de goede trouw insluit (42). De BonDt spreekt over de visie van de redelijke 

(36) Cass. 24 maart 1988, Arr.Cass. 1987-88, 972; Cass. 10 januari 1994, Arr.Cass. 1994, 16; 
W. De BonDt, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, gren-
zen en alternatieven”, RW 1996-97, 1013 (W. De BonDt, “Uitlegging”). 

(37) W. De BonDt, “Uitlegging”, 1013-1014: Cass. 7 januari 1966, RW 1965-66, 1845; Cass. 
24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131.

(38) M.E. Storme, “Bepaling van het voorwerp”, 1266. 
(39) HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Ermes/Haviltex): “Bij een deugdelijke uitleg is niet 

de taalkundige betekenis van de letterlijke contractstekst doorslaggevend, maar 
dient onderzocht wat rechtens is indien de gevolgen van de overeenkomst worden 
vastgesteld met inachtneming van de goede trouw.”

(40) J.H. nieuWenHuiS, C.J.J.M. Stolker, W.L. valk, Burgerlijk wetboek: tekst en commentaar, 
Deventer, Kluwer, 2007, 2682 (verkort J.H. nieuWenHuiS, C.J.J.M. Stolker, W.L. valk, Bur-
gerlijk wetboek). 

(41) Zo kan een uitgelegde overeenkomst finaal toch geen uitwerking krijgen wegens 
strijdigheid met de redelijk- en billijkheid (C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbintenis-
senrecht, 22-23). 

(42) W. van gerven en A. DeWaele, “Goede trouw en getrouw beeld” in Liber amicorum Jan 
Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 105 (verkort W. van gerven en A. DeWaele, “Goede 
trouw”). 
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uitleg of de uitleg te goeder trouw (43). Die visie houdt in dat de rechter op 
zoek gaat naar wat partijen redelijkerwijs bedoeld hebben. De Nederlandse 
rechtsleer spreekt over de uitleg volgens de Haviltex-norm (44). 

2. aanvullende werking van de goede trouw

9. Waar de goede trouw rond 1900 louter interpretatief werkte, ‘pro-
moveerde’ ze midden vorige eeuw tot een gedragsregel die contractpartij-
en opdroeg te handelen zoals in het maatschappelijke verkeer van normaal 
zorgvuldige en redelijk handelende personen in dezelfde situatie werd ver-
wacht (45). 

Dat van de goede trouw een normatief effect uitgaat, wordt vandaag quasi 
unaniem aanvaard (46). In de verhouding tussen contractpartijen creëert de 
goede trouw immers plichten die niet uitdrukkelijk werden bedongen, noch 
volgen uit het gebruik of de wet. Partijen moeten alle gedragingen stellen 
of nalaten die een zorgvuldig en loyaal contractant in gelijke omstandighe-
den zou stellen of nalaten (47). De contractsluiting verleent hen niet alleen 
de uitdrukkelijk bedongen rechten en verplichtingen, maar legt hen boven-
dien een algemene verplichting van goede trouw op, waaraan ze zich niet 
kunnen onttrekken (48). Om daaraan te voldoen, moeten partijen nagaan 
wat de goede trouw van hen eist, mede gelet op de aard van hun overeen-
komst en de intensiteit van hun rechtsverhouding (49). Bij geschil contro-
leert de rechter of de partijen wel te goeder trouw handelden. Hij beschikt 
daarbij over een volledig toetsingsrecht. 

(43) W. De BonDt, “Uitlegging”, 1013-1014.
(44) J.H. nieuWenHuiS, C.J.J.M. Stolker, W.L. valk, Burgerlijk wetboek, 2682. 
(45) Rb. Brussel 9 maart 1983, T.Aann. 1990, 243, noot; Luik 30 januari 1990, RRD 1990, 

335; Luik 4 juni 1991, RRD 1992, 241. S. DaviD-ConStant, “Des vivants”, 651; W. De 
BonDt, “Redelijk- en billijkheid”, 111; R. kruitHoF, H. moonS en C. PauluS, “Overzicht 
van rechtspraak (1965-1973). De Verbintenissen”, TPR 1975, 505-508; J. mattHyS en G. 
Baeteman, “Overzicht van rechtspraak (1961-64). Verbintenissen”, TPR 1966, 247-250; 
S. StiJnS, D. van gerven en P. Wéry, “Chronique”, 701; A. van oevelen, “Kroniek van het 
verbintenissenrecht (1993-2004)”, RW 2004-05, 1645. 

(46) Nochtans, contra: L. CorneliS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Inter-
sentia, 2000, 326-330, 335-338; J. van ryn en X. Dieux, “La bonne foi dans le droit des 
obligations”, JT 1991, 289-292.

(47) W. De BonDt, “Redelijk- en billijkheid”, 112.
(48) F. Baert, “Goede trouw”, 498.
(49) S. StiJnS, D. van gerven en P. Wéry, “Chronique”, 702; A. van oevelen en E. Dirix, “Kroniek 

van verbintenissenrecht (1978-1980)”, RW 1980-81, 2436-2437 (verkort A. van oevelen 
en E. Dirix, “Kroniek”).
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Daarnaast verleent de goede trouw de rechter de normatieve bevoegdheid 
de overeenkomst aan te vullen met objectieve gedragsnormen (50). In 1978 
erkende het Hof van Cassatie die aanvullende werking (51). Intussen werden 
al tal van concrete loyaliteits- en samenwerkingsplichten van de goede 
trouw afgeleid (52).

Ook in Nederland erkent men dat de redelijk- en billijkheid aanvullend kun-
nen werken. De redelijk- en billijkheid fungeren dan als zelfstandige rechts-
bron, naast de overeenkomst, de wet en de gewoonte (53). In gevallen 
waaraan de partijen (of de wetgever) niet hebben gedacht, vullen zij aan 
wat ongeregeld bleef (54). Uit de redelijk- en billijkheid kunnen dan – de 
aard van de rechtsverhouding, de concrete context en de partijbelangen in 
acht genomen – niet-overeengekomen plichten voortvloeien (55). De Hoge 
Raad bevestigde dat in 1921 (56). Bovendien kreeg de aanvullende werking 
van de redelijk- en billijkheid in art. 6:2, eerste lid en art. 6:248, eerste lid BW 
haar wettelijke verankering. 

3. Beperkende werking van de goede trouw

10.  Oefent een partij haar contractrechten uit op een wijze die, gelet 
op de omstandigheden, kennelijk onredelijk is, dan treedt de beperkende 
werking van de goede trouw op de voorgrond. Anders dan bij de interpre-
tatieve werking, dwingt de goede trouw de rechter hier niet de overeen-
komst te goeder trouw uit te leggen. Dat de partij een recht put uit de 
overeenkomst dat ook gestaafd wordt in de akte, staat vast (57). Alleen ont-
staat nu een probleem doordat die partij, hoewel handelend binnen de for-
mele grenzen van dat recht, dat recht zodanig aanwendt dat, zonder mati-
ging van haar gedrag, ze de goede trouw miskent en zich schuldig maakt 
aan rechtsmisbruik. Om dat tegen te gaan, verbiedt de goede trouw de par-

(50) M. CoiPel, Éléments de la théorie générale des contrats, Diegem, Story-Scientia, 1999, 
nr. 111.

(51) Cass. 22 juni 1978, RW 1978-79, 1443 en De Verz. 1978, 539, noot J.R.; B. DelCourt, 
“Convention-loi”, 112. 

(52) Zie onder meer: W. De BonDt, “Redelijk- en billijkheid”, 111-113; B. DelCourt, “Conven-
tion-loi”, 115-116; J.-L. Fagnart, “Exécution de bonne foi”, 292-308; P. SaerenS, “La 
bonne foi” in P. JaDoul, Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Éditions 
Kluwer, 174-178; S. StiJnS, D. van gerven en P. Wéry, “Chronique”, 702-703; W. van ger-
ven en A. DeWaele, “Goede trouw”, 106; P. van ommeSlagHe, “L’exécution de bonne foi: 
principe général de droit?”, TBBR 1987, 104. 

(53) C. aSSer en A.S. HartkamP, Verbintenissenrecht, 306.
(54) C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbintenissenrecht, 24-25.
(55) J.H. nieuWenHuiS, C.J.J.M. Stolker, W.L. valk, Burgerlijk wetboek, 2684-2685.
(56) HR 10 februari 1921, NJ 1921, 409; HR 29 juni 1962, NJ 1962, 285 (Staalman/Horeca); 

HR 4 december 1970, NJ 1971, 204.
(57) W. De BonDt, “Uitlegging”, 1010.
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tij het haar toekomende recht uit te oefenen in strijd met wat redelijk mag 
worden verwacht (58). Doet zij dat toch, dan kan de rechter de uitoefening 
van dat recht via de goede trouw terugbrengen binnen de grenzen die hij 
redelijk acht. Bepalingen opzijschuiven of wijzigen kan hij niet (59). De be-
perkende werking raakt immers niet aan de geldigheid van het bepaalde, 
maar beteugelt enkel de kennelijk onredelijke uitoefening ervan.

Die gedachte vindt men ook bij de Nederlandse minimalisten, volgens wie 
de redelijk- en billijkheid kunnen meebrengen dat een tussen partijen gel-
dende regel niet toepasselijk is als het onaanvaardbaar zou zijn hem toe te 
passen (60). De redelijk- en billijkheid werken dan beperkend doordat ze 
een partij die haar contractrecht wil uitoefenen, in die uitoefening beper-
ken (61). Het recht zelf blijft onaangetast en kan in andere omstandigheden 
worden toegepast (62). De rechter kan het bedongene niet wijzigen of op-
zijzetten (63). 

11. Dat de goede trouw beperkend kan werken, doet vragen rijzen 
rond de rechterlijke bevoegdheid: kan de rechter een voor hem gebrachte 
vordering, hoewel die voortvloeit uit een onbetwist contractrecht, afwijzen 
omdat een beroep op (het beding van) de overeenkomst, waarin dat recht 
is vastgelegd, in concreto strijdt met de goede trouw? Kan hij via art. 1134, 
derde lid BW afwijken van de bindende kracht van de overeenkomst (art. 
1134, eerste en tweede lid BW)? 

(58) S. StiJnS, “Abus, mais de quel(s) droit(s)? Réflexions sur l’exécution de bonne foi des 
contrats et l’abus de droits contractuels”, JT 1990, 33 e.v.; W. van gerven en S. Covemae-
ker, Verbintenissenrecht, 100. 

(59) Het recht blijft bestaan, maar wordt in zijn uitoefening beperkt: Cass. 16 december 
1982, Arr.Cass. 1982-83, 578; Cass. 15 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 190, Pas. 1988, 
I, 177, RW 1987-88, 1506, JT 1988, 143, RNB 1988, 48, noot J.E.M. en RRD 1988, 17; 
Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790, Pas. 1988, I, 728, RW 1988-89, 1226 en 
TBH 1988, 660, noot E. Dirix; Cass. 30 november 1989, Pas. 1990, I, 392; Cass. 11 juni 
1992, Arr.Cass. 1992, 963, Pas. 1992, I, 898 en RW 1992-93, 973; Cass. 8 februari 2001, 
Arr.Cass. 2001, 245, Pas. 2001, I, 244, JT 2002, 475 en RW 2001-02, 778, noot A. van 
oevelen.

(60) Zie onder meer: C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbintenissenrecht, 26. 
(61) L.C. HoFmann en P. aBaS, Het Nederlands verbintenissenrecht: de algemene leer der 

verbintenissen, Groningen, Tjeenk Willink, 1977, 195; G.H.A. SCHut, “Behoorlijke uit-
oefening van contractuele rechten” in Naar behoren, 1982, 120; H.G. van Der WerF, 
Redelijk- en billijkheid, 49. 

(62) C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbintenissenrecht, 26.
(63) Maximalisten, als vanoorDiJk en van Dunné, echter kennen de redelijk- en billijkheid 

een ruimere draagwijdte toe: een die de rechter toelaat het bedongene opzij te 
schuiven of te wijzigen en dat n.a.v. de uitlegging van de overeenkomst. Ze zien 
daarin een toepassing van de interpretatieve en niet van de beperkende werking 
(W. van gerven en A. DeWaele, “Goede trouw”, 108). 
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Lange tijd stond de Belgische rechtspraak terughoudend tegenover de toe-
passing van art. 1134, derde lid BW boven art. 1134, eerste en tweede lid BW 
en de idee dat de goede trouw beperkend kon werken (64). Volgens het Hof 
van Cassatie, daarin gevolgd door de hoven en (meeste) rechtbanken, kon 
geen reden van billijkheid raken aan de bindende kracht van de overeen-
komst (65). Het arrest van 19 september 1983 zorgde echter voor een keer-
punt (66). Sommigen zien dat arrest als de doorbraak van de beperkende 
werking van de goede trouw (67). In het arrest oordeelde het Hof dat het 
goede trouw-principe van art. 1134, derde lid BW “een contractspartij ver-
biedt misbruik te maken van de rechten die dit contract haar toekent”. Voor 
het eerst koppelde het Hof het verbod van misbruik van contractrechten 
aan art. 1134, derde lid BW (68). Zodoende benaderde het de goede trouw 
vanuit een negatieve invalshoek (69). Sindsdien beschouwt het Hof rechts-
misbruik als een noodzakelijke, maar voldoende voorwaarde om te beslui-
ten tot strijdigheid met de goede trouw (70). Dat kwam tot uiting in het 
arrest van 17 mei 1990 (71). Daarin besloot het Hof dat een partij het goede 
trouw-principe niet miskent zolang niet is aangetoond dat ze haar con-

(64) F. Baert, “Goede trouw”, 507.
(65) Cass. 31 oktober 1935, Pas. 1935, I, 22; Gent 19 februari 1948, RW 1947-48, 1018; 

Luik 21 juni 1949, RCJB 1951, 48, noot J. Fally; Brussel 23 januari 1952, RW 1951-52, 
1457; Cass. 15 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 190, Pas. 1988, I, 177, RW 1987-88, 
1506, JT 1988, 143, RNB 1988, 48, noot J.E.M. en RRD 1988, 17. Contra: Kh. Gent 31 
december 1938, Jur.comm.Fl. 1938, 227 en Kh. Sint-Niklaas 1 juli 1947, RW 1947-48, 
137, hervormd door Gent 19 februari 1948, RW 1947-48, 1018.

(66) Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983-84, 52, Pas. 1984, I, 55, RW 1983-84, 1480, 
noot, TBH 1984, 244-263, noot W. rauWS, JT 1985, 56, noot S. DuFrene en RCJB 1986, 
282, noot J.-L. Fagnart.

(67) W. rauWS, “Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 
1983”, TBH 1984, 244 (verkort W. rauWS, “Misbruik”); W. van gerven en A. DeWaele, 
“Goede trouw”, 109-110. Anderen menen echter dat het bereik van het arrest zich 
beperkt tot de aanvullende werking (A. van oevelen en E. Dirix, “Kroniek”, 92-95). 

(68) En niet langer enkel op art. 1382-1383 BW. 
(69) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 980.
(70) Cass. 16 januari 1986, Arr.Cass. 1985-86, 683, Pas. 1986, I, 601, noot, JT 1986, 404, RRD 

1986, 37, RGDC 1987, 130, RW 1987-88, 1470, noot A. van oevelen, TBBR 1987, 130 en 
RCJB 1991, 4, noot M. Fontaine; Cass. 18 juni 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1441, RW 1987-
88, 503; Cass. 20 november 1987, Arr.Cass. 1987-88, 359 en RW 1987-88, 1099; Cass. 
18 februari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 790, Pas. 1988, I, 728, RW 1988-89, 1226 en TBH, 
1988, 696, noot E. Dirix; Cass. 11 juni 1992, Arr.Cass. 1992, 963, Pas. 1992, I, 898 en RW 
1992-93, 973; Cass. 8 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 245, Pas. 2001, I, 244, JT 2002, 475, 
RW 2001-02, 778, noot A. van oevelen en T.Not. 2001, 473, noot C. De WulF. 

(71) Cass. 17 mei 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1188, Pas. 1990, I, 1061, RW 1990-91, 1085, Ann.
dr.Lg. 1990, 283, noot I. moreau-margrève, JLMB 1990, 881, noot P. Henry, RCJB 1900, 
595, noot J. Heenen en TBH 1991, 207, noot S. CnuDDe.
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tractrecht misbruikt. Afwezigheid van goede trouw veronderstelt dus mis-
bruik van recht (72). 

12. Of een partij haar contractrecht uitoefent “op een wijze die ken-
nelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht 
door een voorzichtig en bezorgd persoon” (73) en aldus schuldig is aan 
rechtsmisbruik beoordeelt de rechter via de jurisprudentieel ontwikkelde 
rechtsmisbruikcriteria (74). De term ‘kennelijk’ geeft aan dat hij ter zake 
slechts over een marginaal toetsingsrecht beschikt. Enkel onder bijzondere, 
zwaarwegende omstandigheden mag de rechterlijke correctie worden toe-
gepast (75). Billijkheid alleen volstaat niet om van de overeenkomst af te 
wijken. Het leerstuk van rechtsmisbruik tracht immers niet “elke onbillijke 
uitoefeningswijze te verbieden, [dan wel] elke kennelijk onredelijke, onfat-
soenlijke of evident onaanvaardbare uitoefening van schuldeisersrechten te 
beletten” (76). 

13. Ook het Nederlandse recht erkent dat de redelijk- en billijkheid 
kunnen meebrengen dat een partij haar contractrecht niet (geheel) kan uit-
oefenen (77). Sterker, die beperkende werking werd verankerd in het BW. 
Zo bepaalt art. 6:248, tweede lid BW dat een tussen partijen als gevolg van 

(72) Volgens sommige auteurs zou de beperkende werking van de goede trouw dan ook 
geen autonome, i.e. los van het leerstuk van rechtsmisbruik, werking hebben: zon-
der rechtsmisbruik kan er volgens hen van een matiging van de rechtsuitoefening 
wegens miskenning van de goede trouw, geen sprake zijn (P.A. ForierS, “Observa-
tions sur le thème de l’abus de droit en matière contractuelle” (noot onder Cass. 
30 januari 1992), RCJB 1994, nr. 31-32; S. StiJnS, “La ‘rechtsverwerking’: fin d’une at-
tente (dé)raisonnable? Considérations à propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 
17 mai 1990”, JT 1990, 689). Toch wijkt het Hof van Cassatie soms af van dat principe. 
Zo oordeelde het in het Post/Locabel-arrest van 21 september 1989 (Arr.Cass. 1989-
90, 92, Pas. 1990, I, 84 en RCJB 1987, 74-113, noot P.a. ForierS) dat de goede trouw 
zich ertegen verzet dat een partij uitvoering eist van een contractbepaling die doel-
loos is geworden en niet langer verantwoord is. Het Hof koppelde de beperkende 
werking van de goede trouw aldus niet aan het verbod op rechtsmisbruik, maar wel 
aan het leerstuk van de caducité.

(73) Cass. 10 september 1971, Arr.Cass. 1972, 31, concl. W. ganSHoF van Der meerSCH, Pas. 
1972, I, 28, RW 1971-72, 321, JT, 1972, 118 en RCJB 1976, 300, noot P. van ommeSlagHe.

(74) Die criteria concretiseren het generiek rechtsmisbruikcriterium. De lijst met criteria is 
niet exhaustief. Van belang in deze bijdrage is vooral het evenredigheidscriterium, 
volgens welk er rechtsmisbruik is als het voordeel dat een contractpartij uit de uit-
oefening van haar rechten haalt niet opweegt tegen het nadeel dat erdoor aan de 
wederpartij of aan derden wordt berokkend. 

(75) Nu de rechthebbende binnen de formele grenzen van zijn recht handelt, kan de 
rechter zich niet geheel in zijn plaats stellen (J. ronSe, “Marginale toetsing in het 
privaatrecht”, TPR 1977, 211, verkort J. ronSe, “Marginale toetsing”). 

(76) W. van gerven en S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, 101; J. ronSe, “Marginale toet-
sing”, 212. 

(77) H.G. van Der WerF, Redelijk- en billijkheid, 49.
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de overeenkomst geldende regel niet van toepassing is, voor zover dat in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
“onaanvaardbaar” zou zijn. Onbillijkheid is onvoldoende: vereist is dat bij 
toepassing van de regel “resultaten zouden worden bereikt, die zo kras on-
billijk zijn, dat het rechtsgevoel ernstig zou worden geschokt” (78). Zoals in 
België moet de rechter bij het beroep op de beperkende werking van de 
redelijk- en billijkheid terughoudendheid betrachten (79). Zijn toetsingsbe-
voegdheid is beperkt.

Al spreekt het Nederlandse BW klare taal, toch kende het vraagstuk van de 
beperkende werking lang geen eenduidig antwoord. In de jaren 20 hield de 
Hoge Raad immers sterk vast aan de overeenkomst (80). Wettig gesloten 
overeenkomsten moesten uitwerking krijgen, ook als de context zo veran-
derd was dat het onbillijk zou zijn uitvoering te eisen (81). De Raad kon die 
gestrengheid echter niet handhaven (82) en erkende geleidelijk dat de goe-
de trouw een beperkend effect kon genereren (83). Uiteindelijk leidde die 
evolutie tot het arrest van 19 mei 1967 waarin de Raad definitief afstand 
nam van zijn vroegere rechtspraak en ruimte liet voor de beperkende wer-
king door – zonder uitdrukkelijke verwijzing naar de goede trouw – te oor-
delen dat een beroep op een contractbeding onder omstandigheden kon 
worden uitgesloten (84). Pas in 1976 baseerde de Raad dat oordeel ook ex-

(78) C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbintenissenrecht, 27-28.
(79) J.H. nieuWenHuiS, C.J.J.M. Stolker, W.L. valk, Burgerlijk wetboek, 2685.
(80) C. aSSer en A.S. HartkamP, Verbintenissenrecht, 312-313.
(81) HR 8 januari 1926, NJ 1926, 203 (het sarongarrest); HR 19 maart 1926, NJ 1926, 441; 

HR 2 januari 1931, NJ 1931, 274; C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbintenissenrecht, 
27; E.M. meiJerS, “Goede trouw”, 282-283.

