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Basiskennis loonadministratie

Dag 3:
Arbeidsrecht

Wat gaan we doen?

• Vragen en herhalen les 2 loonheffingen

• Bespreken gemaakte opgaven les 2

• Behandelen theorieboek ‘arbeidsrecht en sociale 
zekerheid’ hoofdstukken 1 t/m 7

• En weer oefenen met opgaven…

Veel plezier en véél succes!
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De arbeidsovereenkomst

4

1.1 Arbeidsovereenkomstenrecht

• 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. 

• 4 elementen van de privaatrechtelijke 
dienstbetrekking:
– Gezagsverhouding

– Arbeid

– Loon

– Gedurende zekere tijd
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• Gezagsverhouding: instructies (kunnen) 
geven

• Arbeid => de tegenprestatie van loon 

• Loon => de tegenprestatie van arbeid

• Gedurende zekere tijd

1.1 De arbeidsovereenkomst

6
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1.2 Inleiding: 2-deling

• Overeenkomst voor bepaalde tijd 
-bijvoorbeeld met vermelde einddatum in contract
-bijvoorbeeld zonder vermelding van einddatum, 
omdat werknemer tijdelijk de functie overneemt 
van een andere (zieke) werknemer

• Overeenkomst voor onbepaalde tijd
-niet bekend wanneer contact  zal eindigen
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Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werkgever kan niet onbeperkt 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
afspreken met werknemer:

De ketenbepaling

Maximaal 3 arbeidsovereenkomsten => de 4e

is een overeenkomst voor onbepaalde tijd

Gedurende maximaal 2 jaren => 
overschrijding van 2 jaar betekent een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
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1.2 De ketenbepaling in schema

9
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Ketenbepaling

Voorbeeld:
Moos werkt als bedrijfsleider bij Hoogvlieger. Hij heeft 
de volgende arbeidsovereenkomsten met Hoogvlieger:
-1: van 01-07-2015   – 31-12-2015
-2: van 15-02-2016   – 31-03-2016
-3: van 18-04-2016   – 01-07-2016
-4: van 01-08-2016   – 01-09-2016

• Tussenpozen niet meer dan 6 maanden

• De 4e arbeidsovereenkomst is van rechtswege een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
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Afwijkende bepalingen

• De ketenbepaling geldt niet voor:
• Leerlingen van een beroepsbegeleidende leerweg
• En voor werknemers die < 18 jaar én maximaal 12 

uur per week werken
• Werknemers die AOW-gerechtigd zijn. => bij de 7e

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of bij 
overschrijding van een periode van 4 jaar. => dan 
ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd.
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1.3 Rechten en plichten

• Onderlinge rechten en plichten (loon en arbeid) op grond 
van Burgerlijk wetboek en 
Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WMM) => 

dwingendrechtelijke bepalingen:

• Er mag niet ten nadele van de werknemer worden 
afgeweken, anders is de bepaling of de overeenkomst 
nietig of vernietigbaar (niet rechtsgeldig)

• Voorbeeld: geen onderscheid tussen mannen en 
vrouwen (Wet gelijke behandeling)

• Voorbeeld: geen langere proeftijd dan 2 maanden

12
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1.3 Rechten en plichten

Minder dwingendrechtelijke (driekwart dwingend recht) 
bepalingen:
Er kan alleen ten nadele van de werknemer worden 
afgeweken als dat bijvoorbeeld in een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) is opgenomen

voorbeeld: een langere proeftijd afspreken dan 1 maand 
bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
langer dan 6 maanden (NOOIT langer dan 2 maanden)
=> zie hoofdstuk 1.5
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1.4 Arbeidsvoorwaarden

14

1.4 Arbeidsvoorwaarden 

1. Primaire arbeidsvoorwaarden:
dit zijn de zogenoemde basisarbeidsvoorwaarden 
(loon in geld):

-loon, overwerktoeslagen, vakantietoeslag, 
kostenvergoedingen, pensioenvoorzieningen e.d.

2. Secundaire arbeidsvoorwaarden:
(loon in natura) (employee benefits) :
-auto van de zaak, studiefaciliteiten, 
loopbaanbegeleiding, kinderopvang e.d.

15
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1.4 Arbeidsvoorwaarden

Hoogte van het loon: 
=> de hoogte van het loon kunnen beide partijen zelf 
afspreken, rekening houdend met het Wettelijk 
minimum loon en minimum vakantiebijslag (WMM)

Tijdige betaling van het loon:
=>uitbetaling van het loon uiterlijk op de 3e dag na 
afloop van de maand waarop het loontijdvak 
betrekking heeft
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1.4 Arbeidsvoorwaarden

Vakantie:
Er moet minimaal 4 keer de arbeidsduur per week 
aan vakantieverlof worden afgesproken (meer mag 
wel)

Voorbeeld: Jasmijn werkt 4 dagen van 6 uur per 
week. Op hoeveel vakantieverlof heeft Jasmijn 
tenminste recht?
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1.5 Proeftijdbeding

Proeftijdbeding (bepaling in de arbeidsovereenkomst)

Proeftijd: Soort kennismakingsperiode op grond van de 
onderlinge samenwerking

-kan binnen de proeftijdperiode door beide partijen 
zondermeer worden opgezegd
-afspreken van proeftijd schriftelijk vóór aanvang 
werkzaamheden

Hoe zit het als een werknemer al voor een uitzendbureau 
werkte?

