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Hoofdstuk 1

Inleiding tot het Nederlands recht en 
arbeidsrecht

4

Definitie en doel van het arbeidsrecht

• Het geheel van rechtsregels dat het tot stand komen, de inhoud 
en het einde van de arbeidsovereenkomst reguleert

• Doel:
Inperking van contractsvrijheid 
=> ter bescherming van de werknemer (de zwakkere partij):

• b. Inperking door het bestaan van een cao en wet

• c. Inperking door toetsing door de rechter.
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Bronnen van het recht

• Gewoontes (maatschappelijk gezien)

• Wetten en wetboeken

• Jurisprudentie

• Internationale verdragen
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Indeling van het recht

• Publiekrecht (de rechtsverhouding tussen overheid 
en burgers/andere overheden) en privaatrecht (de 
rechtsverhouding tussen burgers onderling)

• Dwingend recht (geen afwijking mogelijk) en 
aanvullende (regelend) recht (afwijken mogelijk)

• Materieel recht (rechtsregels waar iedereen zich 
aan moet houden) en formeel recht (procesrecht => 
bezwaar, beroep e.d.)
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Vakjargon

• Dwingend recht afwijken niet mogelijk
• Driekwartdwingend recht alleen in cao
• Vijfachtste dwingend recht alleen OR en PVT

• Semie dwingend recht alleen schriftelijk tussen
werkgever en werknemer

• Aanvullend/regelend recht afwijken mogelijk
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Vakjargon

De arbeidsovereenkomst
• Regeling van de nulliteiten => nietigheden (een afspraak 

bestaat rechtens niet of wordt uitgesloten) en 
vernietigbaarheden (de werknemer heeft het recht omtrent 
een afspraak of bepaling ongedaan te laten maken via de 
rechter), art. 3:40 BW
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Vernietigbaarheid

• Een beroep op de vernietigbaarheid van een bepaling in een 
arbeidsovereenkomst kan worden gedaan door de 
werknemer binnen 3 jaar, nadat de werkgever een dergelijke 
bepaling in de arbeidsovereenkomst heeft gesteld.
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Plaats van het recht

Bij welk rechtscollege moet een proces worden gevoerd?
• Absolute competentie

– bij welk soort gerecht wordt het proces gevoerd?

• Relatieve competentie
– in welke plaats wordt het proces gevoerd?
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Rechtscolleges privaatrecht

• Rechtbank incl. sector 
kanton

• Gerechtshof
• Hoge Raad
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Kort geding

(Ook wel: voorlopige voorziening)

• Kan bij rechtbank sector civiel, sector bestuur of 
kantonrechter

• Spoedeisend belang

• Uitspraak uitvoerbaar bij voorraad : 
de veroordeelde partij moet meteen aan het vonnis moet 
voldoen
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De rechterlijke macht

• Zittende magistratuur
– rechters

• Staande magistratuur

– officieren van justitie
• Ondersteuning door griffiers (secretaris)

(schrijvende magistratuur)
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Arbeidsprocesrecht
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Competentie in arbeidsrecht

• Relatieve competentie
– rechter in woonplaats van werknemer en rechter in plaats 

waar werkzaamheden gewoonlijk worden verricht

• Absolute competentie
– rechtbank sector kanton
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Vragen voordat een procedure wordt 
gestart

• Dagvaardigingsprocedure: In een 
dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de 
rechter over een conflict.

• Voorlopige voorziening (kort geding)

• Verzoekschriftprocedure: In een 
verzoekschriftprocedure vraagt u aan de kantonrechter 
om iets te doen. Bijvoorbeeld om een 
arbeidsovereenkomst te ontbinden of iemand onder 
curatele te plaatsen.
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Executie van uitspraak

• Uitspraak ligt vast in grosse (uitspraak van de 
rechter aan beide partijen)

• In gelijk gestelde partij heeft executoriale titel: 
nakoming kan worden afgedwongen
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Beslag

– Conservatoir beslag
debiteur kan de bezittingen niet laten 
verdwijnen 
beslaglegger moet procedure starten

– Executoriaal beslag
beslaglegger mag bezittingen debiteur laten 
verkopen via executoriale verkoop

– speciale vorm: loonbeslag
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Arbeidsovereenkomst, een 
inleiding
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Wat is een arbeidsovereenkomst?

• Artikel 7:610, eerste lid, BW luidt: 
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. 
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Kenmerken arbeidsovereenkomst

• Verrichten van persoonlijke arbeid 
Stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst 

Gezagsverhouding
directierecht, het recht om instructies te geven

Loon
Fooien zijn geen loon: 
werkgever is niet verplicht deze te betalen
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Schema

23

Casus 

Pieter werkt als keurmeester bij een slachthuis. Al s Pieter een 
vrije dag neemt of ziek is, wordt hij doorbetaald d oor het 
slachthuis.
Vraag 1

Wat voor overeenkomst heeft Pieter?
• a een overeenkomst van opdracht

• b een arbeidsovereenkomst
• c een overeenkomst van aanneming van werk
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Een arbeidsovereenkomst…?

Arbeidsovereenkomst :
• 1. Verrichten van arbeid => arbeid moet van waarde zijn

(bijvoorbeeld werken in het kader van een opleiding, 
waarvan de HR heeft bepaald, dat de werkzaamheden 
werden verricht ten dienste van het uitbreiden van eigen 
kennis en ervaring t.b.v. de opleiding)

• Arrest Hesseling/Stichting Ombudsman

25

Een arbeidsovereenkomst…?

• De arbeid moet persoonlijk worden verricht (art. 7:659 BW )
• Arrest Zwarthoofd/Parool (krantenbezorger)
• In dit arrest heeft de rechtbank, uitgaande van de 

vaststelling dat werknemer Zwarthoofd, die als 
krantenbezorgster voor Het Parool werkte, al haar 
werkzaamheden niet persoonlijk hoefde te verrichten doch 
onder haar verantwoordelijkheid een of meer anderen in 
haar plaats mocht stellen, geoordeeld dat de door de 
werknemer overeengekomen arbeid geen persoonlijk 
karakter droeg aangezien die arbeid ook door anderen dan 
de werknemer verricht mocht worden en dat derhalve geen 
arbeidsovereenkomst was gesloten.
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De arbeidsovereenkomst

• Tegenover de verplichting om arbeid te verrichten, staat ook 
de verplichting van de werkgever om voor de bedongen 
arbeid een vergoeding te betalen.

27
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Casus

• Belanghebbende is sinds 1981 ongeveer 3 halve dagen per 
week werkzaam als vakkenvuller bij  Albert Heijn. Hij krijgt 
hiervoor een vergoeding van ongeveer € 0,80 bruto per uur. 
Albert Heijn houdt loonheffing in en draagt premies 
werknemersverzekeringen af over de vergoeding. 

Is hier sprake van een arbeidsovereenkomst?

28

Andere arbeidsrelaties

• Artikel 7:750 BW:
• 1 Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene 

partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de 
opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een 
werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te 
leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in 
geld.
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Andere arbeidsrelaties

• Artikel 7:400 BW:
• De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst 

waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de 
andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op 
grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te 
verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand 
brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren 
van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of 
doen vervoeren van personen of zaken.
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Verwante overeenkomsten

• Aanneming van werk
- geen gezagsverhouding
- beloning is afhankelijk van resultaat  
(resultaatverplichting)

• Overeenkomst van opdracht 
- geen gezagsverhouding
(inspanningsverplichting)

31

Bijzondere arbeidsrelaties
• Fulltimers en parttimers
• Oproepovereenkomst

voorovereenkomst en overeenkomst met uitgestelde 
prestatieplicht (mup)

• Minimumaanspraak per oproep => niet eenduidige 
vastlegging, minimaal 3 uur per oproep, indien < 3 uur wordt 
opgeroepen én 
< 15 uur wordt opgeroepen…

• Payrolling

• Detacheringsovereenkomst
• Uitzendovereenkomst
• Thuiswerkovereenkomst (Arrest Thuisponstypiste)

• Overeenkomst bepaalde tijd 32

Thuiswerker
• HR 17 november 1978, NJ 1979, 140 (Thuis-ponstypiste )

Ook in dit arrest ging het om de vraag of er sprake was van een gezagsverhouding. In 
het arrest werden als argumenten tegen het aannemen van een gezagsverhouding 
door de werkgever aangevoerd dat de ponstypiste vrij was zelf het werk in te delen en 
zelf de werkuren te bepalen, mits het werk maar gereed was op de afgesproken tijd. 
Voor het al dan niet bestaan van een gezags-verhouding werd deze vrijheid van het 
zelf indelen van het werk en het zelf bepa-len van de werkuren echter niet 
doorslaggevend geacht. Van belang waren tevens de omstandigheden dat voor het 
uitvoeren van het ponswerk duidelijke instructies moesten worden gegeven, dat de 
door de thuiswerkende ponstypiste te verrichten werkzaamheden behoorden tot de 
gewone bedrijfs-arbeid van de werkgever ofwel dat de door haar te verrichten 
werkzaamheden, werkzaamhe-den waren die ook door in het bedrijf werkende (dus 
niet thuiswerkende) krachten werden verricht en dat er per dag een minimale 
hoeveelheid pons-kaarten getypt moest worden. Uit het aanwezig zijn van de 
combinatie van genoemde omstandigheden werd, ondanks dat de ponstypiste vrij 
was zelf het werk in te delen en zelf de werkuren te bepalen, een gezagsverhouding
aangenomen.
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Rechtsvermoeden

