
- Indien van toepassing: de vermelding dat de werknemer de          
  arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek     
  te bepalen
- De aanspraak op ander betaald verlof waarop de werknemer        
  recht heeft of de wijze van berekening van die aanspraken
- De procedurevereisten en de opzegtermijnen
- Het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de 
  afzonderlijke bestanddelen, de wijze en frequentie van 
  betaling 
- De duur en voorwaarden van een eventuele proeftijd
- Indien van toepassing: het door werkgever geboden recht op 
  scholing
- Of de arbeidsduur geheel of grotendeels voorspelbaar of 
  onvoorspelbaar is
- De identiteit van de inlenende onderneming

Op 1 augustus 2022 treedt de nieuwe ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. 
De wet is onder andere een uitbreiding van de bestaande informatieplicht voor werkgevers om helderheid te geven over een aantal 
arbeidsvoorwaarden. Doel van de wet is gelijke minimumrechten voor werknemers in alle EU-lidstaten en het voorkomen van 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De wet biedt ook meer zekerheid voor werkgevers.

- Naam en woonplaats werkgever en werknemer
- De plaats(en) waar de arbeid wordt verricht
- De functie of de aard van de arbeid
- Tijdstip van indiensttreding
- Duur van de overeenkomst en eventuele opzegtermijn
- Aanspraak op vakantie
- Het loon en de termijn van uitbetaling
- De gebruikelijke arbeidsduur
- Toepasselijke pensioenregeling en CAO
- Of er sprake van een uitzend-, oproep en/of payrollovereenkomst is

1. Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever. 

Te verstrekken gegevens conform huidig artikel 7:655 BW Uitbreiding artikel 7:655 BW

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: 
wat verandert er per 1 augustus 2022? Een overzicht van de belangrijkste punten



2. De kosteloze opleiding

Huidig artikel 7:611a BW
Werkgever moet de werknemer in staat stellen om scholing te volgen die 
noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor een andere functie 
indien de eigen functie komt te vervallen. 

“Hoewel uitzendondernemingen juridisch niet gebonden zijn aan 
inleen-cao’s – en dus ook niet aan de daaruit voortvloeiende 
scholingsverplichtingen – is het belangrijk om uitzendkrachten in gelijke of 
gelijkwaardige functies dezelfde toegang tot verplichte scholing te verschaffen. 
Scholing die de werkgever verplicht moet aanbieden kan o.a. gaan over 
veiligheid en het bijhouden van vakbekwaamheid” (ABU, 2022, p.5).

Uitbreiding artikel 7:611a BW

Scholing die op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht is, mogen 
niet op de werknemer worden verhaald en er mag derhalve geen 
terugbetalingsbeding worden overeengekomen. De werknemer moet 
daarnaast in de gelegenheid worden gesteld om de scholing tijdens werktijd te 
kunnen volbrengen waarbij de opleidingstijd wordt beschouwd als arbeidstijd. 

Voorbeelden: scholing conform huidig artikel 7:611a BW zoals scholing om te 
voorkomen dat de werknemer disfunctioneert of zorg te dragen dat de werknemer 
mee gaat met technologische ontwikkelingen, scholing op basis van de Wet lokaal 
spoor. 

Er is sprake van grotendeels onvoorspelbare tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht, als het merendeel van de arbeidstijd niet vooraf bekend is bij 
de werknemer. Bij onvoorspelbare tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht, worden deze tijdstippen in overwegende mate direct of indirect door de 
werkgever bepaald. Voor deze arbeidsovereenkomsten geldt met ingang van 1 augustus 2022 het volgende: 

- De werkgever dient referentiedagen en tijdstippen vast te leggen waarop de werknemer verplicht kan worden te komen werken.
- De werknemer kan op die dagen en tijdstippen worden ingedeeld.
- Buiten deze dagen is de werknemer niet verplicht om te komen werken.
- De werknemer hoeft geen gehoor te geven aan een oproep, indien de oproep inclusief de tijdstippen waarop moet worden gewerkt niet ten minste 4 
  kalenderdagen van tevoren schriftelijk aan de werknemer bekend is gemaakt.
- De werknemer heeft recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij de arbeid zou hebben verricht op het moment dat de oproep binnen vier
  kalenderdagen voor aanvang van de arbeid (deels) wordt ingetrokken of de tijdstippen wijzigen. 

Bij het oproepen van werknemers tijdens de referentiedagen moeten dus twee ‘oproepregels’ in acht worden genomen zonder dat deze 
arbeidsovereenkomsten hoeven te kwalificeren als oproepovereenkomst. De referentiedagen en -uren kun je aangeven bij het aanmaken van een plaatsing in 
Pay4me.  

3. Toelichting (on)voorspelbaar arbeidspatroon en ten minste een minimaal niveau van voorspelbaarheid voor werknemers 
met een onvoorspelbaar arbeidspatroon 



Er is sprake van grotendeels voorspelbare tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht als het merendeel van de arbeidstijd vooraf bekend is bij de 
werknemer. Als de arbeidsduur geheel of grotendeels voorspelbaar is, moet de volgende informatie worden verstrekt:
- De duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en regelingen in verband met arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse         
  arbeidstijd.
- Het loon dat daarvoor verschuldigd is. 
- Voor zover van toepassingen de regelingen die betrekking hebben op het wisselen van diensten. 

4. Geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond 

5. Een verzoek om een meer voorspelbare arbeidsrelatie 

Meer informatie?

Bovenstaande is ook van toepassing op het vaste personeel. Verloon je werknemers nu zelf en wil je ondersteuning van Pay for People bij het implementeren 
van bovenstaande wijzigingen? Dan staat ons Legal Team voor je klaar! Neem contact op met je vaste relatiemanager om de mogelijkheden te bespreken.

De werknemer kan de werkgever schriftelijk verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. De werkgever moet binnen één maand reageren op dit 
verzoek. Indien de werkgever niet of niet tijdig regeert, wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn ingewilligd. 

Een werknemer mag niet worden verboden nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij de werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. De 
objectieve rechtvaardigingsgrond moet worden gemotiveerd en voorbeelden van een objectieve rechtvaardigingsgrond zijn: gezondheid en veiligheid, 
bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van een belangenconflict of het overtreden van de Arbeidstijdenwet.  
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