18
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Uitwerking 

• In principe had de uitzendkracht als werkgever 
het uitzendbureau

• De uitzendkracht gaat nu als werknemer bij deze 
werkgever werken

• Er mag geen nieuwe proeftijd worden bedongen, 
anders is deze bepaling nietig! (tenzij bij de 
werkgever andere werkzaamheden worden 
afgesproken…)

19

1.5 Beperkingen proeftijdbeding

Lengte van de proeftijd:
- Maximaal 2 maanden proeftijd 

(ijzeren proeftijd)
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

6 maanden of korter => geen proeftijd
6 maanden + 1 dag en korter dan 2 jaar => 
maximaal 1 maand (tenzij cao! ¾ dwingend 
recht)
2 jaar en langer => maximaal 2 maanden

- Wordt hiervan afgeweken? => dan nietig!

20

Voorbeeld 

Peter de Groot werkte in het afgelopen jaar als 
zaterdaghulp in een winkel. Na het behalen van zijn 
SPD-diploma treedt hij bij dezelfde werkgever 
opnieuw in dienst als controller.

Kan de werkgever voor een 2e keer rechtsgeldig 
een proeftijd afspreken?

21
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Uitwerking 

Ja, Peter gaat bij zijn ‘oude’ werkgever een nieuwe 
functie aan. Ook al is eerder bij de eerste 
arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding 
overeengekomen, mag de werkgever ook bij de 2e

arbeidsovereenkomst een proeftijd bedingen…

22

1.6 Concurrentiebeding

Concurrentiebeding
Er mag worden vóórkomen, dat een (ex) 
werknemer in concurrentie treedt met zijn (ex) 
werkgever, voorwaarden:

-schriftelijk bij meerderjarige werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,  
anders nietig
-niet bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd! (tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang)

23

Oefenvragen hoofdstuk 1

24
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Uitwerking oefenvragen

• 1:Vraag 1 Ook al zijn de werkgever en de werknemer 
in principe vrij om samen de hoogte van het loon 
vast te stellen, ze moeten wel rekening houden met de 
bepalingen uit de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag (WMM). De WMM geeft 
onder andere de minimumlonen die werkgevers hun 
werknemers moeten betalen. Mogelijk moeten ze bij 
de vaststelling van het loon ook rekening houden met 
de bepalingen uit een van toepassing zijnde 
collectieve arbeidsovereenkomst.

25

• 2: Antwoord B.

26

• Vraag 3 
1. Onjuist; ook al is de einddatum niet bekend, vaststaat dat de 
arbeidsovereenkomst loopt gedurende het project en zodra dat 
project eindigt, de arbeidsovereenkomst ook eindigt. Er is dan 
ook sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
2. Onjuist; een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst 
waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de 
werkgever tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te 
verrichten, en dus niet tegen een kostenvergoeding. 
3. Onjuist; bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
twee jaar of langer mag de proeftijd maximaal twee maanden 
zijn. 
4. Juist. (al kan ‘Onjuist’ worden verdedigd door te stellen dat 
het beding ook alleen geldig is als het bij een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt afgesproken) 

27
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• Vraag 4 Antwoord D. 

• Vraag 5 Antwoord C. 

• Vraag 6 Antwoord C.

28

2 Collectieve arbeidsovereenkomsten

• Een cao is een schriftelijke overeenkomst tussen 
1 of meer werkgevers(organisaties) en 1 of meer 
werknemers(organisaties)

29

2 Cao

Hierin worden afspraken gemaakt over primaire
arbeidsvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden

Cao mag niet in strijd zijn met de wet, tenzij de wet dit 
vermeld…

Een cao loopt naast de individuele arbeidsovereenkomst

30
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2.1 Cao
• Soorten cao’s

– Ondernemings-cao (Shell, AH en Philips)

– Bedrijfstak-cao (Horeca, apotheken e.d.)