• Bestaan van de arbeidsovereenkomst:
indien wekelijks of minimaal gedurende 20 uur per maand is 
gewerkt in 3 opeenvolgende maanden 

• Omvang van de arbeidsovereenkomst gemiddelde omvang van 
de arbeid per maand in de 3 voorafgaande maanden

34

‘Bijzondere’ werknemers 

• Minderjarigen 
• Personen van 16 jaar of ouder kunnen zelf een 

arbeidsovereenkomst afsluiten en kunnen ook zelfstandig in 
rechte verschijnen
-personen van jonger dan 16 zijn wettelijke 
handelingsonbekwaam voor het afsluiten van een 
arbeidsovereenkomst en hebben toestemming nodig van hun 
wettelijke vertegenwoordigers. 
Na 4 weken arbeid te hebben verricht wordt vermoed dat zij 
toestemming hebben verkregen

• Echtgenoten => kan ook gewoon een arbeidsovereenkomst 
afsluiten
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De aanvang van de arbeidsovereenkomst:
de sollicitatiefase

36
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Sollicitatieprocedure: 
de precontractuele verhouding 

• Vormvrij (consensueel)
• Geen onderscheid op grond van geslacht, ras, godsdienst 

of seksuele geaardheid
• Aanstellingskeuring : alleen als vervullen functie bijzondere 

eisen stelt
• Werknemer moet zich identificeren met geldig 

identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
• Geen valse informatie opgeven…

37

Sollicitatieprocedure: 
de precontractuele verhouding 

De geldigheidsvereisten : 
-aanbod en aanvaarding (wilsovereenstemming)
-handelingsbekwaamheid 
-voorgeschreven vorm: zowel mondeling als schriftelijk als 
stilzwijgend.  
-de rechtshandeling mag niet in strijd zijn met de goede zeden/open-
bare orde en de wet 
-de verbintenissen die partijen op zich nemen, moeten bepaalbaar 
zijn (ondubbelzinnig voor beide partijen)
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…niet in strijd zijn met de goede zeden/open-
bare orde en de wet…

arrest van de Hoge Raad van 27 januari 1989, NJ 1989, 588 
(voetballer Geels). Met voetballer Geels, die van de voetbalclub PSV 
was overgestapt naar de voetbalclub NAC, was een zogenoemde 
handgeldafspraak gemaakt, inhoudende dat Geels ƒ 150.000 netto zou 
ontvangen. Dit bedrag zou in Zwitserland aan Geels ter hand worden 
gesteld. Vast was komen te staan dat de betreffende handgeldafspraak 
de strekking had de Belastingdienst bij de heffing van verschuldigde 
belasting en premies te misleiden, oftewel dat betreffend bedrag ad ƒ 
150.000 zwart geld was. Het handgeldbeding werd als strijdig met de 
goede zeden aangemerkt en was derhalve nietig. Tevens werd in deze 
vastgesteld dat het handgeldbeding een essentieel niet te splitsen 
onderdeel van de arbeidsovereenkomst uitmaakte, zodat de gehele 
arbeidsovereenkomst met voetballer Geels in strijd met de goede zeden 
was en dus nietig was…

39
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Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of 
onbepaalde tijd

40

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd => van 
rechtswege…

• Meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar 
hebben opgevolgd met een tussenpoos van niet meer dan 6 
maanden.

• Meer dan 1 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een 
periode van 24 maanden hebben overschreden (incl. tussenpoos)

• Soms geeft cao andere termijnen!
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Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

• Er is einddatum in het contract gegeven
• Er is geen einddatum, maar er is sprake van sprake van een 

project of er wordt bijvoorbeeld ingevallen i.v.m. een 
arbeidsongeschikte werknemer

• Er is geen opzegging nodig

• Wel uiterlijk 1 maand voor einde contractdatum 
aanzegverplichting

42
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Aanzegverplichting

• Moet minimaal 1 maand voor beëindigen van AOK 
schriftelijk worden medegedeeld

• De aanzegverplichting geldt niet voor 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd én zonder 
einddatum

• De aanzegverplichting geldt niet voor 
arbeidsovereenkomsten korter dan 6 maanden

• Niet nakoming of niet tijdige nakoming betekent een 
vergoeding aan werknemer van resp 1 maand of naar rato 

43

Enkele afwijkingen ketenbepaling
Aanvullend recht: (driekwartdwingend recht)
De 24 maandperiode en het aantal van 3 overeenkomsten kunnen afwijken, 
indien dat bij cao of een daartoe bevoegd bestuursorgaan is neergelegd:
24 maanden => ten hoogste 48 maanden
3 arbeidsovereenkomsten => ten hoogste 6 
arbeidsovereenkomsten
Indien er sprake is van:
• -een uitzendovereenkomst
• -bepaalde functies of functiegroepen dit vereisen
• -werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
Het artikel is niet van toepassing op:
• -Werknemers in een beroepsbegeleidende leerweg
• -Werknemers, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

44

Ketenbepaling

Voorbeeld:
Sam werkt als bedrijfsleider bij Hoogvlieger. Hij heeft de 
volgende arbeidsovereenkomsten met Hoogvlieger:
-1: van 01-07-2018   – 31-12-2018
-2: van 15-02-2019   – 31-03-2019
-3: van 18-04-2019   – 01-07-2019
-4: van 01-08-2019   – 01-09-2019
• Tussenpozen niet meer dan 6 maanden
• De 4e arbeidsovereenkomst is van rechtswege een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

45
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Casus

Administratiekantoor Van Beurden zoekt een nieuwe 
medewerker. Omdat Van Beurden recent aan een zieke 
medewerker 2 jaar het salaris heeft moeten doorbeta len, wil 
de directeur zeker weten dat de nieuwe medewerker g ezond 
is. Daarom maakt een medische keuring onderdeel uit  van de 
sollicitatieprocedure. Hiervan wordt melding gemaak t in de 
vacature.

46

Uitwerking

Vraag 2
Mag dit?
• a Ja, dit mag een werkgever in bepaalde gevallen eisen om 

een lager ziekteverzuimpercentage te realiseren.
• b Ja, want dit stond in de vacature aangegeven en dan mag 

dit.
• c Nee, voor de functie van een administratief medewerker is 

een aanstellingskeuring niet noodzakelijk.
• d Nee, dit mag een werkgever alleen eisen als de sollicitant 

daarmee instemt.

47

Casus

Op de vacature voor de parttime kracht solliciteert  Janny
(15 jaar). Esther sluit met haar een arbeidsovereen komst. 
Nadat Janny 4,5 week voor Esther gewerkt heeft, meld t de 
vader van Janny zich, die het niet eens is met de ba an van 
zijn dochter.
Kan de vader de arbeidsovereenkomst vernietigen? Motiveer 
uw antwoord.

48
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Casus

Justin werkt als oproepkracht gemiddeld 10 uur in de week 
bij een supermarkt. Op donderdag wordt hij gevraagd  om 2 
uur vakken te komen vullen, omdat een collega zich ziek 
heeft gemeld. 
Hoeveel uur krijgt Justin uitbetaald? 

49

Casus

Ina gaat werken voor Bjorn en sluit in dat kader me t hem 
een overeenkomst van opdracht af.
Wat is een gevolg van het afsluiten van deze overeenkomst van 
opdracht?

a er ontstaat een gezagsverhouding tussen Bjorn en Ina
b Bjorn is verplicht om Ina loon te betalen

c Ina zal diensten in rekening brengen bij Bjorn
d Ina zal een stoffelijk werk tot stand brengen voor Bjorn

50

De arbeidsovereenkomst:
Verplichtingen

51
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Inleiding: wederkerigheid van de  
arbeidsovereenkomst

• Loonverplichting werkgever
• Verplichting arbeid te verrichten werknemer
• Goed werkgeverschap (bijvoorbeeld scholing en zorgplicht)

• Goed werknemerschap (het opvolgen van redelijke
instructies)

52

Totstandkoming arbeidsovereenkomst
• Vormvrij mondeling of schriftelijk, stilzwijgend ook mogelijk 

(wettelijk vermoeden)

• Loon in geld maar ook in natura (verbod alcohol en gezondheid 
schadelijke middelen)  
Geen loon afgesproken? Gebruikelijk loon.
Fooien zijn geen loon! (Arrest Portier op fooien )

• Minimumloon en minimumvakantiebijslag 
• Besteding loon: geen gedwongen winkelnering (uitbetaling in 

tegoedbonnen) => anders heeft de werkgever ‘niet bevrijdend’ 
betaald…
Werknemer behoudt recht op dát loon en zal zijn recht moeten 
halen binnen 6 maanden na de dag dat ‘niet bevrijdend’ is betaald

53

Casus

Jansen bv heeft een sollicitatiegesprek met Piet. H et 
gesprek loopt rommelig en na 5 minuten wordt het ge sprek 
abrupt afgebroken. Een week later meldt Jansen bv d at de 
keuze niet op Piet is gevallen. Piet wil een klacht  indienen.
Tot wie moet hij zich in eerste instantie richten?
• a commissie gelijke behandeling

• b kantonrechter
• c Garage Jansen

• d Klachteninstantie NVP-sollicitatiecode

54
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Loonbetaling

• Gebruikelijk loon 
• Op tijd betalen (uiterlijk 3 dagen na afloop van het loontijdvak 

v.d. maand)
• Wettig betaalmiddel (chartaal / giraal) 

WML: meldt verplichting uitbetaling van loon uitsluitend giraal
• Verplichting loonspecificatie 
• Geen arbeid, geen loon 
• Verrekening: bv bij loonbeslag of pensioen

55

Geen arbeid, geen loon…?