(82) E.M. meiJerS, “Goede trouw”, 282 en 294. 
(83) Bijvoorbeeld als het beroep van een partij op haar contractrecht door haar houding 

en gedrag als strijdig met de goede trouw moest worden beschouwd (HR 10 novem-
ber 1927, NJ 1928, 251; HR 19 maart 1954, NJ 1955, 400). Het betreft de hypothese 
van rechtsverwerking. Verder erkende de Raad de beperkende werking als de partij, 
bevoegd om een bindende partijbeslissing te nemen aangaande gerezen betwis-
tingen, een beslissing nam die (inhoudelijk of wat de wijze van totstandkoming 
betreft) de eis van redelijk- en billijkheid miskende (HR 9 februari 1923, NJ 1923, 676 
(Artist de Laboureur); HR 25 april 1924, NJ 1924, 719; HR 27 mei 1927, NJ 1927, 1293; 
HR 22 mei 1942, NJ 1942, 544), dan wel als het bindend advies van een derde de test 
van redelijk- en billijkheid niet doorstond (HR 11 januari 1924, NJ 1924, 293; HR 29 
januari 1931, NJ 1931, 1317; HR 2 februari 1944, NJ 1944, 419; HR 18 maart 1955, NJ 
1955, 655). Na WO II werd de oude leer ook buiten die drie hypotheses doorbroken 
(bv. HR 19 januari 1967, NJ, 1967, 26, concl. A.G. van ooSten en noot G.J.S; HR 10 
maart 1967, NJ 1967, 261; C. aSSer en A.S. HartkamP, Verbintenissenrecht, 313-314). 

(84) HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin/HBU); C.J.H. Brunner en G.T. De Jong, Verbinte-
nissenrecht, 27.
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pliciet op de goede trouw (85). Sindsdien erkent men in het Nederlandse 
recht algemeen de beperkende werking van de goede trouw (86).

B. DE STRIKT CONTRACTUELE ANALYSE DOOR HET HOF VAN CASSATIE

14. De bespreking van de beperkende werking van de goede trouw 
toont aan hoezeer het Hof van Cassatie de bindende kracht van de overeen-
komst benadrukt. Het acht billijkheidsargumenten alleen onvoldoende om 
af te wijken van de overeenkomst en stelt dat afwezigheid van goede trouw 
rechtsmisbruik onderstelt (87). Daardoor beperkt het Hof de bevoegdheid 
van de feitenrechter tot een matigingsbevoegdheid die hem slechts toestaat 
kennelijk onbehoorlijke rechtsuitoefeningen binnen redelijke grenzen te-
rug te brengen. Van een opheffing of wijziging van de overeenkomst krach-
tens de goede trouw is geen sprake.

Waarom het Hof van Cassatie de overeenkomst benadrukt en billijkheidsar-
gumenten weert, is deels te begrijpen vanuit de notie billijkheid zelf. Hoe 
die notie moet worden ingevuld, is niet altijd duidelijk: het is een vaag be-
grip. Die vaagheid genereert het gevaar dat de rechter zich vanuit billijk-
heidsoverwegingen willekeurig zou inlaten met de contractinhoud, los van 
enige precieze wettelijke grondslag. Om ‘rechterlijk activisme’ in de kiem te 
smoren, deinst het Hof er dan ook niet voor terug vage verwijzingen naar 
de billijkheid te verwerpen en erop voortbouwende beslissingen te verbre-
ken (88). Aldus lijkt het Hof op het eerste gezicht een strikt contractuele 
analyse te verkiezen boven vergedreven belangenafwegingen en lijkt het 
meer gewicht toe te kennen aan het eerste en tweede dan aan het derde lid 
van art. 1134 BW.

(85) HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 (Pseudovogelpest).
(86) P. aBaS, Beperkende werking, 179-204; C.J.C. Hage en M.A. lotH, “Twee argumenten 

voor de beperkende werking van de goede trouw”, WPNR 1986, 135-139; B. nieSkenS-
iSPHorDing, “De Hoge Raad en de derogerende werking van de goede trouw”, noot 
onder HR 16 januari 1981, NJB 1982, 74 e.v.

(87) Cass. 19 oktober 1984, RW 1984-85, 2846; Cass. 15 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 
190, Pas. 1988, I, 177, RW 1987-88, 1506, JT 1988, 143 en RRD 1988, 17.

(88) B. DelCourt, “Convention-loi”, 110.
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II. goede TrouW In heT arBeIdsreChT

15. Nu duidelijk is hoe de goede trouw in het overeenkomstenrecht 
‘werkt’, onderzoekt dit deel of die werking ook van tel is (kan zijn) in het 
arbeidsrecht. Die denkoefening vergt echter inzicht in de fundamenten van 
het arbeidsrecht. Pas wanneer die fundamenten duidelijk zijn, heeft de 
vraag hoezeer de goede trouw in een specifiek arbeidsrechtelijke context 
kan spelen immers zin. Een voorafgaande studie van het statuut, de grond-
slag en de functies van het Belgische arbeidsrecht is daarom noodzakelijk. 

Vervolgens wordt nagegaan hoe het goede trouw-principe reeds verschijnt 
in het Belgische arbeidsrecht. Daarbij valt op dat hoewel het Belgische ar-
beidsrecht, anders dan het Nederlandse, aan het principe geen rechtstreek-
se aandacht schenkt, de toepassingen ervan in de praktijk toch talrijk zijn.

Om de in dit deel opgebouwde redenering te besluiten, wordt nagegaan 
hoe het goede trouw-principe ertoe bijdraagt die functie van het arbeids-
recht die hier als centrale functie naar voren wordt geschoven, te realiseren. 

A. STATUUT, GRONDSLAG EN FUNCTIES VAN HET ARBEIDSRECHT

1. het relatief autonome statuut van het arbeidsrecht 

16. De Code Napoléon zag de arbeidsovereenkomst als een vorm van 
huur (89). Die ‘huurovereenkomst’ tussen werknemer en werkgever werd 
beheerst door het gemeen recht en gedacht vanuit de gelijkheidsidee. Ver-
der werd aan de overeenkomst geen belang gehecht, zodat een quasi onge-
limiteerde contractvrijheid gold. Ondanks economische verschillen werden 
werknemer en werkgever als juridisch gelijken gezien. Die discongruentie, 
aangestuurd door de industriële revolutie, de kapitalisatiegolf en het arbei-
dersproletariaat, leidde tot mistoestanden die aanzetten tot de creatie van 
een specifiek recht buiten het BW. 

Zo groeide het Belgische arbeidsrecht in een context die feitelijke ongelijk-
heden belichtte en het geloof in een evenwicht tussen partijen deed wanke-
len. Het moest fungeren als dwingende correctie op de uitwassen die de 
Napoleontische wetgeving, gesteund op de juridische fictie van partijgelijk-

(89) Meer precies als de huur van werklieden die in iemands dienst treden (art. 1779 BW). 
W. rauWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietig-
heid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 22 (verkort W. rauWS, 
Beëindigingswijzen); v. vanneS, Le lien de subordination dans le contrat de travail, 
Brussel, Bruylant, 2005, 2. 
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heid, voortbracht (90). Meer en meer ontwikkelde het zich als een autono-
me rechtstak, met zijn eigen technieken en finaliteit (91). Anders dan het 
overeenkomstenrecht, vertrekt het niet van contractvrijheid en gelijkheid, 
wel van ongelijkheid en de nood aan bescherming van de zwakkere partij, 
(veelal) de werknemer (92). 

17. De ontwikkeling van het arbeidsrecht deed geleidelijk aan de vraag 
rijzen naar het al dan niet autonome karakter ervan. Kan het arbeidsrecht 
als onafhankelijk van het overeenkomstenrecht worden gezien? Volstaan 
arbeidsrechtelijke beginselen om, zonder wettelijke tussenkomst, van het 
gemeen recht af te wijken? Doorheen de discussie (93) klinkt vooral de idee 
van de relatieve autonomie van het arbeidsrecht. Volgens die idee blijft het 
arbeidsrecht een deel van het recht dat niet losstaat van het gemeen 
recht (94). Niettemin vertoont het, door uit te gaan van zijn eigen technie-
ken en finaliteit, een zekere autonomie, wat de onverkorte toepassing van 
het gemeen recht op de arbeidsovereenkomst belet (95). 

Vanuit die idee onderzoekt dit deel hoe het verbintenisrechtelijk goede 
trouw-principe speelt in het arbeidsrecht. Tegelijk wordt nagegaan of het 
principe niet meer geschikt is om de functies van het arbeidsrecht te realise-
ren dan het bestaande en toekomstige arsenaal aan arbeidsrechtelijke be-
palingen. 

(90) m. rigaux, “De grondrechtelijke onderbouw van het collectief arbeidsrecht” in g. 
Cox en m. rigaux, De grondrechtelijke onderbouw van het collectief arbeidsrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2005, 2-3. 

(91) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 972.
(92) Centraal staat de beschermingsgedachte, die ervan uitgaat dat de economisch zwak-

kere partij niet gebaat is met een vasthouden aan de liberale vrijheids- en gelijk-
heidsidealen (M. vranken, “Arbeidsrecht en deregulering”, Or. 1984, 225). Zie ook: 
F. HenDriCkx, “De arbeidsovereenkomst: een burgerlijke en sociale verbintenis” in m. 
StrooBant en o. vanaCHter, Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet, Antwerpen, In-
tersentia, 2002, 75-77 (verkort F. HenDriCkx, “Arbeidsovereenkomst”).

(93) F. HenDriCkx,“Arbeidsovereenkomst”, 70-72; P. Horion, “Le particularisme de droit so-
cial et l’interprétation des dispositions légales relatives à la résiliation du contrat de 
travail et du contrat d’emploi”, RCJB, 1962, 7-20; g. lyon-Caen, “Du rôle des principes 
généraux du droit civil en droit du travail”, RTDC 1974, 229-248; W. rauWS, Beëindi-
gingswijzen, 10-31; W. van eeCkHoutte, Sociaal recht inter utrumque, Brussel, Story-
Scientia, 1988, 10-13. 

(94) W.F. De gaay Fortman, “Arbeid, arbeidsovereenkomst en arbeidsverhouding” in P. 
BorSt, Hedendaags arbeidsrecht. Opstellen aangeboden aan prof. M.G. Levenbach, 
Alphen aan den Rijn, Samsom, 1966, 27, 123; P. HumBlet, De gezagsuitoefening door 
de werkgever, Antwerpen, Kluwer, 1994, 120 (P. HumBlet, Gezagsuitoefening); W. van 
eeCkHoutte, Sociaal recht, 11.

(95) m. van Putten, Arbeidsrecht en onderneming, 98.
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2. grondslag en doelstelling van het arbeidsrecht (96)

18. Traditioneel wordt het arbeidsrecht op ‘functionele’ basis gegrond, 
i.e. in het licht van zijn ontstaan. Het wordt gefundeerd op de nood aan 
bescherming van de economisch zwakkere werknemer (97). Initieel liet het 
arbeidsrecht zich immers primair in met individuele werknemersbelangen. 
Het wou de juridische gelijkheid tussen werkgever en werknemer herstellen 
door hun wilsautonomie te begrenzen en zo de gelding van de klassiek libe-
rale idealen en principes te milderen. Hoe overtuigend die opvatting ook is, 
toch wordt de grondslag van het arbeidsrecht hier op een fundamenteler 
niveau gesitueerd. Vanuit de idee “arbeid is geen koopwaar” (98) en het 
recht op een menswaardig leven, inclusief het recht op (passende) arbeid, 
wordt het arbeidsrecht gegrond op de nood aan bescherming van de inte-
griteit van de werknemer, als persoon achter zijn arbeid (99). De arbeids-
kracht die de werknemer aanbiedt, is immers onlosmakelijk verbonden met 
zijn persoon (100); zijn arbeid kan daarom geen loutere koopwaar zijn.

Het arbeidsrecht wordt hier dus niet gegrond op de ongelijkheid tussen 
werknemer en werkgever. Dat zou immers de idee van een economisch 
machtige werkgever veronderstellen (101). De afschildering van de werkge-
ver als superieur bedrijfsleider, wiens handelen louter winst beoogt, is ech-
ter reductionistisch. Niet alleen is de machtspositie van de werkgever ver-
bonden met het mechanisme van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; bo-
vendien wordt zijn handelen niet zelden gedirigeerd op het ritme van dwin-

(96) Onder ‘grondslag’ wordt de verantwoording, de ratio legis van het arbeidsrecht ver-
staan. De notie ‘doelstelling’ verwijst naar een zeker streven, dat waarop de arbeids-
rechtelijke regelgeving (zowel de materieelrechtelijke normen als de procedurele 
handhavingsmechanismen) en rechtspraak is gericht of zou moeten zijn. De verder 
besproken ‘functies’ zijn dan de concrete taken die het arbeidsrecht vervult of be-
hoort te vervullen vanuit die grondslag en doelstelling. 

(97) i.P. aSSCHer-vonk, “Compensatie van ongelijkheid tussen werknemers” in L. Betten, 
Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht, Deventer, Kluwer, 1997, 2; 
D.J.B. De WolFF, Goedwerknemerschap, Deventer, Kluwer, 2007, 5 (verkort D.J.B. De 
WolFF, Goedwerknemerschap); m. Patte, “Caractéristiques, exigences et tendances du 
droit du travail”, JTT 1975, 17; m.g.r. rooD, Introductie in het sociaal recht, Arnhem, 
Gouda Quint bv, 1990, 4.

(98) Toegevoegde verklaring bij de constitutie van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
1944.

(99) m. van Putten, Arbeidsrecht en onderneming, 92-93. 
(100) l. giet, “La formation de la relation individuelle du travail” in P. goSSerieS, La doctrine 

judiciaire ou l’enseignement de la jurisprudence des juridictions du travail: recueil 
commémoratif du 25e anniversaire des juridictions du travail (1970-1995), Brussel, 
De Boeck & Larcier, 1998, 28; g. Stein, Contrat de travail. Patrons et employés, Brussel, 
Bruylant, 1908, 170-171.

(101) Zie onder meer de opvattingen van kaHn-FreunD (Labour and the Law, Londen, Ste-
vens & Sons, 1972, 8).
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gende concurrentie-imperatieven (102). De idee van de machtige werkgever 
is dus te wankel om het arbeidsrecht te gronden. Ziet men immers de onge-
lijkheid tussen werknemer en werkgever als ratio achter het – van het ge-
meen recht – afwijkende arbeidsrecht, dan vervalt de justificatie voor die 
afwijking zodra die ratio wegvalt, i.e. als steeds minder werknemers tegen 
het machtsspel moeten worden beschermd (103). Met de nood aan bescher-
ming van de integriteit van de werknemer als grondslag gebeurt dat 
niet (104). Het arbeidsrecht beoogt dan het recht van de arbeidende mens 
op menselijke waardigheid, geconcretiseerd in zijn recht op (passende) ar-
beid, te realiseren (105). Vanuit die idee worden zijn functies geformuleerd.

3. de functies van het arbeidsrecht

19. Er bestaan vele opvattingen rond de functies van het arbeidsrecht. 
Zo omschrijven BakelS e.a. het arbeidsrecht als “het geheel van rechtsregels 
dat ten doel heeft de regulering van de individuele en collectieve relaties 
tussen werkgevers en werknemers in de particuliere sector” (106). BakelS be-
nadrukt aldus de ‘regulerende functie’ van het arbeidsrecht (107). BlanPain 
situeert de rol van het arbeidsrecht in ‘monitoring economic developments’ 
en ‘(establishing) an appropriate balance in the relationship, interests, rights 
and obligations between the employer (…) and the employee” (108) en 
maakt zo indirect ook gewag van een ‘pacificerende functie’ (109). Het ar-
beidsrecht wil immers niet alleen de verhouding tussen werkgever en werk-
nemer stroomlijnen, maar staat tevens in voor de realisatie van een even-

(102) m. van Putten, Arbeidsrecht en onderneming, 92-93.
(103) F. HenDriCkx, “Arbeidsovereenkomst”, 75-82.
(104) Die grondslag is tijdlozer (m. van Putten, Arbeidsrecht en onderneming, 92) en vindt 

steun in het totstandkomingsproces van vele arbeidsrechtelijke regelingen. Zo werd 
bv. bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomstenwet van 1900 benadrukt 
‘que le contrat d’emploi intéresse directement la personne de l’ouvrier’ (Hand. Ka-
mer 1898-99, 746). 

(105) m. van Putten, Arbeidsrecht en onderneming, 75; m. rigaux, Tussen burgerschap en 
sociale concurrentie: over arbeid in zijn verhouding tot kapitaal doorheen het recht, 
Antwerpen, Intersentia, 233 (verkort m. rigaux, Burgerschap en sociale concurrentie); 
m. PalumBo, “La dignité de la personne humaine en droit social ou la relativité d’un 
concept absolu”, Soc.Kron. 2003, 1.

(106) H.l. BakelS, i.P. aSSCHer-vonk en W.H.a.C.m. BouWenS, Bakels’ Schets van het Nederland-
se arbeidsrecht, Deventer, Kluwer, 1980, 1 (verkort H.l. BakelS, i.P. aSSCHer-vonk en 
W.H.a.C.m. BouWenS, Bakels’ Schets). 

(107) Deze functie omvat de regeling van verhoudingen, gericht op een efficiënte orde-
ning van het maatschappelijk verkeer (e. ClaeS, W. Devroe en B. keirSBilCk, “Grenzen 
van (rechtsstatelijk) recht”, RW 2005-06, 1203. 

(108) r. BlanPain, European Labour Law, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 23. 
(109) Terminologie: e. ClaeS, W. Devroe en B. keirSBilCk, “Grenzen van (rechtsstatelijk) recht”, 

RW 2005-06, 1204-1205.
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wicht tussen de belangen, noden, rechten en plichten van beiden en be-
slecht, waar nodig, gerezen conflicten. Het moet de realisatie van genoemd 
evenwicht bevorderen en sociale vrede garanderen. 

kaHn-FreunD situeert het hoofddoel van het arbeidsrecht in zijn functie als 
“(…) countervailing force to counteract the inequality of bargaining power 
which is inherent and must be inherent to the employment relation” (110). 
In die visie fungeert het arbeidsrecht als beschermingsinstrument dat bij-
draagt tot de emancipatie van de werknemer (111), sociale uitsluitings- en 
uitbuitingsmechanismen verdringt en het recht op (passende) arbeid verze-
kert. Het knoopt daardoor aan bij de opvatting dat elke burger gelijk res-
pect verdient als volwaardig persoon (112) en dat het tot de taak van het 
recht behoort de burger-werknemer daarin te beschermen. Die burger-
schapsgedachte“stelt de werknemer in staat niet vereenzelvigd te worden 
met de koopwaar arbeid die hij aanbrengt” (113). Door zijn arbeid kan hij 
zich immers ontplooien tot een waardig individu in de onderneming en de 
samenleving, en die wisselwerking tussen werknemer- en burgerschap moet 
het arbeidsrecht garanderen (114). van Putten spreekt hier over de ‘integri-
teitsbeschermingsfunctie’ van het arbeidsrecht, bestaande in het voorko-
men of remediëren van arbeidssituaties waarin de rechtvaardige spreiding 
van de kans zich als individu te ontplooien en te socialiseren wordt belem-
merd (115). De strijd tegen sociale uitsluiting en de nadruk op de ontplooi-
ing van de arbeidende mens sluiten ten slotte ook aan bij HePPles ‘integra-
tieve functie’ (116). 

Verder merkt rigaux dat de beschermingsfunctie van het arbeidsrecht ook 
een corrigerend aspect inhoudt (117). De correctie van de ongelijkheid tus-
sen werknemer en werkgever vormt op zich echter niet de doorslaggevende 

(110) O. kaHn-FreunD, Labour and the law, Londen, Stevens & Sons, 1983, 18. 
(111) Ook De WolFF (Goedwerknemerschap, 5) benadrukt die emancipatorische rol van het 

arbeidsrecht. 
(112) R. DWorkin, Law’s Empire, Londen, Fontana Press, 1986, VII, 213 en 224-275: “Integrity 

assumes that each person is as worthy as any other, that each must be treated with 
equal concern according to some coherent conception of what that means.”

(113) m. rigaux, Burgerschap en sociale concurrentie, 261.
(114) DorSSemont spreekt hier over de ‘pedagogische functie’ van de onderneming (“De 

disciplinaire macht van de werkgever. Op de grens van contract en instituut” in m. 
rigaux, P. HumBlet en g. van limBergHen, Actuele problemen van het arbeidsrecht, 7, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 225, verkort F. DorSSemont, “Disciplinaire macht”).

(115) m. van Putten, Arbeidsrecht en onderneming, 96. 
(116) B. HePPle, “The future of labour law”, Industrial Law Journal 1995, 322. 
(117) m. rigaux, Burgerschap en sociale concurrentie, 30. Ook HenDriCkx (“Arbeidsovereen-

komst”, 82) verbindt de rechtsbeschermende en ongelijkheidscompenserende (cor-
rigerende) functie van het arbeidsrecht.
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functie van het arbeidsrecht (118). Het is een deelcomponent van de be-
scherming van de arbeidende mens naast andere componenten, zoals de 
promotie van zijn welzijn op het werk of de vrijwaring van zijn inspraak bij 
de besluitvorming (119). Anderzijds stelt rigaux dat het arbeidsrecht evolu-
eert richting een ‘sociale concurrentie-recht’ (120), waarin – onder invloed 
van het postindustrieel kapitalisme – beschermings- en correctiedoeleinden 
ondergeschikt lijken aan de marktordening. Die stelling reflecteert de neoli-
beralistische marktvisie (121), volgens welke het (arbeids)recht de taak heeft 
“not to interfere with market forces, but rather to work with them to en-
sure the well-being of the economy and consequently the well-being of em-
ployers and employees” (122). Het arbeidsrecht moet m.a.w. ook werkge-
vers- en ondernemingsbelangen (123) dienen; het mag geen eenzijdig ge-
oriënteerde rechtstak zijn (124). 

20. Hier wordt gewerkt rond de integriteitsbeschermingsfunctie van 
het arbeidsrecht, zijn corrigerende functie incluis. Gelet op de geëxpliciteer-
de grondslag van het arbeidsrecht lijken immers vooral die functies verbon-
den met het arbeidsrecht. Zonder de marktvisie bij te treden, maar vanuit 
het besef dat het arbeidsrecht in beweging is en flexibiliseringsdynamieken 
dat proces sturen, wordt echter evenzeer aangesloten bij de idee dat het 
arbeidsrecht de werkgever de ruimte moet laten, en zelfs geven, om zijn 
onderneming goed te beheren. Na herformulering luidt de onderzoeks-

(118) Zie ook: m.a.C. De Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in 
het arbeidsrecht, Deventer, Kluwer, 1999, 48-49, vn. 18 (verkort m.a.C. De Wit, Goed 
werkgeverschap); A.T.J.M. JaCoBS, “De kleine mythologie van de ongelijkheidscom-
pensatie” in L. Betten, Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht, De-
venter, Kluwer, 1997, 67 e.v. Toch komt de idee dat de primaire taak van het arbeids-
recht erin bestaat onevenwichten te corrigeren vaak terug. Zie: H. SinzHeimer, “Die 
Fortentwicklung des Arbeitsrechts und die Aufgabe der Rechtslehre”, Soziale Praxis 
1910, 1237. 