• Werking van de cao (soorten bepalingen)

– Obligatoire bepalingen (tussen contractspartijen onderling, meestal 
werkgelegenheid)

– Diagonale bepalingen (verplichtingen aan één partij meestal de werkgever => 
verplichting toepassen van cao) 

– Normatieve bepalingen (werken rechtstreeks door naar de individuele 
arbeidsovereenkomst : bv arbeidstijden, beloningen ed)

• Algemeen verbindend verklaren voor de hele bedrijfstak (Minister van Sociale 
zaken) => alle werkgevers binnen deze bedrijfstak moeten zich hieraan houden…

31

2.2 Cao: normatieve bepalingen

Normatieve bepalingen van cao’s bepalen direct of 
indirect de inhoud van arbeidsovereenkomsten:
• Lonen, overwerktoeslagen, ploegendiensten, 

regeling van de arbeidsduur, speciale 
vakantiedagen voor jeugdigen, uitkeringen bij 
overlijden, spaarregelingen, ontslagbepalingen 
e.d.

• Maar ook arbeidsomstandigheden, persoonlijke 
ontwikkelplannen en bijvoorbeeld telewerken.

32

2.2 Werking cao

Of de werkgever mag afwijken van bepalingen uit 
een cao is afhankelijk van wat voor soort cao er 
sprake is:

• Minimum-cao: alleen afwijken in het voordeel 
van de werknemer (d.m.v. aanvullende 
arbeidsvoorwaarden)

• Standaard-cao: geen afwijking mogelijk; ook niet 
in het voordeel van de werknemer

33
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2.2 Cao: obligatoire bepalingen

Voorbeeld:
Onderhandelingsclausules: werknemers- en 
werkgeversorganisaties verplichten zich een 
bepaalde periode voor de afloop van een cao met 
elkaar in onderhandeling te gaan over een nieuwe 
cao.

Of de onderhandelingen over werkgelegenheid

34

2.2 Cao: diagonale bepalingen

Voorbeeld:
Clausules betreffende de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de ondernemingsraad

35

Schema

36



13

Oefenvragen hoofdstuk 2

37

Uitwerkingen oefenopgaven

• Vraag 1 
Het algemeen verbindend verklaren van een cao 
houdt in dat het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de cao van toepassing verklaart 
voor de hele bedrijfstak, waardoor de cao ook 
gaat gelden voor werkgevers die niet betrokken 
waren bij de cao-onderhandelingen.

38

• Vraag 2 Antwoord B.

39
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• Vraag 3 
1. Juist. 
2. Onjuist; een eventuele cao die voor een onderneming 
geldt, werkt juist wel door in de individuele 
arbeidsovereenkomsten van de werknemers van die 
onderneming. De werkgever moet de regels uit de cao 
toepassen op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers, 
of – indien mogelijk – ten gunste van de werknemer ervan 
afwijken. 
3. Onjuist; deze aanmelding moet gebeuren bij het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
4. Juist.

40

• Vraag 4 Antwoord C. 
Vraag 5 Antwoord A. 
Vraag 6 Ja, dat is toegestaan. Deze werkgever 
heeft met een minimum-cao te maken en mag dus 
in de individuele arbeidsovereenkomsten afwijken 
van de cao-bepalingen in het voordeel van de 
werknemers. Aangezien een hoger loon dan 
voorgeschreven door de cao voordelig is voor de 
werknemers, is dit een toegestane afwijking.

41

3 Overige arbeidsverhoudingen 

3.1 Overeenkomst van opdracht
-geen gezagsverhouding
-geen werk van stoffelijke aard 

-diensten => inspanningsverplichting
-een bepaalde prijs tegenover de 
werkzaamheden

42
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3 Overige arbeidsverhoudingen

3.2 Overeenkomst tot aanneming van werk
-geen gezagsverhouding aanwezig
-een werk van stoffelijke aard 
(resultaatverplichting)
-een bepaalde prijs 
(niet naar gewerkte uren)

43

3 Overige arbeidsverhoudingen

3.3 Uitzendovereenkomst
-formele werkgever (uitzendbureau: uitlener) versus 
materiële werkgever (waar de feitelijke 
werkzaamheden worden verricht: inlener)
-(formele) gezagsverhouding => uitzendbureau 
(uitlener)

-gezagsverhouding => uitzendorganisatie

44

3 Overige arbeidsverhoudingen 

3.4 Overeenkomst met variërend aantal 
arbeidsuren
Oproepovereenkomst:

1. voorovereenkomst
=> de arbeidsovereenkomst ontstaat bij oproep en acceptatie van de werknemer
=> weinig zekerheid m.b.t. de werkgever => acceptatie?
=> weinig zekerheid werknemer => wanneer oproep?
=> Gehoor geven aan oproep? => ja? => arbeidsovereenkomst

2. overeenkomst met uitgestelde prestatie 
=> meteen een arbeidsovereenkomst
=> werkgever is verplicht op te roepen bij werk en  
=> werknemer is verplicht gehoor te geven aan deze oproep

45
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3 Overige arbeidsverhoudingen 
Overeenkomst met uitgestelde prestatie 
=> ook afspraken omtrent het aantal te werken uren?
=> garantie-uren per periode

min-max contract 
=> de werkgever betaalt het aantal werkelijk gewerkte uren uit
=> de werknemer krijgt altijd de minimaal 
aantal afgesproken uren uitbetaald, ook indien de werknemer niet is 
opgeroepen.