• Uitzonderingen:
– oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever 

komt (in de risicosfeer vd werkgever…)
– staking (werkwillenden) => wild of georganiseerd…?
– schorsing

– arbeidsongeschiktheid
– verlof

56

Loonbetaling

• … de oorzaak ligt in de risicosfeer van de werkgever… => 
wél loon!

Staking: wilde staking en toch werkwillend zijn, maar geen 
arbeid kunnen verrichten => risicosfeer werkgever, dus loon 
of georganiseerde staking, geen loon (Schelde arresten…)
Ligt de oorzaak in de risicosfeer van de (werkwillende) 
werknemer of de werkgever?

• Schorsing => komt voor risico en rekening van de werkgever 
(bijvoorbeeld onderzoek diefstal)

57
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Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

• Werkgever => zorgdragen dat de werknemer naar behoren kan 
functioneren eventueel door middel van (extra) scholing 
(zorgplicht)

• Werknemer => hij kan een redelijk verzoek tot bepaalde 
werkzaamheden niet weigeren 
(bijv overwerk)

58

Goed werkgever/werknemerschap

• Goed werkgeverschap
– werkgever houdt bij nemen van besluiten rekening met 

belangen werknemer (zorgplicht)
– scholing

• Goed werknemerschap

– redelijk verzoek tot overwerk niet weigeren
– geheimhoudingsplicht

– geen concurrentie aandoen

59

Minimumloon 

• Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
– minimumloon
– Minimumjeugdloon (2019: t/m 21 jaar)

– vakantiebijslag: 8%

60



21

Aansprakelijkheid werknemer / werkgever 

Geen aansprakelijkheid van de werkgever bij opzet en/of 
bewuste roekeloosheid werknemer. 

Hoge eisen volgens jurisprudentie wil hiervan sprake zijn.

De veiligheidsverplichting ofwel zorgplicht van de werkgever 
en de werknemer die de verplichting moet nakomen.

61

Aansprakelijkheid

• Werkgever:
– zorgplicht
– aansprakelijk bij schade werknemer opgelopen in 

uitoefening functie
• Werknemer:

– alleen aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid

62

Casus

Piet Sampers is in dienst van assurantietussenpersoon Gelders en 
als zodanig belast met het afsluiten van particuliere inboedel-
verzekeringen. Uit hoofde van deze functie komt hij bij veel potentiële 
verzekeringnemers thuis. Op een dag moet Piet bij een nieuwe klant, 
de familie Jannes, zijn. Bij de inventarisatie van de inboedel blijkt dat 
de heer Jannes een zeer kostbare verzameling postzegels bezit. Piet, 
zelf een fervent filatelist, kan de postzegelverzameling, waarvan hij 
weet dat ze zich bevindt in de studeerkamer van meneer Jannes, 
maar niet vergeten. Op een zaterdagavond, als de familie Jannes van 
huis weg is, steelt Piet de postzegelverzameling. Piet is met succes 
aansprakelijk te stellen door de heer Jannes op grond van 
onrechtmatige daad. 
Kan de heer Jannes nu ook werkgever Gelders met suc ces 
aansprakelijk stellen ?

63
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Uitwerking

Ja. Had Piet de opdracht niet van zijn werkgever gekregen, dan 
had hij niet geweten dat de heer Jannes een kostbare 
postzegelverzameling bezat.
In casu kunnen we stellen dat werknemer Piet Sampers met behulp 
van aan zijn werk ontleende informatie (de informatie dat de heer 
Jannes een postzegelverzameling bezat, heeft hij verkregen, dankzij 
het feit dat hij in het kader van de inboedelverzekering een 
inventarisatie moest maken van alle bezittingen) de onrechtmatige 
daad (het stelen van de postzegelverzameling) pleegt. 
De conclusie moet hier dan ook zijn dat naast werkn emer Piet 
Sampers ook diens werkgever Gelders aansprakelijk ge steld 
kan worden door de heer Jannes voor de door hem gel eden 
schade. 

64

Loondoorbetaling

65

Algemene regel loondoorbetaling

• Geen arbeid => geen loon
• Uitzonderingen : (Wel loon!)

- bij oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de 
werkgever moet komen

- bij arbeidsongeschiktheid
- bij vakantie 
- bij calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof 

66
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Loondoorbetaling 

• Loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken 
arbeidsongeschiktheid (6 weken bij dienstverlening aan huis en 
AOW-ers)

• Na 4 weken volledige arbeidsgeschiktheid begint een nieuwe 
periode van 104 weken te lopen

• De eerste 52 weken: Minimaal 70% van het loon, maar minimaal 
het wettelijk minimumloon, daarna 70% zonder ondergrens

• Maximum: max. dagloon Sociale Verzekeringen tenzij 
arbeidsovereenkomst of cao anders bepalen

• Ook vakantiebijslag wordt opgebouwd
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Arbeidsongeschiktheid bij zwangerschap 

• Voor rekening van UWV => Ziektewetuitkering: vangnetfunctie.
• Zwangerschaps- en bevallingsverlof geeft recht op uitkering op 

grond van de Wazo (UWV betaalt)
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Arbeidsongeschiktheid 

• Vaststellen door de bedrijfsarts eventueel bijstand 
arbeidsdeskundige

• Werkgever en werknemer hebben recht deskundigenoordeel bij het 
UWV te vragen (niet kosteloos) 

• Werknemer en werkgever zijn niet gebonden aan deskundigenoordeel

• Deskundigenoordeel UWV ook mogelijk bij vraag of passend werk 
beschikbaar is dan wel of de werkgever voldoende re-integratie-
inspanningen uitvoert

• Soms geen recht op loondoorbetaling:
-Werkt niet mee aan herstel 
-Weigert passende arbeid 
-Werkt niet mee aan redelijke voorschriften 
-Werkt niet mee aan plan van aanpak

69
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Loonstop en opschorting loonbetaling: 
sancties aan werknemer

• Loonstop: werknemer weigert de passende arbeid uit te voeren 
• Opschorting loon: werknemer houdt zich niet aan de regels van 

de re-integratie (weigeren inlichtingen te verstrekken, niet 
houden aan controlevoorschriften) 

Werkgever moet werknemer wél vooraf (schriftelijk) waarschuwen 
i.v.m. loonstop of opschorting
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Loondoorbetaling bij vakantie 

• Wettelijk recht: minimaal 4 maal overeengekomen 
arbeidsduur per week: wettelijke vakantiedagen

• De andere vakantiedagen zijn bovenwettelijk (secundaire 
arbeidsvoorwaarden)

• Afkopen alleen toegestaan bij bovenwettelijke vakantiedagen 
en
bij einde dienstbetrekking ook de wettelijke vakantiedagen
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Opbouw vakantiedagen 

• Over de dagen, dat loon is verdiend én tijdens periode van 
loondoorbetaling wegens arbeidsongeschiktheid

• Ook tijdens kort- en langdurend zorgverlof, zwangerschaps- en 
bevallingsverlof, verlof in verband met adoptie of pleegkind

• Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie gelden deze dagen 
niet als zijnde opgenomen vakantiedagen

• Jeugdige werknemer bouwt ook tijdens onderricht 
vakantiedagen op

72
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Verval vakantiedagen en weigering

• Verval wettelijke vakantiedagen 6 maanden na 31 december van 
het voorafgaande kalenderjaar. 

Uitzondering 1 is als werknemer om medische redenen geen 
vakantiedagen kan opnemen.
Uitzondering 2 als bij overeenkomst hiervan ten gunste van 
werknemer is afgeweken. (bijv bij cao)

• Werkgever kán verlof weigeren… => binnen 2 weken na 
schriftelijk indienen verlof of (eventueel daarna indien er sprake is 
van een gewichtige reden )
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Opnemen vakantie

• Hoofdregel: werkgever moet werknemer in de gelegenheid 
stellen vakantiedagen op te nemen. 

