
Factsheet: wet transparante 

arbeidsvoorwaarden.

Opleiden personeel:
Als werkgever moet u straks een verplichte opleiding van de werknemer betalen. Hier mag u geen

studiekostenbeding over afspreken, want deze bedingen zijn vanaf 1 augustus 2022 nietig. Ook wordt het

volgen van zo’n opleiding als werktijd beschouwd. Met andere woorden, de opleiding moet onder werktijd

gevolgd kunnen worden.  

Wat valt hier niet onder?

Beroepsopleiding of opleidingen die werknemers moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, tenzij dit

in een wet of cao wordt verplicht. 

Nevenwerkzaamheden:
Met de nieuwe regelgeving is een nevenwerkzaamhedenbeding in beginsel niet geldig, tenzij u hiervoor een

objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Hierbij kunt u denken aan bescherming van de werknemer in het kader

van arbeidstijden. U hoeft de rechtvaardigingsgrond niet op te nemen in de arbeidsovereenkomst. 

Wat moet u doen?

 Nagaan of er een goede reden bestaat voor een nevenwerkzaamhedenbeding in arbeidsovereenkomsten;

Informeer de werknemer over de objectieve rechtvaardigingsgrond als de situatie zich voordoet;

Voeg het beding enkel toe aan nieuwe arbeidsovereenkomsten als er sprake is van een objectieve reden. 

Wat moet u doen?
Breng in kaart of u studiekostenbedingen heeft opgenomen in bestaande arbeidsovereenkomsten. Is dit

het geval, wijzig dit dan. Let op dat er geen tegenstrijdige informatie in bijvoorbeeld een

personeelsreglement is opgenomen;

Zorg ervoor dat nieuwe arbeidsovereenkomsten geen studiekostenbeding bevatten.

Onvoorspelbaar werkpatroon:
Een werknemer kan na 26 weken dienstverband en maximaal één keer per jaar een verzoek bij de werkgever

indienen voor werk met meer voorspelbare, en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden. 

  Reageer schriftelijk en gemotiveerd binnen één maand op een dergelijk verzoek van een werknemer als u

meer dan 10 werknemers heeft, en binnen drie maanden als u minder dan 10 werknemers heeft. Bij geen

tijdige reactie dient de arbeid conform het verzoek te worden aangepast. 

Spreek referentiedagen en -uren af met werknemers die een onvoorspelbaar werkpatroon hebben. 

Wat moet u doen?
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Informatieplicht werkgever uitgebreid:
Normaalgespoken heeft u als werkgever de plicht om de werknemer te informeren over verscheidene zaken.

Deze informatieplicht wordt vanaf 1 augustus uitgebreid. Na aanvang van het dienstverband, moet u de

werknemer informeren over onderstaande regels en beleid. Deze informatie kunt u ook in de

arbeidsovereenkomst en personeelshandboek opnemen, en soms staat dit in de cao. 

 

Pas de arbeidsovereenkomsten niet aan, tenzij de werknemer hierom verzoekt. Doe dit dan binnen één

maand. 

Informeer de werknemer binnen één week na dienstverband over:

Informeer de werknemer bij onvoorspelbare patronen over de uren waarop de werknemer verplicht kan

worden om te werken, de minimale termijn van oproepen en het aantal gewaarborgde betaalde uren;

Informeer de werknemer over de aanspraak op vakantie of ander betaald verlof,

Indien onderstaande niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in een handboek:

         - de normale werk- en rusttijden;

         - het opleidingsbeleid en ontslagprocedures incl. opzegtermijn;

Wat moet u (niet) doen?

EU-detachering:
Detacheert u werknemers naar een andere EU-lidstaat, dan heeft u een aanvullende informatieverplichting

jegens deze werknemers

Informeer de werknemer voor aanvang van de detachering over het loon waarop hij recht heeft volgens het

geldende recht van de ontvangende lidstaat;

Informeer de werknemer over eventuele toeslagen, regelingen voor vergoeding van reis-, verblijf- en

maaltijdkosten.

Als er sprake is van het bovenstaande:

Wat moet u doen?

Benadelings- en opzegverbod:
Beroept een werknemer zich op de nieuwe wetgeving, dan mogen zij niet worden ontslagen of worden benadeeld. 


