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eenzĳ dig wĳ zigingsbeding? Wordt er in 
de cao over demotie gesproken? Ook is 
het zo dat als de taakomschrĳ ving in de 
arbeidsovereenkomst ruim is, u meer 
mogelĳ kheden heeft om die te wĳ zigen 
dan bĳ  een zeer gedetailleerde en afge-
bakende taakomschrĳ ving. De cao kan 
een bepaling bevatten die demotie op 
voorhand al onmogelĳ k maakt. Er zĳ n 
ook cao’s die demotie juist als middel 
aanreiken. 
Er zĳ n diverse situaties waarin demotie 
toepasbaar is – in dit artikel is uitgegaan 
van disfunctioneren van de werknemer. 
Voordat u demotie overweegt, is het van 
belang dat het (niet-)functioneren van 
de werknemer voldoende met hem is 
besproken en dat een traject is ingezet 
dat erop is gericht z’n functioneren te 
verbeteren. Het is aan te bevelen om in 
het vooruitzicht te stellen dat demotie 
tot de mogelĳ kheden behoort als het 
functioneren van de werknemer niet 
op peil wordt gebracht. Demotie mag in 
ieder geval niet als een verassing voor de 
werknemer komen. 
Het is natuurlĳ k het beste om in onder-
ling overleg tot een nieuwe taakinvul-
ling te komen. Mocht dit niet lukken 
en u komt bĳ  de kantonrechter terecht, 
dan moet u een goed opgebouwd dossier 
kunnen laten zien en het disfunctione-
ren kunnen aantonen. 

ARREST HOF DEN BOSCH
Vaak zult u bĳ  het doorvoeren van 
demotie ook de beloning van de werk-
nemer willen aanpassen. Een recent 
arrest van het Hof Den Bosch laat zien 
dat een degelĳ ke en redelĳ ke afbouw-
regeling dan heel belangrĳ k is, maar 
zeker ook het traject dat daaraan vooraf 
is gegaan.
De kantonrechter oordeelde in de betref-

oor wĳ ziging van de arbeids-
overeenkomst heeft u als 
werkgever in beginsel 
toestemming van de werk-
nemer nodig. Onder bepaalde 

omstandigheden heeft u de mogelĳ kheid 
om het contract eenzĳ dig te wĳ zigen. 
In veel arbeidsovereenkomsten is een 
zogeheten wĳ zigingsbeding opgenomen 
op grond van artikel 7:613 BW. Dit bete-
kent dat de werkgever de mogelĳ kheid 
heeft om arbeidsvoorwaarden te wĳ zigen 
als hĳ  daarvoor een zwaarwichtig belang 
heeft, waarvoor het belang van de werk-
nemer in redelĳ kheid dient te wĳ ken. 
Deskundigen hebben overigens betoogd 
dat dit artikel uitsluitend op collectieve 
wĳ zigingen zou zien en dus niet op indi-
viduele.
Het komt echter geregeld voor dat in een 
arbeidsovereenkomst geen wĳ zigings-
beding is opgenomen. De vraag of een 
werknemer een door de werkgever voor-
gestelde functiewĳ ziging moet aanvaar-
den, moet dan worden beantwoord aan 
de hand van artikel 7:611 BW. Dit artikel 
gaat over goed werkgeverschap en goed 
werknemerschap. 
Eerst moet worden onderzocht of de 
werkgever in de gewĳ zigde omstandigheden 
als goed werkgever aanleiding heeft kun-
nen vinden om een voorstel te doen tot 
wĳ ziging van de arbeidsvoorwaarden. 
Ten tweede moet worden bekeken of het 
door hem gedane voorstel redelĳ k is. Voor 
het beantwoorden van deze vraag moe-
ten alle omstandigheden in aanmerking 
worden genomen. Dat geldt voor de aard 
van de gewĳ zigde omstandigheden, de 
aard en ingrĳ pendheid van het gedane 
voorstel en ook – naast het belang van 
de werkgever en de door hem gedreven 
onderneming – de positie van de betrok-
ken werknemer aan wie het voorstel 
wordt gedaan en diens belang bĳ  het 

