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Per 1 augustus 2022 zullen – als een voorstel van wet 
wordt aan ge no men – nieuwe wettelijke bepalingen van 
kracht worden ter im ple men ta tie van Richtlijn (EU) 
2019/1152 be tref fen de trans pa ran te en voorspelbare ar-
beids voor waar den.2 Met name in titel 7.10 BW zullen 
enkele aanvullingen komen.3 De richtlijn signaleert dat 
sinds de vast stel ling van de Informatierichtlijn 
91/533/EEG ingrijpende veranderingen hebben plaats-
gevonden. Nieu we vormen van werk zijn ontstaan, die 
weliswaar hebben bijgedragen aan innovatie en werk-
gelegenheidsgroei, maar ook kunnen leiden tot onze-
kerheid. Werk ne mers moeten daarom over meer as-
pecten van de arbeidsrelatie schriftelijke informatie 
ontvangen dan Informatierichtlijn 91/533/EEG bepaal-
de. De nieuwe richtlijn treedt daarvoor in de plaats en 
breidt niet alleen de informatieplicht uit, maar be vat 
ook enkele bepalingen die materieel van betekenis 
zijn. Het im ple men ta tiewetsvoorstel zet de richtlijn 
nogal klakkeloos in wetstekst om, zon der enige uitwei-
ding over de samenhang met ander bestaand of toe-
komstig recht en zon der steeds voldoende toe te lich-
ten hoe we de nieuwe maat re gelen moeten lezen. In 
deze bij dra ge belicht ik de be lang rijk ste wij zi gingen.4

1.  Toepassingsgebied

De richtlijn beoogt bescherming te bieden aan werk ne-
mers met onzekere ar beids voor waar den. Voor het begrip 
werk ne mer wordt verwezen naar de rechtspraak van het 
Hof van Justitie.5 Pennings geeft de volgende om schrij ving 
van het begrip werk ne mer volgens de rechtspraak: een 
persoon die on der leiding van een ander handelt wat be-
treft on der meer de vrijheid om tijdschema, plaats en in-
houd van het werk te kiezen, tegen loon prestaties ver-

1 Diana de Wolff is verbonden aan Stadhouders Advocaten in Utrecht.
2 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Eu ro pees Parlement en de Raad van 

20 juni 2019 be tref fen de trans pa ran te en voorspelbare ar beids voor waar-
den in de Europese Unie, PbEU 2019, L 186.

3 Ka mer stuk ken II 2021/22, 35 962, nrs. 1-3, voorstel tot wij zi ging van Boek 
7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de 
im ple men ta tie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Eu ro pees Parlement 
en de Raad van 20 juni 2019 be tref fen de trans pa ran te en voorspelbare ar-
beids voor waar den in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet im ple-
men ta tie EU-richtlijn trans pa ran te en voorspelbare ar beids voor waar den).

4 De kopij voor dit artikel is afgesloten op 30 december 2021; met 
 eventuele wij zi gingen van het voorstel als gevolg van de Kamerbehande-
ling kon derhalve geen rekening worden gehouden. 

5 On der meer HvJ EG 3 juli 1986 (Lawrie-Blum), C-66/85,  
ECLI:EU:C:1986:284; HvJ EU 4 december 2014 (FNV KIEM), C-413/13,   
ECLI:EU:C:2014:2411; HvJ EU 17 no vem ber 2016 (Ruhrlandklinik),  
C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; HvJ EU 22 april 2020 (Yodel), C-692/19,  
ECLI:EU:C:2020:288. 

richt en tijdens de duur van de arbeidsverhouding 
opgenomen is in de on der ne ming van de werkgever en 
daarmee een eco no mische een heid vormt.6 Schijnzelf-
standigen kunnen daardoor on der het toepassingsgebied 
van de richtlijn vallen. De maat re gelen kunnen dus voor 
meer arbeidsrelaties betekenis hebben dan die op een ar-
beids over een komst zijn gebaseerd. Overigens gelden en-
kele bepalingen niet voor zeevarenden en zeevissers7 en 
in deeltijd werkend huishoudelijk personeel.8

