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 ‘Artikel 628:  

geen werk, toch loon‘

Ik ben net terug van vakantie en 

zoonlief zit aan zijn huiswerk. Hond 

Saartje kijkt vragend omhoog of er 

misschien nog een extra rondje inzit, 

maar ik schuif de stoel wat verder  

aan voor de meest ergonomisch 

verantwoorde column-schrijfhouding. 

De kop zakt, met de reebruine ogen  

op standje ultra-zielig, misprijzend 

terug op de voorpoten. “Pa?”, klinkt 

het uit de andere kamer, “als kind  

moet ik verplicht naar school hè?  

Maar als ik nou vind dat de school niet 

zo goed functioneert, dan hoef ik toch 

niet te gaan?” Lastig die pubers, altijd 

op zoek naar de grenzen van wat wel  

en niet kan met de puber-TomTom 

meestal op een navigatiestand die  

hier ver overheen gaat.

Socratische methode
Niet meteen reageren maar eerst vragen, de 

Socratische methode: “Wanneer vind je dat de 

school dan niet zo goed functioneert zoon?” Geen 

blik van twijfel, geen aarzeling maar een stevig en 

steekhoudend antwoord: “Nou pa, bijvoorbeeld de 

juf van Duits, die is er eigenlijk meer niet dan wel, 

ze is echt vaak ziek. En zo zijn er wel meer leraren 

vaak niet. De school heeft geen andere leraren en 

dus krijgen we dan geen les. Dat is best raar, want  

ik moet verplicht naar school maar mijn leraren dus 

niet.” Dag Socratische methode, overschakelen naar 

een antwoord dat niet echt verder komt dan een 

constatering; “Tja jongen, ik weet dat dat niet 

eerlijk voelt maar toch moet je ook dan naar school.” 

Nu is er wel een blik van twijfel en aarzeling: Oké, 

het antwoord van m’n vader zal best kloppen en ook 

al ben ik pas 13, toch voelt het oneerlijk verdeeld en 

dus niet goed.

Inmiddels ben ik zelf in de 50 maar ik herken de 

twijfel en aarzeling van mijn zoon nog dagelijks.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de wijze waarop  

in de toekomst werknemers (vooral die met een 

tijdelijk contract) in de ogen van ‘Den Haag’ moeten 

worden beschermd. Laat als lezer de volgende 

zinnen eens goed tot u doordringen: 

(1) Geen loon is verschuldigd voor de tijd 

gedurende welke de werknemer de bedongen 

arbeid niet heeft verricht.

(2) De werknemer behoudt het recht op het naar 

tijdruimte vastgestelde loon indien hij de 

overeengekomen arbeid niet heeft verricht 

door een oorzaak die in redelijkheid voor 

rekening van de werkgever behoort te komen.

Sociale zekerheid en 
sociale redelijkheid
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27CS Verbindt!      

Geen werk, geen loon vervalt
Voor de kenners: (1) is artikel 627 BW Boek 7 en  

(2) is artikel 628 lid 1 uit hetzelfde boek. Om tot 

echte bescherming van de (tijdelijke) werknemers 

te komen zal artikel 627 per 1 april 2016 (nee, dit is 

geen grap) komen te vervallen. Blijft dus over 628 

lid 1 (en de rest) waarbij de werkgever in de nieuwe 

formulering maar moet gaan aantonen dat hij niet 

hoeft te betalen omdat de oorzaak in redelijkheid 

voor rekening van de werknemer behoort te komen. 

De nieuwe formulering van 7: 628 BW wordt:

dus de kans op een burn-out kleiner worden. En we 

krijgen geen Duits meer, want de school moet haar 

wel betalen omdat de oorzaak in redelijkheid voor 

rekening van de school komt. Lachen pa, ze was er 

nooit en nu is de werkdruk te hoog. Jij weet hier 

toch veel van pa, wat denk je, is het nog wel handig 

voor scholen om leraren in dienst te nemen en moet 

ik nu nog steeds verplicht naar school?”

Het is maar een voorbeeld, gewoon verzonnen en 

het zal toch vast niet zo zijn dat er in de toekomst 

standaarddocumenten op internet staan voor het 

benoemen van oorzaken die in redelijkheid voor 

rekening van de werkgever behoren te komen. Vast 

niet, toch? Het zal toch ook niet zo zijn dat we door 

dit soort extra beschermende maatregelen in 2020 

meer dan 2 miljoen zzp’ers hebben, toch?

 ‘Ik betwijfel of  het vervallen van artikel 

627 redelijk is voor de werkgever‘

‘De werkgever is verplicht het naar tijdruimte 

vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer  

de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk 

niet heeft verricht, behoudens voor zover de 

werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft 

verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor 

rekening van de werknemer behoort te komen.’

De algemene gedachte in Den Haag is dat deze 

wetsverbetering gunstig zal uitpakken voor de 

bescherming van werknemers, arbeidsmigratie, 

re-integratie, etc. Ik denk dat deze nieuwe regeling 

inderdaad een uitbreiding is voor de sociale 

zekerheid van werknemers. Ik betwijfel echter of de 

regeling ook sociaal redelijk (voor de werkgever) is. 

Het zal vast niet zo bedoeld zijn, maar ik zie al  

voor me dat mijn zoon volgend jaar april met het 

volgende verhaal thuis komt. “Pa, we krijgen dit  

jaar geen Duits meer van onze lerares. Ze heeft  

de school een werkdocument gegeven waarin de 

verbeterpunten staan zodat de werkdruk wordt 

verminderd en daardoor zou dan de werkstress en 