(119) m. van Putten, Arbeidsrecht en onderneming, 94.
(120) Als sociale concurrentie-recht stelt het arbeidsrecht de marktordenende functie cen-

traal (P. o’HigginS, “The end of labour law as we have known it?” in C. BarnarD, S. 
Deakin en g.S. morriS, The future of labour law. Liber amicorum Bob Hepple QC, Ox-
ford, Hart Publishing, 2004, 289-301; m. rigaux, Burgerschap en sociale concurrentie, 
30).

(121) Volgens die visie is de nood aan staatsinterventionisme ondergeschikt aan de wer-
king van het vraag-en-aanbodmechanisme.

(122) m.S. vettori, Alternative means to regulate the employment relationship in the 
changing world of work, Pretoria, University of Pretoria, 2005, 27; B. CreigHton en A. 
SteWart, Labour law: an introduction, Sydney, The Federation Press, 2002, 6.

(123) Het ondernemingsbelang onderscheidt zich van het werkgeversbelang doordat het 
niet alleen op de concurrentiële en financiële belangen slaat die de werkgever, als 
individu, heeft bij het goed functioneren van zijn onderneming, maar zich uitstrekt 
tot de belangen van alle bij de onderneming betrokkenen, waaronder ook de werk-
nemers.

(124) F. HenDriCkx, “Arbeidsovereenkomst”, 76; W. van eeCkHoutte, “Belang werkgever”, 13.
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vraag van dit deel dan: “In welke mate kan de verbintenisrechtelijke goede 
trouw de integriteitsbeschermingsfunctie van het arbeidsrecht, mede om-
vattende de correctie van de juridische ongelijkheid tussen werknemer en 
werkgever, realiseren, zonder tekort te doen aan de gedachte dat ook de 
werkgever de nodige vrijheid moet hebben om het goed functioneren van 
de onderneming – mede in het belang van de werknemer – te verzekeren?”

B. GOEDE TROUW IN HET BELGISCHE ARBEIDSRECHT

21. De arbeidsovereenkomst vormt de contractuele verankering van de 
rechtsverhouding tussen werknemer en werkgever. Ze is gericht op het in 
ondergeschikt verband verrichten van arbeid tegen loon (125). Niettegen-
staande haar specifieke aard, blijft de arbeidsovereenkomst in se een over-
eenkomst waarop – bij ontstentenis van afwijkende bepalingen – het over-
eenkomstenrecht toepasselijk is. In beginsel vinden de gemeenrechtelijke 
principes dus toepassing op de arbeidsovereenkomst, zij het mogelijk min-
der sterk (126). Een van die principes stelt dat overeenkomsten te goeder 
trouw moeten worden uitgevoerd. In dit deel wordt nagegaan in welke 
mate dat principe speelt in het Belgische arbeidsrecht. 

1. principe van de uitvoering te goeder trouw in het arbeidsrecht 

a. De goede trouw in het Belgische arbeidsrecht

22. Rond 1980 nam het belang van de goede trouw in het Belgische 
overeenkomstenrecht gestaag toe (127). Vandaag is het principe (al dan niet 
gelinkt aan het verbod op rechtsmisbruik) niet meer weg te denken uit het 
gemeenrechtelijk discours. Het Belgische arbeidsrecht besteedt er echter 
geen rechtstreekse aandacht aan, zo stelt van eeCkHoutte (128). Er is immers 
geen uitdrukkelijk arbeidsrechtelijk principe volgens welk de arbeidsover-
eenkomst te goeder trouw moet worden uitgevoerd (129). Wel bepaalt art. 
16, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet dat werkgever en werknemer el-
kaar eerbied en achting verschuldigd zijn, maar die open bepaling speelt te 

(125) Art. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet; i. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”, 
37.

(126) A.F. Bungener, Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk per-
spectief, Amsterdam, Universiteit Amsterdam, 2008, I (verkort A.F. Bungener, Wijzigen 
arbeidsovereenkomst). 

(127) r. vanDePutte, De overeenkomst. Haar ontstaan, haar uitvoering, haar verdwijning, 
haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 36.

(128) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 973. 
(129) P. HumBlet, Gezagsuitoefening, 121.
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weinig in de rechtspraak (130). Dat komt door het arbeidsrechtelijk wan-
trouwen tegenover een veralgemeend gebruik van open normen zoals de 
goede trouw. Door toepassing van een reeks dwingend-formalistische re-
gels wilde het Belgische arbeidsrecht immers vooral de positie van de werk-
nemer beveiligen en evenwichtige arbeidsverhoudingen garanderen. Van-
daag is het zo verknocht aan zijn wetmatigheden en denkpatronen dat het 
prima facie amper ruimte laat voor open normen (131). Nochtans kunnen 
open normen door hun ad-hocinvulling de dynamische realiteit van de ar-
beidsrelatie mogelijk beter vatten dan het arbeidsrechtelijk wapenarsenaal.

b. Het goed werkgeverschap c.q. werknemerschap in het Nederlandse  
      arbeidsrecht

23. Anders dan in België wordt in het Nederlandse arbeidsrecht wel ver-
wezen naar de goede trouw of juister, naar de redelijkheid en billijkheid, zij 
het dan in termen van goed werkgeverschap c.q. werknemerschap. Noch-
tans maakte de eerste uitgave van het BW (1838) daarvan nog geen gewag. 
Zoals in België kwam het BW in Nederland voort uit de Code civil waarin 
over de arbeidsovereenkomst amper iets voorkwam. De laissez-fairegedach-
te beheerste de arbeidsrelatie (132). Op die relatie was weliswaar de goede 
trouw-eis toepasselijk (art. 1374-1375 oud BW), maar het beroep daarop 
leidde zelden tot resultaat (133). De 19e-eeuwse legalistische rechtspraak 
wantrouwde immers extralegale verplichtingen (134). 

(130) Op zich vormt art. 16, eerste lid in feite slechts een intentieverklaring, aldus DoomS 
(De verhouding tussen de vordering ex contractu en ex delicto in het kader van de 
arbeidsovereenkomst, Brussel, De Boeck en Larcier, 2003, 24). Ook Steyaert e.a. zien er 
niet meer in dan een algemene richtlijn die de Arbeidsovereenkomstenwet uitdrukt 
(J. Steyaert, C. De ganCk en l. De SCHriJver, De arbeidsovereenkomst, Brussel, Story-Scien-
tia, 1990, 141 (verkort J. Steyaert, C. De ganCk en l. De SCHriJver, Arbeidsovereenkomst). 
Onrechtstreeks, i.e. voor zover het wordt gerelateerd aan art. 1134, derde lid BW, 
kan art. 16, eerste lid volgens DoomS echter wel fungeren als bron van verbintenissen. 
De goede trouw verzekert dan de afdwingbaarheid van de vage plicht van art. 16, 
eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet.

(131) Volgens van eeCkHoutte (“Goede trouw”, 973) reikt het arbeidsrecht veelal andere in-
strumenten aan (bv. wettelijke, reglementaire of cao-bepalingen) om een vergelijk-
baar resultaat te krijgen als met een beroep op de goede trouw.

(132) Behalve de uitbetaling van het loon en het verstrekken van arbeid, werd niets van 
de werkgever verwacht.

(133) A.E. BleS, De wet op de arbeidsovereenkomst. Geschiedenis der wet van den 13den 
juli 1907, Den Haag, Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 1907, 1 en 67 (verkort A.E. 
BleS, Wet op arbeidsovereenkomst); m.a.C. De Wit, Goed werkgeverschap, 14.

(134) m.H. BregStein, “De ontwikkelingen van de algemene contractenleer in het BW van 
1838 tot heden” in P. SCHolten en e.m. meiJerS, Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-
1938, Zwolle, Tjeenk Willink, 1938, 442.
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Omdat die situatie sociale mistoestanden genereerde, werd bij de totstand-
koming van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 extra aandacht 
besteed aan de positie van de arbeider. Daarvan getuigen de door die wet 
in het BW ingevoerde art. 1638z en 1639. Het eerste verplicht de werkgever 
al datgene te doen en na te laten wat een goed werkgever in gelijke om-
standigheden behoort te doen of na te laten. Art. 1639 BW herhaalt die 
plicht voor de werknemer. Beide artikelen vormen de arbeidsrechtelijke ver-
taling van de gemeenrechtelijke eis van redelijk- en billijkheid (135). Art. 
1638z werd vooral ingevoerd omdat de wet maar enkele werkgeversver-
plichtingen telde. Het bood de mogelijkheid om middels een gezonde recht-
spraak uitkomsten te verkrijgen die men op grond van de wet alleen niet 
kon bereiken (136). Initieel besteedde noch de doctrine (137), noch de 
rechtspraktijk (138) veel aandacht aan art. 1638z en 1639. Dat is tegenwoor-
dig anders. 

24. Vandaag bepaalt art. 7:611 BW dat werkgever en werknemer ver-
plicht zijn zich als goed werkgever c.q. werknemer te gedragen. Het voegt 
art. 1638z en 1639 BW samen en vormt zo de arbeidsrechtelijke verwoor-
ding van art. 6:2 en 6:248 BW, volgens welke de rechtsverhouding tussen 
schuldeiser en schuldenaar c.q. tussen contractanten wordt beheerst door 
de eisen van redelijkheid en billijkheid (139). Door art. 7:611 in titel 10 te 
integreren, wilde men de dynamische en rechtscheppende aard van die be-
paling benadrukken (140). Zo laat het goed werkgeverschap toe evolueren-
de rechtsopvattingen te valideren en aanvullende werkgeversplichten te 
gronden. Het is de startmotor geweest in de ontwikkeling van vele nieuwe 

(135) m.a.C. De Wit, Goed werkgeverschap, 17. De artikelen wijzen de rechter erop dat 
partijen ook gebonden zijn door hetgeen de aard van hun verhouding, de billijkheid 
of het gebruik hen oplegt (Hand. Der Staten-Generaal, 1903-04, 33, bijlage 137.3).

(136) Zo vermeed men dat werkgevers zich aan hun essentiële plichten zouden onttrek-
ken enkel en alleen omdat er geen wettelijke grondslag voor was (m.a.C. De Wit, 
Goed werkgeverschap, 18-19; zie ook A.E. BleS, Wet op arbeidsovereenkomst, 378).

(137) Pas in 1966 verscheen er een bijdrage van van Der grinten, getiteld “De goede werk-
gever en de goede arbeider” (in M.G. levenBaCH, Hedendaags arbeidsrecht, Alphen 
aan den Rijn, Samson, 1966, 134).

(138) De rechterlijke toepassingen ervan waren zeer beperkt. Voor een overzicht, zie 
m.a.C. De Wit, Goed werkgeverschap, 23 e.v.

(139) HR 8 april 1994, NJ 1994, 704 (Agfa/Schoolderman); HR 30 januari 2004, JAR 2004, 68 
(Parallel Entry/KLM). 

(140) Volgens van Der grinten voegt art. 7:611 BW op zich echter niets toe aan art. 6:2 en 
6:248 BW. Hij acht art. 7:611 BW als afzonderlijke bepaling nutteloos (Arbeidsover-
eenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 69). Toch bleef de bepaling bestaan, van-
uit de overweging dat een expliciete verwijzing naar het goed werkgeverschap op 
zijn plaats is, omdat zo beter bij de eigen aard en terminologie van het arbeidsrecht 
wordt aangesloten en het zo eerder zal leven voor partijen bij de arbeidsovereen-
komst. 



TSR

RDS

RECHTSLEER

DOCTRINE

497

normen (141). Voor Heerma van voSS herbergt het dan ook veel potentieel om 
het arbeidsrecht te herbronnen (142). Evenzo besluit De Wit dat, hoewel art. 
7:611 BW inhoudelijk overbodig is, de schrapping ervan als een gemis zou 
aanvoelen, gelet op zijn cruciale rol in het arbeidsrecht (143). 

c. Besluit

25. Inzake de gelding van het goede trouw-principe in het arbeids-
recht, lijken het Belgische en Nederlandse recht erg verschillend. Waar het 
Belgische arbeidsrecht aan het principe, bij gebrek aan uitdrukkelijke bepa-
ling, amper aandacht lijkt te besteden, is de eis van redelijk- en billijkheid, 
samengebald in het goed werkgeverschap c.q. werknemerschap, niet weg 
te slaan uit het Nederlandse arbeidsrechtelijke discours. 

Dat verschil kan niet genoeg worden onderstreept voor de jurisprudentiële 
ontwikkeling in beide rechtsstelsels. Het leerstuk van het goed werkgever-
schap c.q. werknemerschap verklaart immers de eigen behandeling die de 
Hoge Raad geeft aan arbeidsrechtelijke conflicten. In zijn arresten laat de 
Raad zich uitdrukkelijk leiden door de werknemers- en werkgeversbelangen 
om dan uit art. 7:611 BW tal van verplichtingen in hoofde van werknemer 
en werkgever af te leiden (144). Een voorbeeld is de plicht van de werkgever 
om gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers andere passende arbeid te 
verstrekken (145). Door aldus op grond van art. 7:611 BW de arbeidsover-
eenkomst extensief uit te leggen, benadrukt de Raad de eigen aard van de 
arbeidsrelatie, eerder dan het strikt bedongene. Anders lijkt het in België, 
waar het hoogste Hof, zonder directe belangenafwegingen, een eerder civi-
listische houding aanneemt: de arbeidsovereenkomst wordt uitgelegd zoals 
elke overeenkomst, met nadruk op haar bindende kracht. Waar het Belgi-
sche Hof primair focust op de arbeidsovereenkomst en, opererend in een 

(141) D.J.B. De WolFF, Goedwerknemerschap, 5; W. rauWS, “Enige beschouwingen over de 
bedongen arbeid” in W. rauWS, a. van oevelen en I. van PuyvelDe, Bedongen arbeid, 
87-91 (verkort W. rauWS, “Over bedongen arbeid”); P.F. van Der HeiJDen, J.m. van Sloo-
ten, e. verHulP, Arbeidsrecht. Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2008, 11-12. 
Zo steunt de rechtspraak onder meer de plicht van de werkgever om gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemers te reïntegreren op de norm van goed werkgever-
schap (HR 8 november 1985, NJ 1986, 309).

(142) g.J.J. Heerma van voSS, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het ar-
beidsrecht, Deventer, Kluwer, 1999, 15 en 19 (verkort g.J.J. Heerma van voSS, Goed 
werkgeverschap). Ook graPPerHauS acht de arbeidsrechtelijke verbijzondering van de 
redelijk- en billijkheid in art. 7:611 BW nodig om de diligentie van werkgever en 
werknemer t.o.v. elkaar te expliciteren (“Wijziging van de arbeidsrelatie bij gewij-
zigde omstandigheden”, TRA 2008, 13, verkort “Wijziging arbeidsrelatie”).

(143) m.a.C. De Wit, Goed werkgeverschap, 44.
(144) W. rauWS, “Over bedongen arbeid”, 71-98.
(145) HR 8 november 1985, NJ 1986, 309. 
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pacta sunt servanda-gerichte rechtscultuur, belangenafwegingen weert, 
doet de rechtspraak van de Nederlandse Raad net vermoeden dat niet de 
overeenkomst, maar wel de betrokken belangen centraal staan (146). 

26. Toch dient het verschil in beide benaderingen te worden genuan-
ceerd. Opvallend is immers dat, ondanks het formeel onmiskenbare verschil 
in benadering, de Belgische rechtspraak – zij het indirect – gelijkaardige 
resultaten bereikt als de Nederlandse. Strevend naar een moderner arbeids-
recht, stelt de lagere Belgische rechtspraak zich steeds flexibeler op (147). 
Verder winnen goede trouw-overwegingen terrein in het Belgische arbeids-
recht dankzij de doctrinale opvattingen aangaande de werking van art. 
1134, derde lid BW in het arbeidsrecht (148). Ook die evolutie tempert de 
gestrengheid van het hoogste Hof. Zo zou art. 1134, derde lid BW een mar-
ginaal wijzigingsrecht in hoofde van contractpartijen gronden. Ten slotte 
blijkt ook het Hof van Cassatie zelf, doorheen contractuele interpretatie te 
goeder trouw, enige flexibiliteit toe te laten (149). Door de overeenkomst 
te goeder trouw te interpreteren, betrekt het immers indirect de werkne-
mers- en werkgeversbelangen in zijn oordeel, wat de contractuele rigiditeit 
enigszins doorbreekt en tot jurisprudentiële resultaten leidt die niet veraf 
liggen van die waartoe de Hoge Raad komt (150). Ondanks de resolute optie 
van die laatste voor de directe afweging van de betrokken belangen en de 

(146) Sommigen koppelen die (schijnbare) tegenstelling aan het rechtstheoretische on-
derscheid tussen de contractuele en institutionele leer: waar het Belgische Hof de 
arbeidsovereenkomst ziet als een louter individuele zaak tussen werknemer en 
werkgever en haar bepalend laat zijn voor de arbeidsverhouding, zou de Neder-
landse Raad eerder institutioneel redeneren, daarbij niet zozeer uitgaand van de 
inhoud van de arbeidsovereenkomst, maar wel van de arbeidsorganisatie waarin de 
werknemer participeert (i. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”, 65-67). Dat het 
Belgische arbeidsrecht op contractuele fundamenten steunt, is de visie van Jamoulle 
(Le contrat de travail, II, Luik, Faculté de Droit, d’Economie et de Sciences sociales 
de Liège, 1986, 315-317) en van eeCkHoutte (“Goede trouw”, 1053-1054). Volgens de 
rechtsleer, geciteerd door DorSSemont (“De onderneming: arbeidsgemeenschap of 
rechtsorde?”, TPR 2003, 1317, 1393-1395), zou de Hoge Raad eerder institutioneel 
redeneren. Volgens DorSSemont maakt het “goed werkgeverschap” echter integraal 
deel uit van de contractuele rechtstechniek.

(147) D. CuyPerS, “Het injunctierecht”, 10.
(148) J. Herman, “Goede trouw van de werknemer bij de uitvoering van de arbeidsovereen-

komst: discretieplicht en concurrentieverbod”, Or. 1988, 221-222 (verkort J. Herman, 
“Goede trouw”); m. Jamoulle, “Le contrat de travail” in RPDB, Compl. III, Brussel, 
Bruylant, 1969, nr. 294 (verkort m. Jamoulle, “Contrat de travail”); B.-H. vinCent, “La 
concurrence de l’ancien salarié à son ancien employeur: les enseignements de l’ar-
ticle 17 de la loi sur les contrats de travail”, Ors. 2001, 72-73.

(149) Zo baseert het Hof zich wel eens op contractuele kwalificatiebepalingen om te oor-
delen of de arbeidsplaats, de functie en sommige looncomponenten essentiële dan 
wel bijkomstige arbeidsvoorwaarden zijn, aldus CuyPerS (“Het injunctierecht”, 10 en 
18, met verwijzing naar Cass. 1 december 1980, RW 1980-81, 1781; Cass. 27 juni 1988, 
JTT 1988, 492).

(150) D. CuyPerS, “Het injunctierecht”, 19-20; W. rauWS, “Over bedongen arbeid”, 73.
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voorkeur van het Belgische Hof voor een strikt contractuele analyse is de 
kloof tussen beide rechtsstelsels dus kleiner dan gedacht. 

2. goede trouw in de fase van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

27. In de fase van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan de 
goede trouw in vele situaties spelen. De arbeidsovereenkomst stelt werkne-
mer en werkgever immers in een ‘menselijk milieu’ waar de goede trouw, 
veruitwendiging van het beginsel van samenwerking en solidariteit, een 
voorname plaats inneemt. Samenwerkingsplichten, volgend uit de goede 
trouw (151), zijn onmisbaar in elke arbeidsverhouding (152).

Hieronder volgt een exemplatief overzicht van goede trouw-verplichtingen 
van werkgever en werknemer. Gefocust wordt op het Belgische recht ten-
einde te ontdekken of de goede trouw er toch enige belangenafweging 
mogelijk maakt. 

a. Goede trouw-verplichtingen van de werkgever

28. Art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet lijst de verplichtingen van de 
werkgever op. Die plichten moet hij te goeder trouw uitoefenen (153). De 
eerste plicht bestaat erin de werknemer de bedongen arbeid, i.e. de arbeid 
waarvan de aard, tijd, plaats en wijze zijn overeengekomen, te verstrekken. 
Aan die bedongen arbeid geeft het Hof van Cassatie, vanuit diens civilisti-
sche benadering, een zeer strakke invulling (154). Wijzigingen ingegeven 
door belangenoverwegingen worden daarbij zo veel mogelijk vermeden. 
Toch moet die prima facie rigide benaderingswijze worden genuanceerd. 
Verder blijkt immers dat ook de plichten van de werknemer te goeder trouw 
moeten worden uitgelegd, wat maakt dat ook werknemers zekere toege-
vingen moeten doen. Alvorens daarop in te gaan, wordt eerst onderzocht 
hoezeer de goede trouw-eis de plichten van de werkgever beïnvloedt. On-
danks de enge visie van het Hof van Cassatie op de bedongen arbeid, legt de 
goede trouw de werkgever immers aanvullende plichten op. Ze vormt aldus, 

(151) Men kan de samenwerkingsplichten ook steunen op art. 16, eerste lid Arbeidsover-
eenkomstenwet, maar dan nog lijkt een beroep op art. 1134, derde lid BW onont-
beerlijk (supra, vn. 129). 

(152) P. HumBlet, Gezagsuitoefening, 121.
(153) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1024.
(154) Volgens het Hof stemt de bedongen taak niet overeen met een gewijzigde, iets 

lichtere taak: Cass. 15 februari 1982, RW 1982-83, 2209; Cass. 1 juni 1987, JTT 1987, 
427; Cass. 13 februari 1989, RW 1988-89, 1298. Die visie contrasteert met die van de 
Hoge Raad, die via het goed werkgeverschap aan de bedongen arbeid een eerder 
extensieve interpretatie geeft. 
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in haar aanvullende werking, de schakel tussen de arbeidsovereenkomst en 
de uitvoering ervan (155). 

Een eerste aanvullende plicht gebiedt de werkgever om gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte werknemers vervangingswerk te verschaffen (156). Die re-
integratieverplichting houdt twee aspecten in: vooreerst moet er een aan-
bod van wedertewerkstelling zijn; bovendien moet het gaan om passend 
vervangingswerk (157). Dezelfde plicht wordt in de Nederlandse rechtspraak 
gekoppeld aan het goed werkgeverschap (158). In België reikt ze echter 
minder ver dan in Nederland, waar de Hoge Raad via het goed werkgever-
schap de bedongen arbeid heeft uitgerekt (159). Volgens rauWS vult het Bel-
gische Hof de bedongen arbeid dan ook onvoldoende op met de eis van 
goede trouw, die op dit punt dus nog niet aangewend potentieel biedt (160).