2.  Werkzaamheden voor anderen

2.1  Richtlijn
Artikel 9 van de richtlijn draagt de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat een werkgever een werk ne mer niet kan verbie-
den om bui ten het werk roos ter voor anderen te gaan wer-
ken, tenzij wegens objectieve redenen, zoals gezondheid 
en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid 
van be drijfsinformatie, de in te gri teit van overheidsdien-
sten of het vermijden van belangenconflicten. De richtlijn 
lijkt met name te zien op het belang van werk ne mers met 
atypische arbeidscontracten om meer inkomen te verwer-
ven.9 Dat de beperking die de werkgever oplegt noodzake-
lijk moet zijn of dat de objectieve redenen van een be-
paald gewicht moeten zijn, volgt niet uit de richtlijn. Met 
het woord ‘rechtvaardigen’ kan wellicht bedoeld zijn dat 
de reden voor de beperking zwaarder moet wegen dan het 
belang van de werk ne mer bij de andere werkzaamheden 
en bij het re a li se ren van het recht op vrije arbeidskeuze, 
dat on der meer in artikel 15 van het Handvest van de 
grondrechten EU is neergelegd.10

2.2  Im ple men ta tie
Artikel 9 van de richtlijn wordt geïmplementeerd door 
een nieuw artikel, artikel 7:653a BW, dat bepaalt dat een 
beding waarmee de werkgever verbiedt of beperkt dat de 
werk ne mer voor anderen arbeid verricht bui ten de tijd-
stippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die 
werkgever nietig is, tenzij dit beding kan worden gerecht-
vaardigd door een objectieve reden. Hiermee wordt vol-
gens de memorie van toelichting de drempel voor werk-
ne mers verlaagd om naast het huidige werk ander werk 

6 F.J.L. Pennings, ‘Bestaat er een Eu ro pees werk ne mersbegrip?’, TRA 2021/3.
7 Dat geldt voor de nieuwe artikelen 628b, 653a en 655, lid 1, aanhef en on-

der de len i, aanhef en on der 2°, k en s BW.
8 Dat geldt voor artikel 7:611a, lid 2 e.v. BW en artikel 2b Wfw.
9 Richtlijnvoorstel van 21 december 2017, COM(2017) 797 final, p. 1 en 10.
10 Over het grondrecht op vrije arbeidskeuze uitvoeriger: E. Hagendoorn, 

‘Hoe lang kunnen nevenwerkzaamheden nog worden verboden: kan dit 
überhaupt wel?’, TAP 2019/279.
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– in loondienst of als zelfstandige11 – te verrichten.12 An-
ders dan het concurrentiebeding hoeft het nevenwerk-
zaamhedenbeding niet schriftelijk te worden overeenge-
komen, kan het ook met een minderjarige werk ne mer 
worden aangegaan en is het ook geldig in een ar beids over-
een komst voor bepaalde tijd. Het 7:653a-beding en de 
recht vaar di gingen kunnen ook in de cao13 worden opge-
nomen en, naar aan te nemen valt, in een (geïncorporeer-
de) ar beids voor waar denregeling. 

2.3  Gevolgen
Het is niet noodzakelijk dat een nevenwerkzaamhedenbe-
ding de objectieve reden(en) reeds met zoveel woorden 
noemt. Als de reden niet in het beding is opgenomen en 
de werkgever zich op enig moment op het beding wil be-
roepen, kan de objectieve recht vaar di ging namelijk alsnog 
gegeven worden.14 Pas als dan geen objectieve recht vaar-
di ging wordt gegeven, is het beding nietig. Niet is vereist 
dat de werkgever de objectieve reden schriftelijk geeft. 
Hoe de nietigheidssanctie uitpakt kan conflictstof opleve-
ren. Stel dat een beding het verrichten van nevenwerk-
zaamheden afhankelijk maakt van toestemming van de 
werkgever en een werk ne mer op enig moment die toe-
stemming vraagt met het oog op een mogelijke of actuele 
nevenfunctie. De werkgever weigert, maar zon der een re-
den te geven of om een reden die geen hout snijdt. De 
werk ne mer kan dan de nietigheid van het beding inroe-
pen. Dit zou betekenen dat de werkgever de toestemming 
vervolgens niet meer kan weigeren met opgave van een 
reden die wel een objectieve recht vaar di ging zou kunnen 
vormen. 

