
Aanvullingen en correcties op Arbeidsrecht, 13e druk –  
mr. Marion Treep (september 2019) 
 
In dit addendum zijn de meest relevante wijzigingen, wijzigingsvoorstellen en correcties opgenomen. 
In de bijlage zijn de belangrijkste (gewijzigde) wetsartikelen opgenomen. 
 
 
Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomstenrecht 
 
2.1.4.1 Proeftijd (art. 7:652 en 676 BW) 
 
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die op 1 januari 2020 van kracht wordt, brengt geen 
wijzigingen in de proeftijd aan. Wel wordt de redactie van artikel 7:652 BW gewijzigd.  
 
2.1.5.2 Loon (art. 7:616 t/m 633 BW) 
 
Loonstrook 
De WAB die op 1 januari 2020 van kracht wordt, verplicht de werkgever (art. 7:626 BW) op de 
loonstrook te vermelden of het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk 
is aangegaan en of er sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a lid 9 en 10 
BW.  
 
2.1.5.3 Vakantie en verlof 
 
Kraamverlof 
Sinds 1 januari 2019 hebben partners die in loondienst werken recht op maximaal één keer de 
wekelijkse arbeidsduur volledig doorbetaald geboorteverlof (voorheen ‘kraamverlof’ genoemd) in de 
eerste vier weken na de bevalling van hun partner (art. 4:2 Wet arbeid en zorg (Wazo)). In de eerste 
zes maanden na de geboorte kunnen partners daarnaast komend jaar vijf weken aanvullend 
geboorteverlof opnemen onder voorwaarde dat ze eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse 
arbeidsduur opnemen (art. 4:2a Wazo). Tijdens dit aanvullend verlof ontvangt de werknemer een 
uitkering van het UWV van 70 procent van het loon (art. 4:2b Wazo). Beoogd tijdstip van 
inwerkingtreding van het aanvullende geboorteverlof is 1 juli 2020. 
 
Adoptie- en pleegzorgverlof 
Het adoptie- en pleegzorgverlof is op 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken (art. 3:2 lid 2 
Wazo).  
 
Ouderschapsverlof – Europese regelgeving ouderschapsverlof 
De duur en doorbetaling van het ouderschapsverlof verschilt sterk tussen EU-lidstaten. De kosten 
voor werkgevers verschillen derhalve ook. Deze verschillen kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie. 
De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord 
bereikt over een richtlijnvoorstel van de Europese Commissie. Na inwerkingtreding van de richtlijn 
krijgen de lidstaten drie jaar de tijd om tot implementatie te komen. In grote lijnen komt het neer op 
de invoering van de betaling van twee maanden ouderschapsverlof. 
 
2.1.5.5 Arbeidstijden en arbeidsduur 
 
Overwerk 
Overuren worden door werkgevers vaak gecompenseerd door uitbetaling in geld of een tijd-voor-
tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is de werkgever verplicht om overuren van een werknemer uit te 
betalen als hij door de overuren per daadwerkelijk gewerkt uur onder het minimumloon uitkomt (art. 



13a Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)). Een tijd-voor-tijdregeling is in een 
dergelijk geval niet meer mogelijk, tenzij de tijd-voor-tijdregeling opgenomen is in de cao. 
 
Zo zal een werknemer die bijvoorbeeld het minimumloon ontvangt voor veertig uur werken per week 
onder het minimumuurloon uitkomen als hij vijftig uur werkt en dan zijn uurloon berekent. Deze 
werknemer moet uitbetaald worden in geld en niet meer in tijd-voor-tijd. Bij werknemers die ruim 
boven het minimumloon verdienen en over alle gewerkte uren tezamen ten minste het 
minimum(uur)loon per gewerkt uur ontvangen, speelt deze problematiek niet. Er kan met deze 
werknemers wel een tijd-voor-tijdregeling worden afgesproken. 
 
2.1.5.10 Informatieplicht, persoonsregistratie en identificatieplicht 
 
Informatieplicht 
Zie ook de opmerkingen bij paragraaf 2.1.5.2. 
 
Per 1 januari 2020 wordt de informatieplicht van de werkgever uitgebreid (art. 7:655 lid 1 en 2 BW). 
Toegevoegd is dat de werkgever de werknemer moet informeren als arbeidsvoorwaarden op grond 
van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van toepassing zijn, of de 
arbeidsovereenkomst een payrollovereenkomst is, of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is 
aangegaan en of er sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a BW. 
 
Persoonsregistratie 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de opvolger van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en op 25 mei 2018 van kracht geworden. De Nederlandse Uitvoeringswet 
Algemene verordening gegevensbescherming (de ‘Uitvoeringswet’ of ‘UAVG’) is daarbij van belang. 
 
Bij de ‘zakelijke’ verwerking van persoonsgegevens zijn er meer en verbeterde privacyrechten rond 
onder andere inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit (art. 12-23 AVG). 
 
Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doelen worden verwerkt. De gegevensverwerking is onder andere legitiem in geval van: 

een wettelijke plicht; 
een gerechtvaardigd belang; 
een publieke taak of algemeen belang; 
uitvoering van een overeenkomst; 
(vrij en ondubbelzinnig gegeven) toestemming van betrokkene. 

 
Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) zijn – net 
als onder de Wbp – specifieke eisen geformuleerd. 
 
Degene die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de 
manier waarop dit plaatsvindt, wordt ‘verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd.  
 
Verwerkingsverantwoordelijken schakelen regelmatig derden in die voor hen persoonsgegevens 
verwerken. Zij worden ‘verwerker’ genoemd. Bijvoorbeeld een kantoor dat door een werkgever voor 
de salarisadministratie wordt ingeschakeld. Een verwerker heeft geen zeggenschap over de 
verwerkingen en handelt onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. Als 
gebruik wordt gemaakt van verwerkers, dienen de afspraken in een verwerkersovereenkomst te 
worden vastgelegd. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke heeft niet alleen een nalevings- maar ook een 
verantwoordingsplicht en zal (onder andere), als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een 
verwerkingsregister moeten bijhouden en een functionaris voor gegevensbescherming moeten 
aanstellen (art. 24-43 AVG). Het register geeft inzicht in alle verwerkingsactiviteiten. De functionaris 



voor gegevensbescherming houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en naleving van 
de AVG. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke zal passende beveiligingsmaatregelen moeten treffen en in geval 
van een datalek melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijk ook bij de 
betrokkene(n). 
 
Bij overtreding van de AVG kan de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) een boete 
opleggen van maximaal twintig miljoen euro of een boete van vier procent van de wereldwijde 
jaaromzet. 
 
2.1.10 De ambtenaar 
 
Verdwijnen ambtelijke status? 
De beoogde inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is 1 januari 2020. 
 
 
Hoofdstuk 3 Ontslagrecht 
 
3.1 Inleiding ontslagrecht (art. 7:667 t/m 686a BW)  
 
3.2.1 Redelijke grond 
 
Rechters kunnen een arbeidsovereenkomst niet ontbinden als niet (volledig) wordt voldaan aan een 
van de redelijke gronden. Cumulatie van ontslaggronden (art. 7:669 lid 3 onder c t/m h BW) is niet 
aan de orde. In de praktijk komt het nogal eens voor dat zich omstandigheden voordoen die meerdere 
ontslaggronden raken; er is bijvoorbeeld sprake van disfunctioneren en een verstoorde 
arbeidsverhouding of verwijtbaar handelen. Het geheel van deze omstandigheden zou de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst echter vaak wel kunnen rechtvaardigen. 
 
Per 1 januari 2020 wordt een nieuwe redelijke grond ingevoerd (art. 7:669 lid 3 onder i BW). De i-
grond (‘cumulatiegrond’) kan ingezet worden als er ten minste omstandigheden uit twee van de 
ontslaggronden (c, d, e, g en h) aan de orde zijn, die maken dat in redelijkheid niet van de werkgever 
gevergd kan worden om de arbeidsrelatie voort te zetten. In een nader wetsvoorstel zal de f-grond 
(werkweigering in verband met ernstige gewetensbezwaren) geen onderdeel uitmaken van de 
cumulatiegrond. 
 
