Burgerlijk Wetboek Boek 7
Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 610
1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij,
de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever,
tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort
van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere
soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing.
In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.
Artikel 610a
Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende ten
minste twintig uren per maand arbeid verricht, wordt vermoed deze
arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst.
Artikel 610b
Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd,
wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie
voorafgaande maanden.
Artikel 611
De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever
en een goed werknemer te gedragen.
Artikel 611a
De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de
arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.
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Bekwame
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Onbekwame
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Wijzigingsbeding

Artikel 612
1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is
bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Hij staat in
alles wat betrekking heeft op die arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, en kan zonder bijstand van zijn wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen.
2. Indien een daartoe onbekwame minderjarige een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan en vervolgens vier weken in dienst van de werkgever arbeid heeft verricht zonder dat zijn wettelijke vertegenwoordiger
een beroep op de in de onbekwaamheid gelegen vernietigingsgrond heeft
gedaan, wordt hij geacht de toestemming van die vertegenwoordiger tot
het aangaan van deze arbeidsovereenkomst te hebben verkregen.
3. Een onbekwame minderjarige die met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, staat
in alles wat betrekking heeft op die arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, behoudens het bepaalde in lid 4.
4. Een onbekwame minderjarige kan niet zonder bijstand van zijn
wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen, behalve wanneer de
rechter is gebleken dat de wettelijke vertegenwoordiger niet bij machte is
zich te verklaren.
Artikel 613
De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat
hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende
arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig
zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de
wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
Artikel 613a
[Vervallen per 04-03-1998]
Artikel 613b
[Vervallen per 04-03-1998]
Artikel 613c
[Vervallen per 04-03-1998]

Begin
verjaringstermijn

Artikel 614
De termijn, bedoeld in artikel 52 lid 1 onder d van Boek 3, begint met
betrekking tot uit deze titel voortvloeiende vernietigingsgronden met de
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aanvang van de dag volgende op die waarop een beroep op het beding
is gedaan.
Artikel 615
[Vervallen per 01-01-2020]
Afdeling 2. Loon