• Minimaal twee weken of 2 maal een week

• Werknemer moet wensen kenbaar maken, tenzij 
arbeidsovereenkomst of cao. Geen bezwaar van werkgever 
binnen 2 weken na verzoek: de vakantie ligt vast. 

• Gewichtige reden werkgever vakantieregeling te wijzigen. 
Indien schade wordt geleden door de werknemer, is de schade 
voor de werkgever.
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Casus
De vierentwintigjarige Anita Graven is als secretaresse in dienst 
van Multiplan BV. Anita is een ontzettend fuifnummer en maakt 
zich daarnaast vaker schuldig aan overmatig drankgebruik. Op 
een bepaald moment stapt zij, na flink geborreld te hebben met 
vrienden, in een zwaar dronken toestand toch achter het stuur van 
haar auto om naar huis te rijden. Reeds na enkele honderden 
meters gaat het mis en rijdt Anita tegen de voorgevel van een huis 
aan. Anita belandt met gebroken ledematen in het ziekenhuis en 
kan voor haar werkgever Multiplan BV gedurende 5 maanden 
geen werkzaamheden verrichten. Anita wordt bovendien door de 
strafrechter veroordeeld wegens het rijden onder invloed. Heeft de 
werkgever de verplichting om het loon door te betalen?

75
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De arbeidsovereenkomst:
Bijzondere bedingen

76

Extra voorwaarden in arbeidsovereenkomst

• Boetebeding
• Concurrentiebeding
• Relatiebeding

• Aftroggelbeding
• Geheimhoudingsbeding
• Proeftijdbeding

77

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?

78
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Uitwerking 

• In principe had de uitzendkracht als werkgever het uitzendbureau
• De uitzendkracht gaat nu als werknemer bij deze werkgever 

werken (opvolgend werkgeverschap )
• Er mag geen nieuwe proeftijd worden bedongen, anders is deze 

bepaling nietig! (tenzij bij de werkgever andere werkzaamheden 
worden afgesproken…)
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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 anders vermeld)
2 jaar en langer => maximaal 2 maanden

- Wordt hiervan afgeweken? => dan nietig!
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Voorbeeld: proeftijdbeding 

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?

81
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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…
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Boetebeding

• Het boetebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen
• De bestemming moet bekend zijn en in principe niet ten 

gunste van de werkgever komen
• De boete mag niet hoger zijn dan een ½ dagloon (10%)

• Meer verdienen dan WML? => bestemming en hoogte mogen 
dan afwijken. Dit moet schriftelijk zijn bepaald
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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 )

84
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Casus

Robert treedt als productiemedewerker in dienst bij  
Meubelland bv. Hij verdient het minimumloon. In de 
schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgenomen dat,  
wanneer Robert binnen 1 week 3 keer te laat komt, h ij een 
boete moet betalen van 
€ 1.000,--. In de zesde week komt Robert inderdaad 4  keer 
te laat op zijn werk.
Mag Meubelland bv aanspraak maken op betaling van de 
€ 1.000,--?

85

Casus

Marie begint als administratief medewerker bij Meub elland 
bv op basis van een mondelinge arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd, voor de duur van 10 maanden. De  
werkgever heeft in de gesprekken een proeftijd bedo ngen 
van 1 maand. Binnen de proeftijd wil Meubelland bv de 
arbeidsovereenkomst met Marie opzeggen.
Mag Meubelland bv het contract met Marie in de proeftijd 
opzeggen? Motiveer uw antwoord.
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Casus

Jeroen is interim manager. Om de groei van Meubella nd bv 
in goede banen te leiden wordt Jeroen gevraagd of h ij 28 
uur per week voor een periode van 6 maanden, wil 
meewerken aan een opgezet verandertraject. Meubella nd 
bv wil in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebe ding 
opnemen.
Mag Meubelland bv een concurrentiebeding in de 
arbeidsovereenkomst opnemen? Motiveer uw antwoord.

87
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Casus

Op de vacature voor de parttime kracht solliciteert  Sofia. 
Zij is 16 jaar. Esther biedt haar een arbeidsoveree nkomst 
voor onbepaalde tijd aan en neemt daarin een 
concurrentiebeding op.
Is dit concurrentiebeding geldig? Motiveer uw antwoord.
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Casus

Voor de administratieve functie heeft Daniëlle 
gesolliciteerd. Esther biedt Daniëlle een 
arbeidsovereenkomst voor de duur van een half jaar aan 
met een proeftijd van één maand.
Mag dit? Motiveer uw antwoord.
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Casus
Jan Been is op 1 mei 2019 voor onbepaalde tijd in dienst getreden als 
slagersknecht bij slager Erik Vriesema. Conform afspraak gelden de 
eerste 2 maanden als proeftijd. Vanaf 20 mei 2019 is de slagerij van 
Vriesema voor 2 weken gesloten in verband met vakantie en een 
verbouwing. Gedurende die 2 weken hoeft Jan Been niet te komen 
werken. Jan Been en Erik Vriesema spreken af dat de 
arbeidsovereenkomst derhalve met 2 weken wordt opgeschort. 
Op 4 juli 2019 deelt Erik Vriesema aan Jan Been mede dat deze daags 
daarna niet meer hoeft terug te komen, daar hij niet tevreden is over zijn 
functioneren. 
Erik Vriesema stelt zich op het standpunt dat hij Jan Been in de proeftijd 
heeft ontslagen. Door het opschorten van de arbeidsovereenkomst is ook 
de proeftijd met 2 weken opgeschort. Jan Been is van mening dat 
Vriesema hem heeft ontslagen na afloop van de proeftijd. Wie heeft gelijk?

90



31

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Casus 1 
Johan Plaat is voor Gompi-Pers BV tegen betaling werkzaam 
als bezorger van tijdschriften en maandbladen. Tussen Johan 
en Gompi-Pers BV is overeengekomen dat Johan in de 
gevallen dat hij verhinderd is, een ander mag inschakelen om 
de tijdschriften en maandbladen te bezorgen.

Uitwerking casus 1 
HR 13 december 1957, NJ 1958, 35 (Zwarthoofd/Parool).

Indien we nu naar casus 1 hiervoor kijken, dan moeten we tot de conclusie 
komen dat in deze casus geen sprake is van een arbeidsovereenkomst . 
Immers, overeengekomen is dat Johan Plaat de werkzaamheden niet zelf 
hoeft te verrichten; indien hij om wat voor reden dan ook niet in staat is de 
tijdschriften en maandbladen zelf te bezorgen, kan hij dit een ander laten 
doen. In een geval als dit waarin sprake is van de bezorging van kranten, 
tijdschriften, maandbladen enzovoort, zal het de wederpartij van Johan Plaat 
niet veel uitmaken wie de kranten enzovoort bij de mensen bezorgt, als het 
maar gebeurt. Degene die een dergelijk contract heeft gesloten, kan aan de op 
hem uit het contract voortvloeiende verbintenis voldoen door de 
werkzaamheden zelf te verrichten, doch kan ook hieraan voldoen door 
anderen de werkzaamheden te laten verrichten => geen persoonlijke arbeid

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Casus 2 
Hilde Kneep, die een driejarige opleiding volgt tot sportmasseur, sluit 
een contract met Carl Schols, h.o.d.n. sportschool Trimfit, voor de 
duur van een half jaar en voor 30 uur per week. Zij ontvangt hiervoor 
aan het einde van de maand telkens een bepaald bedrag van 
Schols. Hilde dient gedurende de opleiding minimaal 32 weken 
stage te lopen en in dit kader heeft ze het contract gesloten met Carl 
Schols. Hilde woont op vrijdagmiddag de wekelijkse 
stafvergaderingen bij en loopt verder diensten mee met de 
aanwezige sportmasseurs, dit met het doel om zo haar eigen kennis 
en ervaring uit te breiden. 
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Uitwerking casus 2 
(HR 29 oktober 1982, NJ 1983, 230 (Hesseling/Stichting 

Ombudsman)) 
• Indien we nu kijken naar casus 2 waarin Hilde Kneep (stagiair) in het 

kader van de door haar gevolgde opleiding een overeenkomst heeft 
gesloten met Carl Schols, dan kunnen we stellen dat hier geen sprake is 
van een arbeidsovereenkomst. 
Hilde heeft de betreffende overeenkomst gesloten in het kader van de 
opleiding die ze volgt en ze loopt de diensten mee met de sportmasseurs 
en woont de vergaderingen bij met het doel zelf praktische kennis en 
ervaring op te doen. Of:
Indien een persoon in het kader van een opleiding voor een ander 
werkzaamheden verricht en indien het de bedoeling van partijen is dat het 
verrichten van die werkzaamheden overwegend gericht is op het 
uitbreiden van eigen kennis en ervaring van degene die de 
werkzaamheden verricht, dan is geen sprake van een 
arbeidsovereenkomst. 