De rechter kan bij ontbinding op basis van de i-grond aan de werknemer wel naast een eventuele 
billijke vergoeding, aanvullend op de transitievergoeding een extra vergoeding (maximaal vijftig 
procent van de transitievergoeding) toekennen. 
 
3.3.1 Proeftijd (art. 7:752 en 676 BW) 
 
Zie de opmerkingen bij hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.4.1. 
 
3.3.2 Contract voor bepaalde tijd en ketenregeling (art. 7:667, 668 en 668a BW) 
 
Ketenregeling 
Per 1 januari 2020 wordt de ketenregeling versoepeld: 

De maximumtermijn van de ketenregeling wordt opgerekt naar 36 maanden (art. 7:668a lid 1 
en 3 BW). 
Het bij cao bekorten van de tussenliggende periode van zes maanden naar drie maanden 
wordt mogelijk voor aangewezen functies die maximaal negen maanden per jaar kunnen 
worden uitgeoefend (art. 7:668a lid 13 BW). De voorwaarde dat het moet gaan om functies 



die wegens klimatologische of natuurlijke omstandigheden maar maximaal negen maanden 
per jaar kunnen worden uitgeoefend is geschrapt.  
De ketenregeling wordt niet van toepassing verklaard op contracten die zijn aangegaan ten 
behoeve van ziektevervanging in het primaire onderwijs (art. 7:668a lid 15 BW). 

 
3.5 Transitievergoeding (art. 7:673, 673a, 673b, 673c en 673d BW) 
 
De transitievergoeding voor 2019 is vastgesteld op maximaal € 81.000. 
 
Om onder andere de drempel voor het aangaan van een vast dienstverband enigszins te verlagen, 
wordt de regeling rond de transitievergoeding per 1 januari 2020 gewijzigd. 
 
Iedere werknemer krijgt, ongeacht de duur van het dienstverband, recht op transitievergoeding als de 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt voortgezet door de werkgever (art. 7:763 lid 1 
BW). 
 
Voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (ongeacht de lengte van het dienstverband), 
heeft de werknemer recht op een vergoeding van een derde maandsalaris. De transitievergoeding 
wordt eerst over hele dienstjaren berekend. Is minder dan een kalenderjaar gewerkt, dan bedraagt de 
transitievergoeding een evenredig deel van de vergoeding per gewerkt jaar (art. 7:673 lid 2 BW). De 
formule daarvoor luidt:  
 
(het totale salaris over het resterende deel / maandsalaris) x (1/3 maansalaris / 12) 
 
Stel, een werknemer heeft 12 jaar en 4 maanden gewerkt en verdient € 3000 bruto per maand. 
De transitievergoeding over 12 jaar bedraagt: 12 x (1/3 x € 3000) = € 12.000. 
De transitievergoeding over de resterende 4 maanden bedraagt: (€ 12.000 / € 3000) x (€ 1000 / 12) = 
€ 333,33. 
 
De totale transitievergoeding bedraagt: € 12.333,33. 
 
De vergoeding kan met de formule uiteraard ook op dagbasis worden berekend. 
 
De regeling rond de ruimere transitievergoeding voor de oudere werknemer (50 jaar of ouder) die 
meer dan tien dienstjaren heeft (art. 7:673a BW), vervalt per 1 januari 2020 (art. 7:673a lid 5 BW). 
 
Compensatie van transitievergoeding 
Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers in dienst) die werknemers moeten ontslaan in verband 
met bedrijfsbeëindiging door toedoen van pensionering of langdurige ziekte van de werkgever kunnen 
gebruikmaken van een compensatieregeling verstrekt door het UWV (art. 7:673e lid 1 sub b BW en 
Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming). 
 
Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie van de transitievergoeding aanvragen als de 
werknemer na twee jaar ziekte ontslagen wordt of als het dienstverband van rechtswege eindigt en de 
werknemer op dat moment ziek is (art. 7:673e lid 1 sub a BW en Regeling compensatie 
transitievergoeding). De regeling geldt onder voorwaarden ook voor arbeidsovereenkomsten die na 
1 juli 2015 zijn beëindigd. 
 
De werkgever moet de transitievergoeding wel eerst zelf betalen. Verder is de compensatie van de 
transitievergoeding niet hoger dan het bedrag waar de werknemer recht op heeft na twee jaar ziekte. 
Indien de werkgever een dienstverband in stand heeft gehouden (‘slapend dienstverband’), heeft de 
werknemer over die periode ook recht op transitievergoeding, maar wordt de werkgever niet 
gecompenseerd daarvoor. 
 



De compensatie is tevens niet hoger dan het door de werkgever betaalde brutoloon gedurende de 
arbeidsongeschiktheid. De regels rond de hoogte van de vergoeding die verhoogd mag worden met de 
kosten die op grond van op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht (art. 7:673 
lid 6 BW) zijn te vinden in artikel 7:673e lid 2 BW. 
 
3.6 Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd 
 
Correctie p. 251, tweede bullet: art. 7:671a lid 3 onder d BW moet zijn: art. 7:671a lid 5 onder d BW. 
 
3.8.2 De positie van werknemers bij faillissement, WSNP en surseance van betaling 
 
Pre-packconstructie 
Volgens artikel 7:666 BW is de regelgeving van overgang van onderneming niet van toepassing als er 
sprake is van faillissement. 
 
Het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake Smallsteps (HvJ EU 22 juni 2017, 
ECLI:EU:C:2017:489) heeft echter ingrijpende gevolgen voor het toepassen van de pre-
packconstructie. Het Hof heeft bepaald dat op een pre-pack die is gericht op de doorstart van de 
onderneming na faillissement, de regelgeving van overgang van onderneming gewoon van toepassing 
is. Dit betekent dat de rechten en plichten van de werknemers overgaan op de verkrijger. Bij een pre-
pack of faillissement gericht op liquidatie van de onderneming is dit conform artikel 7:666 BW niet 
het geval. De rechter oordeelt momenteel aan de hand van de specifieke omstandigheden van het 
individuele geval met welke intentie de faillissementsprocedure is ingeleid.  
 
 
Hoofdstuk 5 Flexibele arbeidsrelaties 
 
5.2.2 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (art. 7:667, 668 en 668a BW) 
 
Zie de opmerkingen bij hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2. 
 
5.2.3 De oproepovereenkomst 
 
Werknemers die werkzaam zijn op een oproepcontract hebben een onzekere en minder gunstige 
inkomenspositie. Er is onzekerheid over hoeveel uren er moet worden gewerkt en over wanneer er 
moet worden gewerkt. In nogal wat gevallen is er sprake van structurele inzet en/of permanente 
beschikbaarheid die als onwenselijk wordt beschouwd.  
 
De WAB die op 1 januari 2020 van kracht wordt, verplicht de werkgever (art. 7:626 BW) op de 
loonstrook niet alleen te vermelden of het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat die 
schriftelijk is aangegaan, maar ook of er sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 
7:628a lid 9 en 10 BW. 
 
Om de positie van oproepkrachten waarvan de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is 
vastgelegd te verbeteren, zijn in de WAB diverse verbeteringen opgenomen. In de wet en de 
toelichting op de wet wordt nog eens expliciet benadrukt dat het hier niet alleen het werken op een 
nulurencontract betreft, maar ook het werken op een min-maxcontract. De wetgever is van oordeel dat 
ook bij min-maxcontracten de omvang van de arbeid niet eenduidig is overeengekomen, zodat een 
beroep op artikel 7:610b BW en het nieuwe artikel 7:628a BW wel degelijk mogelijk is. De 
bepalingen zijn tevens van toepassing op werknemers en uitzendkrachten waarvan de 
loondoorbetalingsplicht is uitgesloten (art. 7:628a lid 9 sub b BW). 
 
De bescherming richt zich niet op flexibele contracten met een maand- of jaarurennorm (art. 7:628a 
lid 9 sub a BW). Een werknemer die werkzaam is op een jaarurennorm heeft immers alleen 
onzekerheid als het gaat om het tijdstip waarop gewerkt moet worden, hij heeft geen onzekerheid 



omtrent de urenomvang. Ook de arbeid van werknemers die naast hun vast uren consignatie- of 
bereikbaarheidsdiensten draaien waar een vergoeding in tijd of geld tegenover staat, vallen in principe 
buiten de bescherming van artikel 7:628a BW (Besluit oproepkrachten). 
 