2.4  Over gangs recht
Bestaande bedingen moeten vanaf 1 augustus 2022 voldoen 
aan het bepaalde in artikel 7:653a BW.15 Wat dat precies be-
tekent, is niet helemaal duidelijk. Een bestaand beding 
waarin geen redenen zijn genoemd om werkzaamheden 
voor een ander te verbieden of te beperken, zal vooralsnog 
geldig blijven tot het moment waarop de werkgever zich op 
het beding beroept en geen objectieve reden ter recht vaar-
di ging geeft. Een beding waarin (slechts) redenen zijn opge-
nomen die niet kwalificeren als objectieve reden ter recht-
vaar di ging zal met een nietig zijn. 

3.  Kosten van verplichte opleidingen

3.1  Richtlijn
In artikel 13 verplicht de richtlijn de lidstaten ervoor te 
zorgen dat werkgevers verplichte opleidingen kosteloos 
aanbieden, de opleidingstijd als ar beids tijd beschouwen 

11 Ka mer stuk ken II 2021/22, 35 962, nr. 3 (verder: MvT), p. 13. Zie ook HR 14 
april 2017, ECLI:NL:HR:2017:689 (Focus on Human).

12 MvT, p. 4.
13 MvT, p. 13.
14 MvT, p. 13-14.
15 MvT, p. 4 en 14.

en, indien mogelijk, scholing plaats laten vinden tijdens 
de werkuren. 

3.2  Im ple men ta tie
Artikel 13 wordt geïmplementeerd door artikel 7:611a, 
lid 2, BW, dat inhoudt dat wan neer een werkgever ver-
plicht is werk ne mers scholing te verstrekken om het werk 
waarvoor zij zijn aan ge no men uit te voeren, de in artikel 
7:611a, lid 1, BW bedoelde scholing kosteloos wordt aan-
geboden, de opleidingstijd beschouwd wordt als ar beids-
tijd en de scholing, indien mogelijk, plaatsvindt tijdens de 
tijdstippen waarop arbeid verricht moet worden. Alle kos-
ten in verband met het volgen van de scholing zijn voor 
rekening van de werkgever, ook bij voor beeld reiskosten, 
uitgaven voor boeken en ander studiemateriaal en exa-
mengelden.16 Als eerder gezegd moeten we voor ‘werk ne-
mer’ ook schijnzelfstandige lezen. Opmerkelijk is dat een 
expliciete uit zon de ring geldt voor werk ne mers die door-
gaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend diensten verrichten ten behoeve van 
het huishouden van een natuurlijk persoon tot wie hij in 
dienstbetrekking staat, daaron der begrepen het verlenen 
van zorg aan leden van dat huishouden (in deeltijd wer-
kend huishoudelijk personeel, artikel 7:611a, lid 3, BW). 
Artikel 1, lid 7, van de richtlijn geeft de mogelijkheid om 
‘na tuur lij ke per so nen die deel uitmaken van huishoudens 
die als werkgevers optreden en waar er werk voor die 
huishoudens wordt verricht’ uit te sluiten. De tekst waar-
mee het im ple men ta tiewetsvoorstel deze groep werk ne-
mers aanduidt, lijkt mij echter deels ruimer te zijn, nu 
deze ook ziet op huishoudelijke dienst- en zorgverleners 
die geen deel uitmaken van het huishouden van de werk-
gever. De gekozen formulering lijkt dus niet zon der meer 
in overeenstemming met de richtlijn.

3.3  Gevolgen
Artikel 7:611a, lid 2, BW zal gelden voor scholing die de 
werkgever op grond van de cao of een wettelijke bepaling 
verplicht is aan te bieden.17 De nieuwe bepaling zal niet al-
leen op verplichte functiegerichte scholing zien, maar ook 
op scholing die noodzakelijk is voor het voortzetten van 
de ar beids over een komst indien de functie van de werk ne-
mer komt te vervallen of de werk ne mer niet langer in 
staat is om deze te vervullen en in het kader van de her-
plaat sings plicht van artikel 7:669, lid 1, BW  eventueel 
scholing noodzakelijk is.18 Dan volgt de ver plich ting na-
melijk uit het eerste lid van artikel 7:611a BW.19 Mij lijkt 
dat hetzelfde geldt indien de werkgever op grond van arti-
kel 7:658a BW de inschakeling van een arbeidsongeschik-

16 MvT, p. 10.
17 MvT, p. 10.
18 MvT, p. 10. Zie voor een analyse van de rechtspraak over scholing in ver-

band met de her plaat sings plicht P.A. Ho gewind-Wolters en P. Kruit, ‘Scho-
ling van werk ne mers: nog veel te leren, maar voor wiens rekening?’, TAP 
2019/88.