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Casus 3 
De plaatselijke voetbalvereniging Amicitas in Sittard speelt één maal 
in de 14 dagen een thuiswedstrijd. Tijdens deze thuiswedstrijden 
treedt de heer Van Leer op als kaartjesverkoper/controleur. De heer 
Van Leer, die per thuiswedstrijd minimaal 3 uur werkzaamheden 
verricht voor de voetbalvereniging, ontvangt hiervoor per keer € 5, 
welk bedrag door de voetbalvereniging aan hem wordt uitgekeerd als 
vergoeding voor de gemaakte reiskosten. Van Leer, die zelf ook 
woonachtig is in Sittard, komt met de auto naar het terrein van de 
voetbalvereniging.

Uitwerking casus 3

• N.a.v. casus 3 zouden we willen aannemen dat er geen 
arbeidsovereenkomst bestaat tussen de voetbalvereniging 
Amicitas en de heer Van Leer. Van Leer verricht weliswaar 
werkzaamheden voor de voetbalvereniging, maar hij ontvangt 
hiervoor geen tegenprestatie van diezelfde vereniging. Per 
keer ontvangt Van Leer slechts een bedrag van € 5 als 
vergoeding voor de reiskosten die hij heeft (Van Leer maakt 
gebruik van de auto als hij naar het voetbalterrein komt). 
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Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Casus 4 
Kees Vreeswijk studeert aan de hogere hotelschool met het 
doel in de toekomst zelf een eetcafé te exploiteren. Vier 
avonden in de week verricht Kees als ober werkzaamheden in 
een bruin café. De eigenaar van het café en Kees zijn 
overeengekomen dat Kees geen loon geniet, maar de fooien 
die door cafégasten, overigens rijkelijk, worden gegeven, mag 
behouden. 

Uitwerking casus 4

• Een fooi is niet aan te merken als een tegenprestatie van de 
werkgever aan de werknemer voor door deze laatste 
verrichte werkzaamheden; de werkgever staat hier buiten. 

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

• Casus 5
Karel Trip was als ponstypist werkzaam voor een 
ziekenfondsinstelling. (Een ziekenfondsinstelling was voor de 
invoering van het nieuwe zorgstelsel op 1 januari 2006 een 
ingevolge de Ziekenfondswet opererende instelling die 
verzekering van ziektekosten verzorgde voor degenen die 
conform de Ziekenfondswet verplicht verzekerd waren). Hij 
verrichtte zijn werkzaamheden thuis. Overeengekomen was dat 
Karel per dag minimaal 1.500 ponskaarten diende te typen en dat 
duidelijke instructies door de ziekenfondsinstelling werden 
gegeven. De indeling van het werk en van de werkuren was aan 
Karel zelf overgelaten. 



34

Uitwerking casus 5
HR 17 november 1978, NJ 1979, 140 (Thuis-ponstypiste). 

• We kunnen op grond van de gegeven omstandigheden stellen dat 
tussen Karel Trip en de ziekenfondsinstelling een 
gezagsverhouding bestaat en daarmee dus (indien ook aan de 
andere vereisten is voldaan) ook een arbeidsovereenkomst. Voor 
het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding wordt deze 
vrijheid van het zelf indelen van het werk en het zelf bepalen van 
de werkuren echter niet doorslaggevend geacht voor het niet 
bestaan van een gezagsverhouding. 

Er wordt dan nog steeds voldaan aan de 
ondergeschiktheidsvereiste.

• Einde deel 1 Arbeidsrecht

101
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Les 2: 
Arbeidsovereenkomstenrecht
Ontslagrecht

Einde van de arbeidsovereenkomst => 
7:667 BW
Een inleiding (hfd 4 KG)

103
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1. Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd 

• De arbeidsovereenkomst eindigt door verstrijken van de tijd 
=> overeenkomst voor bepaalde tijd

• Hierbij geldt de aanzegverplichting

a. over het al dan niet voortzetten van de 
arbeidsovereenkomst
b. en bij voortzetting, onder welke voorwaarden

• schriftelijk berichten uiterlijk een maand vóór beëindiging
• tussentijds opzeggen kan alleen mits schriftelijk 

overeengekomen !

105
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Overeenkomst voor bepaalde tijd: 
Aanzegverplichting

• Schriftelijk
• Uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt
• Niet aanzeggen? => vergoeding op 1 maandsalaris of indien te 

laat het salaris naar rato
• Het recht op een vergoeding vervalt na 3 maanden …
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Tussentijds opzeggen van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

• In principe niet mogelijk, tenzij dit bij overeenkomst is 
overeengekomen

• Toch tussentijds opzeggen (niet overeengekomen) 
betekent: 

-een ontslagvergunning aanvragen bij UWV of 
-de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de 
kantonrechter
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Tussentijdse opzegging bepaalde tijd 
overeenkomsten (zie ook kg 2.6)

• Werkgever moet ontslagvergunning UWV (4.3)  hebben
• Zo nee: ontbinding door kantonrechter op verzoek werknemer bij 

ernstig verwijtbaar handelen werkgever: gevolg: billijke 
vergoeding

• Ontbinding op verzoek werkgever:
-er met sprake zijn van een redelijke grond zie kg 4.6.2
-herplaatsing is niet mogelijk of ligt niet in de rede
-herscholing is niet mogelijk of ligt niet in de rede

108
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Redelijke grond: ontbinding door rechter

• Weigering ontslagvergunning UWV vanwege economische 
redenen of langer dan 2 jaar arbeidsongeschiktheid

• Frequent ziekteverzuim met deskundigenoordeel UWV
• Disfunctioneren => voldoende actie werkgever
• Verwijtbaar handelen (of nalaten)

• Verstoorde arbeidsrelatie
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2. Einde v.d . arbeidsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden

• Buitenrechtelijk
• Schriftelijke overeenkomst (vaststellingsovereenkomst) meestal

op initiatief werkgever (belang WW-uitkering)
• Er is voor beide partijen sprake van een wilsovereenkomst 

(stellig en ondubbelzinnig) 
=> Zorgvuldigheidsbeginsel werkgever

• Werknemer heeft 14 dagen bedenktijd opgenomen in de vso 
(eventueel ontbinden door werknemer)

• Geen melding in vso? Dan geldt een termijn van 3 weken
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3. Opzegging door werknemer 
(kg 4.7.8.1)

• Tegen het einde van maand tenzij anders aangegeven in 
cao 

• Opzegtermijn in acht nemen: wettelijk 
1 maand voor werknemer

• Is in een cao een andere termijn vastgelegd, bijvoorbeeld 3 
maanden, dan geldt minimaal een dubbele opzegtermijn 
voor de werkgever

111
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4. Van rechtswege eindigen: 
Overlijden (4.9)

• Overlijden werkgever: 
arbeidsovereenkomst blijft in stand. De nabestaanden kunnen 
wel de arbeidscontracten opzeggen…

• Overlijden werknemer:
arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege
– uitkering aan nagelaten betrekkingen (erven) minimaal het 

loon over een maand
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5. Einde arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

• Beëindiging met wederzijds goedvinden
• Opzegging door werknemer 
• Einde door overlijden werknemer (4.9.1) of werkgever 

(4.9.3)
• Opzegging door werkgever

• Ontbinding door kantonrechter
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Jurisprudentie

• Werknemer neemt zelf ontslag (mondeling)
• UWV weigert WW-uitkering, geen reden tot ontslag 

werknemer
• Werknemer geeft aan dat werkgever al 10 maanden geen loon 

heeft betaald
• Wat beslist de rechter?

114
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Opzegging door de werkgever

115

Opzegging door werkgever: 
ontbinding door kantonrechter

116

Ontbinding door kantonrechter

• Er is een redelijke grond: zorgplicht werkgever
• Herplaatsing door werkgever binnen redelijke termijn is niet 

mogelijk 
• Omscholing naar andere passende functie is niet mogelijk
• Herplaatsing is niet mogelijk, omdat het niet in de rede ligt 

(er is sprake van verwijtbaar handelen of nalaten door de 
werknemer)

117
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Wat zijn ‘ redelijke gronden ’ (ontbinding door 
rechter)?

• Vervallen van arbeidsplaatsen
• Door ziekte werknemer van minimaal 104 weken en nog 26 

weken voortduren
• Het regelmatig niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid 

wegens ziekte of gebreken van de werknemer (zorgplicht 
werkgever!!!)