 
De belangrijkste regels van artikel 7:628a BW: 

Als de werkgever niet ten minste vier kalenderdagen voorafgaand aan de te werken dag 
schriftelijk of elektronisch heeft opgeroepen, hoeft de werknemer niet aan de oproep gehoor 
te geven (verkorting is mogelijk bij cao, mits niet korter dan 24 uur) (art. 7:628a lid 2 en 4 
BW). 
De werknemer heeft recht op loon over afgezegde uren als binnen vier dagen voor de aanvang 
van de arbeid de oproep wordt ingetrokken, ondanks eventuele loonuitsluiting op grond van 
artikel 7:628 lid 5 BW (art. 7:628a lid 3 BW). 
Steeds als de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, moet de werkgever de 
werknemer binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een 
arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang per maand berekend over 
de voorafgaande periode van twaalf maanden (art. 7:628a lid 5 BW). Als de werkgever geen 
aanbod doet of een aanbod doet dat niet aan de vereisten voldoet, heeft de werknemer 
gedurende de periode waarin de verplichting niet is nagekomen recht op loon over het aantal 
uren waarvoor hij een aanbod zou moeten hebben gehad. De termijn om het bovengenoemde 
aanbod te aanvaarden bedraagt ten minste een maand. Als de werknemer het aanbod 
aanvaardt, heeft hij een vaste urenomvang afgesproken en is het contract daarmee geen 
oproepcontract meer in de zin van artikel 7:628a lid 9 sub a BW. Wordt naast de vaste 
urenomvang ook oproep bedongen (min-max bijvoorbeeld), dan blijft de bescherming van 
artikel 7:628a BW intact.  

Dit onderdeel is een behoorlijke verbetering van de rechtpositie van de oproepkracht ten opzichte van 
artikel 7:610b BW, dat overigens uiteraard gewoon van kracht blijft. Het initiatief om een beroep te 
doen op het rechtsvermoeden van artikel 7:610b BW ligt bij de werknemer, het initiatief van het 
aanbieden van een vaste arbeidsomvang steeds na twaalf maanden ligt bij de werkgever. Dit betekent 
dat de werknemer zich na drie maanden werkzaam geweest te zijn al kan beroepen op artikel 7:610b 
BW. Ook na die periode van twaalf maanden kan de werknemer een beroep doen op artikel 7:610b 
BW. 

Bij cao kan worden bepaald dat lid 2, 3 en 5 niet van toepassing zijn op aangewezen functies 
(seizoensarbeid) die door klimatologische of natuurlijke omstandigheden voor een periode 
van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgevoerd (art. 7:628a lid 11 BW). 

 
In de WAB is tevens een aanpassing van artikel 7:672 BW opgenomen met betrekking tot de 
opzegtermijn van werknemers die werkzaam zijn op een nulurencontract (art. 7:672 lid 5 BW): 

Een werknemer met een nulurencontract kan (als hij niet opgeroepen is) feitelijk opzeggen 
tegen elke dag en hoeft zich niet te houden aan artikel 7:672 lid 1 BW. 
De opzegtermijn die de werknemer met een nulurencontract in acht moet nemen wordt op 
vier dagen gesteld (kan bij cao verkort worden tot een dag). 

 
5.2.4.3 Payrolling 
 
De Hoge Raad heeft zich in 2016 (HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356 
(Care4Care/StiPP)) over de reikwijdte van de definitie van de uitzendovereenkomst uitgesproken in 
die zin dat strikt genomen ook payrolling in principe onder het bereik van artikel 7:690 BW valt. 
Tevens heeft de Hoge Raad aangegeven dat het aan de wetgever is om eventueel nieuwe regelgeving 
omtrent dergelijke constructies te maken. Payrollwerknemers hebben sinds 2015 al nagenoeg dezelfde 
ontslagbescherming als de werknemers van de inlenende opdrachtgever bij wie zij aan het werk zijn. 
In de WAB wordt de rechtspositie van werknemers die ingezet worden op payrollbasis nog verder 
verduidelijkt en versterkt. Payrollondernemingen hebben doorgaans geen allocatiefunctie op de 
arbeidsmarkt, zoals bij uitzendbureaus meestal wel het geval is. Ook vervult de inlenende 
opdrachtgever feitelijk het ‘materiële’ werkgeverschap: werving en selectie, de gesprekscyclus 



enzovoort. Daarnaast worden payrollwerknemers vaak langdurig of voor onbepaalde tijd ingeleend. 
Mede om deze redenen vindt de wetgever het onwenselijk en onrechtvaardig dat de 
arbeidsvoorwaarden van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlenende opdrachtgever 
verschillen van de payrollwerknemers die bij de inlenende opdrachtgever werken. Het verlichte 
arbeidsrechtelijke regime zoals dat geldt voor de uitzendformule (art. 7:691 BW) zou dan ook niet van 
toepassing moeten zijn op payrolling. 
 
In de wet (art. 7:692 BW) wordt de definitie van payrolling gegeven die feitelijk gelijk is aan de 
definitie zoals opgenomen in de Ontslagregeling en artikel 1 sub d Waadi: 
 
‘De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen 
de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is 
de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.’ 
 
Het eventueel doorlenen van de werknemer door de inlenende opdrachtgever (de derde) verandert het 
karakter van payrolling niet, de werknemer behoudt de hierna geschetste rechtsbescherming. De 
formele werkgever (payrollonderneming/uitlener) heeft immers geen actieve allocatiefunctie op de 
arbeidsmarkt, de uiteindelijke payrollovereenkomst met de formele juridische werkgever is leidend 
voor de vraag of er sprake is van payrolling. 
 
Het verlichte arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing 
verklaard als er sprake is van payrolling (art. 7:692a BW): 

Het uitzendbeding van artikel 7:691 BW (einde opdracht, einde uitzending gedurende 26 
weken (of 78 weken in geval van afwijking bij cao)) is voor payrolling buiten toepassing 
verklaard. Dit betekent veel minder onzekerheid voor de payrollmedewerker in de beginfase. 
De reguliere ketenconstructie inclusief afwijkingsmogelijkheden (zie aanvulling 3.3.2) is ook 
van toepassing op payrollconstructies waarbij de afwijkingsmogelijkheid in de cao van de 
inlenende opdrachtgever moet zijn opgenomen (maximaal zes contracten in maximaal 48 
maanden indien de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit voor bepaalde 
functies/functiegroepen meebrengt). 
De eerste zes maanden loondoorbetaling uitsluiten (art. 7:628 BW) in geval van payrolling 
kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgesproken als deze afwijking voor de functie 
gebruikelijk is of als deze afwijkingsmogelijkheid is opgenomen in de cao van de inlenende 
opdrachtgever. De periode van loondoorbetaling langer uitsluiten kan alleen als deze 
afwijkingsmogelijkheid is opgenomen in de cao van de inlenende opdrachtgever en als het 
functies betreft waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang 
hebben. 

 
Verder is in artikel 8a Waadi een gelijkebehandelingsvoorschrift met betrekking tot primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden gegeven (waar niet bij cao van kan worden afgeweken). De inlenende 
opdrachtgever heeft een informatieplicht. Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling moet hij de 
werknemer en de payrollonderneming informeren over de in zijn bedrijf van toepassing zijnde 
arbeidsvoorwaarden (art. 12a Waadi). 
 
Daarnaast hebben payrollmedewerkers in principe recht op een adequate pensioenvoorziening (art. 8a 
lid 4, 5 en 6 Waadi). 
 
5.2.5 Freelanceovereenkomst 
 
Stand van zaken Wet DBA 
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft niet de duidelijkheid rond de inzet 
van zzp’ers gebracht die ermee was beoogd. De wet zal dan ook worden vervangen.  
 