Bij < 15 uren per week en er is
niet eenduidig afgesproken hoe-
veel uren er per week wordt
gewerkt (onbepaalbaarheid) en 
werknemer wordt 2 uur opgeroe-
pen, dan uitbetaling van minimaal
3 uur

46

Overige arbeidsverhoudingen 

Overige overeenkomsten

-thuiswerk (garnalenpeller) => kan een 
arbeidsovereenkomst zijn (arrest thuisponstypiste)

-deeltijd (minder dan 36 – 40 uur per week werken)

-vakantiewerk => is een reguliere arbeidsovereenkomst

47

Oefenvragen hoofdstuk 3

48
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Uitwerkingen oefenopgaven

• Vraag 1 Bij een overeenkomst tot aanneming van 
werk gaat het om een overeenkomst voor de 
totstandbrenging van een werk van stoffelijke 
aard, wordt er betaald voor dat werk van stoffelijke 
aard en is er een resultaatverplichting. Bij een 
overeenkomst van opdracht gaat het om een 
overeenkomst voor dienstverlening (dus niet voor 
de totstandbrenging van een werk van stoffelijke 
aard), wordt er betaald voor de werkzaamheden 
en is er een inspanningsverplichting.

49

• Vraag 2 Antwoord C. 

50

• Vraag 3 
1. Juist. 
2. Onjuist; pas als de werkgever de werknemer oproept en 
deze laatste gehoor geeft aan die oproep, ontstaat er een 
arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst duurt 
zolang de werkzaamheden voortduren of de periode van de 
oproep loopt. 
3. Onjuist; bij een overeenkomst met uitgestelde 
prestatieplicht is de werkgever wel verplicht om de 
werknemer op te roepen zodra er geschikt werk voor de 
werknemer beschikbaar is. En de werknemer is dan 
inderdaad verplicht om hier gehoor aan te geven. 
4. Juist.
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Vraag 4
• Antwoord B.
Vraag 5
• Antwoord D.
Vraag 6
• Nee, bij een overeenkomst met uitgestelde 

prestatieplicht kunnen afspraken over het aantal te
werken uren ook achterwege zijn gelaten. Dit is het 
geval bij het zogeheten nul-urencontract.

52

4  Einde

53

4.1  Mogelijke manieren van eindigen

Einde van rechtswege:
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
bijvoorbeeld door:
- verstrijken van een periode of 
- door einddatum 
- door het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd

Er is:
- geen ontslagvergunning nodig UWV
- de opzegverboden gelden niet; zie 4.3 
(arbeidsongeschiktheid, zwangerschap e.d.)

54
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Eindigen van arbeidsovereenkomst

-aanzegtermijn (werkgever) van een 
arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer:
=> minimaal 1 maand voor het einde schriftelijk 
opzeggen 
=> vergoeding van een maandsalaris bij niet
aanzeggen, of 
=> een evenredig deel van het salaris bij te late 
aanzegging

ook bij overlijden of de AOW-leeftijd 
(2018: 66 jaar) van de werknemer eindigt de 
arbeidsovereenkomst van rechtswege…

55

Eindigen van arbeidsovereenkomst

Eindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens de 
proeftijd 
=> (proeftijd moet wél rechtsgeldig zijn, anders nietig!)

- geen ontslagvergunning nodig
- per direct opzeggen
- geen opzegtermijn

56

57

4.1 Einde met wederzijds 
goedvinden
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4.1 Einde arbeidsovereenkomst

Einde met wederzijds goedvinden 
(buitenrechtelijk: vaststellingsovereenkomst)
- kan tussentijds worden opgezegd
- beide partijen stemmen in
(wilsovereenstemming)

- geen ontslagvergunning van UWV
- opzegverboden gelden niet
- geen opzegtermijn

58

4.1 Ontslag op staande voet…

59

4.1 Ontslag op staande voet…

- kan tussentijds worden opgezegd
- er is sprake van een dringende reden 
(nog een keer) waarschuwing of schorsen is niet 

meer in redelijkheid… of een ‘opheterdaadje’
- geen ontslagvergunning van UWV
- opzegverboden gelden niet
- geen opzegtermijn

60
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4.1 Einde arbeidsovereenkomst
Einde door opzegging (werknemer of werkgever)
Voorgaande situaties zijn niet van toepassing:

- reguliere opzegging => tussentijds opzeggen alleen mogelijk 
indien sprake is van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en dit 
schriftelijk is vastgelegd (beding)

- ontslagvergunning van UWV => indien sprake is van langdurige 
arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen (WIA –
WW)
- andere reden: ontslagvergunning van de kantonrechter
- in acht nemen van geldige opzegtermijn