Artikel 616
De werkgever is verplicht de werknemer zijn loon op de bepaalde tijd te
voldoen.
Artikel 616a
1. Indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van
aanneming van werk zijn de werkgever en diens opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van het aan de werknemer verschuldigde loon. Indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever
ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg
of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg
zijn de werkgever en diens wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de
voldoening van het aan de werknemer verschuldigde loon.
2. In afwijking van lid 1 is de opdrachtgever of de wederpartij, bedoeld
in lid 1, niet aansprakelijk indien hij in rechte aannemelijk maakt dat
hem, gelet op de omstandigheden van het geval, niet kan worden verweten dat het loon, bedoeld in lid 1, niet is voldaan.
3. Dit artikel is niet van toepassing op een natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 616b
1. Indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever ter uitvoering van een of meer tussen een opdrachtgever, opdrachtnemer of aannemer gesloten overeenkomsten, is, met inachtneming van de leden 2 tot
en met 5, iedere opdrachtgever aansprakelijk voor de voldoening van het
door de werkgever aan de werknemer verschuldigde loon. Indien arbeid
wordt verricht in dienst van de werkgever ter uitvoering van een of meer
overeenkomsten van goederenvervoer over de weg of overeenkomsten
tot het doen vervoeren van goederen over de weg, zijn, met inachtneming
van de leden 2 tot en met 5, de afzender, de opdrachtgever van de expediteur, de expediteur en de vervoerder die niet de vervoerovereenkomst
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heeft gesloten met de afzender, maar aan wie de vervoerder de uitvoering
van het goederenvervoer over de weg heeft toevertrouwd, aansprakelijk
voor de voldoening van het door de werkgever aan de werknemer verschuldigde loon. Voor de toepassing van dit artikel en de artikelen 616c
tot en met 616e worden de in de vorige zin genoemde partijen aangemerkt als wederpartij.
2. Een vordering op grond van lid 1 is telkens alleen mogelijk tegen
de naast hogere opdrachtgever of de naast hogere wederpartij, indien
een vordering op grond van artikel 616a dan wel een vordering tegen de
naast lagere opdrachtgever of de naast lagere wederpartij niet is geslaagd
doordat de werkgever of diens opdrachtgever onderscheidenlijk de naast
lagere opdrachtgever of de wederpartij onderscheidenlijk de naast lagere
wederpartij:
a. geen bekende woonplaats, of bekend werkelijk verblijf heeft;
b. niet in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, of een buitenlands register voor ondernemingen is ingeschreven;
c. in staat van faillissement is verklaard en het loon, bedoeld in lid 1, niet
door vereffening van de overige baten kan worden voldaan;
d. bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot de voldoening van het loon, bedoeld in lid 1, en de uitspraak niet ten uitvoer
kan worden gelegd; of
e. voor zover het een opdrachtgever of de wederpartij betreft, niet aansprakelijk is voor het niet voldoen van het loon, bedoeld in lid 1.
3. In afwijking van lid 1 is de opdrachtgever of de wederpartij, bedoeld
in lid 1, niet aansprakelijk indien hij in rechte aannemelijk maakt dat
hem, gelet op de omstandigheden van het geval, niet kan worden verweten dat het loon, bedoeld in lid 1, niet is voldaan.
4. In afwijking van de volgorde op grond van lid 2 kan de werknemer
de opdrachtgever, of de wederpartij, bedoeld in lid 1, die niet handelt
in opdracht van een andere opdrachtgever of wederpartij aansprakelijk
stellen voor de voldoening van het loon, bedoeld in lid 1, indien:
a. een vordering op grond van artikel 616a niet is geslaagd vanwege een
omstandigheid als bedoeld in lid 2;
b. de werknemer de opdrachtgever of de wederpartij, bedoeld in de aanhef, op schriftelijke of elektronische wijze heeft meegedeeld dat hij een
vordering op grond van artikel 616a lid 1 heeft ingesteld of dat hij die
niet heeft kunnen instellen vanwege een omstandigheid als bedoeld in
lid 2 onderdeel a;
c. de vordering, overeenkomstig lid 2, telkens is ingesteld tegen de naast
hogere opdrachtgever of de naast hogere wederpartij; en
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d. die vordering na een jaar niet is voldaan, te rekenen vanaf de dag na de
dag waarop de mededeling, bedoeld in onderdeel b, is gedaan.
5. In afwijking van lid 4 onderdeel d kan de werknemer zes maanden
na de dag waarop de mededeling, bedoeld in lid 4 onderdeel b, is gedaan,
de opdrachtgever of de wederpartij, bedoeld in lid 1, die niet handelt
in opdracht van een andere opdrachtgever of wederpartij aansprakelijk
stellen voor de voldoening van het loon, bedoeld in lid 1, indien de vordering inhoudt dat gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden,
minder dan de helft van het verschuldigde loon of minder dan 70 procent
van het toepasselijke minimumloon, bedoeld in artikel 7 van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag, is voldaan.
6. Dit artikel is niet van toepassing op een natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 616c
1. Indien de arbeid in Nederland wordt verricht, zijn de artikelen
616a, 616b en 616d tot en met 616f van toepassing, ongeacht het recht
dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van
opdracht, de overeenkomst van aanneming van werk, de overeenkomst
van goederenvervoer over de weg of de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het goederenvervoer over de
weg waarbij de laad- en losplaats buiten Nederland zijn gelegen.
Artikel 616d
De opdrachtgever of de wederpartij die een vordering op grond van artikel 616b heeft voldaan, heeft verhaal op alle goederen van:
a. de werkgever; of
b. de opdrachtgever of de wederpartij tegen wie een vordering op grond
van artikel 616a of 616b niet is geslaagd vanwege een omstandigheid als
bedoeld in artikel 616b lid 2 onderdeel a, b of d.
Artikel 616e
1. Met het oog op het instellen van een vordering als bedoeld in artikel 616a of artikel 616b verstrekt iedere opdrachtgever, opdrachtnemer,
aannemer, werkgever of iedere wederpartij, aan de werknemer desgevraagd schriftelijk of elektronisch de gegevens die betrekking hebben op
de naam, woonplaats of het werkelijk verblijf van:
a. de opdrachtgever, opdrachtnemer, aannemer of werkgever, met wie
de opdrachtgever, opdrachtnemer, aannemer of werkgever, bedoeld in
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de aanhef, een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk heeft
gesloten of iedere wederpartij; en
b. de opdrachtgever of de wederpartij, die niet handelt in opdracht van
een andere opdrachtgever of wederpartij.
2. Indien de opdrachtgever, opdrachtnemer, aannemer of wederpartij,
niet tevens zijnde de werkgever, de gegevens, bedoeld in lid 1, niet binnen
twee weken na het verzoek van de werknemer verstrekt, kan de werknemer die opdrachtgever, opdrachtnemer, aannemer of wederpartij, in
afwijking van de volgorde op grond van artikel 616b lid 2, aansprakelijk
stellen op grond van artikel 616b.