Nieuwe regels zullen mogelijk in 2021 ingaan. Het kabinet wil opdrachtgevers en zzp’ers meer 
duidelijkheid geven in welke gevallen er volgens de wet geen sprake is van een dienstbetrekking, ook 
om concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen te voorkomen. 
 
Ter bescherming van zzp’ers die tegen zeer lage tarieven werken, komt er aan de onderkant een 
minimumtarief voor zzp’ers van € 16. Ook particuliere opdrachtgevers komen onder de reikwijdte van 
het minimumtarief te vallen. Aan de bovenkant komt er een zelfstandigenverklaring, die zekerheid 
gaat geven over loonheffing, werknemersverzekeringen enzovoort. 
 
Voor gebruik van de zelfstandigenverklaring gaan de volgende voorwaarden gelden:  

In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen 
arbeidsovereenkomst te sluiten. 
De arbeidsbeloning bedraagt minimaal € 75 per uur (prijspeil 2019). 
De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal een jaar. 
De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring. 
De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan. 

 
In het Handboek Loonheffingen wordt inzicht gegeven in hoeverre er sprake is van en 
gezagsverhouding en dus mogelijk een arbeidsovereenkomst. Ook werkt het kabinet aan een 
webmodule, gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie in het kader van de kwalificatie van de 
arbeidsverhouding, waarmee aan de hand van de antwoorden op een aantal vragen vooraf kan worden 
vastgesteld dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Al er geen sprake is van een 
dienstbetrekking geeft de webmodule een zogeheten opdrachtgeversverklaring. Deze 
opdrachtgeversverklaring geeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat onder andere geen loonheffing 
hoeft te worden ingehouden en afgedragen en geen premies werknemersverzekeringen hoeven te 
worden betaald. 
 
De doorwerking van een en ander naar het arbeidsrecht en de positie van de fictieve dienstbetrekking 
moet nog nader in wetgeving worden uitgewerkt. 
 
Het opschorten van de handhaving van de Wet DBA is tevens verlengd tot 1 januari 2021. Alleen in 
geval van ‘kwaadwillendheid’, opzettelijk situaties van schijnzelfstandigheid laten ontstaan of 
voortbestaan, zal worden opgetreden. De handhaving wordt in die zin wel aangescherpt dat de 
Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 ook gaat handhaven wanneer opdrachtgevers hun werkwijze 
binnen een redelijke termijn niet aanpassen na aanwijzingen van de Belastingdienst.  
  



Bijlage: gewijzigde wetsartikelen 

 

Wazo 

Art. 3:2 Adoptie- en pleegzorgverlof 

1. De werknemer heeft in verband met de adoptie van een kind recht op verlof zonder behoud van 
loon. 
2. Het recht op verlof in verband met adoptie bestaat gedurende een tijdvak van zesentwintig weken 
en bedraagt ten hoogste zes aaneengesloten weken. Het recht bestaat vanaf vier weken vóór de eerste 
dag dat de feitelijke opneming ter adoptie een aanvang heeft genomen of zal nemen, zoals die dag is 
aangeduid in een door de werknemer aan de werkgever overgelegd document waaruit blijkt dat een 
kind ter adoptie is of zal worden opgenomen. 
3. Indien als gevolg van een adoptieverzoek tegelijkertijd twee of meer kinderen feitelijk ter adoptie 
worden opgenomen, bestaat het recht op verlof slechts ten aanzien van één van die kinderen. 
4. In afwijking van het tweede lid, eerste zin, kan de werknemer de werkgever verzoeken om het 
verlof te spreiden gedurende een tijdvak van zesentwintig weken. De werkgever kan dit verzoek 
afwijzen, indien zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. 
5. Het eerste, tweede, derde en vierde lid en de artikelen 3:3, derde lid, 3:4 en 3:5 zijn van 
overeenkomstige toepassing op de werknemer die een pleegkind opneemt als bedoeld in artikel 5:1, 
tweede lid, onder d. 

Art. 4:2 Geboorteverlof 

1. Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer 
ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent, heeft de werknemer 
gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op 
geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week. 
2. Indien de arbeidsovereenkomst of de publiekrechtelijke aanstelling wordt beëindigd voordat het 
geboorteverlof volledig is genoten, heeft de werknemer, indien hij een nieuwe arbeidsovereenkomst 
of publiekrechtelijke aanstelling aangaat, tegenover de nieuwe werkgever aanspraak op het verlof dat 
nog niet is opgenomen, met inachtneming van dit hoofdstuk. 
3. Indien de arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling wordt beëindigd, is de werkgever 
verplicht aan de werknemer, op diens verzoek, een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel 
geboorteverlof de werknemer aanspraak heeft. 
 

WML 

Art. 13a 

1. Indien de feitelijke arbeidsduur van de werknemer binnen een uitbetalingstermijn, bedoeld in 
artikel 8, in samenhang met artikel 11, langer is dan de overeengekomen arbeidsduur, bedoeld in 
artikel 12, eerste lid, wordt het bedrag, dat krachtens de artikelen 8 tot en met 11 voor de werknemer 
als minimumloon geldt, naar evenredigheid vermeerderd. De langere arbeidsduur wordt uitbetaald 
uiterlijk in de eerstvolgende uitbetalingstermijn na de uitbetalingstermijn waarin deze is ontstaan. 
2. In geval van een langere arbeidsduur als bedoeld in het eerste lid, kan de werkgever, in afwijking 
van het eerste lid, een langere arbeidsduur niet of gedeeltelijk uitbetalen, maar geheel of gedeeltelijk 
compenseren in betaalde vrije tijd conform het minimumloon binnen de overeengekomen 
arbeidsduur, indien dit met de werknemer schriftelijk is overeengekomen voordat een langere 
arbeidsduur wordt aangevangen. 



3. Een gehele of gedeeltelijke compensatie in betaalde vrije tijd als bedoeld in het tweede lid kan 
alleen worden overeengekomen en opgebouwd voor zover in deze mogelijkheid is voorzien in de 
collectieve arbeidsovereenkomst. Indien het een werknemer betreft die aan een derde ter beschikking 
wordt gesteld voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid kan een gehele of 
gedeeltelijke compensatie in betaalde vrije tijd als bedoeld in het tweede lid alleen worden 
overeengekomen en opgebouwd indien in deze mogelijkheid is voorzien in de collectieve 
arbeidsovereenkomst die van toepassing is op die derde. 
4. De langere arbeidsduur, bedoeld in het tweede lid, wordt uiterlijk voor 1 juli van het jaar na het 
kalenderjaar waarin deze is ontstaan, in betaalde vrije tijd gecompenseerd dan wel uiterlijk in de 
eerste uitbetalingstermijn, bedoeld in artikel 8, in samenhang met artikel 11, na juni van dat jaar giraal 
uitbetaald. Indien de compensatie in tijd of in geld niet of niet volledig heeft plaatsgevonden bij het 
einde van de dienstbetrekking wordt de langere arbeidstijd dienovereenkomstig giraal uitbetaald. De 
uitbetaling vindt plaats overeenkomstig de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, die gelden in de 
termijn waarin de uitbetaling plaatsvindt. 
5. Indien de arbeidsduur niet eenduidig schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst wordt voor 
de toepassing van het eerste en tweede lid, uitgegaan van de maximale overeengekomen arbeidsduur. 

 

Belangrijkste wijzigingen wetsartikelen BW  

Art. 626 

2. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de werknemer, de termijn waarover 
het loon is berekend, de overeengekomen arbeidsduur, of er sprake is van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan, en of sprake is van een oproepovereenkomst als 
bedoeld in artikel 628a, lid 9 en 10. 
 