61

4.1 Einde door opzegging

• Een werknemer heeft geen ontslagvergunning 
nodig => moet zich wel houden aan geldende 
opzegtermijn => 1 maand

• Voor werkgever gelden met betrekking tot de 
opzegtermijnen andere bepalingen

62

4.1 Opzegtermijnen werkgever

Duur dienstverband Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar 1 maand
5 - 10 jaar 2 maanden
10 - 15 jaar 3 maanden
> 15 jaar 4 maanden

Peildatum op dag van de opzegging

63
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4.1 Einde door faillissement

Bij faillissement => opzegtermijn van 
maximaal 6 weken door curator of 
werknemer

De curator heeft geen ontslagvergunning 
nodig van UWV

64

4.1 Einde door ontbinding

Einde door ontbinding
- door kantonrechter
- er is sprake van een dringende reden
- verstoorde arbeidsrelatie
- niet wegens arbeidsongeschiktheid of 
bedrijfseconomische belangen => dan wordt eerst 
de routing gevolgd bij UWV => geen 
ontslagvergunning => dan kantonrechter

65

4.1 Ontslag via kantonrechter of UWV?

Verzoek doen aan kantonrechter:
- nadeel (werkgever) => mogelijke betaling van 
ontslagvergoeding, voordeel => is sneller geregeld

Ontslag via UWV:
- is kosteloos, maar duurt langer

Bij arbeidsovereenkomst van 24 maanden of langer 
is de werkgever een transitievergoeding
verschuldigd

66
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4.2  Rechten en plichten einde 
arbeidsovereenkomst
Wederzijdse rechten en plichten

verplichting werkgever: 
-nabetalen van loon, 
-betalen van vakantiedagen betalen van (deel) 
eindejaarsuitkering

bij dienstverband van 2 jaar of langer => 
(werkgever geeft ontslag) transitievergoeding 
(ontslagvergoeding), maximaal  € 79.000 (2018) 

of het maandsalaris indien dit hoger is

67

4.2 Wederzijdse rechten en plichten

Werkgever geeft (op verzoek van de 
werknemer) binnen 6 maanden een getuigschrift 
af
werknemer of eventuele nieuwe werkgever 
mogen geen schade lijden i.v.m. getuigschrift 
(zo neutraal mogelijk) => blz 47 

Werknemer geeft eigendommen van werkgever 
terug, zoals de auto van de werkgever, laptop, 
mobiele telefoon, toegangspas e.d.

68

Einde arbeidsovereenkomst

69
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4.2 Einde arbeidsovereenkomst

Einde overeenkomst door overlijden
- de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege
- verplichting voor werkgever om 
overlijdensuitkering uit te betalen
- de dag na overlijden tot en met een maand na die 
dag (1 maand)
- inclusief vakantie-uitkering
- onbelast => maximaal 3 x het loon over een 
maand => fiscale grens!!!

70

4.3  Opzegverboden

Opzegverboden
-arbeidsongeschiktheid
-dienstplicht
-lidmaatschap vakbond
-niet op zondag willen werken
-zwangerschapsverlof etc. 
(zie verder voorbeelden op blz 49)

- wél opzeggen en er is sprake van een verbod 
=> vernietigbaar (werknemer stapt naar de 
kantonrechter…)
=> rechtsgang: kantonrechter binnen 2 maanden

71

Jurisprudentie => voorbeeld
• Werknemer is reeds 13 jaar in dienst
• Loon € 4.500 exclusief vakantietoeslag
• Ontslag bedrijfseconomische reden
• Werknemer oneens vanwege lange dienstbetrekking en 

minder/geen kansen op de arbeidsmarkt door hoge leeftijd

• Aanbod van werkgever was € 4.500
• Werknemer had aanbod afgeslagen
• Werknemer gaat naar de rechter
Wat is de routing voor ontslag?
Wat beslist de rechter?

72



25

Jurisprudentie

Bod redelijk gelet op bedrijfseconomische situatie van 
de werkgever
Rechter kent geen vergoeding toe!

73

Uitzondering opzegverboden

• Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gelden 
de opzegverboden niet, maar weer niet indien:
- arbeidsongeschiktheid (eerste 104 weken)
- dienstplicht
- zwangerschap
- zwangerschapsverlof en bevallingsverlof ook 6 
weken, nadat de werkzaamheden zijn hervat

Als de werknemer niet minstens een ½ jaar in dienst is bij 
de werkgever en er volgt ontslag wegens 
bedrijfseconomische redenen, dan gelden de 
opzegverboden NIET!