• Herhaaldelijk verzoek werkgever de bedongen arbeid in 
functioneren te verbeteren

• Verwijtbaar handelen door werknemer
• Werkweigering

• Een verstoorde arbeidsverhouding

118
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Opzegging door werkgever: 
ontslagvergunning  
door     UWV

Opzegging door werkgever: ontslagvergunning  
door UWV (kg 4.7.1.3 en 4.7.1.4)

Opzegging door de werkgever met ontslagvergunning UWV :
a. bij bedrijfseconomische redenen of 
beëindiging bedrijfsactiviteiten
b. bij langdurige arbeidsongeschiktheid 
(ná 104 weken arbeidsongeschiktheid én er treedt 
de komende 26 weken geen herstel op)

120
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Geen ontslagvergunning UWV nodig…

Uitzonderingen (kg 4.7.1.1)
• werknemer die geestelijk ambt bekleedt
• werknemer die doorgaans op minder dan 4 dagen per week 

huishoudelijke diensten in huishouding natuurlijk persoon 
verrichten

• werknemer tijdens proeftijd
• bestuurder nv of bv
• werknemer die AOW-leeftijd bereikt
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Procedure ontslagvergunning bij UWV

• Werkgever stuurt aanvraag naar UWV
• UWV toetst aanvraag (compleet?)
• Werknemer kan verweer indienen (hoor en wederhoor)

• Werknemer wordt evt. gehoord (redelijke termijn)
• UWV neemt besluit, evt. na horen van ontslagadviescommissie

• Werkgever moet ontslagvergunning binnen 4 weken uitvoeren 
na dagtekening van de vergunning
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Opzegtermijnen: werkgever

• Opzegtermijnen werkgever
< 5 jaar dienstverband => 1 maand
5 – 10 jaar dienstverband => 2 maanden
10 – 15 jaar dienstverband => 3 maanden
> 15 jaar => 4 maanden

• Verkorting opzegtermijn met duur procedure (verkrijgen van 
een ontslagvergunning door UWV, maar minimaal 1 
maand )
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Geen ontbinding arbeidsovereenkomst door de 
kantonrechter 

• Er geldt een opzegverbod ( zie later…)
• De werkgever heeft geen goede grond (redelijke grond) om de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden (zie later…)
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Casus

Carl Meels treedt op 1 augustus 1998 als magazijnknecht in dienst 
van Machinefabriek Traco BV. De dag daarvoor, op 31 juli 1998 is 
Carl achtentwintig jaar geworden. Het gaat Machinefabriek Traco BV 
jarenlang voor de wind, maar in 2019 eist de economische recessie 
ook daar zijn tol. Machinefabriek Traco BV ziet zich genoodzaakt op 
grond van economische omstandigheden toestemming te vragen aan 
het UWV de arbeidsovereenkomsten met enkele werknemers, 
waaronder die met Carl Meels, op te zeggen. Op 13 augustus 2019 
geeft het UWV toestemming de arbeidsovereenkomst met Carl 
Meels op te zeggen. Welke opzegtermijn dient Machinefabriek Traco
BV in het geval van Carl Meels in acht te nemen, ervan uitgaande 
dat hieromtrent in de arbeidsovereenkomst niets is opgenomen en er 
ook geen cao van toepassing is, waarin specifieke regelingen 
omtrent opzegtermijnen zijn opgenomen?
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Casus

Carry Veen is sinds 1 juni 2006 (hij was toen 22 jaar) in dienst van Kees 
Mans als inkoper. In het schriftelijke arbeidscontract is voor de 
werkgever een opzegtermijn van twee maanden opgenomen. Daartoe 
gedwongen door economische omstandigheden, vraagt Kees op 12 juli 
2019 toestemming aan het UWV de arbeidsovereenkomst met Carry op 
te zeggen. De toestemming wordt op 10 augustus 2019 gegeven. 
Welke opzegtermijn dient door werkgever Kees Mans in acht genomen 
te worden? 
Wat kan Carry doen, indien de werkgever zich niet aan de wettelijke 
termijn houdt?
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Door de werkgever 
gegeven

ontslag
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Ontslag op staande voet (kg 4.8) 

Dringende redenen (diefstal, mishandeling, bedreigen, 
roekeloosheid, schenden van geheimhoudingsplicht, werkweigering)

Hoe moet ontslag op staande voet worden gegeven?
=> Onverwijld (direct) opzeggen
=> Dringende reden gelijktijdig meedelen
=> Opzeggen op staande voet kan zowel door werkgever

als door werknemer
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Casus
Op maandagmorgen 10 augustus 2019 gebruikt Cees Bloemen, als 
metselaar in dienst van Aart-Jan Willems, lichamelijk geweld jegens zijn 
werkgever, nadat deze geweigerd heeft hem voor de dag daarna een 
verlofdag te geven. Aart-Jan belt direct na het voorval zijn advocaat, die 
echter twee dagen naar een congres blijkt te zijn. Op woensdag 12 
augustus 2019  belt de advocaat Aart-Jan terug. Deze laatste doet dan 
verslag van hetgeen op maandagmorgen is voorgevallen met Cees 
Bloemen. De advocaat van Aart-Jan adviseert Cees op staande voet te 
ontslaan. Cees Bloemen wordt direct na het telefoongesprek tussen Aart-
Jan en diens advocaat bij zijn werkgever geroepen en krijgt dan te horen 
dat hij op staande voet wordt ontslagen wegens hetgeen zich op 
maandagmorgen heeft voorgedaan. Is volgens u hier sprake van 
‘onverwijld opzeggen onder gelijktijdige mededeling’ van de dringende 
reden aan de werknemer?
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Transitievergoeding (1) (4.7.13 ev)

• Recht op vergoeding: iedere ontslagen werknemer die 24 
maanden of langer in dienst

• Over eerste 10 jaar 1/6 van het vastgestelde loon per maand voor 
iedere 6 maanden duur arbeidsovereenkomst

• Over de volgende jaren (>10 jaar) ¼ van het vastgestelde loon per 
maand voor iedere 6 maanden duur arbeidsovereenkomst

131

Transitievergoeding (2)
Maximumvergoeding € 81.000,-- of indien een hoger jaarloon, het 
hogere jaarloon.

Werkgever mag in mindering brengen: 
a. kosten maatregelen bij einde arbeidsovereenkomst ter voorkoming 
werkloosheid of bekorten periode werkloosheid (bijv. outplacement)
b. scholingskosten gericht op bredere inzetbaarheid werknemer 
(schriftelijk vooraf overeenkomen)
Soms geen vergoeding verschuldigd

a. < 18 jaar en een gemiddelde arbeidsomvang p/week van 
niet meer dan 12 uur

b. AOW-gerechtigd worden/ pensioengerechtigden
c. ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
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Voorbeeld 1

Nathalie (34) heeft een inkomen van € 3.600 en recht op 8% 
vakantiebijslag per maand. Ze was 14 jaar in dienst en werd ontslagen:

10 jaar x 1/6 (per half jaar) = 20 x 1/6
20 x 1/6 x (3.600 * 108/100) 3.888 12.960
daarna 4 jaar ¼ maandsalaris per halfjaar
8 x ¼ x 3.888 7.776
Totaal 20.736
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Casus

Aniek ontvangt een WW-uitkering en wordt zwanger.
Tot welke instantie moet Aniek zich wenden voor de aanvraag 
van een zwangerschapsuitkering in het kader van de Wet 
arbeid en zorg (WAZO)?

• a Belastingdienst
• b UWV

• c SVB
• d Gemeente
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Casus
Werkgever Wendels bv heeft een klein bedrijf. Door economische 
omstandigheden ziet het bedrijf zich genoodzaakt om  van enkele 
werknemers afscheid te nemen. Het betreft:
- Kristel, 30 jaar, is sinds een maand in dienst en zit nog in haar 
proeftijd van 2 maanden. Kristel is al ruim drie weken ziek.
- Ralph, 32 jaar, heeft al 5 keer een waarschuwing gehad voor 
dronkenschap op het werk.

• Hoe kan Wendels bv de arbeidsovereenkomst met Kristel
beëindigen? Motiveer uw antwoord. 

• Hoe kan de arbeidsovereenkomst, zonder tussenkomst van UWV 
dan wel de rechter, beëindigd worden tussen Wendels bv en Ralph? 
Welke vereisten gelden hiervoor?
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Uitwerking

a.Wendels bv kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke 
ingang opzeggen, omdat Kristel nog in haar proeftijd zit. Dat 
Kristel ziek is, maakt in dit geval niet uit.

b.Wendels bv kan Ralph een ontslag op staande voet geven. 
Vereisten hiervoor zijn dat er een dringende reden 
(dronkenschap) is en dat de arbeidsovereenkomst 
onverwijld opgezegd wordt onder gelijktijdige mededeling 
van de reden.
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Vervolg casus
- Desiree, 49 jaar en reeds 15 jaar in dienst bij Wendels bv. Desiree 
ontvangt een bruto maandloon van € 4.500,--

- Wilbert, 22 jaar, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd, te weten 6 maanden.

Desiree heeft recht op een transitievergoeding.
• 1 Hoe hoog is de transitievergoeding waar Desiree r echt op 

heeft? Geef ook de berekening.
Wendels bv komt in het geval van Wilbert de  
aanzegplicht niet na.

• 2 Wat is het gevolg voor Wendels bv van het niet na komen 
van de aanzegplicht?
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Uitwerking
1 Eerste 120 maanden :

Over de eerste 120 maanden (10 jaar) van de arbeidsovereenkomst is de transitievergoeding gelijk aan een zesde (1/6) van het 
loon per maand voor elke periode van 6 maanden (half jaar) dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Over de eerste 10 jaar bedraagt de transitievergoeding:

1/6 van € 4.500,00 = € 750,00 per half jaar.