19 MvT, p. 7.
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te werk ne mer in andere passende arbeid moet bevorde-
ren en daarvoor scholing noodzakelijk is.
De betekenis van de nieuwe bepaling valt niet te on-
derschatten. Diverse wettelijke bepalingen verplichten 
werkgevers om ‘zorg te dragen’ voor een bepaalde oplei-
ding van werk ne mers, hetgeen betekent dat de scholing 
on der de nieuwe bepaling valt.20 Voor tal van functies gel-
den eenmalige of permanente opleidingsver plich tingen, 
denk aan PE-punten en certificeringsvereisten. Wellicht 
nemen werkgevers de kosten ervan nu doorgaans al voor 
hun rekening, maar dat opleidingstijd beschouwd moet 
worden als ar beids tijd en opleidingen, indien mogelijk, 
tijdens de overeengekomen ar beids tijd plaatsvinden, zal 
de nodige impact hebben. Een beding op grond waarvan 
de werkgever de kosten van noodzakelijke scholing kan 
verhalen op of verrekenen met geldelijke inkomsten uit de 
dienstbetrekking, zal vanaf 1 augustus 2022 nietig zijn 
(artikel 7:611a, lid 4, BW). Dat zal dus ook studiekostenbe-
dingen of verrekeningsbedingen treffen of andere afspra-
ken op grond waarvan de werk ne mer zelf bijdraagt in de 
kosten van verplichte opleidingen. 

Hoewel de memorie van toelichting doet voorkomen alsof 
het wetsvoorstel, afgezien van administratieve lasten, 
geen fi nan ci ë le gevolgen heeft,21 zal er wel degelijk een 
verschuiving van kosten (in tijd en geld) van werk ne mers 
naar werkgevers plaatsvinden. Bedacht moet daarbij wor-
den dat werkgevers geen on der scheid mogen maken tus-
sen werk ne mers op basis van de omvang of de duur van 
de arbeidsrelatie (artikel 7:648 en 7:649 BW) en dat de 
bepaling ook door schijnzelfstandigen kan worden inge-
roepen. 

3.4  Over gangs recht
De richtlijn schrijft onmiddellijke werking van de nieuwe 
bepaling voor. Het gevolg is dat bedingen en afspraken die 
strijdig zijn met artikel 7:611a, lid 2, BW ‘onmiddellijk nie-
tig’ zijn.22 Dat daar in de perio de rond 1 augustus 2022 ge-
schillen over kunnen ontstaan, lijkt niet ondenkbaar. Is 
een eerdere afspraak om een vóór die datum aangevangen 
opleiding (deels) in eigen tijd van de werk ne mer te laten 
plaatsvinden van het begin af aan nietig en heeft de werk-
ne mer dus recht op loon over de gespendeerde tijd? Of 
geldt de nietigheid alleen voor zover die eigen tijd na 1 
augustus 2022 moet worden ingezet? Moet een lening van 
de werkgever voor het benodigde studiemateriaal hele-
maal worden kwijtgescholden of pro rata voor het deel 
van de opleiding dat na 1 augustus 2022 wordt gevolgd? Is 
een eerdere be ëin di gings over een komst nietig voor zover 
daarin verrekening van kosten voor verplichte scholing is 
afgesproken met de eind af re ke ning die na de invoerings-
datum volgt? 