V fende zaak dat het belang van de werk-
nemer (behoud van zĳ n functie) moest 
wĳ ken voor het belang van de werkgever. 
Het was voldoende aannemelĳ k gemaakt 
dat de werknemer disfunctioneerde 
in zĳ n functie, terwĳ l hĳ  in de lagere 
functie goed functioneerde, aldus de 
kantonrechter. Hĳ  achtte de aangeboden 
afbouwregeling voor wat betreft het sala-
ris redelĳ k. De werknemer ging evenwel 
in hoger beroep. 
Het Hof stelde vervolgens dat het in dit 
specifi eke geval van belang was dat de 
werkgever in een periode van ruim twee 
jaar tien brieven had gestuurd aan de 
werknemer waarin hĳ  zĳ n onvrede uitte 
over zĳ n functioneren. 
Anderzĳ ds was het volgens het Hof van 
belang dat de werkgever onvoldoende 
duidelĳ k had gemaakt dat het disfuncti-
oneren zou kunnen leiden tot demotie of 
ontslag. Demotie kon daardoor als onver-
wacht overkomen op de werknemer, 
waardoor deze zĳ n fi nanciële huishou-
ding niet tĳ dig op de nieuwe situatie had 
kunnen voorbereiden.
Het Hof achtte onder die omstandighe-
den de voorgestelde afbouwregeling niet 
redelĳ k en wĳ zigde de afbouwregeling 
daarom zodanig dat de werknemer vanaf 
een bepaalde datum gedurende nog één 
jaar zĳ n oude salaris bleef ontvangen.  
Pas daarna kwam hĳ  in aanmerking voor 
het salaris dat hoorde bĳ  z’n nieuwe, 
lagere functie.

ADVIES
Het eenzĳ dig wĳ zigen van de arbeids-
voorwaarden van een werknemer is een 
complex juridisch vraagstuk. Laat u zich 
daarom op tĳ d adviseren voordat u zich 
tot de betreffende werknemer wendt. 
Een goede voorbereiding is ook in dit 
geval het halve werk. p

Demotie mag niet 
als een verassing 

voor de werknemer 
komen 

ongewĳ zigd blĳ ven van de arbeidsvoor-
waarden.
Als derde moet worden onderzocht 
of aanvaarding van het door de werk-
gever gedane voorstel in het licht van 
de omstandigheden in redelĳ kheid van de 
werknemer kan worden gevergd. 
Het is zaak voor deze drietrapsraket de 
juiste argumenten aan te dragen. Het 
opnemen van een wĳ zigingsbeding in de 
arbeidsovereenkomst biedt in elk geval 
een opening, mochten omstandigheden 
nopen tot het degraderen van een werk-
nemer. In die zin verdient het dus aan-
beveling altĳ d een dergelĳ k beding op 
te nemen in de arbeidsovereenkomst, al 
is het, zoals gezegd, de vraag of dit uit-
eindelĳ k ook bruikbaar is in individuele 
gevallen. Er zĳ n echter kantonrechters 
die dit wel toestaan. 

CHECKEN EN OVERLEGGEN
Als u demotie van één van uw werk-
nemers voorstelt, is het van belang te 
checken wat de arbeidsovereenkomst of 
de cao hierover zegt. Is er wel of niet een 

HOBBELS BIJ DEMOTIE 
Soms is het ongewenst om een werknemer nog langer in z’n 
eigen functie werkzaam te laten zijn. Ontslag kan dan een 
oplossing zijn. Een minder vergaande oplossing is om de werk-
nemer in een lagere functie te plaatsen: demotie. Wat er feite-
lijk bij demotie gebeurt, is wijziging van (de voorwaarden in) de 
arbeidsovereenkomst. Een complex juridisch vraagstuk.
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