€ 750,00 x 2 = € 1.500,00 per jaar.

€ 1.500,00 x 10 = € 15.000,00 over 10 jaar (120 maanden)

Restant 60 maanden
De transitievergoeding is gelijk aan een kwart (¼) van het loon per maand voor elke daaropvolgende periode van zes maanden. 
In casu is Desiree vijftien jaar in dienst, de resterende periode is derhalve vijf maal twaalf maanden is zestig maanden.

Over de resterende vijf jaar bedraagt de transitievergoeding:

¼ van € 4.500,00 = € 1.125,00

€ 1.125,00 x 2 = € 2.250,00 per jaar.

€ 2.250,00 x 5 = € 11.250,00 over 5 jaar (60 maanden)

• Totaal transitievergoeding

De totale transitievergoeding bedraagt: 
€ 15.000,00 + € 11.250,00 = € 26.250,00. x 1,08 = 28.350
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Uitwerking 2

• 2 Bij het niet nakomen van de aanzegplicht is de werkgever 
aan de werknemer een aanzegboete verschuldigd, gelijk 
aan één maandsalaris.
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Opzegverboden

140

Bijzondere opzegverboden: soorten

• tijdens ziekte (104 weken)
• bij zwangerschap en bevallingsverlof tot 6 weken na beëindiging 

bevallingsverlof
• wegens verzoek om WAZO-verlof (ouderschapsverlof)
• voor bepaalde functies

– OR/voorbereidingscommissie
– deskundige werknemer volgens de Arbowet

– lid Pensoenfonds
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Bijzondere opzegverboden (4.7.3)

• Opzegging is vernietigbaar  => in strijd met…
• Werknemer kan bij kantonrechter verzoekschrift indienen voor 

vernietiging (vernietigbaar) of een billijke vergoeding eisen
• Verzoekschrift binnen 2 maanden indienen bij kantonrechter
• Als vernietiging: verplichtingen blijven bestaan
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Bijzonder opzegverbod niet van 
toepassing

• Opzegging tijdens de proeftijd
• Opzegging op grond van dringende redenen => 

kantonrechter
• Opzegging door curator bij faillissement
• Opzegging wegens bereiken pensioenleeftijd

Als een werknemer het niet eens is met dit bijzondere 
opzegverbod => binnen 2 maanden
naar kantonrechter
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Vervolg casus

- Kim, 23 jaar, 2 maanden zwanger, is onvriendelijk tegen klanten. 
Wendels bv ontslaat Kim en houdt geen rekening met haar 
zwangerschap en overtreedt hiermee het opzegverbod 
tijdens zwangerschap.
Op welke manier en binnen welke termijn moet Kim haar ontslag 
aanvechten, nu Wendels bv onterecht heeft opgezegd terwijl er 
een opzegverbod van toepassing was?
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Casus

Tonny Boon is sinds 1 mei 2017 in dienst van Marketing Opal BV 
als kantinebeheerder. Op 28 augustus 2019 ontvangt Tonny een 
aangetekend schrijven van de directie van Marketing Opal BV, 
waarin haar wordt medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst met 
haar per 1 oktober 2019 wordt opgezegd. Tonny heeft in het 
verleden wel verschillende gesprekken gehad met de directie, daar 
sommige kantinemedewerkers hadden geklaagd over de wijze 
waarop Tonny hen bejegende, maar de betreffende ontslagbrief 
verrast Tonny volledig. 
Tonny komt daags nadat zij de ontslagbrief heeft ontvangen c.q. 
nadat de arbeidsovereenkomst met haar is opgezegd, bij u voor 
advies. Ze deelt u mede dat ze het niet eens is met de opzegging. 
Wat deelt u haar in dezen mede? 
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Uitwerking

De opzegging door de werkgever van Tonny is niet rechtsgeldig, 
nu zij hiermee niet schriftelijk heeft ingestemd. Anders gezegd: de 
arbeidsovereenkomst tussen Marketing Opal B.V. en Tonny is niet 
geëindigd door de opzegging. Wil Marketing Opal B.V. de 
arbeidsovereenkomst met Tonny beëindigen, dan zal zij de 
kantonrechter moeten verzoeken de arbeidsovereenkomst met 
Tonny te ontbinden.
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Casus

Watco B.V. zegt de arbeidsovereenkomst met Willem Kroes op 
wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Willem is het hier 
niet mee eens en stemt niet schriftelijk in met het ontslag. 
a. Welke weg kan werkgever Watco B.V. nu volgen om 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Willem te 
bewerkstelligen?

147



50

Uitwerking

Watco B.V. kan nu toestemming vragen aan het UWV de 
arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.

148

Vervolg casus

b. Gesteld dat de door u bij a aangegeven te volgen weg ook 
niet tot het voor Watco B.V. gewenste resultaat leidt. Staat er 
dan nog een mogelijkheid open voor Watco B.V. om uiteindelijk 
toch nog tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te 
komen? 
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Uitwerking

b. Watco B.V. kan zich nu tot de kantonrechter wenden met het 
verzoek om de arbeidsovereenkomst met Willem Kroes te 
ontbinden, nu het UWV geen toestemming heeft gegeven de 
arbeidsovereenkomst met Willem op te zeggen wegens 
economische omstandigheden. 
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Casus
Willem Paaltjes is sinds 1 april 2009 als onderhoudsmonteur in 
dienst bij de machinefabriek Gelissen BV. Sinds 1 januari 2019 
maakt Willem deel uit van de ondernemingsraad. Op 15 mei 2019 
wordt een collega-onderhoudsmonteur van Willem, Jan Knol, 
aangesteld als leidinggevende over de vijfentwintig 
onderhoudsmonteurs die bij Gelissen BV werken. Willem heeft het 
nooit goed kunnen vinden met deze Jan Knol en nu 
laatstgenoemde als leidinggevende is aangesteld over Willem, 
wordt de relatie tussen beiden alleen maar slechter. Op aanraden 
van Jan Knol, zegt de directie van Gelissen BV bij aangetekend 
schrijven de arbeidsovereenkomst met Willem Paaltjes op per 1 
oktober 2019. 
Is deze opzegging geldig?
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Uitwerking

Deze opzegging is allereerst niet geldig, omdat werknemer Willem 
Paaltjes niet schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging. 
Daarnaast is hier sprake van een bijzonder opzegverbod: Een 
werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen met een 
werknemer die lid is van een ondernemingsraad. 

Wil werkgever Gelissen B.V. de arbeidsovereenkomst met 
werknemer Willem Paaltjes rechtsgeldig beëindigen, dan dient hij 
de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te 
ontbinden. 
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Collectieve arbeidsovereenkomsten

• Een cao is een schriftelijke overeenkomst tussen 1 of meer 
werkgevers(organisaties) en 1 of meer 
werknemers(organisaties)
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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
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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…
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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.
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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.
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Cao: diagonale bepalingen

Voorbeeld:

Clausules betreffende de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de ondernemingsraad
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Schema

160

Wet arbeid en zorg
(let op wijzigingen 3.8. Kleine gids arbeidsrecht)

161

Wettelijke verlofvormen

• Zwangerschapsverlof
• Bevallingsverlof
• Kraamverlof

• Adoptieverlof
• Pleegzorgverlof

• Ouderschapsverlof
• Kort en lang zorgverlof
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Zwangerschapsverlof (3.8.2.)

• Vanaf 6 weken tot uiterst 4 weken voor vermoedelijke 
bevallingsdatum (bij meerling: 10 tot uiterst 8 weken)

• Bij latere bevalling, verlof duurt langer
• Totaal tenminste 16 weken verlof
• Bij eerdere bevalling, bevallingsverlof verlengd

• 100% dagloon, max: maximumdagloon
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Wie?
• Iedere vrouwelijke werknemer met een 

arbeidsovereenkomst naar privaat- of publiekrecht
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Bevallingsverlof

• Bevallingsverlof kan worden opgedeeld over een periode 
van 30 weken

• Uiterlijk binnen 3 weken nadat het bevallingsverlof is 
ingegaan => verzoek aan werkgever

• Werkgever beslist op verzoek binnen 2 weken
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Bevallingsverlof

• Overgang bevallingsverlof bij overlijden
• Partner (werknemer) van de overleden werknemer heeft 

recht op resterende bevallingsverlof met behoud van loon
• Verrekening van  doorbetaald loon door werkgever wordt 

verrekend met UWV
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Kraamverlof

• Ook wel: partnerverlof/vaderschapsverlof
• 2 dagen betaald kraamverlof wanneer de vrouw of partner 

is bevallen
• daarna ook nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. (te 

verrekenen met later op te nemen ouderschapsverlof)
• In cao kunnen afwijkende regels staan

• het kraamverlof wordt opgenomen binnen 4 weken na de 
bevalling. 
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Adoptieverlof en pleegzorgverlof 