20 De MvT geeft daarvan twee voorbeelden op p. 10.
21 MvT, p. 4.
22 MvT, p. 11.

4.  Minimale voorspelbaarheid van het werk

4.1  Richtlijn
Artikel 10 van de richtlijn draagt de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat een werk ne mer wiens werkpatroon geheel of 
grotendeels onvoorspelbaar is niet kan worden verplicht 
te werken, tenzij binnen vooraf bepaalde referentiedagen 
en -uren, terwijl de werk ne mer binnen een redelijke ter-
mijn vooraf van een werkopdracht in kennis moet zijn ge-
steld. In andere gevallen mag de werk ne mer met een ge-
heel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon de 
werkopdracht zon der nadelige gevolgen weigeren. De lid-
staten moeten ervoor zorgen dat de werk ne mer recht 
heeft op scha de ver goe ding indien de werkgever een over-
eengekomen werkopdracht na afloop van de redelijke ter-
mijn annuleert.

4.2  Im ple men ta tie
Ter im ple men ta tie wordt een nieuwe bepaling voorge-
steld, artikel 7:628b BW. De werk ne mer (of schijnzelfstan-
dige) met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werk-
patroon kan slechts verplicht worden arbeid te verrichten 
op tevoren vastgelegde referentiedagen en -uren. Artikel 
7:628a, lid 2 tot en met 4 en lid 11, BW zijn van over een-
komstige toepassing. Voor ar beids over een komsten met 
een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon 
geldt dus een minimale oproeptermijn van vier dagen, die 
bij cao kan worden ingekort tot minimaal 24 uur. Wordt 
een oproep binnen de geldende termijn geannuleerd (of 
ge wij zigd), dan heeft de werk ne mer (ook) recht op loon 
over de tijd van de oorspronkelijke oproep (artikel 7:628a, 
lid 3, BW). 

Een wisselend rooster of wisselende diensten doen overi-
gens ‘geen afbreuk aan het grotendeels voorspelbare ka-
rakter van het werkpatroon’; bij der ge lij ke roosters en 
diensten hoeven blijkbaar geen referentiedagen en -uren 
te worden vastgelegd.23

Of een ar beids over een komst met een geheel of groten-
deels onvoorspelbaar werkpatroon per definitie ook een 
op roep over een komst is als bedoeld in artikel 7:628a, lid 1, 
BW blijkt niet uit het im ple men ta tiewetsvoorstel. In de 
praktijk zal dat, lijkt mij, vrijwel steeds het geval zijn. Dat 
betekent dat de werk ne mer zich ook zal kunnen beroepen 
op het recht op een mi ni mum be lo ning van drie uur per 
oproep (artikel 7:628a, lid 1, BW) en een aanbod voor een 
vaste uren om vang (telkens) na twaalf maanden (artikel 
7:628a, lid 5 e.v. BW).

4.3  Gevolgen
Volgens de toelichting is van een geheel of grotendeels 
onvoorspelbaar werkpatroon sprake indien het merendeel 
van de uren waarop arbeid moet worden verricht niet 

23 MvT, p. 16.
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vooraf bekend is.24 In zo’n geval moeten dus refertedagen 
en -uren worden overeengekomen. Omdat de werk ne mer 
bui ten die refertedagen en -uren niet kan worden ver-
plicht tot werken, zal een werkgever dan ook niet van de 
werk ne mer mogen verlangen daarbui ten incidenteel 
overwerk te verrichten, bij voor beeld met een beroep op 
artikel 7:611 BW of een cao- bepa ling.

Het valt op dat de wet geen beperking stelt aan het aantal 
referte-uren en -dagen die par tij en kunnen vastleggen. Ik 
zou denken dat als (vrijwel) alle dagen van de week en 
alle uren van de dag zo worden aangeduid, het nuttig ef-
fect van de richtlijn wordt on dermijnd. Het is immers de 
bedoeling van de richtlijn dat werk ne mers de mogelijk-
heid hebben een werkopdracht te weigeren als die bui ten 
de referentiedagen en -uren valt.25 Niet duidelijk is of het 
‘merendeel’ inclusief of exclusief de oproep in kwestie 
moet worden bepaald; ik neem aan het laatste. 