74

Jurisprudentie

• Werknemer solliciteert bij een andere onderneming

• Werknemer wordt aangenomen

• Nieuwe werkgever stuurt brief (afwijzing) vóór 1e

werkdag

• Vertrouwen is beschadigd…

• Werknemer doet navraag, oude werkgever heeft 
nieuwe werkgever geïnformeerd over functioneren 
oude werknemer

• Werknemer daagt oude werkgever voor de rechter

Wat beslist de rechter? 75
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Uitspraak (arrest)

Rechter stelt onrechtmatig handelen oude 
werkgever

Oude werkgever is veroordeeld tot betaling geleden 
schade van de werknemer en proceskosten

76

Oefenvragen hoofdstuk 4

77

Uitwerkingen oefenopgaven

• Vraag 1 
Een ontslag met wederzijds goedvinden houdt in 
dat zowel de werkgever als de werknemer met het 
beëindigen van de arbeidsovereenkomst 
instemmen. Er is dan ook geen ontslagvergunning 
van UWV nodig en bij zo’n ontslag zijn de 
opzegverboden niet van kracht. Deze wijze van uit 
elkaar gaan is altijd mogelijk bij een 
arbeidsovereenkomst voor zowel onbepaalde tijd 
als bepaalde tijd.

78
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• Vraag 2 Antwoord A.

79

• Vraag 3 
1. Juist. 
2. Onjuist; in principe is het niet mogelijk om een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen, maar als de werkgever en 
werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk 
hebben afgesproken dat tussentijdse opzegging wel mogelijk is, kan de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook tijdens de looptijd ervan 
worden opgezegd. 
3. Juist. 
4. Onjuist; voor een OR-lid geldt een opzegverbod, wat inhoudt dat 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst via opzegging door de 
werkgever niet is toegestaan. De werkgever kan wel om ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter verzoeken. Als de 
reden voor de gewenste beëindiging gegrond is (en bijvoorbeeld niet 
het feit dat de werknemer lid is van de ondernemingsraad), kan het 
OR-lid via die weg worden ontslagen.

80

• Vraag 4

Antwoord D.

• Vraag 5

Antwoord C.

• Vraag 6

Antwoord B.

81
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• Vraag 7 
De vier opzegverboden – waarvan er drie moeten 
worden genoemd – die in stand blijven in de situatie 
dat een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat 
zijn functie komt te vervallen wegens 
bedrijfseconomische redenen zijn die bij: 
- arbeidsongeschiktheid (tijdens de eerste twee jaar); 
- dienstplicht; 
- zwangerschap; 
- zwangerschaps- en bevallingsverlof, en zes weken 
na hervatting van het werk.

82

5  Medezeggenschap

Behartigen van belangen van de werknemers

83

5.1 Werking ondernemingsraad

84
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5.1 Werking ondernemingsraad

Bij 50 of meer werknemers is het oprichten 
van een ondernemingsraad verplicht

Meerdere ondernemingen binnen een entiteit, 
dan kan een Centrale ondernemingsraad 
worden ingesteld

85

5.1 Ondernemingsraad

Rechten zijn o.a: 
- overlegrecht => (mee praten)
werkgever minimaal 2 x per jaar in overleg treden met OR
- adviesrecht => (mee beslissen) 
werkgever moet OR om advies vragen over beslissingen die 
grote gevolgen hebben voor werknemers 
- informatierecht => (mee weten) 
OR moet alle informatie ontvangen om de belangen te kunnen 
behartigen 
- instemmingsrecht => (mee beslissen)
werkgever moet OR om instemming vragen m.b.t. 
personeelsregelingen, zoals arbeidstijden of 
arbeidsomstandigheden
- initiatiefrecht => (mee praten)
voorstellen doen aangaande financiële, economische en 
organisatorische aangelegenheden

86

5.1 Ondernemingsraad

De leden van de OR worden gekozen door de 
werknemers van de onderneming 
=> actief kiesrecht => minimaal half jaar in dienst

Werknemers die minimaal 1 jaar in dienst zijn 
hebben ook het passieve kiesrecht
=> zij kunnen gekozen worden, indien zij zich 
verkiesbaar stellen.

87
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5.1 Ondernemingsraad

Grootte van de ondernemingsraad is afhankelijk van 
de grootte van de onderneming 
=> zie schema blz 61

88

5.2   Werking personeelsvertegenwoordiging 
(PVT)

Werking personeelsvertegenwoordiging
- Bij 10 tot 50 werknemers
- Op verzoek van de meerderheid van werknemers,  

anders personeelsvergadering
- < 10 werknemers => werkgever mag zelf bepalen 

om een PVT in te stellen

PVT heeft minder rechten dan ondernemingsraad: 
- overlegrecht (2 x per jaar overleg met werkgever)
- instemmingsrecht 
- adviesrecht
- informatierecht (geen initiatiefrecht!)
Minimaal 3 werknemers vertegenwoordigen alle werknemers (d.m.v. 
schriftelijke stemming) 89

5.3 Werking personeelsvergadering

- 10 tot 50 werknemers
- minstens 2x per jaar personeelsvergadering
- op verzoek van 25% van de werknemers => 
vaker dan 2 x per jaar

- vergadering tijdens werktijd
- adviesrecht (mee beslissen) geldt als een beslissing 
van de werkgever gevolgen heeft voor minimaal 25% 
van de werknemers werkgever moet dan om advies 
vragen!