Een volgende plicht bouwt verder op de plicht de voor de uitvoering van het 
werk nodige middelen en materialen aan te bieden. Op grond van de aan-
vullende werking van de goede trouw omvat die plicht ook de verantwoor-
delijkheid van de werkgever zijn werknemers bij te scholen zodat ze over de 
kwalificaties beschikken die nodig zijn om zich aan nieuwe technologieën 
aan te passen (161). Evenzo eist de goede trouw dat de werkgever de kos-
ten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, draagt (162).

(155) P. HumBlet, Gezagsuitoefening, 123.
(156) m. rigaux, “Definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer als beëindigings-

grond voor de arbeidsovereenkomst: een financieel risico ten laste van de werkge-
ver”, noot onder Cass. 13 februari 1989, Soc.Kron. 1990, 6-7.

(157) Passend vervangingswerk stemt overeen met de fysieke en geestelijke toestand van 
de betrokken werknemer.

(158) HR 8 november 1985, NJ 1986, 309. 
(159) Zo stelde de Raad dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die bereid 

is de bedongen arbeid te verrichten voor het deel waartoe hij nog in staat is, de 
werkgever een aanbod voor passend werk mag doen en recht heeft op het corres-
ponderende deel van zijn loon, voor zover men van de werkgever kan vergen dat 
hij het aanbod van de werknemer aanvaardt. De werkgever moet dan de aard en 
inhoud van het werk zo wijzigen dat de belemmeringen die de werknemer beletten 
opnieuw te werken, wegvallen (HR 3 februari 1978, NJ 1978, 248). Daartegenover 
staan de arresten van 5 januari 1981 (JTT 1981, 184, concl. AG DeClerq) en 13 februari 
1982 (RW 1982-83, 2209), waarin het Belgische Hof besloot dat een werknemer voor 
de bedongen arbeid ongeschikt is als hij door ziekte of ongeval een deel van zijn 
taken inhoudelijk of naar de tijd niet meer kan verrichten.

(160) W. rauWS, “Over bedongen arbeid”, 92.
(161) Arbrb. Luik 24 maart 1981, onuitg., geciteerd in W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 

1026-1027.
(162) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1027.
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29. Verder gebiedt het goede trouw-principe de werkgever onder meer 
om (163):

- de werknemer niet te beconcurreren door handelingen te stellen die de 
werknemer (on)rechtstreeks hinderen bij de uitvoering van zijn arbeidsta-
ken (164);

- zijn disciplinaire macht met gematigdheid aan te wenden (165); 
- discreet te blijven rond informatie bij de geheimhouding waarvan de 

werknemer belang heeft (166);
- transparant te zijn rond geplande interne ontwikkelingen (informatie- en 

raadplegingsplicht);
- in te staan voor de boete die de werknemer oploopt wegens overtreding 

van de wegcode tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (167);
- de herstellingskosten aan de wagen van de werknemer te dragen indien 

die kosten voortvloeien uit een niet door de werknemer veroorzaakte 
aanrijding n.a.v. de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (168); 

- ervoor te zorgen dat de arbeid wordt verricht in veilige en behoorlijke 
omstandigheden (169);

- geen discriminerende handelingen te stellen of discriminerende beslis-
singen te nemen, zelfs al worden die handelingen en beslissingen niet 
verboden door de Antidiscriminatiewet (170);

- niet willekeurig te kiezen tussen de alternatieven, vervat in een keuzebe-
ding (171);

(163) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1020 e.v.; M. WaStiau, “Het recht in ademnood: de 
goede trouw reanimeert” in Liber Amicorum Hubert Claassens, Antwerpen, Maklu, 
1998, 278.

(164) Arbh. Brussel 22 mei 1973, AR nr. 3102, onuitg.
(165) F. DorSSemont, “Disciplinaire macht”, 119.
(166) Te denken valt aan afhankelijke uitvindingen die, hoewel gedaan in het kader van 

de arbeidsovereenkomst, niet het direct beoogde gevolg zijn van de uitvoering van 
die overeenkomst. Een loyaal werkgever respecteert het belang van de werknemer 
bij de geheimhouding van de uitvinding en houdt ze geheim, temeer nu bediscus-
sieerd is wie er (exclusief) eigenaar van is.

(167) Arbrb. Luik 2 maart 1976, JL 1975-1976, 228 en TSR 1976, 431.
(168) Die plicht bouwt voort op art. 20, 7° Arbeidsovereenkomstenwet. Voor toepassin-

gen: Arbrb. Luik 13 december 1978, JL 1978-79, 129; Arbrb. Gent 13 december 1979, 
RW 1980-81, 1335.

(169) Die plicht bouwt voort op art. 20, 2° Arbeidsovereenkomstenwet en op de verplich-
tingen in de Welzijnswet van 1996.

(170) Via de goede trouw kunnen verderreikende internationale normen m.b.t. gelijke 
behandeling “doorwerken” in de particuliere arbeidsrelatie (E. CremerS-Hartman, Ge-
lijke behandeling bij de arbeid in zes wetten: een actueel overzicht van hoofdlijnen, 
overeenkomsten en verschillen, Deventer, Kluwer, 2004, 13).

(171) W. van eeCkHoutte, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” 
in W. van eeCkHoutte en M. rigaux, Sociaal recht: niets dan uitdagingen, Gent, Mys & 
Breesch, 1996, 24 (verkort W. van eeCkHoutte, “Ondraaglijke onveranderlijkheid”).
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- zijn conventioneel wijzigingsrecht te goeder trouw uit te oefenen (172).

Legt de wet de werkgever verplichtingen op die ook op de aanvullende 
werking van de goede trouw kunnen worden gebaseerd (bv. art. 20, 2° en 7° 
Arbeidsovereenkomstenwet), dan is een beroep op de goede trouw overbo-
dig (173), tenzij om die wettelijke verplichtingen uit te breiden.

b. Goede trouw-verplichtingen van de werknemer

30. Art. 17 Arbeidsovereenkomstenwet somt de plichten van de werk-
nemer op. De werknemer moet zijn werk nauwkeurig, zorgvuldig en eerlijk 
verrichten op de bedongen tijd, plaats en wijze. Ook hier speelt de goede 
trouw. De werkgever mag namelijk meer verwachten dan enkel blinde ge-
hoorzaamheid (174). Optimale productie impliceert immers dat werknemers 
anders handelen dan strikt volgens plan (175). Dat de werknemer moet ar-
beiden op de afgesproken tijd, moet redelijk en soepel worden uitgelegd. 
Zo kan de goede trouw vereisen dat de werknemer in noodgevallen over-
werk verricht (176). De goede trouw werkt dan aanvullend, evenals beper-
kend nu de werknemer zich niet op kennelijk onredelijke wijze mag beroe-
pen op de formele grenzen inzake arbeidsduur (177). Hetzelfde geldt voor 
de plicht te arbeiden op de afgesproken plaats. Vormt de arbeidsplaats geen 
essentieel deel van de arbeidsovereenkomst, dan impliceert de goede trouw 
dat de werknemer instemt met een redelijke wijziging ervan. Omdat de af-
gesproken arbeidsplaats redelijk moet worden uitgelegd (interpretatieve 
werking), kan de goede trouw, in haar aanvullende werking, immers toege-
vingen eisen van de werknemer, gericht op de goede gang van de onderne-
ming (178). Oefent de werknemer zijn contractrechten m.b.t. de arbeids-
plaats te strikt uit, dan zal de rechter via de beperkende werking van de 
goede trouw die uitoefening tot het redelijke herleiden. Evenzo impliceert 
de goede trouw dat de werknemer gewijzigde werkmethoden aanvaardt, 
mits die methoden geen essentiële voorwaarden zijn en hun wijziging door 
ondernemingsnoden verantwoord is (179). 

(172) F. HenDriCkx, “Inhoud van de arbeidsovereenkomst”, TSR 1998, 97 (verkort F. HenDriCkx, 
“Inhoud arbeidsovereenkomst”).

(173) F. vermanDer, “De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder 
trouw van contracten in de 21ste eeuw: inburgering in de rechtspraak, weerspiege-
ling in de wetgeving en sanctionering”, TBBR 2004, 580. 

(174) P. HumBlet, Gezagsuitoefening, 122. Zie ook: D.J.B. De WolFF, Goedwerknemerschap, 4.
(175) J. Piron en P. DeniS, Le droit des relations collectives du travail en Belgique, Brussel, 

Larcier, 1970, 114.
(176) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1015.
(177) i. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”, 62 en 64.
(178) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1017. 
(179) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1017.
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Daarnaast moet de werknemer zijn taak zo uitvoeren dat hij de onderne-
ming het meeste nut oplevert (180). Het goede trouw-principe verhindert 
dat hij zijn financiële belang boven dat van de onderneming plaatst (181). 

31. Verder gebiedt het goede trouw-principe de werknemer onder 
meer om (182):

- de werkgever niet te beconcurreren, zelfs al gaat het om eerlijke concur-
rentie (183);

- discreet te blijven over alle informatie bij de geheimhouding waarvan de 
werkgever belang heeft, ook diegene die niet beschermd wordt door art. 
17, 3°, a) Arbeidsovereenkomstenwet of art. 309 Sw.;

- zijn rechten uit te oefenen met inachtneming van de belangen van de 
werkgever c.q. onderneming, en zo dat de voordelen die hij eruit haalt in 
verhouding staan tot de correlatieve last van de werkgever; 

- de vruchten van zijn arbeid aan de werkgever te verstrekken (184).

C. INTEGRITEITSBESCHERMING VIA DE GOEDE TROUW

32. De opsommingen hierboven illustreren dat het goede trouw-princi-
pe evenwicht kan brengen in de arbeidsrelatie. Het draagt potentieel in zich 
om het Belgische arbeidsrecht te versoepelen en de strak contractuele visie 
van het Hof van Cassatie te milderen. Het kan bij de realisatie van de integri-
teitsbeschermingsfunctie van het arbeidsrecht dus zeker een rol vervullen. 
Immers, geen adequate integriteitsbescherming zonder respect voor legi-
tieme verwachtingen en ruimte voor billijkheidsafwegingen. Dat geldt ze-
ker in een context van toenemende flexibiliteit. Die context maakt het 
steeds belangrijker de vraag van de werkgever naar meer bewegingsruimte 
te verzoenen met de nood aan zekerheid voor werknemers. Door de afwe-
ging van alle betrokken belangen centraal te stellen, faciliteert de goede 
trouw dat verzoeningsproces en kan ze de dynamische aard van de arbeids-
relatie valideren. 

(180) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1009.
(181) arbh. Bergen 26 oktober 1981, JTT 1982, 179.
(182) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1018-1022. 
(183) e. Carlier, Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2006, 5; C. engelS, “Daden van concurrentie tijdens de arbeidsovereenkomst 
als dringende reden voor ontslag”, Or. 1988, 202-203; J. Herman, “Goede trouw”, 221-
222 en 224-226; r. SWennen, “De oneerlijke concurrentie in het arbeidsrecht”, Soc.
Kron. 1985, 4-6. Die plicht gaat echter niet zo ver dat de werknemer geen andere 
activiteit meer mag uitoefenen buiten diegene die het voorwerp vormt van de ar-
beidsovereenkomst, tenzij die andere activiteit de loyale uitvoering van de arbeids-
overeenkomst ernstig zou bedreigen. 

(184) Zo komen uitvindingen in dienstverband vermogensrechtelijk de werkgever toe: 
Arbrb. Charleroi 9 juni 1980, RRD 1980, 392.
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Vandaag laat vooral de lagere Belgische rechtspraak ruimte voor goede 
trouw-overwegingen. Het Hof van Cassatie zou dat kunnen doen door zijn 
enge invulling van de bedongen arbeid te verlaten. Voorlopig wantrouwt 
het echter argumenten ingegeven door ondernemingsnoden (185). Ander-
zijds valt op dat het Hof via zijsprongen toch ook flexibele resultaten be-
reikt. Waarom het dan niet radicaal opteert voor een kader waarin belan-
genafwegingen doorwegen, blijft een raadsel. Gepleit wordt daarom voor 
de uitdieping van een goede trouw-leerstuk in het Belgische arbeidsrecht. 
Enkel dan kan er immers klaarheid komen rond de mogelijkheden en gren-
zen van de goede trouw, wat de rechtskracht ervan ten goede komt. De leer 
van het goed werkgeverschap kan daarbij als succesvoorbeeld dienen (186). 

33. Toch mag het potentieel van de goede trouw ook niet worden 
overschat. Ook het arbeidsrechtelijk regelgevend apparaat zoals dat zich – 
voortbouwend op delicate evenwichten – heeft ontwikkeld en het arbeids-
gebeuren doorspekt, is onmisbaar. Een ingrijpende omwenteling van het 
Belgische arbeidsrecht verdient daarom geen aanbeveling. Een heroriënte-
ring van dat recht richting open normen is meer aangewezen om de dyna-
mische aard van de arbeidsrelatie te vatten daar waar de a priori geldende 
arbeidsrechtelijke regels en contractbepalingen tekortschieten (187). Het is 
dan aan de rechter om bestaande knelpunten te beslechten (188). En nor-
men als de goede trouw kunnen hem daarbij begeleiden (189). 

(185) Cass. 30 november 1998, Arr.Cass. 1998, 1083 en TBBR 2001, 87, noot P. FrançoiS; Cass. 
4 februari 2002, AJT 2001-02, 1033, noot L. MonSerez en JTT 2002, 121, noot C. Wantiez. 

(186) De explicitering van dat leerstuk in de rechtsleer, rechtspraak en het BW stelde im-
mers de grenzen ervan duidelijk, waardoor willekeur en rechtsonzekerheid kon wor-
den tegengegaan. Zo moet de rechter acht slaan op de maatschappelijke acceptatie 
van zijn beslissing (m.a.C. De Wit, Goed werkgeverschap, 50) en kan op grond van 
art. 7:611 BW geen nieuwe verbintenissen creëren (A.F. Bungener, Wijzigen arbeids-
overeenkomst, 227; J.H. nieuWenHuiS, Drie beginselen van contractenrecht, Deventer, 
Kluwer, 1979, 112). Wel kan hij de overeenkomst creatief uitleggen en aanvullen, los 
van elke wetsbepaling. De bescherming van de werknemer is daarbij het leidmotief 
(van SCHellen, Wat doet de Hoge Raad? Kanttekeningen bij de koers van de moderne 
cassatierechtspraak, Deventer, Kluwer, 1980, 27 p.).

(187) In dezelfde zin: Heerma van voSS (Goed werkgeverschap, 159 p). Ook loonStra meent 
dat open normen een oplossing kunnen bieden indien de wettelijke regeling van 
de arbeidsrelatie niet voldoet of in casu tot een onbillijke oplossing leidt (“De Hoge 
Raad en de problematiek van de samenloop in het licht van artikel 7:611 BW”, ArA 
2002, 4-30).

(188) r. HuiSkamP, e.J. van Dalen, r. grünDemann en R. JongkinD, “Goed werkgeverschap en 
goed werknemerschap: een bijzondere arbeidsrelatie”, TVA 2005, 211.

(189) Ook rigaux (Burgerschap en sociale concurrentie, 89 en 261) acht de functie van open 
normen in het arbeidsrecht essentieel. Zo vormt de goede trouw de rechtsgrond 
om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit het publiekrecht in de par-
ticuliere arbeidsverhouding te laten spelen, onder meer bij de uitoefening van het 
patronaal gezagsrecht.
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III. de goede TrouW en de WIJzIgIng van arBeIdsvoorWaarden

34. Van de situaties waarin de goede trouw kan spelen, werd die waar-
in de werkgever arbeidsvoorwaarden wijzigt om rationalisatiemaatregelen 
door te voeren of om het ondernemingsbelang te vrijwaren als toepassings-
kader gekozen. De wijzigingsproblematiek illustreert immers hoezeer het 
arbeidsrecht in beweging is: eenzijdige wijzigingen hangen sterk samen 
met een ondernemingsbeleid gericht op interne flexibiliteit (190) en kunnen 
aldus de roep naar meer flexibiliteit in de arbeidsorganisatie beantwoor-
den. 

Door de focus op de rol van de goede trouw in het arbeidsrecht beperkt 
deze bespreking zich tot de wijziging van arbeidsvoorwaarden krachtens de 
goede trouw (c.q. de redelijkheid en billijkheid). Verder wordt ingegaan op 
de gelding van het wijzigingsbeding en op de rol die de goede trouw speelt 
bij de uitoefening van de rechten, ontleend aan dat beding. Andere wette-
lijke wijzigingsmogelijkheden blijven achterwege (191). Evenmin wordt in-
gegaan op de – krachtens een cao doorgevoerde – collectieve wijzigingen 
die doorwerken op het individuele niveau tussen werknemer en werkgever. 
Wijzigingen wegens een fundamentele verandering van omstandigheden 
komen ten slotte slechts rakelings aan bod. Nu het Belgische recht de impre-
visieleer niet algemeen erkent, vormt die leer er (anders dan in Nederland) 
immers geen wijzigingsgrond, wat een grondige studie ervan onnodig 
maakt.

A. BEDONGEN ARBEID ALS PRINCIPE: ONAANGEPAST?

1. nood aan meer flexibiliteit

35. Hoger viel op hoezeer het Hof van Cassatie, anders dan de Hoge 
Raad, vasthoudt aan de overeenkomst. Het vat de bedongen arbeid zeer 
eng op. De prima facie voorkeur van het Hof voor de bindende kracht van 
de overeenkomst, gebaseerd op civielrechtelijke gronden als de afwijzing 
van de imprevisieleer en het weren van billijkheidsoverwegingen, maakt het 
wijzigen van arbeids voorwaarden problematisch. Nochtans kan het in de 
flexibiliseringsdynamiek die de economie kenmerkt voor ondernemingen 
van wezenlijk belang zijn om hun werkmethodes aan te passen en hun per-
soneelsbestand te hervormen. Ondernemingen moeten kunnen inspelen op 

(190) n. gunDt, Wijziging van de arbeidsovereenkomst: een instrument voor interne flexi-
biliteit?, Deventer, Kluwer, 2009 (verkort n. gunDt, Wijziging arbeidsovereenkomst).

(191) Zo bieden in het Nederlandse recht art. 2 van de Wet Aanpassing Arbeidsduur van 
19 februari 2000 en art. 5.4 van de Wet Arbeid en Zorg van 16 november 2001 de 
werknemer c.q. de werkgever zekere wijzigingsmogelijkheden.
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het toenemende aantal veiligheidsvoorschriften, op technische ontwikkelin-
gen, evoluerende eisenpakketten langs afnemerszijde en wisselende strate-
gieën van de concurrent. Die uitdagingen vergen medewerking en soepel-
heid van de werknemer. Bovendien lijkt een te starre arbeidsorganisatie, 
waarbij de werkgever zich strikt moet houden aan de bedongen arbeids-
voorwaarden, nefast voor het tewerkstellingsbeleid. Creatieve en flexibele 
oplossingen, al dan niet gekoppeld aan de wijziging van bedongen voor-
waarden, laten daarentegen toe om naast ondernemingen ook werknemers 
te sparen. Hebben ondernemingen het recht om, mede gelet op de belan-
gen van hun werknemers, rationalisatiemaatregelen te treffen om hun 
voortbestaan en de tewerkstelling te verzekeren? 

2. het dynamische karakter van de arbeidsovereenkomst

36. De rechtsverhouding tussen werknemer en werkgever, verankerd in 
de arbeidsovereenkomst, vertoont een apert dynamisch karakter. Hun ar-
beidsrelatie is een fluctuerend gegeven. Bovendien is de arbeidsovereen-
komst vooraf nooit geheel bepaald. Bij de aanwerving kent de werkgever 
de capaciteiten van de werknemer immers nog niet helemaal (192). Dat de 
verbintenissen van werknemer en werkgever kunnen wijzigen, is bijgevolg 
weinig verwonderlijk. Een inherente aanpassingsbehoefte typeert elke ar-
beidsovereenkomst. Het arbeidsrecht biedt daarom meer wijzigingsopties 
dan het gemeen recht. 

B. WIJZIGING VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

1. het principe van de bindende kracht van de arbeidsovereenkomst

a. De tweezijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst als uitgangspunt

37. Dat het Hof van Cassatie op het eerste gezicht een strikte contrac-
tuele benadering verkiest boven doorgedreven belangenafwegingen, blijkt 
ook in sociale geschillen, zoals die inzake de wijziging van arbeidsvoorwaar-
den. Dat blijkt onder meer (193) uit de arresten van 20 december 1993 en 

(192) In die zin ook: W. rauWS, Beëindigingswijzen, 316.
(193) Zie ook: Cass. 21 april 1986, JTT 1986, 501; Cass. 12 januari 1987, JTT 1987, 428; Cass. 

1 juni 1987, JTT 1987, 427; Cass. 11 september 1989, Arr.Cass. 1989-90, 28, Pas. 1990, 
I, 26, JTT 1989, 404 en RW 1989-90, 437; Cass. 23 juni 1997, Pas. 1997, I, 728, JTT 1997, 
333 en RW 1997-98, 1372, noot J.R.R.; Cass. 30 november 1998, Arr.Cass. 1998, 1083 
en TBBR 2001, 87, noot P. FrançoiS; Cass. 18 december 2000, Arr.Cass. 2000, 2029; Cass. 
4 februari 2002, AJT 2001-02, 1033, noot l. monSerez en JTT 2002, 121, noot C. Wantiez; 
D. votquenne, “Het ‘ius variandi’ van de werkgever en de beëindiging door eenzijdige 
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13 oktober 1997. In het eerste arrest oordeelde het Belgische Hof dat krach-
tens art. 1134 BW – dat ook geldt voor de arbeidsovereenkomst (194) – alle 
wettig gesloten overeenkomsten tot wet strekken van de partijen die ze zijn 
aangegaan (195). Ze kunnen niet worden herroepen dan met hun weder-
zijdse toestemming of op gronden door de wet erkend (196). Noch de ge-
zagsband die de arbeidsovereenkomst kenmerkt, noch de duurtijd van die 
overeenkomst laat toe eenzijdig het bedongene opzij te schuiven (197). Het 
Hof koos aldus voor de onverkorte werking van het civielrechtelijke pacta 
sunt servanda (198). In het tweede arrest koppelde het Hof dat principe aan 
art. 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet (199). Dat artikel verplicht de werk-
gever de werknemer te doen arbeiden op de overeengekomen wijze, tijd en 
plaats. Vervolgens besloot het Hof dat de werkgever, zonder tekort te ko-
men aan zijn contractuele verplichtingen, de overeengekomen arbeidsvoor-
waarden niet eenzijdig kan wijzigen of herroepen, ongeacht of de wijziging 
weinig belangrijk is of een bijkomstig gegeven van de overeenkomst be-
treft. Die visie, die de indruk wekt dat het Belgische arbeidsrecht rigide is, 
werd ingegeven door de zorg de (veelal zwakkere) werknemer te bescher-
men (200). Wijzigt de werkgever eenzijdig toch de overeengekomen voor-
waarden, los van enig wijzigingsbeding en zonder rechtvaardiging krach-
tens de goede trouw, dan riskeert hij een bijzondere sanctie. Hij wordt dan 
geacht de arbeidsovereenkomst onrechtmatig te hebben beëindigd (leer 
van de impliciete verbreking) (201). De eventuele werking van de goede 
trouw daar gelaten, geldt die sanctie zelfs indien de wijziging door plotse 

wijziging na het cassatiearrest van 20 december 1993”, JTT 1994, 437-442 (verkort D. 
votquenne, “Ius variandi”). 