Art. 628a 
1. Indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de tijdstippen 
waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien sprake is van een 
oproepovereenkomst, heeft de werknemer voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij 
arbeid heeft verricht, recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur arbeid zou 
hebben verricht. 
2. Indien sprake is van een oproepovereenkomst, kan de werknemer door de werkgever niet verplicht 
worden aan de oproep om arbeid te verrichten gehoor te geven, indien de werkgever de tijdstippen 
waarop de arbeid moet worden verricht niet ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of 
elektronisch aan de werknemer bekendmaakt. 
3. Indien sprake is van een oproepovereenkomst en de werkgever binnen vier dagen voor de aanvang 
van het tijdstip van de arbeid de oproep om arbeid te verrichten ten dele dan wel volledig intrekt of de 
tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij 
de arbeid overeenkomstig de oproep zou hebben verricht. De oproep om arbeid te verrichten wordt 
schriftelijk of elektronisch ingetrokken of gewijzigd. 
4. De termijn van vier dagen, bedoeld in de leden 2 en 3, kan bij collectieve arbeidsovereenkomst of 
bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden verkort, mits de termijn niet 
korter is dan 24 uur. 
5. Indien sprake is van een oproepovereenkomst, doet de werkgever steeds als de 
arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd binnen een maand schriftelijk of elektronisch een 
aanbod voor een vaste arbeidsomvang, die ten minste gelijk is  aan de gemiddelde omvang van de 
arbeid in die voorafgaande periode van 12 maanden, waarbij niet op grond van artikel 628, lid 5 of lid 
7, ten nadele van de werknemer wordt afgeweken van artikel 628, lid 1. De termijn voor aanvaarding 
van het aanbod bedraagt ten minste een maand. Voor de berekening van de periode van 12 maanden 
worden arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben 
opgevolgd, samengeteld. 



6. Het eerdere aanbod, dat de werkgever aan de werknemer heeft gedaan, op grond van lid 5, geldt 
ook voor arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden opvolgen. 
7. De leden 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten 
tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de 
hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze 
geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. 
8. Gedurende de periode waarin de werkgever de verplichting, bedoeld in lid 5 of 6, niet is 
nagekomen, heeft de werknemer recht op loon over de arbeidsomvang, bedoeld in lid 5. 
9. Van een oproepovereenkomst als bedoeld in dit artikel is sprake indien: 
a. de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van: 
1°. ten hoogste een maand; of 
2°. ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die 
tijdseenheid; of 
b. de werknemer op grond van artikel 628, lid 5 of lid 7, of artikel 691, lid 7, geen recht heeft op het 
naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht. 
10. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over wanneer sprake is 
van een oproepovereenkomst. 
11. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan kan bepaald worden dat lid 2, lid 3 en lid 5 niet van toepassing zijn voor bij die 
overeenkomst of regeling aangewezen functies, die als gevolg van klimatologische of natuurlijke 
omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden 
uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een 
periode van meer dan negen maanden per jaar. 
12. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 
 

Art. 652 

1. Indien partijen een proeftijd overeenkomen, is deze voor beide partijen gelijk. 

2. De proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen. 

3. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden 
overeengekomen van ten hoogste twee maanden. 

4. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd worden 
overeengekomen van ten hoogste: 
a. een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor langer dan zes maanden maar korter dan 
twee jaren; 
b. twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer. 

5. Indien het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is 
gesteld, kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand. 

6. Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst: 
a. is aangegaan voor ten hoogste zes maanden; 
b. een opvolgende arbeidsovereenkomst betreft tussen een werknemer en dezelfde werkgever, tenzij 
die overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan 
de vorige arbeidsovereenkomst; of 
c. een opvolgende arbeidsovereenkomst betreft tussen een werknemer en een andere werkgever die 
ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moet worden de opvolger van de vorige 
werkgever te zijn. 



7. Van de leden 4, onderdeel a, en 5, kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling 
door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de 
werknemer. 

8. Elk beding in strijd met dit artikel is nietig. 

 
Art. 655 

1. De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te 
verstrekken met ten minste de volgende gegevens: 
a. naam en woonplaats van partijen; 
b. de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht; 
c. de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid; 
d. het tijdstip van indiensttreding; 
e. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst; 
f. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak; 
g. de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze 
termijnen; 
h. het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van 
de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en 
de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid; 
i. de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week; 
j. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; 
k. indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, 
mede 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; 
l. de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan, dan wel de toepasselijke arbeidsvoorwaarden op grond van artikel 8 of 8a van de Wet 
allocatie arbeidskrachten door intermediairs; 
m. of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld in artikel 690, dan wel een 
payrollovereenkomst is als bedoeld in artikel 692; 
n. of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; 
o. of sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 628a, lid 9 en 10. 

2. Voor zover de gegevens, bedoeld in lid 1, onderdelen a tot en met j, n en o, zijn vermeld in een 
schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst of in de opgave, bedoeld in artikel 626, kan vermelding 
achterwege blijven. Voor zover de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f tot en met i, zijn 
vermeld in een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe 
bevoegd bestuursorgaan, kan worden volstaan met een verwijzing naar deze overeenkomst of 
regeling. 

3. De werkgever verstrekt de opgave binnen een maand na de aanvang van de werkzaamheden of zo 
veel eerder als de overeenkomst eindigt. De gegevens, bedoeld in lid 1, onderdeel k, worden verstrekt 
voor het vertrek. De opgave wordt door de werkgever ondertekend. Indien de opgave elektronisch 
wordt verstrekt, is deze voorzien van een gekwalificeerde handtekening als bedoeld in artikel 3, 
onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 
2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in 
de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257). Wijziging in de 
gegevens wordt binnen een maand nadat de wijziging van kracht is geworden, aan de werknemer 
schriftelijk of elektronisch medegedeeld, tenzij deze voortvloeit uit wijziging van een wettelijk 



voorschrift, collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan. 

4. Indien de overeenkomst betreft het doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend verrichten van huishoudelijke of persoonlijke diensten ten behoeve van een 
natuurlijk persoon, behoeft de werkgever slechts op verlangen van de werknemer de gegevens te 
verstrekken. 

5. De werkgever die weigert de opgave te verstrekken of daarin onjuiste mededelingen opneemt, is 
jegens de werknemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. 

6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op een overeenkomst die de 
voorwaarden regelt van een of meer arbeidsovereenkomsten die partijen zullen sluiten indien na 
oproep arbeid wordt verricht, en op het aangaan van een andere overeenkomst dan een 
arbeidsovereenkomst, al dan niet gevolgd door andere soortgelijke overeenkomsten, waarbij de ene 
partij, natuurlijk persoon, zich verbindt voor de andere partij tegen beloning arbeid te verrichten, 
tenzij deze overeenkomst wordt aangegaan in beroep of bedrijf. Op de in dit lid bedoelde 
overeenkomsten is artikel 654 van overeenkomstige toepassing. 

7. Indien lid 6 van toepassing is, wordt in de opgave, bedoeld in lid 1, tevens vermeld welke 
overeenkomst is aangegaan. 

8. De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige wijze dat deze door de werknemer 
kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming. 

9. Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer 
vereist. 

10. Een beding in strijd met dit artikel is nietig. 

 
Art. 668a 

1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: 
a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden 
hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben 
overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor 
onbepaalde tijd; 
b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met 
tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een 
werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en 
geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten 
worden elkaars opvolger te zijn. 

3. Lid 1, onderdeel a, is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor ten hoogste 
drie maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomst 
voor 24 maanden 36 maanden of langer. 

4. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de eerste 
arbeidsovereenkomst als bedoeld onder a of b van lid 1. 



5. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan kan de periode van 36 maanden, bedoeld in lid 1, onderdeel a, worden verlengd tot ten 
hoogste 48 maanden en kan het aantal van drie, bedoeld in lid 1, onderdeel b, worden verhoogd naar 
ten hoogste zes, indien uit die overeenkomst of regeling blijkt dat voor bij die overeenkomst of 
regeling te bepalen functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze 
verlenging of verhoging vereist. 

6. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan kan van lid 2, onderdeel a worden afgeweken ten nadele van de werknemer. 

7. Bij schriftelijke overeenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan 
kan ten nadele van de bestuurder van een rechtspersoon worden afgeweken van de periode, bedoeld in 
lid 1, onderdeel a. 

8. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan kan dit artikel buiten toepassing worden verklaard voor bepaalde functies in een 
bedrijfstak indien Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij ministeriële regeling 
deze functies heeft aangewezen, omdat het voor die functies in die bedrijfstak bestendig gebruik is en 
vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is de arbeid 
uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet zijnde 
uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 690. Bij die regeling kunnen nadere voorwaarden 
worden gesteld aan het buiten toepassing verklaren, bedoeld in de eerste zin. 

9. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan kan voor daarin aangewezen arbeidsovereenkomsten die uitsluitend of overwegend 
zijn aangegaan omwille van de educatie van de werknemer dit artikel geheel of gedeeltelijk niet van 
toepassing worden verklaard. 

10. Dit artikel is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een 
beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs. 

11. Dit artikel is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de leeftijd 
van achttien jaar nog niet heeft bereikt, indien de gemiddelde omvang van de door hem verrichte 
arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen. 

12. De periode, bedoeld in lid 1, onderdeel a, wordt verlengd tot ten hoogste 48 maanden, en het 
aantal, bedoeld in lid 1, onderdeel b, bedraagt ten hoogste zes, indien het betreft een 
arbeidsovereenkomst met een werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene 
Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt. Voor de vaststelling of de in dit lid bedoelde periode of 
het bedoelde aantal arbeidsovereenkomsten is overschreden worden alleen arbeidsovereenkomsten in 
aanmerking genomen die zijn aangegaan na het bereiken van de in artikel 7, onderdeel a, van de 
Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd. 

13. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan kunnen de tussenpozen, bedoeld in lid 1, onderdelen a en b, worden verkort tot ten 
hoogste drie maanden, voor bij die overeenkomst of regeling aangewezen functies, die gedurende een 
periode van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet aansluitend door 
dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden 
per jaar. 

14. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen op verzoek van de 
Stichting van de Arbeid de tussenpozen, bedoeld in lid 1, onderdelen a en b, worden verkort tot ten 
hoogste drie maanden, voor bij die regeling aan te wijzen functies, die gedurende een periode van ten 



hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde 
werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar. 

15. Dit artikel is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer op een school 
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs of artikel 1 van de Wet op de 
expertisecentra, indien die arbeidsovereenkomst is aangegaan in verband met vervanging wegens 
ziekte van een werknemer die een onderwijsgevende of onderwijsondersteunende functie met 
lesgebonden of behandeltaken bekleedt. 

 
Art. 669 

1. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en 
herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in 
een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet 
in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als bedoeld in lid 3, 
onderdeel e. 

2. Herplaatsing, bedoeld in lid 1, is niet vereist, indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt. 

3. Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan: 
a. het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de 
onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, 
noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische 
omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering; 
b. ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is de bedongen arbeid te 
verrichten, mits de periode, bedoeld in artikel 670, leden 1 en 11, is verstreken en aannemelijk is dat 
binnen 26 weken, of bij een werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene 
Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt, 6 weken, geen herstel zal optreden en dat binnen die 
periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht; 
c. het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken 
van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, mits het bij regelmaat niet 
kunnen verrichten van de bedongen arbeid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever 
voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en aannemelijk is dat binnen 26 weken, of bij een 
werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft 
bereikt, 6 weken, geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in 
aangepaste vorm kan worden verricht; 
d. de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten 
gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in 
kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te 
verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor 
scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer; 
e. verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid 
niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren; 
f. het weigeren van de werknemer de bedongen arbeid te verrichten wegens een ernstig 
gewetensbezwaar, mits aannemelijk is dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden 
verricht; 
g. een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden 
gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren; 
h. andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in 
redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren; 
i. een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de 
onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden 
gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 



4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst, die is 
ingegaan voor het bereiken van een tussen partijen overeengekomen leeftijd waarop de 
arbeidsovereenkomst eindigt, of, indien geen andere leeftijd is overeengekomen, de in artikel 7, 
onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd, eveneens opzeggen in verband met of 
na het bereiken van de tussen partijen overeengekomen leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst 
eindigt, of, indien geen andere leeftijd is overeengekomen, de in artikel 7, onderdeel a, van de 
Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd. 

5. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden: 
a. nadere regels gesteld met betrekking tot een redelijke grond voor opzegging, de herplaatsing van de 
werknemer en de redelijke termijn, bedoeld in lid 1, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar 
categorieën van werknemers; 
b. regels gesteld voor het bepalen van de volgorde van opzegging bij het vervallen van 
arbeidsplaatsen, bedoeld in lid 3, onderdeel a. 

6. De regels, bedoeld in lid 5, onderdeel b, zijn niet van toepassing indien bij collectieve 
arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, andere regels 
worden gesteld voor het bepalen van de volgorde van opzegging bij het vervallen van arbeidsplaatsen, 
bedoeld in lid 3, onderdeel a, en een onafhankelijke commissie als bedoeld in artikel 671a, lid 2, 
wordt aangewezen. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op een opzegging tijdens de proeftijd. 

 
Art. 671b 

1. De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden: 
a. op grond van artikel 669, lid 3, onderdelen c tot en met i; 
b. op grond van artikel 669, lid 3, onderdelen a en b, indien de toestemming, bedoeld in artikel 671a, 
is geweigerd; of 
c. op grond van artikel 669, lid 3, onderdelen a en b, indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd. 

2. De kantonrechter kan het verzoek, bedoeld in lid 1, slechts inwilligen indien aan de voorwaarden 
voor opzegging van de arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 669, is voldaan en er geen 
opzegverboden als bedoeld in artikel 670 of met deze opzegverboden naar aard en strekking 
vergelijkbare opzegverboden in een ander wettelijk voorschrift gelden. 

3. Indien het verzoek om ontbinding is gegrond op artikel 669, lid 3, onderdeel a, is artikel 671a, 
leden 5 en 7, van overeenkomstige toepassing. 

4. Indien het verzoek om ontbinding is gegrond op artikel 669, lid 3, onderdeel c, wijst de 
kantonrechter het verzoek af, indien de werkgever niet beschikt over een verklaring ter zake van een 
deskundige als bedoeld in artikel 629a, tenzij het overleggen van deze verklaring in redelijkheid niet 
van de werkgever kan worden gevergd. 

5. Indien het verzoek om ontbinding is gegrond op artikel 669, lid 3, onderdeel e, in verband met het, 
zonder deugdelijke grond door de werknemer niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in artikel 
660a, wijst de kantonrechter het verzoek af, indien de werkgever: 
a. de werknemer niet eerst schriftelijk heeft gemaand tot nakoming van die verplichtingen of om die 
reden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 629, lid 7, de betaling van het loon heeft gestaakt; 
of 
b. niet beschikt over een verklaring ter zake van een deskundige als bedoeld in artikel 629a, tenzij het 
overleggen van deze verklaring in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd. 



6. Indien de werkgever de ontbinding verzoekt op grond van artikel 669, lid 3, onderdelen b tot en met 
i, en een opzegverbod als bedoeld in artikel 670, leden 1 tot en met 4 en 10, of een met deze 
opzegverboden naar aard en strekking vergelijkbaar opzegverbod in een ander wettelijk voorschrift 
geldt, kan de kantonrechter, in afwijking van lid 2, het verzoek om ontbinding inwilligen, indien: 
a. het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop die opzegverboden betrekking 
hebben; of 
b. er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang 
van de werknemer behoort te eindigen. 

7. Het opzegverbod, bedoeld in artikel 670, lid 1, geldt niet indien de ziekte een aanvang heeft 
genomen nadat het verzoek om ontbinding door de kantonrechter is ontvangen. 

8. Indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van artikel 669, lid 3, onderdeel 
i, kan hij aan de werknemer een vergoeding toekennen van ten hoogste de helft van de 
transitievergoeding, bedoeld in artikel 673, lid 2. 

9. Indien het verzoek om ontbinding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die tussentijds kan worden opgezegd, en de 
kantonrechter het verzoek inwilligt: 
a. bepaalt hij het einde van de arbeidsovereenkomst op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij 
regelmatige opzegging zou zijn geëindigd, waarbij, indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, de duur van de 
periode die aanvangt op de datum van ontvangst van het verzoek om ontbinding en eindigt op de 
datum van dagtekening van de ontbindingsbeslissing in mindering wordt gebracht, met dien verstande 
dat een termijn van ten minste een maand resteert; 
b. kan hij, in afwijking van onderdeel a, het einde van de arbeidsovereenkomst bepalen op een eerder 
tijdstip, indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werknemer; 
c. kan hij aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. 