90
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Oefenvragen hoofdstuk 5

91

Uitwerkingen oefenopgaven

• Vraag 1

Werknemers die minstens aan jaar in dienst zijn, 
kunnen zich als OR-lid verkiesbaar stellen (passief

kiesrecht). Uit deze OR-kandidaten kunnen 
werknemers die minstens een halfjaar in dienst zijn 
bij de OR-verkiezingen hun keuze maken (actief 
kiesrecht).

92

• Vraag 2

Antwoord B.

93
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Vraag 3 
1. Juist. 
2. Onjuist; de OR mag ook externe deskundigen 
raadplegen. 
3. Onjuist; een PVT heeft vier van de zes rechten 
van een OR, in het genoemde rijtje ontbreekt het 
informatierecht. 
4. Juist.

94

• Vraag 4 Antwoord C. 

• Vraag 5 Antwoord D. 

• Vraag 6 Antwoord B

95

6  Arbeidsomstandigheden

96
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6.1 Reikwijdte

• Daar waar arbeid wordt verricht is de Arbowet van 
toepassing

• Werkgever en werknemer zijn beiden 
verantwoordelijk

• Inspectie wordt uitgeoefend door de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• Tekortkomingen/niet naleving kan worden beboet 
of de werkzaamheden worden stilgelegd

97

6.2  Verantwoordelijkheden

Verplichtingen werkgever
– Gezondheid en veiligheid en welzijn van de werknemer 

waarborgen
– Hinder of overlast van roken voorkomen (rookbeleid)
– Beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld
– Verzuimbeleid voeren (Wet verbetering poortwachter)
– Risico-, Inventarisatie en -Evaluatie opstellen (RI&E) 
– Geen gecertificeerde Arbodienst meer inschakelen, wél laten 

toetsen door Arbodeskundige indien aantal werknemers > 25
– > 25 werknemers => aanstellen van preventiemedewerker of 

Arbocoördinator (is preventiemedewerker) deze stelt de RI&E 
op

– Inschakelen van bedrijfsarts of arbodienst
– Ergonomisch ingerichte werkplekken

98

6.2 Verantwoordelijkheden

• Verplichtingen werknemer

– Beveiligingen en beschermingsmiddelen gebruiken

– Machines en apparaten correct gebruiken

• Controle door inspectie SZW van het ministerie SZW

• Bij overtreding kan boete volgen

99



34

100

6.3 Risico Inventarisatie & Evaluatie

• Wat zijn de risico’s rond veiligheid en gezondheid 
binnen de onderneming?

• Inventarisatie en evaluatie

• Toetsing overlaten door Arbodeskundige bij 
maximaal 25 werknemers in dienst  

• Verplicht preventiemedewerker(s) en Checklist 
Gezondheidsrisico’s i.p.v. toetsing 
Arbodeskundige

101
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Oefenvragen hoofdstuk 6

103

Uitwerkingen oefenopgaven

• Vraag 1 
De werkgever en de werknemer zijn zelf 
verantwoordelijk voor het naleven van de regels 
uit de Arbowet en het Arbobesluit. Inspectie SZW 
houdt die naleving echter ook in de gaten.

104

• Vraag 2 Antwoord C.
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• Vraag 3 
1. Onjuist; ongeacht de grootte van de onderneming is 
de werkgever is altijd verplicht om één of meer 
werknemers als BHV’er aan te stellen. 
2. Juist. 
3. Juist. 
4. Onjuist; het geven van voorlichting over de 
arbeidsomstandigheden is één van de taken van de 
preventiemedewerker. De arbodeskundige is degene 
die de opgestelde RI&E toetst.

106

• Vraag 4 Antwoord B. 

• Vraag 5 Antwoord A.
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7  Arbeidstijdenwet

108
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7.1 Reikwijdte

-Regels omtrent arbeidstijden zijn voor 
werknemers tot 18 jaar anders dan voor 
werknemers vanaf 18 jaar
-Voor zwangere en pas bevallen werknemers 
gelden aparte regels
-Voor zelfstandigen geldt de wet niet

De inspectie SZW voert hierop controle uit en 
kan boeten opleggen

109

7.2 Dagdiensten

Maximale werktijden:
-(dagdiensten): max 12 uren per dag én 60 
uren per week en (extra regel)
-(dagdiensten): max 55 uren per week in 4 
weken, max 48 uren per week in 16 weken

110

7.3  Nachtdiensten
Strengere regels nachtdiensten
Een nachtdienst is een dienst, waarbij meer dan 1 uur in het tijdsblok van 
00:00 uur – 06:00 uur wordt gewerkt.
• Een nachtdienst mag maximaal 10 uur duren;
• In een periode van 16 weken (112 dagen) mogen maximaal 36 

nachtdiensten worden gedraaid 
=> regelmatig nachtdiensten draaien, 16 of meer in 16 weken => geen 
langere werkweken dan van 40 uur, 
=> minder dan 16 diensten => geen langere werkweken dan van 48 uur 
per week

• In een periode van een jaar mogen maximaal 117 nachtdiensten 
worden gedraaid.