(194) P. HumBlet, r. Janvier, W. rauWS en m. rigaux, Synopsis van het Belgisch Arbeidsrecht, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2006, 229 (verkort P. HumBlet, r. Janvier, W. rauWS en 
m. rigaux, Synopsis); B. van SCHoeBeke, “De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaar-
den en het gerechtelijk ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden: een evaluatie”, Or. 
2002, 262-272 (verkort B. van SCHoeBeke, “Eenzijdige wijziging”).

(195) Cass. 20 december 1993, Arr.Cass. 1993-94, 1085, Pas. 1993, 1087, TSR 1993, 411, Soc.
Kron. 1994, 105, noot H. FunCk en J. DegrauWe en JTT 1994, 443; Cass. 13 oktober 1997, 
Arr.Cass. 1997, 400 en RW 1998-99, 502.

(196) Te denken valt aan de opzegmogelijkheden die de Arbeidsovereenkomstenwet 
biedt.

(197) Het Hof wees aldus een arbeidsrechtelijke (flexibelere) constructie af en koos voor 
een (meer rigide) civilistische piste. Zie: B. CroimanS en J.J.M. De laat, “Eenzijdige wij-
ziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het instructierecht?”, NTSR 2008, 284 
(verkort B. CroimanS en J.J.M. De laat, “Eenzijdige wijziging”); F. HenDriCkx, “Arbeids-
overeenkomst”, 72.

(198) i. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”, 67.
(199) Cass. 13 oktober 1997, Arr.Cass. 1997, 400 en RW 1998-99, 502.
(200) D. CuyPerS, “Het injunctierecht”, 17. Door strikt contractueel te analyseren, wil het 

Hof verregaande toegeeflijkheid bij belangenafwegingen afremmen, omdat zulke 
toegeeflijkheid meestal vooral de werkgever baat.

(201) Zie hiervoor de onder de volgende titel aangehaalde rechtspraak. 
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en uitzonderlijke gebeurtenissen is ingegeven. Nu in het Belgische recht de 
imprevisieleer niet algemeen wordt erkend, biedt die leer bij gewijzigde 
omstandigheden immers geen uitkomst (202).

38. Ook in het Nederlandse recht wordt uitgegaan van de binding aan 
de arbeidsovereenkomst (203). Ook daar geldt dat werknemer en werkge-
ver hun overeenkomst in principe maar met wederzijdse instemming kun-
nen wijzigen. Anders dan in België, wordt de imprevisieleer er wel er-
kend (204). Meer zelfs, de leer kreeg er in art. 6:258 BW haar wettelijke 
verankering (205). Dat artikel machtigt de rechter om op verzoek de gevol-
gen van de arbeidsovereenkomst te wijzigen of haar geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Tussen werkgever en 
werknemer komt dan een nieuwe inhoudelijke afspraak tot stand die hen 
beiden bindt (206). Een beroep op art. 6:258 BW is echter uitgesloten indien 
de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst of de in het 
verkeer geldende opvattingen voor rekening zijn van degene die zich erop 
beroept (207). Bovendien moet de onvoorzienigheid zo zijn dat de weder-
partij naar maatstaven van redelijk- en billijkheid geen ongewijzigde in-
standhouding van de overeenkomst mag verwachten. De rechter krijgt dus 
amper ruimte om een overeenkomst te wijzigen wegens onvoorziene om-
standigheden, temeer nu de Hoge Raad ter zake terughoudendheid ge-
biedt (208). Daarom komt het beroep op de imprevisieleer er in de praktijk 
zelden voor (209). Al bij al verschilt de Nederlandse regeling, die de impre-
visieleer erkent, de facto dan ook weinig van die in België, waar men die 

(202) B. CroimanS en J.J.m. De laat, “Eenzijdige wijziging”, 286; W. rauWS, “Over bedongen 
arbeid”, 84. 

(203) Art. 6:248, lid 1 BW; M.g.r. rooD, “Over de goede trouw in het ontslagrecht” in L. 
BotS, g. Heerma van voSS en A. JaCoBS, Blinde vlekken in het sociaal recht, Deventer, 
Kluwer, 1986, 132.

(204) HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin/HBU); HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 (Pseu-
dovogelpest). 

(205) Kamerstukken ii 1997/98, 25426, nr. 2, 19. Om de imprevisieleer toe te passen in het 
arbeidsrecht moet men teruggrijpen naar het overeenkomstenrecht, waarvan art. 
6:258 BW deel uitmaakt. Er bestaat geen specifiek arbeidsrechtelijke regeling ter 
zake.

(206) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 227.
(207) Art. 6:258, lid 2 BW.
(208) HR 19 november 1993, JAR 1993, 274 (Campina/Van Jole). 
(209) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 228: Van 1993 tot 2005 bespreekt de 

JAR slechts 14 uitspraken waarin op art. 6:258 BW een beroep werd gedaan. Een 
enkele keer werd het beroep toegewezen (Ktr. Amsterdam 23 maart 1995, JAR 1995, 
89 (Van Grootel/Stichting de Weeren)). Zie ook: S.F.H. JellingHauS, Harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie of een overname, Deventer, Klu-
wer 2003, 223; J.m. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer, Kluwer, 1999, 60-62 (ver-
kort J.m. van Slooten, Arbeid en loon); W. zonDag, “Wijziging van de arbeidsvoorwaar-
den”, SR 2000, 50. 
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leer afwijst. Beide stelsels houden op dit punt vast aan de contractuele ana-
lyse. 

Behalve zich op art. 6:258 BW te beroepen, kan de meest gerede partij de 
kantonrechter ook vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden om een 
gewichtige reden (art. 7:685 BW) (210). Te denken valt aan veranderde om-
standigheden die de instandhouding van de overeenkomst billijkheidshalve 
onmogelijk maken. Anders dan bij het beroep op art. 6:258 BW, waarbij de 
rechter de overeenkomst wijzigt of ontbindt, moet de verzoekende partij 
nu zelf een voorstel van een nieuwe overeenkomst met aangepaste arbeids-
voorwaarden doen. Is dat voorstel redelijk, dan is de arbeidsovereenkomst 
hier ondergeschikt aan de regel dat partijen elkaars belangen in redelijk-
heid moeten meewegen (211).

b. De impliciete verbreking van de arbeidsovereenkomst

39. Wijzigt de werkgever eenzijdig de bedongen arbeidsvoorwaarden, 
los van enig wijzigingsbeding, dan wordt hij onder voorwaarden geacht de 
arbeidsovereenkomst onrechtmatig te hebben beëindigd. De arbeidsover-
eenkomst is dan impliciet verbroken (212). Het Nederlandse recht kent die 
sanctie niet (213).

Niet elke wijziging impliceert de onmiddellijke, onrechtmatige verbreking 
van de arbeidsovereenkomst. Het moet gaan om een belangrijke, eenzijdige 
wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde (214). 

(210) Ook hiervan zijn de toepassingen beperkt: Ktr. Utrecht 5 november 1992, JAR 1993, 
19; Ktr. Terneuzen 19 mei 2004, JAR 2004, 157 (Van Kerckhovens Bouwbedrijf bv/
Trommelen).

(211) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 206.
(212) Men spreekt ook wel van ‘de daad gelijk aan verbreking’ (m. taquet en C. Wantiez, 

“Brèves réflexions sur l’acte équipollent à rupture”, JTT 1981, 1-4; verkort m. ta-
quet en C. Wantiez, “Acte équipollent à rupture”), evenals van ‘impliciet ontslag’. Die 
laatste notie wordt verworpen, omdat de impliciete verbreking van de arbeidsover-
eenkomst ingevolge een eenzijdig doorgevoerde wijziging geen ontslag is in de zin 
van art. 39, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet, maar wel een wijze van beëindiging, 
gesteund op art. 1134, eerste en tweede lid BW (Cass. 29 februari 1988, Arr.Cass. 
1987-88, 833, Pas. 1988, I, 770 en Soc.Kron. 1988, 204; Cass. 11 september 1989, Arr.
Cass. 1989-90, 28, Pas. 1990, I, 26, JTT 1989, 404 en RW 1989-90, 437).

(213) W. rauWS, “Over bedongen arbeid”, 98.
(214) Voor de theoretische uiteenzetting van dit leerstuk en de toepassingsvoorwaarden 

ervan, wordt verwezen naar de bijdrage van n. gunDt en a. van Bever, getiteld “De 
evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht (in het bijzonder de goede 
trouw) in het arbeidsovereenkomstenrecht vanuit Belgisch, Nederlands en Frans per-
spectief”, te verschijnen in i. Samoy (ed.), De evolutie van de basisbeginselen van het 
contractenrecht, Antwerpen - Groningen, Intersentia, 2010, en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.
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2. het ius variandi van de werkgever

40. Ondanks het principe van de tweezijdige wijziging, besteden het 
Belgische en Nederlandse arbeidsrecht ook aandacht aan de vraag of de 
werkgever over een eenzijdig wijzigingsrecht beschikt. In het Belgische ar-
beidsrecht is dat de vraag naar het ius variandi (215). In de Nederlandse 
doctrine komt die notie niet voor, wat allerminst betekent dat de discussie 
er niet leeft. Ook de werknemer kan op dergelijk recht steunen, bv. om 
vroeger van het werk te vertrekken om de trein te halen (216). Omdat het 
ius variandi van de werknemer in de praktijk echter minder van belang blijkt 
te zijn, wordt hier enkel ingegaan op het ius variandi van de werkgever. De 
Belgische auteur SmitS onderscheidt drie varianten (217).

a. Eerste variant: het wijzigingsbeding

41. De eerste variant is het wijzigingsrecht van de werkgever krachtens 
een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst. In België vormt art. 25 
Arbeidsovereenkomstenwet, als geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie, 
de grondslag voor de invoering van zo een beding. Al stelt dat artikel dat 
het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt eenzijdig de 
voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen nietig is, toch is zo een be-
ding onder voorwaarden geldig. Op 14 oktober 1991 stelde het Hof van 
Cassatie immers dat art. 25 enkel het beding viseert dat een eenzijdige wij-

(215) Zie o.a. D. CuyPerS, “De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 1990, 
97-113 (verkort D. CuyPerS, “Eenzijdige wijziging”); k. De geyter, “Eenzijdige wijzi-
ging”, 214-220; l. De SCHriJver, “De eenzijdige wijziging der voorwaarden van een 
arbeidsovereenkomst”, Or. 1972, 291-302; H. FunCk en J. DegrauWe, “Modification uni-
latérale du contrat de travail et convention-loi”, Soc.Kron. 1994, 106; F. HenDriCkx, 
“Inhoud arbeidsovereenkomst”, 92-94; P. HumBlet, “Ius dominandi of ius variandi: 
what’s in a name?”, RW 1994-95, 241-247 (verkort P. HumBlet, “Ius dominandi”); m. 
SmitS, “Impliciete verbreking van arbeidsovereenkomsten en ius variandi”, RW 1986, 
1057-1058 (verkort m. SmitS, “Impliciete verbreking”); J. Steyaert, “Wijzigingsrecht – 
aanpassingsrecht. Ius variandi in arbeidsovereenkomsten” in Jurist in bedrijf, Brus-
sel, Bruylant, 1989, 455 (verkort J. Steyaert, “Wijzigingsrecht”); 435-460; o. vanaCHter, 
“(Eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden”, Or. 1984, 129-132 (verkort o. van-
aCHter, “Eenzijdige wijziging”); W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1030-1039; A. van 
oevelen, “Het begrip ‘bedongen arbeid’ in de individuele arbeidsovereenkomst” in 
W. rauWS, a. van oevelen en I. van PuyvelDe, Bedongen arbeid, 9-10 (verkort A. van oeve-
len, “Bedongen arbeid”); B. van SCHoeBeke, “Eenzijdige wijziging”, 262-272; C. Wantiez, 
“Vers la fin de l’acte équipollent à rupture?”, JTT 1990, 333-336 (verkort C. Wantiez, 
“Fin de l’acte équipollent à rupture?”).

(216) In navolging van C. Wantiez, “Fin de l’acte équipollent à rupture?”, 335 en P. HumBlet, 
Gezagsuitoefening, 147. 

(217) m. SmitS, “Impliciete verbreking”, 1057-1058.
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ziging van essentiële arbeidsvoorwaarden onderstelt (218). Voor bijkomsti-
ge voorwaarden kan de werkgever wel een wijzigingsrecht bedingen (219), 
voor zover dat beding niet louter potestatief is (220). 

(218) Cass. 14 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 145, concl. AG H. lenaertS, Pas. 1992, I, 120 
en JTT 1992, 464, noot. 

(219) De geldigheid van een wijzigingsbeding hangt dus af van het onderscheid tussen 
essentiële en bijkomstige arbeidsvoorwaarden. Om dat onderscheid te maken, han-
teren de rechtspraak en rechtsleer verschillende criteria. Het eerste is van objectieve 
aard. Het beschouwt het loon, de arbeid (of de functie), de arbeidstijd en in het al-
gemeen ook de arbeidsplaats als constitutief voor elke arbeidsovereenkomst en dus 
als essentiële voorwaarden. Het tweede criterium is eerder subjectief: het weegt het 
belang dat partijen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst aan de betrokken 
arbeidsvoorwaarde hebben gehecht mee in de beoordeling van het al dan niet es-
sentiële karakter ervan. Voor HenDriCkx is echter niet het moment van de contractslui-
ting, maar wel dat van de wijziging bepalend voor de beoordeling van het belang 
dat partijen aan de arbeidsvoorwaarde hechten, omdat dat belang veranderlijk is 
(“Inhoud arbeidsovereenkomst”, 97). Als een voorwaarde, zoals een aanvullende 
pensioenverzekering, als essentieel wordt aangemerkt, is elk wijzigingsbeding daar-
omtrent uitgesloten. Andersom kunnen partijen ook bepalen dat de arbeidsplaats 
geen essentiële voorwaarde vormt om toch enige wijziging ervan te faciliteren. Ook 
de functie en bepaalde looncomponenten, zoals een premie of het gebruik van 
een bedrijfswagen voor privédoelen, kunnen aldus ‘variabel’ zijn (Cass. 1 december 
1980, RW 1980-81, 1781; Arbh. Brussel 3 december 1987, Rechtspr.Arb.Br. 1988, 201 
en TSR 1988, 302; Cass. 27 juni 1988, JTT 1988, 492; Arbrb. Brussel 26 april 1989, 
Rechtspr.Arb.Br. 1989, 272; Arbrb. Brussel 12 oktober 1998, Soc.Kron. 2002, 338; 
Arbh. Brussel 12 oktober 1990, Soc.Kron. 1992, 81; Arbrb. Antwerpen 12 april 2002, 
JTT 2003, 848). Die kwalificatiemogelijkheid wordt echter begrensd door de regel 
dat er geen arbeidsovereenkomst is zonder arbeid, gezag of loon. Bedingen die stel-
len dat de functie of het loon in zijn geheel niet essentieel is en bijgevolg eenzijdig 
wijzigbaar, zijn aldus nietig. Om dezelfde reden is de arbeidstijd, die rechtstreeks 
de bedongen arbeid bepaalt, onvoorwaardelijk essentieel en dus niet wijzigbaar (P. 
HumBlet, r. Janvier, W. rauWS en m. rigaux, Synopsis, 230). Ook de andere onderschei-
dingscriteria hebben een subjectief karakter. Zo beschouwt het derde criterium een 
arbeidsvoorwaarde als essentieel als de werknemer die voorwaarde, in haar gewij-
zigde vorm, bij de contractsluiting nooit zou hebben aanvaard (r. BourgeoiS en r. van 
Put, “La révision unilatérale du contrat de travail”, TSR 1970, 293; W. van eeCkHoutte, 
“De vermoedelijke wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst” in m. rigaux 
en P. HumBlet, Actuele problemen van het arbeidsrecht, 6, Antwerpen, Intersentia, 
2001, 760). Volgens SmitS is een arbeidsvoorwaarde echter essentieel als ze voor de 
stipulerende partij bepalend is voor het voortbestaan van de overeenkomst. Zoals 
HenDriCkx, verkiest hij dus een realiteitstoets ten tijde van de wijziging. Ten slotte 
doet de rechtspraak soms aan belangenafwegingen. De aard van de voorwaarde 
hangt dan af van de afweging van de verwachtingen van de werknemer tegen de 
noodwendigheden, gekoppeld aan het goed beheer van de onderneming: hoe meer 
belang de werknemer aan de voorwaarde hecht, hoe meer hij op de niet-wijziging 
ervan mag vertrouwen, zeker als de noden van de onderneming minder ernstig zijn 
(Arbh. Luik 23 mei 1984, TSR 1985, 326; Arbh. Brussel 9 juni 2000, AJT 2000, 70).

(220) Een beroep op het beding mag niet alleen afhangen van de wil van de werkgever, 
maar moet ook steunen op omstandigheden buiten diens wil, zoals economische 
ontwikkelingen: Arbrb. Brussel 15 maart 1971, JTT 1971, 201; t. ClaeyS en r. SWennen, 
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42. In Nederland bepaalt art. 7:613 BW de voorwaarden voor de invoe-
ring van een wijzigingsbeding. Het moet schriftelijk worden opgesteld en 
kan maar slaan op de arbeidsvoorwaarden die in de overeenkomst staan. De 
werkgever moet ook aantonen dat hij zo een zwaarwichtig belang heeft bij 
de wijziging dat het belang van de werknemer, dat door de wijziging zou 
worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijk- en billijkheid 
moet wijken. Art. 7:613 BW reguleert zo de afweging tussen het belang van 
de werknemer om tegen wijzigingen te worden beschermd en het belang 
van de werkgever bij een collectieve ordening van de arbeidsvoorwaarden 
(bv. n.a.v. ernstige economische of organisatorische omstandigheden) (221). 
Ten slotte heeft het wijzigingsbeding vooral betrekking op collectieve wijzi-
gingen (222). 

Anders dan in België kunnen krachtens art. 7:613 BW dus alle overeengeko-
men voorwaarden – ook essentiële – worden gewijzigd. In dat opzicht is het 
Nederlandse recht soepeler (223). Anderzijds is het strenger, omdat de werk-
gever een zwaarwegend belang moet aantonen dat redelijkerwijs moet ver-
antwoorden dat de door de wijziging potentieel geschade werknemersbe-
langen moeten wijken (224). Die afweging veronderstelt een redelijkheids-
toets. Indirect kent ook het Belgische recht dergelijke toetsing. De Belgische 
werkgever moet zijn wijzigingsrecht immers te goeder trouw, i.e. met res-
pect voor de belangen en verwachtingen van de werknemer, uitoefe-

“Les modifications unilatérales du contrat de louage de travail”, JTT 1974, 54; M. 
SmitS, “Impliciete verbreking”, 1057. 

(221) Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 3, 23-24, nr. 9, 31; A.F. Bungener, Wijzigen ar-
beidsovereenkomst, 250-252. Enerzijds faciliteert art. 7:613 BW het doorvoeren van 
wijzigingen omdat het de werkgever toestaat om, zonder directe instemming, re-
delijke wijzigingen door te voeren. Anderzijds bemoeilijkt het dat ook door een 
zwaarwichtig belang te eisen. Dergelijk belang wordt vermoed aanwezig te zijn als 
de beoogde wijziging in een cao of akkoord met de ondernemingsraad is geaccep-
teerd.

(222) Hoewel ter zake veel discussie bestaat, bevestigde de Hoge Raad dat in het Mam-
moetarrest (HR 11 juli 2008, JAR 2008, 204, RvdW 2008, 725) door te verduidelijken 
dat het beding niet zozeer geldt voor individuele situaties (wat niet uitgesloten is 
nu niets stelt dat art. 7:613 BW enkel collectieve wijzigingen viseert), maar vooral 
betrekking heeft op gevallen waarin de werkgever zich het recht voorbehoudt de 
arbeidsvoorwaarden van een groep werknemers te wijzigen. Zie: r.m. Beltzer, “De 
schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248”, Arbeid Integraal 2004, 33 (ver-
kort r.m. Beltzer, “Kluwen van 611, 613 en 248”); D.J.B. De WolFF, “Taxi Hofman in de 
revisie”, Arbeidsrecht 2008, 12 (verkort D.J.B. De WolFF, “Taxi Hofman”).

(223) B. CroimanS en J.J.m. De laat, “Eenzijdige wijziging”, 289; W. rauWS, “Over bedongen 
arbeid”, 84.

(224) B. CroimanS en J.J.m. De laat, “Eenzijdige wijziging”, 289. Al kent het Belgische recht 
geen algemene motiveringsplicht (F. HenDriCkx, “Inhoud arbeidsovereenkomst”, 99), 
toch eist sommige rechtspraak een rechtvaardiging gegrond op het ondernemings-
belang (Arbh. Antwerpen 28 februari 1983, JTT 1984, 312; Cass. 23 juni 1986, JTT 
1987, 132). 



TSR

RDS

RECHTSLEER

DOCTRINE

513

nen (225). Hij moet getuigen van gematigd- en voorzichtigheid (226). Toch 
is de Belgische toets lichter, omdat de Belgische rechter ter zake slechts een 
marginaal toetsingsrecht heeft. Enkel kennelijk onredelijke wijzigingen 
kunnen worden geweerd (227).

b. Tweede variant: onbelangrijke wijzigingen en wijzigingen aan bijkom-
stige voorwaarden

43. Een tweede geval waarin in het Belgische recht weleens sprake is 
van een ius variandi is die waarin de werkgever, los van een wijzigingsbe-
ding, niet-essentiële arbeidsvoorwaarden aanzienlijk, dan wel essentiële 
voorwaarden niet aanzienlijk wijzigt (228). Die variant houdt in dat elke 
wijziging die niet tot de onmiddellijke, onrechtmatige verbreking lastens de 
werkgever leidt, geoorloofd is (229). De voorwaarden voor de impliciete 
verbreking bepalen aldus het wijzigingsrecht van de werkgever: enkel be-
langrijke, eenzijdige wijzigingen van essentiële arbeidsvoorwaarden vallen 
erbuiten. 