4.4  Over gangs recht
De nieuwe bepaling heeft onmiddellijke werking. Dit be-
tekent dat par tij en er goed aan doen tijdig vóór 1 augustus 
2022 de referentiedagen en -uren vast te leggen waarbui-
ten de werk ne mer niet verplicht kan worden om te wer-
ken.26

5.  Overgang naar een ‘andere vorm van werk’

5.1  Richtlijn
In overeenstemming met de Europese pijler van so ciale 
rechten moet een overgang naar zekerdere vormen van 
werk worden gestimuleerd als werkgevers de mogelijk-
heid hebben om voltijdscontracten of ar beids over een-
komsten voor onbepaalde duur aan te bieden aan werk ne-
mers met atypische vormen van werk (overweging 36 
preambule). Artikel 12 van de richtlijn bepaalt daarom dat 
een werk ne mer (lees weer: of een schijnzelfstandige), 
moet kunnen vragen om meer voorspelbare en zekere ar-
beids voor waar den. 

5.2  Im ple men ta tie
Voor de im ple men ta tie van deze bepaling is de keuze ge-
vallen op de Wet flexibel werken (Wfw), waaraan een 
nieuwe bepaling, artikel 2b, wordt toegevoegd. De werk-
ne mer kan de werkgever om ‘een vorm van arbeid’ met 
meer voorspelbare en zekere ar beids voor waar den verzoe-
ken, indien de werk ne mer ten minste 26 weken vooraf-
gaand aan het beoogde ingangstijdstip in dienst is bij de 
werkgever. Voor het indienen van het verzoek geldt niet 
de schriftelijke vorm. De arbeid in de andere vorm moet 
natuurlijk wel be schik baar zijn om het verzoek te kunnen 
honoreren, aldus de toelichting (p. 19). Ook dit recht geldt 
niet voor in deeltijd werkend huishoudelijk personeel. De 

24 MvT, p. 12.
25 Overweging 33 van de preambule van richtlijn (EU) 2019/1152.
26 Zie in dit verband ook par. 6.3.

werkgever moet schriftelijk en gemotiveerd antwoorden. 
Indien de werkgever niet binnen een maand – drie maan-
den voor werkgevers met minder dan tien werk ne mers – 
beslist, wordt de vorm van arbeid aangepast over een-
komstig het verzoek van de werk ne mer (artikel 2b, lid 2, 
Wfw). 

5.3  Gevolgen
Het is niet helemaal duidelijk wat de werk ne mer in dit ka-
der allemaal kan verzoeken. Kijken we naar overweging 
36 van de preambule van de richtlijn, dan zou het erop 
kunnen lijken dat werk ne mers slechts om een voltijds-
contract of ar beids over een komst voor onbepaalde tijd 
zouden kunnen verzoeken. Maar noch uit artikel 12, noch 
uit het im ple men ta tiewetsvoorstel blijkt dat dat de enige 
opties zijn. Voor stelbaar is ook dat een werk ne mer ver-
zoekt om een kortere re fe ren tie pe rio de waarbinnen hij of 
zij kan worden opgeroepen. Een werk ne mer zou er im-
mers belang bij kunnen hebben om niet meer op bepaalde 
dagen ingeroosterd te worden, bij voor beeld om een ande-
re baan te kunnen aanvaarden. Maar zo’n verzoek kan 
wellicht ook worden aangemerkt als een verzoek tot wij-
zi ging van de werktijd als bedoeld in artikel 2 Wfw. Daar-
voor geldt echter dat de werkgever het verzoek alleen kan 
afwijzen als zwaarwegende be drijfs- of dienstbelangen 
zich tegen inwilliging verzetten (artikel 2, lid 5 jo. lid 11, 
Wfw). Over mogelijke overlap tussen de verschillende be-
palingen lijkt niet te zijn nagedacht.

5.4  Over gangs recht
De ver plich ting van de werkgever om binnen een maand 
(of drie maanden) schriftelijk en gemotiveerd te antwoor-
den, zal, lijkt mij, eerst gelden voor verzoeken die na 1 au-
gustus 2022 worden gedaan.

