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Op grond van de EU-richtlijn moet Nederland een aantal wijzigingen door voeren met 

betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Zo zullen het nevenwerkzaamhedenbeding en 

scholing worden gewijzigd en wordt de informatieplicht van de werkgever uitgebreid. 

Dat gebeurt door de invoering van de Wet transparante en voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden, de wet is per 1 augustus 2022 van kracht.  

De vier belangrijkste wijzigingen zijn: 

1. Wijziging t.a.v. het verbod op nevenwerkzaamheden  

 

Het verbod op  nevenwerkzaamheden mag per augustus 2022 alleen 

toegepast worden als hiervoor een 'objectieve rechtvaardigingsgrond' is.   

Maar wat zijn dan de rechtvaardigingsgronden voor het in stand laten van 

een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden? In de Europese 

richtlijn worden hieromtrent de volgende voorbeelden genoemd:  

a) gezondheid en veiligheid; 

b) de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie; 

c) de integriteit van overheidsdiensten; 

d) het vermijden van belangenconflicten. 

 

De objectieve rechtvaardigingsgrond hoef je niet voorafgaand of bij het 

sluiten van de arbeidsovereenkomst of het beding vast te leggen. De 

onderbouwing kan worden gegeven nadat het verzoek tot 

nevenwerkzaamheden is gedaan of de discussie over het verbod ontstaat. 

Je kan op die manier per geval bekijken of er een objectieve 

rechtvaardigingsgrond is.    

De objectieve rechtvaardigingsgrond moet bestaan op het moment van 

afwijzen van het verzoek van de werknemer tot het verrichten van 

nevenwerkzaamheden.  

2. Wijziging behandeling opleidingskosten 

De opleidingskosten (waaronder mede begrepen: reiskosten, boeken en 

examengelden) mag je niet meer (deels) verhalen op de werknemer via 

een studiekostenbeding.  

Het gaat om opleidingen die je op grond van de wet of CAO verplicht  

bent aan te bieden, zoals opleidingen op het gebied van veiligheid.  

De werknemer moet deze opleidingen bovendien onder werktijd kunnen 

volgen. 

 

 



 

 

Wat zijn de gevolgen voor in huidige arbeidsovereenkomsten opgenomen 

studiekostenbedingen?  

Vanaf 1 augustus zijn studiekostenbedingen die zien op wettelijke en/of op 

CAO verplichte opleidingen niet meer geldig. Voor opleidingen die niet 

verplicht zijn op grond van de wet of cao geldt dat het overeengekomen 

studiekostenbeding wel gewoon geldig is en dus door de werknemer 

dienen te worden terugbetaald overeenkomstig de overeengekomen 

studiekostenregeling. 

Onduidelijk is wat de wijzigingen inhouden voor wettelijke 

scholingsverplichtingen die bestaan op het moment van inwerkingtreding 

van het wetsartikel en waarvan de kosten nog niet (volledig) door de 

werknemer aan de werkgever zijn vergoeden. Moet de werkgever de reeds 

betaalde studiekosten aan de werknemer terug te betalen? Dat valt te 

bezien. Ook is niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met een door de 

werknemer zelf betaalde opleiding die volgens de wet verplicht is, en 

welke opleiding op het moment van inwerkingtreding nog niet was 

afgerond. 

 

3. Uitbreiding van de bestaande informatieverplichting 

Je moet het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de afzonderlijke 

bestanddelen ervan, de wijze en frequentie van uitbetaling uiterlijk één 

week na aanvang van de werkzaamheden uit jezelf aan de werknemer te 

verstrekken. Andere gegevens moeten binnen één maand worden 

verstrekt, zoals de vakantie- en verlofregeling en een pensioenregeling. 

Welke gegevens moeten binnen een week na aanvang van het werk 

worden verstrekt?  

 

Het gaat dan om:  

• de naam en woonplaats van zowel werknemer als werkgever; 

• de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht; 

• de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid; 

• het tijdstip van indiensttreding, en, als een overeenkomst voor  

bepaalde tijd is gesloten: de einddatum of de duur van de  

overeenkomst; 

• het loon, de afzonderlijke bestanddelen ervan en de wijze en  

frequentie van uitbetaling; 

 

 

 

 



 

 

• als de tijdstippen waarop het werk moet worden verricht geheel of  

            grotendeels voorspelbaar zijn: de duur van de normale dagelijkse  

of wekelijkse arbeidstijd en regelingen in verband met arbeid buiten  

de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en het loon daarvoor  

en, in voorkomend geval, alle regelingen over het wisselen van  

diensten; 

• als de tijdstippen waarop het werk moet worden verricht geheel of  

grotendeels onvoorspelbaar zijn: het aantal gewaarborgde betaalde 

uren en het loon voor werk bovenop die gewaarborgde uren en de 

dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te 

werken; 

• indien van toepassing, de duur en voorwaarden van de proeftijd; 

• indien van toepassing, het door de werkgever geboden recht op 

scholing; 

 

De volgende gegevens moeten binnen een maand na aanvang van het werk 

worden verstrekt: 

• de vakantie-aanspraak of ander betaald verlof of de wijze van 

berekening van die aanspraken; 

• de procedure (plus vereisten en opzegtermijnen) die werkgever en  

werknemer moeten volgen als de arbeidsovereenkomst wordt 

beëindigd; 

• of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; 

• de toepasselijke cao, dan wel de toepasselijke arbeidsvoorwaarden  

op grond van de inlenersbeloning; 

• of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst  

of payrollovereenkomst is; 

• of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; 

• of sprake is van een oproepovereenkomst; 

• in het geval van een uitzendovereenkomst, de identiteit van de            

inlenende onderneming (indien en zodra deze bekend is); 

• als de werknemer langer dan vier aaneengesloten weken buiten  

Nederland gaat werken: het land of de landen waar de arbeid moet 

worden verricht, de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de 

toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving 

dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving 

verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal 

plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en 

de wijze waarop de terugkeer geregeld is. 

 



 

 

 

Geldt de uitgebreidere informatieplicht alleen voor nieuwe medewerkers? 

Nee, de informatieverplichting geldt ook voor bestaande dienstverbanden 

als de werknemer daar om vraagt.  

Hoe verstrek ik de informatie?  

De informatie moet schriftelijk (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst) 

worden verstrekt. De Richtlijn bepaalt dat verstrekking van de informatie 

in elektronische vorm alleen mogelijk is, wanneer een bewijs van 

overdracht of ontvangst wordt verstrekt en bewaard. Het bewijs van de 

overdracht behoeft niet de gegevens te bevatten die zijn verstrekt. Ook 

moet de werknemer de informatie kunnen afdrukken. 

4. Meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

Een werknemer mag nadat hij/zij 26 weken in dienst is, een verzoek doen 

om een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld een vast contract of een vaste 

arbeidsomvang.  

Wat gebeurt er als ik op een verzoek tot een meer voorspelbare vorm van 

arbeid niet (tijdig) reageer? 

Als je niet binnen 1 maand (en als je minder dan 10 werknemer hebt: 

binnen 3 maanden) reageert, dan wordt de arbeidsovereenkomst conform 

het verzoek van de werknemer aangepast. Het is dus belangrijk dat je tijdig 

reageert.  

Heb je vragen over bovenstaande wijzigingen? Of wil je dat JAN© jou helpt de 

modelarbeidsovereenkomsten en/of het personeelshandboek door te nemen en 

aan te passen waar nodig? Neem dan contact op met een van de 

arbeidsrechtjuristen van JAN© via juristen@jan.nl of het algemene 

telefoonnummer 088 220 22 00.   
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