
Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Het wetsvoorstel tot implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 
is eind vorig jaar bij de Tweede Kamer ingediend. Uiterlijk 1 augustus 2022 treedt deze wet in werking. De 
wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. Ook legt deze wet aanvullende 
verplichtingen op aan werkgevers. 

De belangrijkste wijzigingen en gevolgen worden hierna uiteengezet. Aangezien deze wet geen 
overgangsrecht kent, gaan de wijzigingen op 1 augustus 2022 per direct in. Dit kan dan dus gevolgen 
hebben voor arbeidsvoorwaarden in bestaande arbeidsverhoudingen. 

Wettelijke scholingsplicht
Vanaf 1 augustus 2022 bestaat de verplichting om een noodzakelijke opleiding die op grond van de wet of 
cao verplicht is, kosteloos aan een werknemer aan te bieden. Daarnaast wordt de opleiding beschouwd als 
arbeidstijd en moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om deze opleiding tijdens werktijd te 
volgen. Niet alleen de kosten van de opleiding moeten door de werkgever worden voldaan, maar ook 
studiemateriaal, reis- en verblijfkosten en examengeld.  

Het is met deze wettelijke scholingsplicht niet meer mogelijk om een studiekostenbeding overeen te komen 
voor studiekosten die gemaakt worden voor de noodzakelijke uitoefening van de functie. Voor bestaande 
studiekostenbedingen voor verplichte scholing heeft dit tot gevolg dat deze vanaf de inwerkingtreding van 
de wet nietig zijn. 

Uitgangspunt verbod op nevenwerkzaamheden verboden
In de wet wordt een nieuwe bepaling opgenomen die ziet op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op 
dit moment is dit nog niet wettelijk geregeld. Onder nevenwerkzaamheden worden verstaan 
werkzaamheden die tijdens het dienstverband worden verricht. Dit in tegenstelling tot een 
concurrentiebeding dat ziet op werkzaamheden na het dienstverband. 

Het uitgangspunt van de nieuwe bepaling is dat een verbod op nevenwerkzaamheden in beginsel niet meer 
rechtsgeldig is. Dat geldt voor zowel werkzaamheden die vrijwillig of op betalende basis worden verricht, 
maar ook voor het werken als zelfstandige. Alleen als sprake is van een objectief gerechtvaardigde reden 
kan een beroep worden gedaan op een nevenwerkzaamhedenverbod. Deze reden hoeft niet in de 
arbeidsovereenkomst te worden opgenomen, maar kan gegeven worden als er een beroep op wordt 
gedaan. Als voorbeeld wat onder deze rechtvaardigingsgrond valt, worden genoemd de gezondheid en 
veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, integriteit van overheidsdiensten en het 
vermijden van belangenconflicten. 

Een nevenwerkzaamhedenbeding is vanaf 1 augustus 2022 nietig. Ben er dus alert op dat dit gevolgen kan 
hebben voor dergelijke bedingen in bestaande arbeidsovereenkomsten als er geen objectief 
gerechtvaardigde reden kan worden gegeven als er een beroep op wordt gedaan. 

Uitbreiding informatieverplichting
De nieuwe wet bepaalt dat een werkgever schriftelijk en uiterlijk binnen een week na aanvang van het 
dienstverband aanvullende informatie moet verschaffen over bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dit is een 
aanvulling op de al bestaande informatieverplichting. 

Het gaat onder andere om aanvullende informatie over regels met betrekking tot ontslag en procedures 
(termijnen en te nemen stappen), de proeftijd, het scholingsrecht, informatie over de eventuele 
uitzendconstructie, aanspraak op betaald verlof en de vermelding van afzonderlijke loonbestanddelen. Bij 
een onvoorspelbaar arbeidspatroon moet ook informatie worden gegeven over de dagen en uren waarop 
de werknemer kan worden verplicht om te werken, de minimale oproeptermijn en het aantal gewaarborgde 
uren.  
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In bestaande arbeidsverhoudingen moet deze informatie binnen een maand na een verzoek van de 
werknemer worden verstrekt. 

Deze informatie kan worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar een verwijzing naar een 
toepasselijke cao of personeelsreglement kan ook volstaan. 

Omdat de informatieplicht erg verstrekkend is, is het advies niet alles in de arbeidsovereenkomst te willen 
opnemen. Dit komt de leesbaarheid van de arbeidsovereenkomst niet ten goede. Het bijvoegen van een 
document of verwijzing naar een handboek of cao heeft de voorkeur. 

Regels bij onvoorspelbare arbeid
De wet introduceert een nieuw begrip, namelijk ‘onvoorspelbare arbeid’. Dit is arbeid die op onvoorspelbare 
tijdstippen en dagen wordt verricht en soms ook met een variabel aantal uren. Deze term en de regels die 
hierbij horen, lijken veel op de regels van de oproepovereenkomst die met de komst van de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans in 2020 een wettelijke positie heeft gekregen. 

De nieuwe wet biedt aan werknemers die minimaal 26 weken in dienst zijn de mogelijkheid om een verzoek 
in te dienen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekerdere arbeidsvoorwaarden. Dergelijke 
arbeid moet uiteraard wel beschikbaar zijn. Wat hier precies onder moet worden verstaan, is verder niet 
met zoveel worden in het wetsvoorstel opgenomen en zal in de praktijk moeten blijken. 

Conclusie
De nieuwe wet kan (grote) gevolgen hebben voor bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten. Het is 
raadzaam om de arbeidsovereenkomsten die worden gebruikt en eventuele personeelsregelingen/-
handboeken naast het wetsvoorstel te leggen om te bezien of deze voldoen aan de nieuwe regelgeving en 
waar aanpassing nodig is. Mocht je willen dat Bureau LEX met je meekijkt of meedenkt over het aanpassen 
en/of opstellen van arbeidsovereenkomsten en/of personeelsreglementen, neem dan gerust contact op. 

1 augustus 2022 lijkt nog ver weg, maar vanwege de directe inwerkingtreding is het goed op tijd de nodige 
voorbereidingen te treffen. 