Nietigheid

Loonvormen

Geen vastgesteld
loon

Artikel 616f
Elk beding in strijd met de artikelen 616a tot en met 616e is nietig.
Artikel 617
1. De vastgestelde vorm van loon mag niet anders zijn dan:
a. geld;
b. indien die vorm van loon gewoonte is of wenselijk is wegens de aard
van de onderneming van de werkgever: zaken, geschikt voor het persoonlijk gebruik van de werknemer en zijn huisgenoten, met uitzondering
van alcoholhoudende drank en andere voor de gezondheid schadelijke
genotmiddelen;
c. het gebruik van een woning, alsmede verlichting en verwarming daarvan;
d. diensten, voorzieningen en werkzaamheden door of voor rekening
van de werkgever te verrichten, onderricht, kost en inwoning daaronder
begrepen;
e. effecten, vorderingen, andere aanspraken en bewijsstukken daarvan
en bonnen.
2. Aan de in lid 1 onder b, c en d bedoelde zaken, diensten en voorzieningen mag geen hogere waarde worden toegekend dan die welke met de
werkelijke waarde daarvan overeenkomt.
Artikel 618
Indien geen loon is vastgesteld, heeft de werknemer aanspraak op het
loon dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor arbeid als
de overeengekomene gebruikelijk was of, bij gebreke van een dergelijke
maatstaf, op een loon dat met inachtneming van de omstandigheden van
het geval naar billijkheid wordt bepaald.
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Artikel 619
1. Indien het loon voor het geheel of voor een gedeelte bestaat in een
bedrag dat afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit de boeken,
bescheiden of andere gegevensdragers van de werkgever moet kunnen
blijken, heeft de werknemer het recht van de werkgever overlegging
te verlangen van zodanige bewijsstukken, als hij nodig heeft om dat
gegeven vast te kunnen stellen.
2. Partijen kunnen bij schriftelijke overeenkomst overeenkomen aan
wie, in afwijking van lid 1, overlegging van genoemde bewijsstukken zal
geschieden. Als zodanig kunnen niet worden aangewezen werknemers
die in dienst van de werkgever met de boekhouding zijn belast.
3. Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding dat afwijkt van lid 1 of lid 2, tweede zin, een beroep
op de vernietigingsgrond te doen.
4. De overlegging van de bewijsstukken door of vanwege de werkgever geschiedt desverlangd onder de uitdrukkelijke verplichting tot
geheimhouding door de werknemer en degene die hem overeenkomstig
lid 2 vervangt; deze kan echter nimmer tot geheimhouding tegenover de
werknemer worden verplicht, behoudens voor zover het betreft de winst
in de onderneming van de werkgever of in een deel daarvan gemaakt.
Artikel 620
1. De voldoening van het in geld vastgestelde loon geschiedt in Nederlands wettig betaalmiddel of door girale betaling overeenkomstig artikel
114 van Boek 6.
2. De voldoening van het in geld vastgestelde loon kan in buitenlands
geld geschieden, indien dit overeengekomen is. De werknemer is echter
bevoegd voldoening in Nederlands geld te verlangen met ingang van de
tweede komende betaaldag. Indien omrekening nodig is, geschiedt deze
naar de koers, bedoeld in de artikelen 124 en 126 van Boek 6.
3. De voldoening van het in andere bestanddelen dan in geld vastgestelde loon geschiedt volgens hetgeen daarover is overeengekomen of, als
daarover niets is overeengekomen, volgens het gebruik.
Artikel 621
1. Voldoening van het loon, anders dan bij artikel 620 is bepaald of,
in andere vormen is vastgesteld dan door artikel 617 is toegestaan, is niet
bevrijdend. De werknemer behoudt het recht om het verschuldigde loon
of, zo dit in een andere vorm dan geld is vastgesteld, de waarde van de
verschuldigde prestatie van de werkgever te vorderen zonder gehouden
te zijn het bij de niet-bevrijdende voldoening ontvangene terug te geven.
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2. Niettemin kan de rechter bij toewijzing van de vordering van de
werknemer de veroordeling beperken tot zodanig bedrag als hem met
het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen, maar uiterlijk tot
de som waarop de door de werknemer geleden schade zal worden vastgesteld.
3. Een rechtsvordering van de werknemer op grond van dit artikel
verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop de niet-bevrijdende voldoening plaatsvindt.