Die redenering botste echter op de weerstand van het Hof van Cassatie. Zo 
bepaalde het Hof in het eerder vermelde arrest van 20 december 1993 expli-
ciet dat wat partijen contractueel geregeld hebben, hen ook inzake arbeids-
overeenkomsten tot wet strekt, onverschillig of het gaat om essentiële of 
bijkomstige elementen van de overeenkomst (230), en dat, onverminderd 
de gelding van een geldig wijzigingsbeding, het recht van de werkgever om 
eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen alleen geldt t.a.v. de niet nader 

(225) D. CuyPerS, “Het injunctierecht”, 18; P. FrançoiS, “Kan de arbeidsovereenkomst een-
zijdig beëindigd worden?”, noot onder Cass. 30 november 1998, TBBR 2001, 91; F. 
HenDriCkx, “Inhoud arbeidsovereenkomst”, 99; W. van eeCkHoutte, “Ondraaglijke onver-
anderlijkheid”, 28-29.

(226) Arbrb. Brussel 1 juli 1980, JTT 1982, 112; Arbh. Luik 2 december 1980, JL 1981, 209.
(227) F. HenDriCkx, “Inhoud arbeidsovereenkomst”, 99. De goede trouw werkt hier beper-

kend.
(228) Vóór het cassatiearrest van 20 december 1993 kwam die opvatting in de rechtspraak 

weleens voor (Arbrb. Brussel 11 april 1979, JTT 1980, 130; Arbh. Brussel 27 april 1982, 
Soc.Kron. 1983, 191, noot J. JaCqmain; Arbh. Bergen 16 september 1985, JTT 1986, 62). 
Daarna werd ze grotendeels verlaten ((F. HenDriCkx, “Arbeidsrechtelijke aspecten van 
promotie en demotie” in Liber Amicorum R. Blanpain, Brugge, die Keure, 1998, 300-
301, verkort F. HenDriCkx, “Promotie en demotie”; P. HumBlet, Gezagsuitoefening, 134; 
J. Steyaert, “Wijzigingsrecht”, 455). In de lagere rechtspraak komt ze soms nog voor 
(Arbh. Brussel 7 maart 1997, RW 1997-98, 128; Arbh. Brussel 23 juni 1998, Soc.Kron. 
1999, 483; Arbh. Brussel 9 juni 2000, AJT 2000-01, 70).

(229) Aldus W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1030.
(230) In de mate dat de arbeidsvoorwaarden werden overeengekomen, ontneemt die ci-

vilistische benadering dus de relevantie aan het onderscheid tussen essentiële en 
bijkomstige voorwaarden. 
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bepaalde bestanddelen van de overeenkomst. Aldus was het einde van deze 
ius variandi-variant ingeluid: het werkgeversgezag, noch de duurtijd van de 
overeenkomst laat toe van het bedongene af te wijken. 

44. Ook in Nederland verleent het patronaal instructierecht de werkge-
ver niet de bevoegdheid om de bedongen arbeidsvoorwaarden eenzijdig te 
wijzigen (231). Dat volgt uit de tekst van art. 7:660 BW, volgens welke de 
overeenkomst het instructierecht begrenst (232). Anders dan in België volgt 
die conclusie dus niet uit de rechtspraak van het hoogste rechtscollege, maar 
wel uit de wet (233).

c. Derde variant: het invullingsrecht van de werkgever

45. De laatste en met vermelding van het arrest van het Hof van Cas-
satie van 1993 al aangehaalde variant houdt in dat de werkgever de niet-
overeengekomen arbeidsaspecten wijzigt, of beter, bepaalt. De geldigheid 
ervan wordt algemeen aanvaard (234). Zelfs het Hof van Cassatie maakt er-
tegen geen bezwaar. Dat komt omdat het eigenlijk niet gaat om een eenzij-
dige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, maar om een correcte uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst (235). Door onder het patronaal gezag 
arbeid te verrichten, stemt de werknemer er immers bij voorbaat mee in dat 
de werkgever onder meer de uitvoeringsmodaliteiten van zijn prestatie kan 
bepalen en aanpassen (236). Aan die gezagsband ontleent de werkgever 
dus het recht de uitvoeringsmodaliteiten en opengelaten aspecten van de 
arbeidsvoorwaarden in te vullen (237). Gelet op die grondslag, spreekt Hum-
Blet hier over het ius dominandi (gezagsrecht) (238). Dat ius dominandi 

(231) HR 24 juni 1966, NJ 1966, 457 (Gooise Fotocentrale); B. CroimanS en J.J.m. De laat, 
“Eenzijdige wijziging”, 288.

(232) Art. 7:660 BW verplicht de werknemer de voorschriften van de werkgever m.b.t. het 
verrichten van de arbeid, of ter bevordering van de goede orde in de onderneming, 
gegeven binnen de grenzen van de overeenkomst, te respecteren. 

(233) In België is er zo geen wettelijke bepaling, maar wel het arrest van 20 december 
1993, waarin het Hof van Cassatie expressis verbis het patronaal gezagsrecht als 
grond voor het ius variandi verwierp.

(234) W. rauWS, Beëindigingswijzen, 316-317; r. kruitHoF, H. BoCken, F. De ly en B. De tem-
merman, “Overzicht”, 368; m. SmitS, “Impliciete verbreking”, 1056; a. van oevelen, “Be-
dongen arbeid”, 9.

(235) W. rauWS, Beëindigingswijzen, 317; m. SmitS, “Impliciete verbreking”, 1057.
(236) M. Jamoulle, “Contrat de travail”, 563.
(237) F. HenDriCkx, “Promotie en demotie”, 302; P. HumBlet, Gezagsuitoefening, 133, 148-

150. 
(238) Behalve de notie ius variandi, verwerpt HumBlet daarmee ook Steyaerts voorkeur voor 

de term ‘aanpassingsrecht’ (“Wijzigingsrecht”, 437 en 446), als te zwak, gelet op 
de ingrijpende effecten die de “wijziging” voor de werknemer kan hebben. Bo-
vendien kwalificeert hij dat recht als een bindende partijbeslissing sui generis: niet 
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wordt echter begrensd, onder meer door de eis dat de werkgever het te 
goeder trouw – onder marginale controle van de rechter – moet uitoefe-
nen (239). 

46. Ook in Nederland biedt het patronaal instructierecht de werkgever 
een soort invullingsrecht (240), vergelijkbaar met het ius dominandi in het 
Belgische recht. De werkgever kan dan op grond van art. 7:660 BW het niet-
bedongene invullen. Over het invullingsrecht van de werkgever bestaan ver-
schillende strekkingen in de Nederlandse rechtsleer (241). Een ervan stelt 
dat naarmate de overeenkomst meer aspecten onbepaald laat en de werk-
gever over meer instructieruimte beschikt, de door hem, als goed werkge-
ver, te respecteren zorgvuldigheid toeneemt. Binnen de grenzen van de re-
delijk- en billijkheid (art. 6:248 BW) en het goed werkgeverschap (art. 7:611 
BW) en zonder aan onderlinge partijafspraken te tornen, laat art. 7:660 de 
werkgever toe in te spelen op wisselende organisatorische en technische 
omstandigheden (242).

3. Wijziging van arbeidsvoorwaarden krachtens de goede trouw, de  
      redelijk- en billijkheid en het goed werkgeverschap

47. Om redenen van rechtszekerheid en overwegende dat de bindende 
kracht van de overeenkomst tot de kern van het overeenkomstenrecht be-
hoort, verdient de ‘civilistische’ houding van het Hof van Cassatie navolging 
in de mate dat die ervan uitgaat dat bedongen voorwaarden niet eenzijdig 
wijzigbaar zijn. Anders dan het Hof doet uitschijnen, betekent dat echter 

de partijen bepalen wie bevoegd is de beslissing te nemen, maar wel art. 17, 2° 
Arbeidsovereenkomstenwet, volgens welk de werknemer moet handelen naar de 
instructies van de werkgever m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst (P. HumBlet, 
Gezagsuitoefening, 150).

(239) De werkgever mag zijn wijzigingsrecht niet arbitrair uitoefenen, noch met het oog-
merk werknemers te schaden. Hij moet uitgaan van zijn plicht de onderneming goed 
te beheren en rekening houden met werknemersbelangen (Cass. 22 maart 1982, Arr.
Cass. 1981-82, 906; C. BéDerot, “la bonne foi et le contrat de travail: baliverne, balise 
ou baliste”, Ors. 2009, 18). Volgens HenDriCkx (“Promotie en demotie”, 302) vindt het 
wijzigingsrecht aldus zijn grond in art. 1134, eerste en tweede lid BW en zijn grens in 
art. 1134, derde lid. Daarnaast mag de werkgever geen dwingende wettelijke, regle-
mentaire of cao-bepalingen schenden (B. CroimanS en J.J.m. De laat, “Eenzijdige wijzi-
ging”, 285). Wil hij, ten slotte, collectieve arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden 
wijzigen, dan moet hij de wettelijke participatiemogelijkheden van de werknemers 
inzake het sociaaleconomische en welzijnsbeleid van de onderneming respecteren 
(W. van eeCkHoutte, “ondraaglijke onveranderlijkheid”, 46).

(240) HR 24 juni 1966, NJ 1966, 457 (Gooise Fotocentrale); B. CroimanS en J.J.m. De laat, 
“Eenzijdige wijziging”, 288.

(241) Zie daarvoor: CroimanS en De laat, “Eenzijdige wijziging”, 287. 
(242) I.P. aSSCHer-vonk, H.L. BakelS en W.J.P.m. FaSeur, Bakels’ Schets, 55.
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niet dat het bedongene nooit wijzigbaar is. Ook de goede trouw, de rede-
lijk- en billijkheid en het goed werkgeverschap bieden wijzigingspotentieel. 
Om de bespreking van dat potentieel duidelijk te doen verlopen, wordt af-
zonderlijk naar het Belgische en Nederlandse recht gekeken. Daarna wor-
den beide benaderingen vergeleken. 

a. Wijziging van arbeidsvoorwaarden krachtens de goede trouw – België

- Algemeen

48. Gelet op de dynamische aard van de arbeidsrelatie moet het civilis-
tische uitgangspunt, gesteund op art. 1134, eerste lid BW en art. 20, 1° Ar-
beidsovereenkomstenwet, worden getemperd door de goede trouw-eis van 
art. 1134, derde lid BW. Het absoluut verbannen van flexibiliteit kan immers 
ten koste gaan van de economie en de werkgelegenheid in het geheel. Te-
genover de drang naar flexibiliteit staat echter de nood aan zekerheid voor 
werknemers. Die spanning tussen flexibiliteit en zekerheid weerspiegelt 
zich in de wijzigingsproblematiek. Enerzijds lijkt het uitsluiten van elke wij-
zigingsoptie te verregaand. Anderzijds riskeert de erkenning van een ius 
variandi te resulteren in willekeur. Alvorens van een wijziging van overeen-
gekomen arbeidsvoorwaarden sprake kan zijn, moet er dus een evenwicht 
worden gevonden tussen flexibiliteit en zekerheid, tussen het werkgevers- 
en het werknemersbelang. Die evenwichtsoefening impliceert een belan-
genafweging. En die afweging geeft kleur aan de eis de overeenkomst te 
goeder trouw uit te voeren: vanuit de betrokken belangen krijgt de goede 
trouw gestalte. 

Aldus miskent de werknemer de goede trouw als hij zich, ondanks zijn prin-
cipieel weigeringsrecht (243), zonder afdoende motivering zou verzetten 
tegen een zeer beperkte wijziging van zijn bedongen werkplaats, terwijl 
dergelijke wijziging essentieel is voor het voortbestaan van de onderne-
ming. Negatief geformuleerd, belet de beperkende werking van de goede 
trouw de werknemer zijn weigeringsrecht onverkort in te roepen (244). Ook 
kan de wijziging worden gerechtvaardigd door de niet expliciet uitgespro-
ken plicht van de werkgever om de onderneming goed te beheren, inclusief 
de daartoe vereiste wijzigingen door te voeren (aanvullende werking goede 
trouw) (245). In het belang van zijn onderneming en zijn personeel moet de 
werkgever immers kunnen inspelen op de economische noodwendigheden 

(243) Dit weigeringsrecht ontleent de werknemer aan het principe van de bindende 
kracht van de overeenkomst. 

(244) D. CuyPerS, “Eenzijdige wijziging”, 100; W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1032.
(245) In dezelfde zin: W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1032.
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en, zo nodig, rationalisatiemaatregelen treffen (246). Werknemers moeten 
dat begrijpen. Anderzijds eist de goede trouw dat ook de werkgever flexibel 
is als de werknemer bv. zijn uren lichtjes wil verschuiven om, zonder nadeel 
voor de werkgever, aan familiale plichten te voldoen. Wel kan de wijzigen-
de partij niet te ver gaan: men moet het verwachtingspatroon van de we-
derpartij meewegen. Zo moet de werkgever die rationalisatiemaatregelen 
doorvoert, zich gematigd opstellen en gevestigde verhoudingen respecte-
ren (247). 

En zo liggen de verschillende werkingen van de goede trouw aan de basis 
van wat men het marginale wijzigingsrecht van de werkgever (resp. werk-
nemer) noemt. De aanvaarding ervan impliceert de erkenning van de nood 
aan belangenafwegingen om de evenredigheid van de doorgevoerde wijzi-
gingen te beoordelen. Anders dan bij de betwiste tweede vorm van het ius 
variandi is daarbij niet de al dan niet essentiële aard van de arbeidsvoor-
waarden, noch de impact van de wijziging van belang, maar wel het ver-
wachtingspatroon van de werknemer en de werkgever (248). 

49. Maar is het marginale wijzigingsrecht ook te verzoenen met de ci-
vilistische houding van het Hof van Cassatie? Hier wordt verdedigd van wel, 
vanuit de overweging dat de goede trouw-plicht die rust op de met het wij-
zigingsvoorstel geconfronteerde partij in bepaalde omstandigheden haar 
instemming met dat voorstel kan impliceren. Er is dan sprake van een twee-
zijdige wijziging die de bindende kracht van de overeenkomst met het goe-
de trouw-principe verzoent.

- Beschouwingen uit de Belgische rechtsleer en rechtspraak

50. De op de goede trouw gegronde theorie van het marginale wijzi-
gingsrecht vindt ruime navolging in de Belgische rechtsleer en rechtspraak 
(het Hof van Cassatie uitgezonderd). 

Volgens HumBlet belet de goede trouw de werknemer een voorstel tot wijzi-
ging abusief af te slaan (249). Zo kan de goede trouw in hoofde van een 
bediende vereisen dat hij bij plots personeelstekort arbeiderstaken over-
neemt. De omvang van die taken moet dan wel gering blijven en de effec-

(246) Arbh. Brussel 13 oktober 1976, Med.V.B.O. 1977, 3482; Arbrb. Brussel 1 juli 1980, JTT 
1982, 112; Arbh. Brussel 10 december 1980, JTT 1982, 109; Arbh. Brussel 10 maart 
1981, TSR 1981, 224.

(247) Arbrb. Brussel 1 juli 1980, JTT 1982, 112; Arbh. Luik 2 december 1980, JL 1981, 209.
(248) In dezelfde zin: F. HenDriCkx, “Promotie en demotie”, 302-303.
(249) Hij mag zich er wel tegen verzetten (P. HumBlet, Gezagsuitoefening, 146; P. HumBlet, 

“Ius dominandi”, 244). 
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ten van de functiewijziging moeten verwaarloosbaar zijn (250). Bovendien 
moet de werkgever streven naar de voor de werknemer meest gunstige of 
minst belastende oplossing. De werknemer moet bv. geen wijziging aan zijn 
uurrooster aanvaarden als dat zijn gezinsleven ernstig zou bemoeilijken en 
de werkgever over meer aanvaardbare opties beschikt (251). HumBlet acht 
het belang van de goede trouw echter bescheiden: ze kan enkel mineure 
wijzigingen legitimeren, mits daarvoor bovendien een zwaarwichtige reden 
bestaat (252). 

ook van eeCkHoutte ziet in de aanvullende en beperkende werking van de 
goede trouw het nodige potentieel om wijzigingen aan overeengekomen 
arbeidsaspecten te rechtvaardigen (253). Zo volgt uit de beperkende wer-
king van de goede trouw dat, hoewel de partij die met een wijzigingsvoor-
stel wordt geconfronteerd niet verplicht is het te aanvaarden, de weigering 
dat te doen onder omstandigheden een inbreuk van art. 1134, derde lid BW 
kan opleveren (254). Marginale en noodzakelijke wijzigingen moeten wor-
den geduld, zo niet kan het dat de partijen hun contractuele rechten mis-
bruiken (255). van eeCkHoutte steunt daarvoor zelfs op het cassatiearrest van 
20 december 1993 waarin het Hof enkel stelde dat art. 1134, eerste lid BW 
op zich beschouwd – dus los van art. 1134, derde lid BW – de eenzijdige wij-
ziging van bedongen voorwaarden verbiedt (256). Het doorvoeren van zul-
ke wijzigingen kan wel niet onbegrensd. Waar de meerderheid van de 
rechtspraak echter de cumulatieve vervulling van de voorwaarden voor de 
impliciete verbreking als uiterste grens hanteert, pleit van eeCkHoutte voor een 
externe begrenzing via de beperkende werking van de goede trouw en het 
ermee verbonden verbod van rechtsmisbruik (257). Steunend op de rechts-
misbruikcriteria moet de rechter dan op marginale wijze nagaan of de wij-
ziging wel werd doorgevoerd met inachtneming van de rechtmatige ver-
wachtingen van de wederpartij (258). Daarbij speelt vooral het evenredig-
heidscriterium, volgens welk het belang van de wijzigende partij bij de wij-

(250) Arbh. Brussel 23 mei 1984, TSR 1985, 452.
(251) Arbh. Luik 2 december 1980, JL 1980-81, 209.
(252) HumBlet, Gezagsuitoefening, 150.
(253) W. van eeCkHoutte, “Goede trouw”, 1032.
(254) B. CroimanS en J.J.m. De laat, “Eenzijdige wijziging”, 284.
(255) W. van eeCkHoutte, “ondraaglijke onveranderlijkheid”, 54. 
(256) W. van eeCkHoutte, “Belang werkgever”, 40. Ook CroimanS en De laat (“Eenzijdige wijzi-

ging”, 284) merken op dat het arrest zich niet expliciet uitspreekt over de vraag of 
art. 1134, derde lid BW eenzijdige wijzigingen mogelijk maakt.

(257) van eeCkHoutte (“Goede trouw”, 1036) vindt daarvoor steun in de rechtspraak die de 
rechtmatigheid van het beroep op het ius variandi expliciet koppelde aan de goede 
trouw: arbrb. Brussel 26 april 1989, Rechtspr.Arb.Br. 1989, 272; Arbrb. Brussel 6 sep-
tember 1989, Rechtspr.Arb.Br. 1989, 397.

(258) Arbh. Antwerpen 18 december 1980, RW 1980-81, 2405; Arbh. Antwerpen 7 juni 
1990, RW 1990-91, 675.
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ziging moet opwegen tegen het nadeel dat de wederpartij erdoor ervaart. 
Tegen de klassieke cassatierechtspraak in, benadrukt van eeCkHoutte dus de 
nood om in situaties als de wijziging van arbeidsvoorwaarden tot een belan-
genevenwicht te komen (259). Dat het nastreven van dergelijk evenwicht 
indruist tegen het pacta sunt servanda uit het overeenkomstenrecht en de 
beschermingsgedachte in het arbeidsrecht, omdat het ertoe kan leiden dat 
de werknemer zich moet neerleggen bij een wijziging van zijn arbeidsover-
eenkomst, acht hij onjuist. Hij wijst daarvoor op het toenemende belang van 
de goede trouw in het overeenkomstenrecht, evenals op het feit dat het in 
evenwicht houden van de ondernemings- en de werknemersbelangen tot 
het wezen van het arbeidsrecht behoort (260). 

Dat belangenafwegingen aan de kern van het arbeidsrecht raken, blijkt ook 
uit de rechtspraak die vanaCHter aanhaalt. Ook daarin wordt het evenredig-
heidscriterium als gulden regel naar voor geschoven om de rechtmatigheid 
van doorgevoerde wijzigingen te beoordelen (261). Zo hecht de lagere 
rechtspraak belang enerzijds, aan de economische en technologische ont-
wikkelingen die het goed beheer van de onderneming onder druk zetten en 
tot moderniseringsmaatregelen nopen en anderzijds, aan de daartegenover 
staande, maar inherent mee verbonden verwachtingen en belangen van de 
werknemer (262). Al kan van werknemers in een slecht economisch klimaat 
redelijkerwijs meer flexibiliteit worden gevergd, toch blijft de eenzijdige 
wijziging de uitzondering die slechts met mate kan worden ingeroepen. 

Ook van SCHoeBeke vraagt zich af of art. 17, 1° en 2° Arbeidsovereenkomsten-
wet iuncto art. 1134, derde lid en art. 1135 BW de bindende kracht van de 

(259) Volgens CleSSe (Congé et contrat de travail, Luik, Collection Scientifique de la fa-
culté de Droit de Liège, 1992, 68) daarentegen wordt de eenzijdige wijziging van 
de arbeidsovereenkomst omwille van plotse, economische moeilijkheden of om re-
denen gelinkt aan het ondernemingsbelang verhinderd door de afwijzing van de 
imprevisieleer; door het feit dat overmacht enkel de schorsing of beëindiging van 
de overeenkomst verantwoordt (niet de wijziging ervan), en door de regel dat het 
eigenbelang op zich niet toelaat van verbintenissen af te wijken.

(260) W. van eeCkHoutte, “Belang werkgever”, 45. 
(261) o. vanaCHter, “Eenzijdige wijziging”, 131.
(262) Arbh. Luik 10 oktober 1973, TSR 1974, 277; Arbh. Brussel 4 april 1975, RW 1975-76, 

435; Arbrb. Brussel 6 december 1976, JTT 1978, 111; Arbh. Luik 28 juni 1978, JL 1978-
79, 50; Arbrb. Brussel 1 juli 1980, JTT 1982, 112; Arbrb. Luik 7 september 1981, JL 
1982, 423; Arbh. Brussel 8 september 1982, JTT 1984, 314; Arbh. Brussel 10 december 
1980, JTT 1982, 109; Arbh. Brussel 10 maart 1982, TSR 1981, 224; Arbh. Luik 22 maart 
1982, JTT 1983, 224; Arbh. Brussel 25 februari 1983, JTT 1984, 313; Arbh. Luik 17 
maart 1983, JL 1983, 321; Arbh. Brussel 29 maart 1983, JTT 1984, 311; Arbh. Brussel 
20 april 1983, JTT 1983, 222; Arbh. Luik 15 mei 1984, TSR 1985, 153; Arbh. Luik 23 mei 
1984, JTT, 376 en TSR 1985, 326; Arbh. Bergen 17 december 1984, JTT 1985, 152; k. 
De geyter, “Eenzijdige wijziging”, 217 en 219-220; Arbh. Brussel 25 maart 1986, TSR 
1987, 344; Arbh. Brussel 9 juni 2000, AJT 2000-01, 70. 
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arbeidsovereenkomst niet temperen (263). Genoemde artikelen stellen de 
loyaliteitsplicht van de werknemer t.o.v. de werkgever expliciet en bena-
drukken het belang van wederzijdse solidariteit. Uit die solidariteit volgt 
voor beiden de plicht elkaar loyaal te helpen met het oog op de goede af-
loop van het contract (264). Voor de werknemer kan dat impliceren dat hij 
bepaalde onbelangrijke wijzigingen aan al dan niet bijkomstige arbeids-
voorwaarden moet aanvaarden indien die nodig zijn voor de overleving van 
de onderneming. Nu het Hof van Cassatie de eventueel temperende wer-
king van genoemde artikelen nooit expliciet verwierp, maar enkel verwees 
naar art. 1134, eerste en tweede lid BW en art. 20, 1° Arbeidsovereenkom-
stenwet, is die benadering niet oninteressant.