Minstens 3 weken voordat werknemer adoptie- of pleegzorgverlof 
wilt laten ingaan bij de werkgever. 
2 manieren van verlof opnemen:
• maximaal 4 weken aaneengesloten binnen 26 weken;

• 4 weken verspreid over 26 weken.
werkgever mag in principe niet weigeren om het verlof verspreid 
op te nemen. Dit mag alleen als het bedrijf hierdoor ernstig in de 
problemen komt. (zwaarwegend bedrijfsbelang)
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Adoptieverlof en pleegzorgverlof : uitkering

• Werkgever vraagt namens werknemer uitkering aan bij 
UWV;

• Er bestaat verder geen recht op loonuitbetaling door 
werkgever
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Calamiteitenverlof (3.8.9)

• Kortdurend verlof bij calamiteiten met behoud van loon
• Recht ontstaat :
bij zeer persoonlijke omstandigheden (bevalling echtgenote, 
geregistreerde partner of samenwonende partner) overlijden en 
de uitvaart van een van de huisgenoten of een bloed- of 
aanverwant in de rechte lijn en in de tweede graad in de zijlijn.
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Calamiteitenverlof: voorbeelden

Voorbeelden van omstandigheden waarin u recht heeft op 
verlof:
• u moet uw kind van school halen dat opeens ziek is 

geworden;
• uw partner moet bevallen;
• uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een 

loodgieter regelen;
• een direct familielid overlijdt. Het familielid is een 

bloedverwant van u, uw echtgenoot of uw geregistreerd 
partner in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;

• u kunt alleen onder werktijd stemmen;
• u moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of u 

moet iemand uit uw naaste omgeving naar de dokter 
begeleiden.
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Calamiteitenverlof

- Verlof melden bij werkgever
- Toetsing door werkgever is toegestaan
- Een redelijk verzoek mag de werkgever niet weigeren

- Er kunnen andere afspraken (ook ten na dele van de 
werknemer)  in cao worden gemaakt
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Kortdurend zorgverlof (3.8.15.)

• Maximaal 2 keer de arbeidsduur per week per jaar met 
behoud van loon

• Noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van in de wet 
genoemde personen

• Recht op behoud van 70% van het loon. Let op cao kan een 
hoger percentage noemen

• Per juli 2015 ook 2e graad en anderen in sociale omgeving
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Langdurend zorgverlof (3.8.20) 

• Bij verzorging van langdurige ziekte of gebrek van een van de 
naasten. Ook bij hulpbehoevendheid of ziekte mogelijk.

• Geen behoud van loon
• Maximaal 6 maal de wekelijkse arbeidsduur per periode van 12 

maanden
• Per juli 2015 ook 2e graad en anderen in sociale omgeving

• Werkgever kan weigeren i.v.m. zwaarwegend dienstbelang… 
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Ouderschapsverlof (3.8.25) 
• Voor ieder kind in de leeftijd tot 8 jaar
• Maximaal 26 maal de arbeidsduur per week in een periode van 

12 maanden
• Werkgever mag een soepelere regeling toestaan
• Geen behoud van loon en niet compenseren met vakantiedagen

• Opzegverbod
• Overdracht naar nieuwe werkgever over niet genoten 

ouderschapsverlof, per 2015
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Loopbaanonderbreking

(Sabbatical)
• Recht om loopbaan tijdelijk te onderbreken zonder dat 

arbeidsovereenkomst eindigt
• Werkgever niet verplicht verzoek te honoreren
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Politiek verlof (3.7.4)

• Als werknemer lid wil zijn van bepaalde vertegenwoordigende 
organen:

– bijv. gemeenteraad of waterschap
– niet: Tweede kamer en bepaalde functies bij 

publiekrechtelijke organisaties 
• Geen loon
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Jurisprudentie

• Werknemer heeft kind jonger dan 8 jaar
• Werknemer wil ouderschapsverlof opnemen
• Werknemer heeft strategische functie en exclusieve kennis

• Werkgever wijst verzoek af
• Wat beslist de rechter?
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Wetgeving rond arbeidstijdenwet, 
arbeidsomstandighedenwet en Wet flexibel werken
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Inleiding ArbeidsTijdenWet (ATW)

-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
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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
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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
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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…

183



62

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?

184

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
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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
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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.
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6  Arbeidsomstandigheden

188

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
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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

190
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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

192



65

193

Wet flexibel werken (3.9.16 en 3.9.17)

• Recht van de werknemer zowel bij vermindering van 
het aantal uren als bij wens tot meer uren

• Inwilligen tenzij zwaarwegend bedrijfs- of 
dienstbelangen zich hiertegen verzet

• Rechtspraak: zonder gedegen onderbouwing wordt de 
werkgever in het ongelijk gesteld

194
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Wetten rond gelijke behandeling
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Wetgeving

• Algemene wet gelijke behandeling (1.3)
• Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (1.3.6)
• Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

• Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte

196

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) (1)

• Geen onderscheid op grond van:

197

geslacht godsdienst of levensovertuiging 

leeftijd politieke gezindheid 

arbeidsduur hetero- of homoseksuele gerichtheid 

aard van de dienstbetrekking burgerlijke staat; 

ras/nationaliteit lidmaatschap werkgevers- of 
werknemersorganisatie of politieke partij

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij 
arbeid

• Verbiedt direct of indirect onderscheid tussen mannen en 
vrouwen

• Bijvoorbeeld bij:
– recht op loon voor gelijke arbeid
– recht op een pensioenvoorziening

– aannemen en benoemen van medewerkers
– het volgen van een beroepsopleiding
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Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij 
de arbeid

• Verbiedt direct of indirect onderscheid op grond van de leeftijd 
in arbeidssituaties

• Verbiedt ook intimidatie
• Geen leeftijdsgrenzen in advertenties
• Alleen discriminatie geoorloofd als objectieve grond aanwezig
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Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte

• Verbiedt direct of indirect onderscheid op grond van handicap of 
chronische ziekte

• Alleen onderscheid geoorloofd als nodig:
– ter bescherming gezondheid/veiligheid
– voor voorzieningen van personen met handicap of chronisch 

ziekte

– bij geven bevoorrechte positie aan chronisch zieken of 
gehandicapten om nadeel op te heffen

200

College voor rechten van de mens (6.4)

• Ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake 
gelijke behandeling

• Kan besluiten tot onderzoek
• Geeft dan oordeel: niet bindend, maar in praktijk wel 

gezaghebbend
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Wet op de ondernemingsraden
202

Definitie onderneming

Wet op de ondernemingsraden (WOR):
• Een onderneming is een zelfstandige eenheid, die in 

organisatorisch verband optreedt en waarin krachtens een 
arbeidsovereenkomst of krachtens een publiekrechtelijke instelling 
arbeid wordt verricht.
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Instelling ondernemingsraad

• OR verplicht instellen
– bij onderneming ≥ 50 werkzame personen
– op grond van CAO

• OR vrijwillig instellen
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Personeelsvertegenwoordiging

• Onderneming 10 – 50 personen
• Op verzoek meerderheid werknemers
• Omvang: 3 personen

• Adviesrecht
• Instemmingsrecht bij regelingen over:

– werktijden
– arbeidsomstandigheden
– terugdringing van ziekteverzuim
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Personeelsvergadering

• Onderneming 10 – 50 personen
• Verplicht 2 x per jaar
• Verplicht op verzoek van ¼ werknemers

• Algemene gang van zaken, jaarstukken
• Adviesrecht

206

Centrale ondernemingsraad en 
groepsondernemingsraad 

• Mogelijk bij twee of meer OR’en in onderneming
• Verplicht als bevorderlijk voor goede toepassing wet
• Behandelt zaken van gemeenschappelijk belang voor aantal 

(GOR) of meerderheid (COR) van de ondernemingen
• Eigen bevoegdheden
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Europese ondernemingsraad

• Richtlijn Europese ondernemingsraden
• Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR)

• Bedrijven > 1.000 werknemers, vestigingen in ≥ 2 lidstaten 
vestigingen hebben met ≥ 150 werknemers

• Instellen als ≥ 100 werknemers uit min. 2 lidstaten verzoek 
indienen
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Pensioenwet
209

Pijlers pensioenstelsel

• Pijler 1: Basispensioen
– AOW, Anw, WIA

• Pijler 2: Collectief aanvullend pensioen

– uitkeringsovereenkomst
– premieovereenkomst

– kapitaalovereenkomst
• Pijler 3: Individueel pensioen

– banksparen, lijfrente, kapitaalverzekering
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Pensioenwetgeving

• Wetten:
– Pensioenwet
– Wet verplichte deelneming in een 

bedrijfstakpensioenfonds
– Wet verplichte beroepspensioenregeling

• Soorten pensioenfondsen:
– Bedrijfstakpensioenfonds

– Ondernemingspensioenfonds
– Beroepspensioenfonds
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Pensioenovereenkomsten

• Uitkeringsovereenkomst
• Beschikbare premie-overeenkomst
• Kapitaalovereenkomst

• Opbouw van pensioen:
– eindloonregeling

– middelloonregeling
– beschikbare premieregeling

212