• Bij cao mag hiervan ten nadele worden afgeweken, echter maximaal 
140 nachtdiensten per jaar.

111
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7.4 Rust- en pauzetijden

• Na een werkdag, minimaal 11 uur rusten
• 1 keer in de 7 dagen mag de rusttijd worden 

ingekort tot minimaal 8 uur
• Na elke werkweek mogen werknemers 36 

aaneengesloten uren niet werken
• Langere werkweek is toegestaan, indien in een 

periode van 14 dagen minstens 72 uur niet wordt 
gewerkt

112

7.4 Rust- en pauzetijden

Na 5,5 uur gewerkt hebben, heeft de werknemer 
recht op 0,5 uur pauze
Deze pauze mag worden opgedeeld in 2 pauzes 
van 15 minuten
Bij een dienst die langer duurt dan 10 uur, moet 
de werknemer 3 kwartier pauze nemen
Ook deze pauze mag worden opgedeeld in 
meerdere pauze van minimaal 15 minuten

Bij cao kan ten na dele van de werknemer een 
kortere pauze worden gegeven, maar minstens 
een kwartier…

113

Voorbeeld

Joost werkt in een bloemenkiosk. Het is december en 
vanaf begin december, week 49, draait Joost extra uren 
in verband met het maken van kerststukken:
• Week 49 ma t/m za 6 dagen van 9 uur
• Week 50 ma t/m za 6 dagen van 10 uur
• Week 51 ma t/m vr 6 dagen van 8,5 uur
• Week 52 ma t/m vr 5 dagen van 8 uur

Wordt hier voldaan aan de Arbeidstijdenwet?

114
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Uitwerking
• Week 49 ma t/m za 6 dagen van 9 uur
• Week 50 ma t/m za 6 dagen van 10 uur
• Week 51 ma t/m vr 6 dagen van 8,5 uur
• Week 52 ma t/m vr 5 dagen van 8 uur

• Week 49 => 54 uur per week
• Week 50 => 60 uur per week
• Week 51 => 51 uur per week
• Week 52 => 40 uur per week

• Uren per dag => akkoord => niet meer dan 12 uur
• Uren per week => akkoord => niet meer dan 60 uur
• Uren per 4-weken => maximaal gemiddeld 55 uur per 4 

weken => totaal 205 uur : 4 weken = 51,25 uur => akkoord
115

Voorbeeld
Joost werkt in een bloemenkiosk. Het is december en vanaf begin 
december, week 49, draait Joost extra uren in verband met het 
maken van kerststukken. Hij start om 7:00 uur en verlaat de winkel 
om 20:00 uur.  Joost kan de 
volgende dag met zijn arbeid
weer aanvangen, 11 uur later: 
7:00 uur

116

Oefenvragen hoofdstuk 7
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Uitwerkingen oefenopgaven

• Vraag 1 
De werknemer zelf moet de naleving van de 
regels uit de Arbeidstijdenwet en het 
Arbeidstijdenbesluit in de gaten houden. Inspectie 
SZW houdt hierbij echter ook een vinger aan de 
pols.

118

• Vraag 2 Antwoord D

119

• Vraag 3
• 1. Onjuist; het minimale half uur aan pauze mag wel worden 

gesplitst, maar hooguit in twee keer een kwartier.
• 2. Juist.
• 3. Onjuist; in de Arbeidstijdenwet staan maximale 

arbeidstijden en minimale rusttijden opgenomen, en dus 
geen maximale rusttijden.

• 4. Onjuist; de Arbeidstijdenwet geldt voor (bijna) iedere 
werknemer van 18 jaar en ouder. Voor werknemers jonger 
dan 18 jaar gelden aparte regels rond arbeids- en rusttijden.
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• Vraag 4

Antwoord B.

• Vraag 5

Antwoord C.

• Vraag 6

Antwoord A.

121

Huiswerk

• Bestuderen hoofdstuk 1 t/m 7 (Arbeidsrecht)

• Lezen hoofdstuk 8 t/m 11 (Sociale zekerheid)

• Maken:
Examenopgave 1, 2, 6, 8, 9, 13, 17, 
19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2, 21.3 en 21.4
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