Ook van PuyvelDe stelt ten slotte dat de interpretatieve, de aanvullende en de 
beperkende werking van de goede trouw de bedongen arbeid – in de enge 
cassatievisie – hebben geërodeerd (265). Om te beginnen, gebiedt de inter-
pretatieve werking van de goede trouw partijen de overeenkomst in rede-
lijkheid uit te leggen. Zo kan men de bedongen arbeidsplaats redelijkerwijs 
opvatten als de initiële arbeidsplaats die om economische redenen eenzijdig 
kan worden verplaatst, mits de werknemer daardoor geen onaanvaardbaar 
nadeel lijdt (266). De aanvullende werking kan dan weer zekere toegevin-
gen vergen, zoals extra prestaties om het goed beheer van de onderneming 
te vrijwaren. De werkgever mag daarvan echter geen misbruik maken, maar 
moet rekening houden met de essentie van de arbeidsovereenkomst en het 
daarop voortbouwend verwachtingspatroon van de werknemer. Hier wordt 
aangesloten bij de beperkende werking van de goede trouw die de werkge-
ver belet zijn marginaal wijzigingsrecht (in de aanname dat daarvan sprake 
is, weliswaar) kennelijk onredelijk in te zetten. De werknemer mag echter 
evenmin zijn rechten misbruiken en kan de goede trouw schenden door te 
star vast te houden aan de strikte uitvoering van de overeenkomst. Zo be-
perkt de goede trouw het recht van de werknemer om zich op de bedongen 
arbeidstijdregeling te beroepen als de prestatie van overuren om zwaar-
wichtige redenen noodzakelijk is. 

- Contractuele analyse door het Hof van Cassatie

51. Anders dan de lagere rechtspraak, blijft het Hof van Cassatie expli-
ciete goede trouw-overwegingen weren. De nood aan bescherming van de 
werknemer belet dat de rechter eenzijdige wijzigingen zomaar kan goed-
praten in het licht van de noden van de onderneming of de nood aan flexi-

(263) B. van SCHoeBeke, “Eenzijdige wijziging”, 264-265.
(264) W. van gerven en a. DeWaele, “Goede trouw”, 106.
(265) i. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”, 61 en 67.
(266) i. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”, 61-62.
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biliteit bij reorganisaties, zo lijkt de redenering (267). Toch komt het Hof van 
Cassatie indirect tot gelijkaardige resultaten. Via de contractuele interpreta-
tie te goeder trouw vult het de arbeidsovereenkomst immers steeds flexibe-
ler in (268). Onder het mom van een contractuele analyse ziet men aldus de 
verguisde normatieve werking van de goede trouw in actie en illustreert de 
rechtspraak van het Hof hoe relatief het onderscheid tussen de interpreta-
tieve en de beperkende werking van de goede trouw werkelijk is (269). Die 
subtiliteit bemoeilijkt de controle op de indirecte afwegingen van het Hof. 
Zijn strakke houding is daarom moeilijk verdedigbaar, zeker in vergelijking 
met die van de Hoge Raad, die via het goed werkgeverschap c.q. werkne-
merschap zonder veel schroom aan belangenafweging blijkt te doen. 

b. Wijziging van arbeidsvoorwaarden krachtens redelijk- en billijkheid –
     Nederland

52. Het Nederlandse arbeidsrecht besteedt de laatste jaren veel aan-
dacht aan de wijziging van arbeidsvoorwaarden krachtens redelijk- en bil-
lijkheid (270). Vooral de leer van het goed werkgeverschap fungeert daarbij 
als hefboom om zulke wijzigingen mogelijk te maken. 

(267) Cass. 30 november 1998, Arr.Cass. 1998, 1083, RW 1999-2000, 570 en TBBR 2001, 87, 
noot P. FrançoiS; D. CuyPerS, “Het injunctierecht”, 8. Goede trouw-afwegingen kunnen 
echter ook t.v.v. de werknemer spelen (D. CuyPerS, “Het injunctierecht”, 17).

(268) Zo bijvoorbeeld de flexibele invulling van wat de essentiële elementen van de ar-
beidsovereenkomst zijn, met (zij het indirect) aandacht voor de wederzijdse belan-
gen en verwachtingspatronen van de werknemer en de werkgever.

(269) D. CuyPerS, “Het injunctierecht”, 19. Indien men de beperkende werking van de goe-
de trouw centraal stelt, focust men expliciet op de betrokken belangen om dan, na 
afweging ervan, perken te stellen aan elke vorm van excessieve rechtsuitoefening.

(270) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 417 p.; R. M. Beltzer, “Kluwen van 611, 
613 en 248”, 31-36; B. CroimanS en J.J.m. De laat, “Eenzijdige wijziging”, 283-290; H. 
DammingH en E. SCHoenmaker-tiJSSeling, “Eenzijdige functiewijziging bij disfunctioneren”, 
ArbeidsRecht 2007, 3-9; J.J.M. De laat, “Goed werknemerschap en revolutie”, ArA 
2003, 85-94; J.J.M. De laat, De (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst, 
Deventer, Kluwer, 2008, 213 p.; L.J. De vroe, “Eenzijdige wijziging van arbeidsvoor-
waarden en de uitholling van art. 7:613 BW”, ArbeidsRecht 2001, 22-26; m.a.C. De 
Wit, Goed werkgeverschap, 269 p.; D.J.B. De WolFF, “De betekenis van redelijkheid en 
billijkheid bij wijziging van Arbeidsvoorwaarden”, ArbeidsRecht 2008, 24-36; F.B.J. 
graPPerHauS, “Wijziging arbeidsrelatie”, 12-15; n. gunDt, Wijziging arbeidsovereen-
komst, 425p.; G.J.J. Heerma van voSS, Goed werkgeverschap, 159 p.; J. HeinSiuS, “Wijzi-
ging van arbeidsvoorwaarden”, SR 2000, 141-142; C.S. keHrer-Bot en e.l.J. BruyninCkx, 
“Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: eenduidige benadering door rech-
ters gewenst”, Arbeidsrecht 2005, 39-46; E. koot-van Der Putte, Collectieve arbeids-
voorwaarden en individuele contractsvrijheid, Deventer, Kluwer, 2007, 256-266; C.J. 
loonStra, M.E.S. FiSelier en B.R. vink, “Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging 
arbeidsvoorwaarden”, SR 2007, 39-46; B.H.m. moonen, “Het arbeidsrechtelijke schis-
ma: contract of institutie”, Arbeid Integraal 2004, 5-8; P.F. van Der HeiJDen, “Revolutie 
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- Wijzigingen op grond van de redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 
BW

53. Veel explicieter dan de goede trouw in België, vormen de redelijk- 
en billijkheid van art. 6:248 BW een potentiële wijzigingsgrond. Zo bepaalt 
art. 6:248, tweede lid BW dat een tussen partijen contractueel geldende re-
gel niet toepasselijk is, voor zover die in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijk- en billijkheid onaanvaardbaar is. De redelijk- en 
billijkheid, in hun beperkende werking, kunnen dus een grond vormen om 
in te grijpen in de contractverhouding en een geldende bepaling opzij te 
zetten (271). De overeenkomst blijft in stand, maar zonder de gederogeerde 
bepaling. Op proportioneel derogeren na (272), reikt de draagwijdte van 
art. 6:248, tweede lid BW op zich echter niet zo ver dat het ook inhoudelijke 
wijzigingen aan contractbepalingen kan verantwoorden (273). 

De aanvullende werking van art. 6:248, eerste lid BW daarentegen laat vol-
gens Bungener niet toe de gebondenheid aan te tasten (274). Door te bepalen 
dat een overeenkomst niet alleen de overeengekomen rechtsgevolgen 
heeft, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, 
de gewoonte of de eisen van redelijk- en billijkheid voortvloeien, behandelt 
dat artikel immers niet de wijziging van de overeenkomst, maar de inhoude-
lijke aanvulling ervan. De combinatie van de aanvullende en beperkende 
werking van art. 6:248 BW kan er echter wel toe leiden dat een contractbe-
paling wordt opzijgezet (krachtens art. 6:248, tweede lid BW) en dat dan de 
aldus ontstane leemte wordt aangevuld (op grond van art. 6:248, eerste lid 
BW) (275). Die aanvullingsmogelijkheid is echter begrensd. De aangevulde 
bepaling moet immers kunnen worden teruggevoerd tot een redelijke be-

in het arbeidsrecht”, Arbeidsrecht 1999, 2-4; W.A. zonDag, “Naschrift bij Heinsius: het 
bereik van het arrest Taxi Hofman”, SR 2000, 143-144; W.A. zonDag, “Wegen en wik-
ken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden”, ArA 2007, 4-54.

(271) De partij die een contractbepaling wil opzijzetten, moet daarover wel eerst onder-
handelen met de wederpartij. Pas als dat mislukt en de wederpartij elk redelijk wij-
zigingsvoorstel blijft weigeren, kan men de rechter via art. 6:248, tweede lid BW 
verzoeken de betrokken bepaling opzij te zetten (A.F. Bungener, Wijzigen arbeids-
overeenkomst, 222 en 245).

(272) Terminologie naar Drion en WelCHem (“Proportionele redelijkheid en billijkheid”, NJB 
2006, 567). 

(273) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 238. art. 6:248 BW verschilt hier dan 
ook van art. 6:258 BW, dat de rechter tevens toelaat een verzoek tot inhoudelijke 
wijziging in te willigen.

(274) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 222 en 238-239. Zie ook: R.M. Beltzer, 
“Kluwen van 611, 613 en 248”, 32.

(275) Of de ontstane leemte moet worden ingevuld, hangt af van de opzijgezette bepa-
ling. Soms kan de overeenkomst in stand blijven zonder die bepaling, in andere ge-
vallen, bv. als de opzijgezette bepaling de bedongen arbeid betreft, niet, omdat die 
bepaling de kern van de arbeidsovereenkomst betreft. De redelijkheid en billijkheid 
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paling die partijbedoelingen respecteert, voor zover die bedoelingen naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn (276).

- Het Taxi Hofman-criterium

54. Van der Lely, chauffeur voor Taxi Hofman, gaat na een periode van 
arbeidsongeschiktheid terug aan het werk. Ongeschikt als chauffeur, wordt 
hij tewerkgesteld als centralist. Hij wordt echter opnieuw arbeidsongeschikt. 
Taxi Hofman gaat intussen over tot een reorganisatie, waarbij Van der Lely’s 
functie als centralist wordt overgedragen. Als Van der Lely, geheel arbeids-
geschikt, terugkeert, is er voor hem geen plaats meer als centralist. Taxi Hof-
man biedt hem zijn initiële functie als chauffeur aan. Van der Lely weigert. 
Die weigering acht de Hoge Raad ongeoorloofd, omdat “werkgever en 
werknemer verplicht zijn zich over en weer als een goed werkgever respec-
tievelijk een goed werknemer te gedragen” (277). Van der Lely behoorde in 
te gaan “op de redelijke voorstellen (…), verband houdende met de gewij-
zigde omstandigheden”, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kon worden 
gevergd (278). 

Met dit zogenaamde Taxi Hofman-criterium heeft de Hoge Raad de be-
schermde cocon rond de werknemer opengebroken. Daarom deed het crite-
rium veel stof opwaaien. Een van de twistvragen luidde of de Hoge Raad in 
het arrest een patronaal wijzigingsrecht had erkend (279). Enkelen meen-
den van wel (280). In casu is er echter van een eenzijdige wijziging geen 
sprake (281). De werknemer moest immers ingaan op redelijke voorstel-

kunnen partijen dan zelfs verplichten onderhandelingen aan te gaan om de leemte 
op te vullen (HR 8 april 2005, NJ 2005, 482 (Agis)).

(276) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 226. 
(277) HR 26 juni 1998, JAR 1998, 199 (Taxi Hofman/Van der Lely). Dit arrest werd meer-

maals bevestigd: HR 28 april 2000, JAR 2000, 120 (Guiteneau/Midnet Tax bv); HR 14 
november 2003, JAR 2003, 296 (Drie-S Invest).

(278) De Hoge Raad vervolgt: “[Dit] betekent niet meer dan dat, behalve de werkgever, 
ook de werknemer zich in zijn contractuele verhouding tot de wederpartij redelijk 
behoort op te stellen.”

(279) Een ander twistpunt betrof de vraag of de Raad zich hier als aanhanger van de 
institutionele leer van de arbeidsverhouding, die vooral het werkgeversgezag lijkt 
te benadrukken, had gemanifesteerd (P.F. van Der HeiJDen, l.c., 2-6). Nu deze bijdrage 
het dualistische denkschema van de institutionele leer versus de contractuele leer 
overstijgt, krijgt die vraag hier geen aandacht, temeer nu de discussie rond de vraag 
of de institutionele leer de contractuele verdringt te diverse meningen uitlokt.

(280) Ktr. Hilversum 11 augustus 2004, JAR 2004, 246 (X/Natuurmonumenten). 
(281) F. DorSSemont, “Interne flexibilisering, een variatie op het thema van de institutionele 

leer?”, SMA 2005, 117 e.v.
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len (282), verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk. 
Aldus komt het Taxi Hofman-criterium neer op een redelijkheidstoets die de 
feitenrechter toelaat te oordelen of de weigering van de werknemer de 
wijziging te aanvaarden, verenigbaar is met art. 7:611 BW (283). Die toets 
speelt echter enkel indien de werkgever een voorstel doet dat verband 
houdt met gewijzigde werkomstandigheden. Is daarvan geen sprake, dan 
moet de rechter art. 6:248, tweede lid BW hanteren (284). 

55. Blijft de werknemer star elk redelijk wijzigingsvoorstel weigeren, 
dan kan de werkgever dat opwerpen in een ontslagprocedure of aanvoeren 
als argument voor gerechtelijke ontbinding. De beëindiging van de arbeids-
overeenkomst moet dan wel proportioneel zijn aan het effect van de weige-
ring (285). Ook kan de stugge houding van de werknemer een neerwaarts 
effect hebben op de aan hem verschuldigde ontslag- of ontbindingsvergoe-
ding (286). Verder kan de werkgever argumenteren dat de weigering een 
toerekenbare tekortkoming vormt die de betaling van een schadevergoe-
ding verschuldigd maakt (287). De rechter kan de werknemer op grond van 
art. 7:611 BW echter niet aan een wijzigingsvoorstel binden (288).

- Het Mammoetarrest (289) 

56. Volgt het Taxi Hofman-criterium uit de aanvullende werking van de 
redelijk- en de billijkheid of uit hun beperkende werking? Waar Heerma van 
voSS in het criterium de onaanvaardbaarheidstoets van art. 6:248, tweede lid 
BW las en meende dat de werknemer een wijzigingsvoorstel maar moest 
aanvaarden als de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar 

(282) Het Taxi Hofman-criterium impliceert het voeren van overleg (A.F. Bungener, Wijzigen 
arbeidsovereenkomst, 213-214).

(283) Dat oordeel wordt beïnvloed door de duur van het dienstverband, door de achter-
uitgang (qua inkomen, functie of positie) die de wijziging voor de werknemer met 
zich meebrengt en door de vraag of de werkgever zijn belang anders had kunnen 
vrijwaren. 

(284) Ktr. Zwolle 13 juni 2006, JAR 2006, 183.
(285) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 215.
(286) Het kan zelfs leiden tot een ontbinding of beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

zonder vergoeding (Ktr. Amsterdam 28 februari 1997, JAR 1999, 87; HR 28 april 2000, 
JAR 2000, 120 (Guitoneau/Midnet Tax)).

(287) Op grond van art. 6:74 BW. A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 215-216.
(288) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 227. 
(289) HR 11 juli 2008, JAR 2008, 204, RvdW 2008, 725 (Stoof/Mammoet). Voor een uitvoe-

rig relaas van de feiten: D.e. alink, “Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden”, Bb 
2008, 302 (verkort D.e. alink, “Eenzijdig wijzigen”); D.J.B. De WolFF, “Taxi Hofman”, 9; 
F.B.J. graPPerHauS, “Wijziging arbeidsrelatie”, 12-13.
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maatstaven van redelijk- en billijkheid onaanvaardbaar was (290), stelden 
anderen dat het criterium aansloot bij de aanvullende werking van art. 
6:248, eerste lid BW, alleen al omdat de Hoge Raad nergens expliciet naar de 
onaanvaardbaarheid verwees (291). Ter discussie stond dus of het criterium 
de marginale toets van art. 6:248, tweede lid BW dan wel de volle redelijk-
heidstoets van art. 6:248, eerste lid BW impliceerde.

Een antwoord lijkt gegeven in het Mammoetarrest van 11 juli 2008 (292). In 
dat arrest verfijnde de Hoge Raad het Taxi Hofman-criterium door er aan-
vullende voorwaarden aan te koppelen. Zo stelde de Raad dat tevens moet 
worden beoordeeld of het wijzigingsvoorstel noodzakelijk is en strookt 
met hetgeen van een “goed werkgever” kan worden verwacht, evenals of 
de inhoud ervan redelijk is, alvorens te toetsen of de werknemer er redelij-
kerwijs behoort op in te gaan (293). Anderzijds oordeelde de Raad dat de 
werknemer niet slechts op een redelijk wijzigingsvoorstel behoort in te gaan 
indien de ongewijzigde handhaving van de arbeidsrelatie naar maatstaven 
van redelijk- en billijkheid onaanvaardbaar is (294). De Raad beperkte dus 
de onderhandelingsmarge van de werknemer in het overleg over redelijke 

(290) G.J.J. Heerma van voSS, “Aantekening 5.4.1 bij art. 7:611 BW” in G.J.J. Heerma van voSS, 
Arbeidsovereenkomst, Deventer, Kluwer, s.d., losbl., met verwijzing naar het Frans 
Maasarrest (HR 25 februari 2000, NJ 2000, 471), waarin de Hoge Raad stelde dat niet 
moet worden nagegaan of het wijzigingsvoorstel redelijk is, maar of de ongewij-
zigde instandhouding naar maatstaven van redelijk- en billijkheid onaanvaardbaar 
is. 

(291) HR 11 juli 2008, JAR 2008, 204, RvdW 2008, 725 (Stoof/Mammoet), concl. AG keuS, r.o. 
3.13; A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 241-242; F.B.J. graPPerHauS, “Wijzi-
ging arbeidsrelatie”, 13.

(292) Voorzichtigheidshalve wordt gesteld dat met dit arrest een antwoord gegeven 
‘lijkt’. Ter zake bestaat echter nog discussie. 

(293) De Hoge Raad doorliep aldus de volgende stappen (r.o. 3.3.2.): Zijn er gewijzigde 
omstandigheden op het werk (1)? Zo ja, noodzaken die de werkgever een voorstel 
tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden te doen (2)? Zo ja, is dat voorstel redelijk, 
gelet op alle omringende omstandigheden, zoals de aard van de gewijzigde omstan-
digheden, de aard en impact van de wijziging en de belangen van de werknemer 
c.q. de werkgever en zijn onderneming (3)? Zo ja, behoort de werknemer redelijker-
wijs op het voorstel in te gaan (4)? Waar het Mammoetarrest het feit dat acceptatie 
van het voorstel redelijkerwijs van de werknemer kan worden gevergd, ziet als een 
voorwaarde opdat de werkgever de wijziging kan doorvoeren, benadert het Taxi 
Hofmanarrest het omgekeerde, m.n. dat acceptatie redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd, eerder als uitzondering op de regel dat redelijke voorstellen moeten wor-
den aanvaard (D.e. alink, “Eenzijdig wijzigen”, 304).

(294) Aldus F.B.J. graPPerHauS (“Wijziging arbeidsrelatie”, 12), die daarom stelt dat de ban-
ken en verzekeraars over 2008 geen bonussen hadden moeten uitkeren. Nu die bo-
nussen werden bedongen in tijden dat het voor de wind ging en die instellingen 
financieel gezond leken, wat achteraf helemaal niet het geval bleek, acht hij een 
bijzondere omstandigheid aanwezig om de afspraken met de werknemer open te 
breken (www.4legal.nl/nl/nieuws?id=174, consultatie 16 augustus 2010).
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wijzigingsvoorstellen en lijkt zo tussen de regels het Taxi Hofman-criterium 
aan de aanvullende werking van de redelijk- en billijkheid te linken (295). 
De rechter is bijgevolg bij machte het voorstel van de werkgever, evenals de 
reactie van de werknemer ten volle te toetsen aan de eis van art. 7:611 BW. 
Dat de Hoge Raad de naleving van het Taxi Hofman-criterium beoordeelt 
vanuit de aanvullende werking van de redelijk- en billijkheid en niet vanuit 
de strenge toets van art. 6:248, tweede lid BW strookt met praktijkervarin-
gen. De praktijk laat immers zien dat technische en organisatorische wijzi-
gingen nodig kunnen zijn voor het goed functioneren van de onderneming, 
ook als de onverkorte toepassing van de overeenkomst niet onaanvaard-
baar is (296).

57. Nu de Raad het Taxi Hofman-criterium beoordeelt vanuit de aan-
vullende werking van art. 6:248, eerste lid BW, rijst de vraag welke wijzigin-
gen nog aan de onaanvaardbaarheidstoets van art. 6:248, tweede lid BW 
onderworpen zijn (297). Behalve wijzigingen aan andere overeenkomsten 
dan arbeidsovereenkomsten (298), valt te denken aan wijzigingen aan col-
lectieve arbeidsvoorwaarden, los van enig wijzigingsbeding. Zonder wijzi-
gingsbeding is de toepassing van art. 7:613 BW immers uitgesloten. Maar 
ook art. 7:611 BW is dan – althans volgens sommigen – niet van tel, omdat 
de toets van art. 7:611 BW de wijziging van de arbeidsvoorwaarden van een 
individuele werknemer viseert en niet die van een groep werknemers (299). 
Art. 7:611 BW speelt in de relatie tussen de werkgever en de vakbonden 
geen directe rol, zodat collectieve regelingen maar kunnen worden gewij-
zigd als de ongewijzigde instandhouding ervan redelijkerwijs onaanvaard-

(295) D.J.B. De WolFF, “Taxi Hofman”, 12; F.B.J. graPPerHauS, “Wijziging arbeidsrelatie”, 13.
(296) Door uit te gaan van de volle redelijkheidstoets, sluit men aan bij het gegeven dat 

de werkgever enige autonomie heeft om te bepalen hoe hij zijn onderneming drijft. 
Het goed functioneren van die onderneming behoort tot zijn belang en dat belang 
maakt de arbeidsovereenkomst minder verbindend (A.F. Bungener, Wijzigen arbeids-
overeenkomst, 240 en 243), wat natuurlijk niet betekent dat de werkgever haar al 
te lichtvaardig kan wijzigen (Kamerstukken ii 1995/96, 24615, nr. 7, 22). 