6.  Uitbreiding informatieplicht

6.1  Richtlijn en im ple men ta tie
Als uitvloeisel van de richtlijn wordt ook de lijst met gege-
vens uitgebreid die een werkgever op grond van artikel 
7:655, lid 1, BW schriftelijk aan de werk ne mer moet ver-
strekken. On der meer moet de werkgever de werk ne mer, 
indien van toepassing, informeren over het recht op scho-
ling (nieuw on der deel r). Indien de tijdstippen waarop de 
arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels voor-
spelbaar zijn, geldt de informatieplicht voor de duur van 
de normale dagelijkse of wekelijkse ar beids tijd en voor 
regelingen in verband met arbeid bui ten de normale dage-
lijkse of wekelijkse ar beids tijd en het daarvoor verschul-
digde loon en, in voorkomend geval, voor alle regelingen 
over het wisselen van diensten. Zijn de tijdstippen geheel 
of grotendeels onvoorspelbaar, dan geldt de informatie-
plicht voor het beginsel dat die tijdstippen variabel zijn, 
het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor 
arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren, de dagen 
en uren waarop de werk ne mer kan worden verplicht om 
arbeid te verrichten en de toepasselijke oproeptermijnen 
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(ge wij zigd on der deel i). Een ander nieuw element is dat 
de werkgever informatie moet verstrekken over de proce-
dure die de werkgever en de werk ne mer in acht moeten 
nemen indien de ar beids over een komst wordt beëindigd 
(ge wij zigd on der deel g) en over niet alleen de duur, maar 
ook ‘de voorwaarden’ van de proeftijd (nieuw on der deel 
q). Ook moet de uitzendwerkgever gegevens verstrekken 
over de identiteit van de inlenende on der ne ming, indien 
en zodra deze bekend is (nieuw on der deel p). Artikel 
7:655, lid 4, BW komt te vervallen, hetgeen betekent dat 
aan in deeltijd werkend huishoudelijk personeel voortaan 
alle informatie moet worden verstrekt, ook als daar niet 
om wordt verzocht. Aan de Wagw-EU worden enkele in-
formatieplichten toegevoegd ten behoeve van werk ne-
mers op wie de De ta che rings richt lijn van toepassing is 
(artikel 3 Wagw-EU).

6.2  Gevolgen
De nieuwe opsomming in artikel 7:655, lid 1, BW zal werk-
gevers nopen om (model-)ar beids over een komsten aan te 
passen. Niet steeds is duidelijk hoe dat moet gebeuren. De 
toelichting zwijgt bij voor beeld over de vraag hoe (uitvoe-
rig) de werkgever werk ne mers moet informeren over de 
procedure die geldt indien de ar beids over een komst wordt 
beëindigd en wat we moeten verstaan on der ‘de voor-
waarden’ van de proeftijd. Iets meer gui dance was hier wel 
nuttig ge weest.

Schending van de informatieplicht leidt tot aan spra ke lijk-
heid van de werkgever voor de daardoor ontstane schade, 
aldus artikel 7:655, lid 5, BW. Aan deze bepaling verandert 
niets, hoewel de Raad voor de Rechtspraak in zijn advies 
over het conceptwetsvoorstel suggereerde aan schending 
van de informatieplicht wettelijke gevolgen te verbinden 
in de bewijssfeer, zoals omkering van de bewijslast of een 
bewijsvermoeden.27 Omdat de richtlijn hiertoe niet ver-
plicht, is die suggestie niet overgenomen.

6.  Over gangs recht
Aan een werk ne mer die op 1 augustus 2022 al in dienst is 
hoeft een werkgever van de nieuwe gegevens niet spon-
taan, maar slechts op verzoek opgave te doen en wel bin-
nen een maand na een dergelijk verzoek (artikel 22 richt-
lijn). Met artikel 7:655, lid 10, BW wordt deze bepaling 
geïmplementeerd. Volgens de memorie van toelichting 
gaat het hier om ‘langlopend over gangs recht’.28 Daarom 
wordt bepaald dat de im ple men ta tiewet van toepassing is 
vanaf 1 augustus 2022, met uit zon de ring van artikel 7:655, 
lid 10, BW (nieuw artikel 227 Overgangswet NBW). Dit is 
onjuist. Al in dienst zijnde werk ne mers zullen vanaf 1 au-
gustus 2022 direct moeten kunnen verzoeken om opgave 
van de nieuw te verstrekken gegevens, al is het maar van 
de refertedagen en -uren waarbui ten zij op grond van het 
nieuwe artikel 7:628b BW niet verplicht zijn om te wer-

27 Advies Raad voor rechtspraak d.d. 4 mei 2021 (bijlage bij de MvT), p. 7.
28 MvT, p. 18.

ken. De werkgever moet die informatie dan binnen een 
maand verstrekken. Van langlopend over gangs recht is he-
lemaal geen sprake.