Plaats van
loonbetaling

Loonbetaling
naar tijdvak

Resultaatafhankelijk loon

Artikel 622
De voldoening van in geld vastgesteld loon die niet met toepassing van
artikel 114 van Boek 6 plaatsvindt, geschiedt hetzij ter plaatse waar de
arbeid in de regel wordt verricht, hetzij ten kantore van de werkgever
indien dit gelegen is in dezelfde gemeente als die waarin de meerderheid
van de werknemers woont, hetzij aan de woning van de werknemer, ter
keuze van de werkgever.
Artikel 623
1. De werkgever is verplicht het in geld naar tijdruimte vastgestelde
loon te voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op
grond van de overeenkomst moet worden berekend, met dien verstande
dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan één week en niet langer
is dan één maand.
2. Het tijdvak na afloop waarvan het loon moet worden voldaan, kan
bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd, maar niet langer dan tot
een maand wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een week of korter is, en tot niet langer
dan tot een kwartaal wanneer het tijdvak waarover het loon op grond
van de overeenkomst moet worden berekend, een maand of langer is.
3. Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding dat afwijkt van dit artikel, een beroep op de
vernietigingsgrond te doen.
Artikel 624
1. Indien het in geld vastgestelde loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, houdt de werkgever de betalingstermijnen aan die gelden voor het naar tijdruimte vastgestelde loon voor
vergelijkbare arbeid, tenzij met inachtneming van artikel 623 andere termijnen zijn overeengekomen.
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2. Indien op de betaaldag het bedrag van het loon als genoemd in lid 1
nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een
voorschot ten bedrage van het loon waarop de werknemer gemiddeld per
betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag of, indien dat niet mogelijk is, ten bedrage van
het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.
3. Schriftelijk kan worden overeengekomen dat het voorschot op een
lager bedrag wordt gesteld, maar niet op minder dan drie vierde van
het gemiddelde loon over drie maanden voorafgaande aan de betaaldag
onderscheidenlijk van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.
4. Voor zover het in geld vastgestelde loon bestaat in een bedrag dat
afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit de boeken, bescheiden
of andere gegevensdragers van de werkgever moet kunnen blijken, is de
werkgever tot voldoening verplicht telkens wanneer het bedrag van dat
loon kan worden bepaald, met dien verstande dat ten minste eenmaal
per jaar voldoening plaatsvindt.
5. Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding dat afwijkt van dit artikel, een beroep op de
vernietigingsgrond te doen.
Artikel 625
1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft
na aftrek van hetgeen door de werkgever overeenkomstig artikel 628
mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk
de derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1
de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, indien dit
niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot
en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende
werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval
de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de
omstandigheden billijk zal voorkomen.
2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.
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Loonstrookje

Artikel 626
1. De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave
te verstrekken van het loonbedrag, van de gespecificeerde bedragen
waaruit dit is samengesteld, van de gespecificeerde bedragen die op
het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon
waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn
waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag recht heeft, tenzij
zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen
een wijziging heeft voorgedaan.
2. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van
de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend, de overeen
gekomen arbeidsduur, of er sprake is van een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan, en of sprake is van
een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 628a, lid 9 en 10.
3. De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige
wijze dat deze door de werknemer kan worden opgeslagen en voor
hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming.
4. Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist.
5. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden
afgeweken.
Artikel 627
[Vervallen per 01-01-2020]

Loon zonder
arbeid

Artikel 628
1. De werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon
te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of
gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van
de werknemer behoort te komen.
2. Indien de werknemer krachtens enige wettelijk voorgeschreven
verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de
deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon verminderd met
het bedrag van die uitkering.
3. Indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is
vastgesteld, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing, met dien
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