(297) Dit punt is in de Nederlandse rechtspraak en doctrine zeer bediscussieerd. Hoewel 
uitermate boeiend, is die discussie in het licht van dit opzet echter niet van zodanig 
belang dat een uitgebreide uiteenzetting verantwoord is.

(298) Omdat dan immers noch art. 7:611 BW, noch art. 7:613 BW toepasselijk is. 
(299) HR 11 juli 2008, JAR 2008, 204, RvdW 2008, 725, r.o. 3.3.2-3.3.3. De stelling dat de 

toets van art. 7:611 BW maar geldt als individuele voorwaarden worden gewijzigd, 
en dat art. 7:613 BW slechts speelt bij de wijziging van collectieve voorwaarden is 
niet onomstreden (W.L. roozenDaal en W.H.A.C.M. BouWenS, “De toegezegde ontslag-
vergoeding en de kredietcrisis”, AR 2010, 12). In het Mammoetarrest stelde de Hoge 
Raad enkel dat art. 7:613 BW veeleer betrekking heeft op het geval waarin collec-
tieve voorwaarden worden aangepast. Hij nam geen expliciet standpunt in over de 
toepasselijkheid van art. 7:611 BW in dat geval.
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baar is (300). Ten slotte valt te denken aan de situatie waarin het wijzigings-
voorstel losstaat van gewijzigde omstandigheden op het werk en het Taxi 
Hofman-criterium niet toepasselijk is (301). 

C. RECHTSVERGELIJKENDE CONCLUSIE

58. Dit deel bestudeerde hoezeer het goede trouw-principe in de wijzi-
gingsproblematiek tot een evenwichtige oplossing kan leiden. Hoewel het 
Belgische en Nederlandse recht die vraag anders aanpakken, zijn de doctri-
nale ontwikkelingen en jurisprudentiële resultaten in beide stelsels verge-
lijkbaar. Beide gaan uit van de bindende kracht van de arbeidsovereenkomst 
en de idee van de tweezijdige wijziging. Beide rechtsstelsels erkennen ech-
ter ook een recht voor de werkgever om onder voorwaarden eenzijdig de 
arbeidsovereenkomst te wijzigen. Dat kan onder meer krachtens een be-
ding in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kennen het Belgische en Neder-
landse recht de werkgever een soort invullingsrecht toe dat hem toelaat om 
op grond van zijn gezag de opengelaten arbeidsaspecten in te vullen. Ten 
slotte laten beide stelsels ruimte voor het doorvoeren van wijzigingen via de 
goede trouw c.q. het goed werkgeverschap. Waar die laatste wijzigingsmo-
gelijkheid echter op weerstand van het Hof van Cassatie stoot, manifesteer-
de de Hoge Raad zich als een spilfiguur in de ontwikkeling ervan.

59. In het Belgische arbeidsrecht komt de rol van het goede trouw-prin-
cipe vooral tot uiting in de theorie van het marginale wijzigingsrecht. Die 
theorie baseert het recht van de werkgever om noodzakelijke en marginale 
wijzigingen af te dwingen op art. 1134, derde lid BW. Zo volgt uit de beper-
kende werking van de goede trouw dat, al is de partij die een wijzigings-
voorstel voorgeschoteld krijgt, niet verplicht het te aanvaarden, de weige-
ring dat te doen onder omstandigheden een inbreuk oplevert tegen de 
goede trouw. Noodzakelijke, marginale wijzigingen moeten worden ge-
duld. Het doorvoeren van wijzigingen kan wel niet onbegrensd. De rechts-
misbruikcriteria indachtig, kan de rechter immers op marginale wijze na-
gaan of de wijziging wel werd doorgevoerd met respect voor de rechtma-
tige verwachtingen van de tegenpartij. Ondanks de aanvaarding van het 
marginale wijzigingsrecht in de doctrine en de groeiende aandacht voor 
belangenafwegingen in de lagere rechtspraak, blijft het Hof van Cassatie 
echter expliciete goede trouw-overwegingen weren. Het stelt steevast de 

(300) Althans volgens Beltzer (“Kluwen van 611, 613 en 248”, 34-36). Dat wijzigingen aan 
collectieve arbeidsregelingen dus aan een zwaardere toets onderworpen zijn dan 
wijzigingen aan individuele voorwaarden acht Beltzer verantwoord omdat wijzigin-
gen van de eerste soort een grotere impact hebben op de arbeidsorganisatie dan 
wijzigingen van de tweede soort.

(301) A.F. Bungener, Wijzigen arbeidsovereenkomst, 214. 
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bindende kracht van de arbeidsovereenkomst voorop ten koste van de er-
kenning van enig wijzigingsrecht, hoe marginaal ook, in hoofde van de 
werkgever. Dat die ‘civilistische’ benadering niet alleen de belangen van de 
werkgever c.q. onderneming, maar ook die van de werknemer kan bedrei-
gen, lijkt het Hof over het hoofd te zien. Anderzijds valt op dat het Hof door 
de arbeidsovereenkomst impliciet – via de contractuele interpretatie te goe-
der trouw – toch aan belangenafweging doet. Die benadering, die ertoe 
leidt dat het Hof impliciet doet wat het expliciet weert, getuigt van weinig 
transparantie en contrasteert met die van de Hoge Raad.

60. Anders dan het Belgische Hof, getuigt de rechtspraak van de Hoge 
Raad van een meer constructieve houding, gericht op het uitwerken van 
criteria die de partijen en, in een latere fase, de rechter begeleiden bij de 
beantwoording van de vraag welke wijzigingen geoorloofd zijn. Zoekend 
naar een evenwichtig en pragmatisch antwoord op die vraag, stelde de 
Raad steeds de redelijk- en billijkheid voorop. Het voordeel van die recht-
spraak is dat de erin geëxpliciteerde belangenafwegingen transparanter 
percipiëren en ruimte laten voor kritiek en ontwikkeling. Dat blijkt uit de 
doctrinale reacties op het Taxi Hofman-criterium, volgens welk het goed 
werknemerschap impliceert dat de werknemer behoort in te gaan op rede-
lijke voorstellen van de werkgever i.v.m. gewijzigde werkomstandigheden. 
In het Mammoetarrest verfijnde de Raad dat criterium, stellend dat de 
werknemer zijn acceptatie niet mag uitstellen tot de ongewijzigde handha-
ving van de arbeidsrelatie in het licht van de eis van redelijk- en billijkheid 
onaanvaardbaar is. De rechter kan het wijzigingsvoorstel en de reactie van 
de werknemer dus ten volle aan die eis toetsen. 

Daarnaast wordt de rol van de redelijk- en billijkheid in de wijzigingsproble-
matiek ondersteund door het Nederlandse BW. Zo bepaalt art. 6:248, twee-
de lid BW dat een tussen partijen contractueel geldende regel niet toepas-
selijk is, voor zover die in concreto naar redelijkheidsmaatstaven onaan-
vaardbaar is. In hun beperkende werking kunnen de redelijk- en billijkheid 
dus de toepassing van een contractbepaling uitsluiten. De aldus ontstane 
leemte kan dan via de aanvullende werking van art. 6:248, eerste lid BW 
worden aangevuld. Zoals in België, dragen de aanvullende en beperkende 
werking van de redelijk- en billijkheid dus potentieel in zich om de binden-
de kracht van de arbeidsovereenkomst te temperen. 

Al bij al laat het Nederlandse recht de met een wijzigingsvoorstel gecon-
fronteerde werknemer minder vrij dan het Belgische (302). Het Belgische 
Hof laat immers weinig ruimte voor contractwijzigingen en verwacht dus 

(302) In dezelfde zin: I. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”, 66.
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minder soepelheid van de werknemer (303). De Hoge Raad gaat daarente-
gen na of de weigering van de werknemer om het wijzigingsvoorstel te ac-
cepteren wel strookt met het goed werknemerschap. Is het voorstel, gelet 
op de gewijzigde werkomstandigheden, noodzakelijk en redelijk en kan de 
acceptatie ervan redelijk van de werknemer worden gevergd, dan moet hij 
ermee instemmen (304). Ook de toets waaraan de weigering van de werk-
nemer in Nederland wordt getoetst, reikt verder. Waar de Nederlandse rech-
ter de weigering ten volle kan toetsen aan de eis van redelijk- en billijkheid, 
zal de Belgische rechter enkel nagaan of de weigering niet kennelijk onre-
delijk is. Anders dan in Nederland kan de goede trouw in België dan ook 
slechts absoluut noodzakelijke, marginale wijzigingen verantwoorden. Het 
Taxi Hofmanarrest had hier dus een andere oplossing kunnen krijgen. Is de 
weigering om na zo’n lange tijd weer als chauffeur te werken immers wel zo 
onredelijk “dat een weldenkend mens in dezelfde situatie daar niet toe zou 
komen” (305)?

BesLuIT – de goede TrouW en BeLangenaFWegIngen In heT arBeIds-
reChT

61. Deze bijdrage belichtte de werking van de verbintenisrechtelijke 
goede trouw in een arbeidsrechtelijk perspectief. Vertrekpunt vormde de 
vaststelling dat het Belgische arbeidsrecht het goede trouw-principe geen 
directe aandacht schenkt. Omdat de arbeidsovereenkomst in se echter een 
overeenkomst is en de goede trouw er dus principieel op inwerkt, leek een 
onderzoek naar die ‘inwerking’ interessant. 

De goede trouw staat op gespannen voet met de bindende kracht van de 
(arbeids)overeenkomst. Die spanning doordringt deze bijdrage. Dat blijkt 
onder meer uit de terugkerende (impliciete) vraag naar de wenselijkheid 
van een (jurisprudentiële) evolutie richting meer belangenafweging. Zou 
het afstappen van de strikte contractuele analyse, voorgestaan door het Hof 
van Cassatie, het Belgische arbeidsrecht niet baten? Ook vanuit die optiek 
werd de meerwaarde getest van een kader waarin open normen, als de 
goede trouw, en expliciete belangenafwegingen doorwegen.

Om de besluiten rond de rol van het goede trouw-principe in het Belgische 
arbeidsrecht meer draagkracht te geven, werden ze getoetst aan de conclu-

(303) Bij wijze van nuance, wordt gewezen op de in de rechtsleer en lagere rechtspraak 
ondersteunde theorie van het marginaal wijzigingsrecht, die belet dat de werkne-
mer star vasthoudt aan de binding van de arbeidsovereenkomst. 

(304) J.m. van Slooten, Arbeid en loon, 65; W. rauWS, “Over bedongen arbeid”, 98.
(305) I. van PuyvelDe, “Begrip bedongen arbeid”, 67.
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sies inzake de werking van de redelijk- en billijkheid in het Nederlandse ar-
beidsrecht. Dat recht werd gekozen als reflectiekader, omdat de leer van de 
redelijk- en billijkheid er meer werd uitgediept en de rechtspraak er meer 
expliciet aan belangenafwegingen doet. 

Drie vragen structureerden dit onderzoek. 

A. Goede trouw-afwegingen versus de strikte contractuele analyse van het 
     Hof van Cassatie 

62. Het Hof van Cassatie houdt rigoureus vast aan de overeenkomst. 
Dat kan in de praktijk betreurenswaardige effecten hebben, vooral als ge-
wijzigde omstandigheden de realiteitswaarde van de overeenkomst kren-
ken. Waarom kan de goede trouw dan niet meer op het voorplan komen? 
In het overeenkomstenrecht lijkt dat het geval. Is een evolutie richting meer 
belangenafweging in zicht? 

Geïllustreerd werd dat het goede trouw-principe in vele domeinen van het 
arbeidsrecht kan spelen en potentieel biedt om het Belgische arbeidsrecht 
te versoepelen. De resolute optie voor een kader waarin belangenafwegin-
gen centraal staan en redelijke evenwichten worden nagestreefd, zoals in 
Nederland, laat immers toe de arbeidsrelatie te flexibiliseren en haar dyna-
mische aard te valideren. Dergelijk evenwichtsstreven behoort bovendien 
tot het wezen van het arbeidsrecht. Door dat streven te koppelen aan de 
goede trouw, wordt een brug geslagen tussen het arbeidsrecht en het over-
eenkomstenrecht (306). 

63. Tegen die argumenten pro goede trouw-afwegingen staat het Hof 
van Cassatie dat – anders dan de lagere rechtspraak – ook in sociale zaken 
strak contractueel redeneert en de bedongen arbeid eng invult. Rechtsver-
gelijkend lijkt het Belgische Hof daarmee een andere koers te varen dan de 
Hoge Raad, die de belangen van de werknemer zonder schroom afweegt 
tegen die van de werkgever. Dat blijkt uit het jurisprudentieel ontwikkelde 
leerstuk inzake het goed werkgeverschap dat de rechter toelaat de arbeids-
overeenkomst extensief uit te leggen. De tegenstelling tussen beide rechts-
colleges moet echter worden genuanceerd. Doorheen diens contractuele 
interpretatie bereikt het Belgische Hof immers toch flexibele resulta-
ten (307). Ondanks zijn wantrouwen tegenover expliciete belangenafwe-

(306) W. van eeCkHoutte, “Belang werkgever”, 46.
(307) D. CuyPerS, “Het injunctierecht”, 18.
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gingen, lijkt het Hof zich daar dus indirect – via de verguisde normatieve 
werking van de goede trouw – toch aan te wagen.

Herformuleert men de eerste vraag en overweegt men of expliciete goede 
trouw-afwegingen te verkiezen zijn boven – achter de contractuele analyse 
– verdoken afwegingen, dan antwoordt men vanzelfsprekend “ja”. Alleen 
door de betrokken belangen expliciet tegenover elkaar af te wegen, kan er 
immers grondig worden gereflecteerd over de grenzen die de rechter moet 
respecteren bij de toepassing van de goede trouw teneinde nattevinger-
werk te vermijden. Pas dan kan de goede trouw ertoe bijdragen de functies 
van het arbeidsrecht te realiseren (tweede vraag). 

64. Dat impliceert echter niet dat het principe van de bindende kracht 
van de overeenkomst plots minder geldt. Eigen aan het goede trouw-princi-
pe is immers dat het net vanuit de overeenkomst vertrekt om daar dan aan-
vullende plichten aan te koppelen of grenzen aan te stellen. Of de overeen-
komst, als uitgangspunt, moet wijken voor de goede trouw hangt af van de 
context. Bovendien mag het potentieel van de goede trouw niet worden 
overschat. De goede trouw alleen volstaat niet om de rechtmatige verwach-
tingen van werknemer en werkgever te valideren. Ook het regelgevend ap-
paraat is onmisbaar. Een tabula rasa van het Belgische arbeidsrecht verdient 
bijgevolg geen aanbeveling. Een heroriëntering ervan richting open nor-
men lijkt meer aangewezen om de dynamische realiteit van de arbeidsrela-
tie te vatten, daar waar a priori geldende regelingen falen.

B. De goede trouw en de functies van het arbeidsrecht

65. Als het arbeidsrecht het recht van de arbeidende mens op een 
menswaardig leven wil beschermen en verwezenlijken, dan rijst de vraag of 
het goede trouw-principe daarbij aansluit. Draagt het ertoe bij de integri-
teitsbeschermingsfunctie van het arbeidsrecht te realiseren, zonder tekort 
te doen aan de gedachte dat de werkgever ruimte moet krijgen om het 
goed functioneren van de onderneming te verzekeren? Zeker in een context 
van toenemende flexibiliteit, waarin de belangen van de werkgever wel-
eens haaks op die van de werknemer staan, lijkt dat het geval. Daarom 
wordt gepleit voor een uitdieping van het goede trouw-leerstuk in het Bel-
gische arbeidsrecht. De Nederlandse leer van het goed werkgeverschap kan 
daarbij als succesvoorbeeld dienen. Die leer illustreert hoe redelijk- en bil-
lijkheid toelaten een deel van de ongelijkheid tussen werknemer en werk-
gever te compenseren ten bate van de integriteitsbescherming van de werk-
nemer (308). Door de explicitering van die leer worden niet alleen de moge-

(308) M.a.C. De Wit, Goed werkgeverschap, 48-49. 
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lijkheden, maar ook de grenzen ervan duidelijk en worden willekeur en 
rechtsonzekerheid tegengegaan. 

66. Het bestaande arbeidsrechtelijke apparaat vervult echter evenzeer 
een niet te verwaarlozen rol in de realisatie van de beschermingsfunctie van 
het arbeidsrecht. Tabula rasa-overwegingen moeten dus wijken voor voor-
stellen tot heroriëntering van het Belgische arbeidsrecht richting meer open 
normen. Open normen kunnen de rechter helpen bij het nemen van beslis-
singen, daar waar vooraf vastgelegde regelingen geen (eensluidend) ant-
woord bieden. Ze beogen een in concreto rechtvaardige oplossing te berei-
ken en zijn daarom onmisbaar in elk rechtssysteem. Anderzijds moeten er 
waarborgen zijn opdat het beroep erop niet tot willekeurige rechtsvinding 
en rechtsonzekerheid leidt. Open normen mogen de rechter die bv. moet 
oordelen over contractwijzigingen niet té veel armslag verlenen. Daarom 
verdient het aanbeveling de grenzen van de rechterlijke rechtsvinding dui-
delijker te stellen. 

C. De goede trouw als evenwichtige oplossing voor de wijzigingsproble-
     matiek?

67. Vanuit rechtszekerheidsoverwegingen verdient de idee dat de 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden in beginsel niet eenzijdig wijzigbaar 
zijn terecht navolging. Anders dan het Hof van Cassatie doet uitschijnen, 
betekent dat echter niet dat het overeengekomene nooit eenzijdig wijzig-
baar is. Zo weerklinkt in de Belgische arbeidsrechtelijke doctrine de theorie 
van het marginale wijzigingsrecht. Volgens die theorie kunnen de verschil-
lende werkingen van de goede trouw de werkgever toelaten marginale en 
noodzakelijke wijzigingen af te dwingen. Door toepassing van die theorie 
winnen evenredigheidsoverwegingen en belangenafwegingen in de lagere 
rechtspraak aan belang. Toch blijft het Hof van Cassatie expliciete goede 
trouw-overwegingen wantrouwen en stelt het steevast de bindende kracht 
van de overeenkomst voorop. Indirect blijkt het Hof echter wel aan belan-
genafweging te doen. Die benadering is weinig transparant en contrasteert 
met die van de Nederlandse Hoge Raad. Die laatste manifesteerde zich im-
mers als een voorstander van redelijkheids- en billijkheidsoverwegingen, 
waardoor zijn rechtspraak transparanter percipieert en ruimte laat voor kri-
tiek en ontwikkeling. 

68. In het Nederlandse arbeidsrecht werd de werking van de redelijk- 
en billijkheid bovendien neergelegd in art. 6:248 BW. Door het tweede en 
eerste lid van dat artikel achtereenvolgens toe te passen, kan een tussen 
partijen geldende contractbepaling die in de concrete context redelijkerwijs 
onaanvaardbaar is buiten toepassing blijven en kan de aldus ontstane leem-
te worden aangevuld met de rechtsgevolgen die uit de eisen van redelijk- en 
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billijkheid voortvloeien. Daarnaast maakt ook het leerstuk van het goed 
werkgeverschap c.q. werknemerschap, gesteund op art. 7:611 BW, contract-
wijzigingen mogelijk: het gebiedt de werknemer in te gaan op redelijke 
voorstellen van de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstan-
digheden op het werk. Weigert de werknemer een redelijk wijzigingsvoor-
stel te aanvaarden, dan toetst de Nederlandse rechter die weigering ten 
volle aan de redelijk- en billijkheid. De Belgische rechter daarentegen zal op 
grond van de beperkende werking van de goede trouw en het verbod op 
rechtsmisbruik enkel nagaan of de weigering niet kennelijk onredelijk is. 
Het Belgische recht vergt van de werknemer dus minder soepelheid. Kop-
pelt men dat besluit aan de roep naar meer flexibiliteit in de arbeidsverhou-
ding, dan vindt men ook daarin een argument voor de uitdieping van het 
goede trouw-leerstuk in het Belgische arbeidsrecht.

Ten uITgeLeIde: Quo vadis, ius laboris? open normen In heT 
arBeIdsreChT

69. Doorheen deze bijdrage werd gewezen op het potentieel van het 
goede trouw-principe. Er werd gewezen op de nood aan belangenafwegin-
gen, zeker daar waar de wet het stilzwijgen bewaart. Anderzijds mag het 
beroep op de goede trouw niet leiden tot rechtsonzekerheid of rechterlijke 
willekeur. Gepleit wordt daarom voor een uitdieping en aflijning van een 
arbeidsrechtelijk goede trouw-leerstuk. 

Toegepast op de Belgische wijzigingsproblematiek, betekent dat dat er 
meer transparantie moet komen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
inzake de wijziging van arbeidsvoorwaarden. Het Hof verschuilt zich immers 
achter het pacta sunt servanda om directe belangenafwegingen te weren. 
Impliciet gaat het echter tot gelijkaardige afwegingen over. Zou de recht-
spraak van het Hof niet aan legitimiteit winnen als het dat meer expliciet 
deed, zoals de Hoge Raad? Baat het de rechtszekerheid niet als het Hof van 
Cassatie het marginale wijzigingsrecht zou erkennen en meteen ook toet-
singsmaatstaven uitstippelt om de geoorloofdheid van contractwijzigingen 
te beoordelen? Kan een Belgisch leerstuk inzake het goed werkgeverschap 
c.q. werknemerschap niet tot een “herbronning” van het Belgische arbeids-
recht leiden? In het beperkte bestek van deze bijdrage is het mogelijk, noch 
aangewezen bovenstaande vragen onderbouwd te beantwoorden. De ge-
stelde vragen en de daarop geformuleerde antwoorden, vormen daartoe 
wel een eerste aanzet. Toch blijft verder onderzoek naar de rol van open 
normen in het arbeidsrecht aangewezen. Kortom, over de goede trouw en 
andere open normen in het (arbeids)recht is al veel geschreven, maar nog 
niet alles gezegd.