7.  Benadelingsverboden en ontslagverboden

Het claimen van de rechten waarin de richtlijn voorziet 
kan lastig zijn.29 De nieuwe bepalingen zijn elk voorzien 
van benadelingsverboden en in artikel 7:670, lid 9, BW 
zijn diverse nieuwe ‘wegens-opzegverboden’ opgenomen. 
Het arbeidsrecht krijgt daardoor nog meer de aanblik van 
een lappendeken. Want waarom gelden – bij voor beeld – 
een benadelingsverbod en een wegens-opzegverbod als 
een werk ne mer met een grotendeels onvoorspelbaar 
werkpatroon zich beroept op het recht op loon over een 
geannuleerde oproep en is dat niet zo voor een oproep-
kracht met een grotendeels wel voorspelbaar werkpa-
troon? 

8.  Tot slot 

Deze im ple men ta tiewet vormt de eerste proeve van ar-
beidswetgeving van de kant van staats se cre ta ris Wiersma. 
Helaas is het geen al te best werkstuk. De memorie van 
toelichting is niet alleen weinig informatief, maar ook op-
vallend slecht geschreven: anakoloeten, d/t-fouten en 
slordigheden ontsieren de tekst. Wat moeten we met een 
zin als ‘Zo zal een beding dat een over tre ding van een wet-
telijk voorschrift in zou houden, even eens tot een recht-
vaar di ging kunnen leiden’ (p. 3)? Wat wordt er verduide-
lijkt met de zin ‘Het betreft hier het doen van een beroep 
op de bepaling be tref fen de benadelingsbescherming’ 
(p. 12) over de strekking van benadelingsverboden? Waar-
om moeten werk ne mers kennisnemen ‘van de wij zi-
gingen Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Wet 
flexibel werken, althans voor wat betreft de Wet flexibel 
werken voor zover hun individuele si tu a tie daartoe aan-
leiding geeft’ (p. 5)? Sinds wan neer nemen werkgevers 
kosten ‘op zicht’ (p. 11), of schrijven we ’als de werkgever 
verlangd dat’ (p. 13), ‘een beding waarmee dat de kosten 
van verplichte scholing daarmee verrekend’ (p. 11) en 
‘scholing kunnen on der meer zien op veiligheid (p. 10)? 
Zijn er trouwens circa 400.00 werkgevers (p. 5) of zijn het 
er 400.000? Of 40.000? En zo kunnen we helaas nog even 
doorgaan. Ook op de voorgestelde wetstekst zelf is het no-
dige aan te merken, afgezien van de onjuiste bepaling over 
het over gangs recht bij artikel 7:655 BW. Terwijl in (het 
reeds bestaande) artikel 7:611a, lid 1, BW sprake is van ‘de 
werkgever’ en ‘de werk ne mer’, gaat het in het nieuwe 
tweede lid over de werkgever en ‘zijn werk ne mers’, zon-
der dat er enige reden is om op het meervoud over te 
schakelen. De werkgever kan in dit nieuwe artikellid trou-
wens ‘op grond van toepasselijk na tion ale recht’ tot iets 
verplicht zijn. Het wetsvoorstel lijkt al met al te getuigen 

29 A. Ak kerman, ‘De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn’, 
TAC 2021, nr. 2, p. 101-107.
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van ambtelijke en politieke desinteresse voor de betere 
bescherming van werk ne mers met een atypisch contract 
of grillig arbeidspatroon, die de richtlijn beoogt.

Het arbeidsrecht wordt intussen weer wat ondoorgronde-
lijker, waarbij alleen de kenner nog snapt waarom bij voor-
beeld in het ene geval wel een benadelingsverbod en een 
opzegverbod gelden en in het andere, vrijwel eendere ge-
val niet, waarom de ene waarborg aan huishoudelijk 
(zorg) personeel wordt onthouden en de andere niet en 
wat nu precies de verschillen zijn tussen een oproep-
kracht en een werk ne mer met een geheel of grotendeels 
onvoorspelbaar werkpatroon.
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