10. Indien het verzoek om ontbinding een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die niet 
tussentijds kan worden opgezegd, en de kantonrechter het verzoek inwilligt, bepaalt hij op welk 
tijdstip de arbeidsovereenkomst eindigt en: 
a. kan hij de werknemer een vergoeding toekennen tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het in geld 
vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van 
rechtswege zou zijn geëindigd; 
b. kan hij de werknemer naast de vergoeding, bedoeld in onderdeel a, een billijke vergoeding 
toekennen indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 
werkgever; of 
c. kan hij, indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werknemer, de werkgever een vergoeding toekennen tot ten hoogste het 
bedrag gelijk aan het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd 
zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd. 

11. Elk beding waarbij de mogelijkheid voor de werkgever om de kantonrechter te verzoeken de 
arbeidsovereenkomst te ontbinden, bedoeld in lid 1, wordt uitgesloten of beperkt, is nietig. 

 
Art. 672 

1. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door 
het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen. 



2. De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een 
arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: 
a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; 
b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; 
c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; 
d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden. 

3. In afwijking van lid 2 bedraagt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging één 
maand indien de werknemer de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde 
leeftijd heeft bereikt. 

4. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand. 

5. Indien de omvang van de arbeid niet is vastgelegd, bedraagt de door de werknemer in acht te 
nemen termijn van opzegging, in afwijking van lid 4, de termijn, bedoeld in artikel 628a, leden 2 en 4, 
of vier dagen, indien het een functie betreft die is aangewezen op grond van artikel 628a, lid 11. Lid 1 
is niet van toepassing. 

6. Indien de toestemming, bedoeld in artikel 671a, lid 1 of lid 2, is verleend, wordt de door de 
werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met de duur van de periode die aanvangt 
op de datum waarop het volledige verzoek om toestemming is ontvangen en eindigt op de datum van 
dagtekening van de beslissing op het verzoek om toestemming, met dien verstande dat een termijn 
van ten minste een maand resteert. 

7. De termijn, bedoeld in lid 2 of lid 3, kan slechts worden verkort bij collectieve 
arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn 
kan schriftelijk worden verlengd. 

8. Van de termijn, bedoeld in lid 4, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging 
voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet 
korter dan het dubbele van die voor de werknemer. 

9. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan, mag de termijn van opzegging, bedoeld in lid 8, tweede volzin, voor de werkgever 
worden verkort, mits de termijn niet korter is dan die voor de werknemer. 

10. Voor de toepassing van lid 2 worden arbeidsovereenkomsten geacht eenzelfde, niet onderbroken 
arbeidsovereenkomst te vormen in geval van herstel van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 
682 of artikel 683. 

11. De partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, is aan de wederpartij een 
vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de 
arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren. 

12. De kantonrechter kan de vergoeding, bedoeld in het lid 11, matigen indien hem dit met het oog op 
de omstandigheden billijk voorkomt, met dien verstande dat de vergoeding niet minder kan bedragen 
dan het in geld vastgestelde loon over de opzegtermijn, bedoeld in lid 2, noch minder dan het in geld 
vastgestelde loon voor drie maanden. 

 
Art. 673 



1. De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien : 
a. de arbeidsovereenkomst: 
1°. door de werkgever is opgezegd; 
2°. op verzoek van de werkgever is ontbonden; of 
3°. na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor 
het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die 
tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden; of 
b. de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever: 
1°. door de werknemer is opgezegd; 
2°. op verzoek van de werknemer is ontbonden; of 
3°. na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet. 

2. De transitievergoeding is voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk 
aan een derde van het loon per maand en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de 
arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen nadere regels worden gesteld over de berekeningswijze van de transitievergoeding. De 
transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000,– of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over 
twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag. 

3. Het bedrag, genoemd in lid 2, wordt telkens met ingang van 1 januari door Onze Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen 
zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen, 
in het voorafgaande jaar is geraamd. Het bedrag wordt daarbij afgerond op het naaste veelvoud van € 
1.000,–. Het gewijzigde bedrag is uitsluitend van toepassing indien de arbeidsovereenkomst op of na 
de datum van de wijziging eindigt of niet wordt voortgezet. 

4. Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst, bedoeld in lid 2, worden: 
a. maanden waarin de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid ten hoogste 
twaalf uur per week heeft bedragen, tot het bereiken van de achttienjarige leeftijd buiten beschouwing 
gelaten; en 
b. een of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met 
tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld. De vorige zin is eveneens 
van toepassing indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende 
werkgevers die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten 
aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. 

5. Indien in de in lid 4, onderdeel b, bedoelde situatie bij de beëindiging van een voorafgaande 
arbeidsovereenkomst: 
a. een transitievergoeding is betaald, wordt een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding die bij 
die beëindiging op grond van de leden 1 en 2 verschuldigd was in mindering gebracht op de 
transitievergoeding; 
b. op grond van artikel 673b, lid 1, een voorziening is verstrekt, wordt een bedrag ter waarde van die 
voorziening in mindering gebracht op de transitievergoeding. 

6. Onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden kunnen op de 
transitievergoeding in mindering worden gebracht: 
a. kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de 
arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van 
werkloosheid van de werknemer; en 
b. kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die 
tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. 

7. De transitievergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen of niet voortzetten van de 
arbeidsovereenkomst: 



a. geschiedt voor de dag waarop de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en de 
gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft 
bedragen; 
b. geschiedt in verband met of na het bereiken van een bij of krachtens wet vastgestelde of tussen 
partijen overeengekomen leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of, indien geen andere 
leeftijd geldt, de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd; of 
c. het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. 

8. In afwijking van lid 7, onderdeel c, kan de kantonrechter de transitievergoeding geheel of 
gedeeltelijk aan de werknemer toekennen indien het niet toekennen ervan naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

9. Indien, na een einde van rechtswege, het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is 
van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter: 
a. naast de transitievergoeding aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding 
toekennen; of 
b. indien de werknemer op grond van lid 7, onderdeel a, geen recht op transitievergoeding heeft, aan 
de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen. 

10. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat voor de toepassing van lid 2 
wordt verstaan onder loon. 

 
Art. 673e 

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, verstrekt op verzoek van de werkgever die op grond van 
artikel 673 een transitievergoeding verschuldigd was, een vergoeding, indien de arbeidsovereenkomst: 
a. na de periode, bedoeld in artikel 670, lid 1, onderdeel a, en lid 11: 
1°. is beëindigd omdat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen 
arbeid te verrichten; of 
2°. van rechtswege is geëindigd en de werknemer op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst is 
geëindigd, wegens ziekte of gebreken niet in staat was de bedongen arbeid te verrichten; 
b. is geëindigd in verband met het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de 
werkzaamheden van de onderneming en de werkgever, die minder dan een bij algemene maatregel 
van bestuur te bepalen aantal werknemers in dienst had: 
1°. de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd bereikt of heeft 
bereikt; 
2°. als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is zijn werkzaamheden redelijkerwijs voort te 
zetten; of  
3°. is overleden.  

2. De vergoeding, bedoeld in lid 1, is gelijk aan de vergoeding die de werkgever in verband met het 
eindigen of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer heeft verstrekt, verhoogd 
met de kosten die op grond van artikel 673, lid 6, op de transitievergoeding in mindering mogen 
worden gebracht, met dien verstande dat de vergoeding, bedoeld in lid 1, onderdeel a, niet meer 
bedraagt dan het bedrag aan transitievergoeding dat, voor aftrek van de kosten, bedoeld in artikel 673, 
lid 6, verschuldigd zou zijn bij het beëindigen of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst op de 
dag na het verstrijken van de termijn van twee jaar, bedoeld in artikel 670, lid 1, onderdeel a, of, 
indien dat bedrag lager is, het bedrag aan loon als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, dat de 
werkgever gedurende dat tijdvak op grond van de arbeidsovereenkomst met de werknemer heeft 
betaald. Artikel 670, eerste lid, laatste zin, is van overeenkomstige toepassing op de termijn, bedoeld 
in de vorige zin.  



3. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing, indien de werkgever op grond van artikel 763 een 
transitievergoeding verschuldigd zou zijn als de arbeidsovereenkomst, die bij overeenkomst is 
beëindigd, door opzegging of door ontbinding zou zijn beëindigd. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot lid 1, aanhef 
en onderdeel b. 

5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen herziet het besluit tot toekennen van de 
vergoeding, indien de vergoeding ten onrechte of tot een te hoog bedrag is toegekend. De 
onverschuldigd betaalde vergoeding wordt teruggevorderd. 

6. In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen binnen dertien weken gerekend vanaf de dag na die 
waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 

7. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden regels gesteld met 
betrekking tot de aanvraag van de vergoeding, bedoeld in dit artikel. 

 
Art. 682 

1. De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is opgezegd 
met de toestemming, bedoeld in artikel 671a: 
a. de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen indien de opzegging in strijd is met 
artikel 669, lid 1 of lid 3, onderdeel a of b; 
b. aan hem, bij een opzegging in strijd met artikel 669, lid 1 of lid 3, onderdeel a, ten laste van de 
werkgever een billijke vergoeding toekennen indien herstel in redelijkheid niet mogelijk is vanwege 
een omstandigheid waarbij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever; of 
c. aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen indien de opzegging wegens 
omstandigheden als bedoeld in artikel 669, lid 3, onderdeel b, het gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werkgever. 

2. De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer als bedoeld in artikel 671, lid 1, onderdelen d 
of h: 
a. de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen indien de opzegging in strijd is met 
artikel 669; of 
b. aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen indien de opzegging het 
gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. 

3. De rechter kan op verzoek van een werknemer als bedoeld in artikel 671, lid 1, onderdelen e of f, 
aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen indien de opzegging: 
a. in strijd is met artikel 669; of 
b. het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. 

4. Indien de werkgever, niet zijnde een werkgever als bedoeld in artikel 690, binnen 26 weken na de 
datum van de ontbindingsbeschikking op grond van artikel 669, lid 3, onderdeel a, dezelfde 
werkzaamheden als die welke de werknemer verrichtte door een ander laat verrichten en hij de 
voormalige werknemer niet in de gelegenheid heeft gesteld zijn vroegere werkzaamheden op de bij de 
werkgever gebruikelijke voorwaarden te hervatten, kan de kantonrechter op verzoek van de 
werknemer: 
a. de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen met ingang van de dag waarop deze 
is geëindigd; of 
b. aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen. 



5. Indien de werkgever, bedoeld in artikel 690, verzuimt om, indien binnen 26 weken na de datum van 
de ontbindingsbeschikking op grond van artikel 669, lid 3, onderdeel a, een vacature ontstaat voor 
dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden als die welke de werknemer verrichtte voor de ontbinding, 
de voormalige werknemer in de gelegenheid te stellen als kandidaat voor de terbeschikkingstelling bij 
de derde, bedoeld in artikel 690, te worden voorgedragen, kan de kantonrechter op verzoek van de 
werknemer: 
a. de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen met ingang van de dag waarop deze 
is geëindigd; of 
b. aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen. 

6. Indien de kantonrechter een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst uitspreekt als 
bedoeld in lid 1, onderdeel a, of lid 2, onderdeel a, bepaalt hij op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst 
wordt hersteld en treft hij voorzieningen omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking van de 
arbeidsovereenkomst. 

7. De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer als bedoeld in artikel 671, lid 1, onderdelen d, 
e, f of h, aan hem ten laste van de werkgever een vergoeding toekennen van ten hoogste de helft van 
de transitievergoeding, bedoeld in artikel 673, lid 2, indien de werkgever de arbeidsovereenkomst 
heeft opgezegd op grond van artikel 669, lid 3, onderdeel i. 

8. Elk beding waarbij de bevoegdheid, bedoeld in de leden 1 tot en met 5 en 7, wordt uitgesloten of 
beperkt, is nietig. 

 
Art. 686a 

1. Over het bedrag van de vergoeding, bedoeld in de artikelen 672 lid 11, en 677, leden 2 en 4, is de 
wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. 
Over het bedrag van de transitievergoeding, bedoeld in de artikelen 673, 673a en 673c, is de 
wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf een maand na de dag waarop de arbeidsovereenkomst 
is geëindigd. 

2. De gedingen die op het in, bij of krachtens deze afdeling bepaalde zijn gebaseerd, worden ingeleid 
met een verzoekschrift. 

3. In gedingen die op het in, bij of krachtens deze afdeling bepaalde zijn gebaseerd, kunnen daarmee 
verband houdende andere vorderingen worden ingediend met een verzoekschrift. 

4. De bevoegdheid om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen vervalt: 
a. twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, indien het een verzoek op 
grond van de artikelen 672, lid 11, 677, 681, lid 1, onderdelen a, b en c, en 682, leden 1, 2 en 3, 
betreft; 
b. drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, indien het een verzoek op 
grond van de artikelen 673, 673a, 673b, 673c en 673d betreft; 
c. twee maanden na de dag waarop de werknemer op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen zijn 
van de situatie, bedoeld in de artikelen 681, lid 1, onderdelen d en e, en 682, leden 4 en 5, maar ten 
laatste twee maanden na de dag waarop de termijn van 26 weken, bedoeld in die leden of onderdelen, 
is verstreken; 
d. twee maanden na de dag waarop de toestemming, bedoeld in artikel 671a, is geweigerd, indien het 
een verzoek op grond van artikel 671b, lid 1, onderdeel b, betreft; 
e. drie maanden na de dag waarop de verplichting op grond van artikel 668, lid 1, is ontstaan, indien 
het een verzoek op grond van artikel 668, lid 3, betreft. 



5. De behandeling van de verzoeken, bedoeld in dit artikel, vangt niet later aan dan in de vierde week 
volgende op die waarin het verzoekschrift is ingediend. 

6. Alvorens een ontbinding als bedoeld in artikel 671b of 671c waaraan een vergoeding verbonden 
wordt, uit te spreken, stelt de rechter de partijen van zijn voornemen in kennis en stelt hij een termijn, 
binnen welke de verzoeker de bevoegdheid heeft zijn verzoek in te trekken. Indien de verzoeker dat 
doet, zal de rechter alleen een beslissing geven omtrent de proceskosten. 

7. Lid 6 is van overeenkomstige toepassing indien de rechter voornemens is een ontbinding als 
bedoeld in artikel 671b of 671c uit te spreken zonder daaraan een door de verzoeker verzochte 
vergoeding te verbinden. 

8. Artikel 55 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de artikelen 677 en 
681. 

9. Verzoeken op grond van deze afdeling worden gedaan aan de ingevolge de artikelen 99, 100 en 107 
tot en met 109 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde kantonrechter. 

10. De rechter kan een zaak in twee of meer zaken splitsen indien het verzoek en de in het 
verzoekschrift ingediende vorderingen als bedoeld in het derde lid, zich naar het oordeel van de 
rechter niet lenen voor gezamenlijke behandeling. In de beslissing tot splitsing vermeldt de rechter, 
voor zover van toepassing, het bijkomende griffierecht dat ingevolge artikel 8 van de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken van partijen wordt geheven en binnen welke termijn dit griffierecht of 
dit verhoogde griffierecht betaald dient te worden. De gesplitste zaken worden voortgezet in de stand 
waarin zij zich bevinden op het moment van de splitsing. 

 
Art. 691 

1. Op de uitzendovereenkomst is artikel 668a eerst van toepassing zodra de werknemer in meer dan 
26 weken arbeid heeft verricht. 

2. In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege 
eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als 
bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de 
vorige volzin in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst 
onverwijld opzeggen en is op de werkgever artikel 668, leden 1, 2, 3 en 4, onderdeel a, niet van 
toepassing. 

3. Een beding als bedoeld in lid 2 verliest zijn kracht indien de werknemer in meer dan 26 weken 
arbeid voor de werkgever heeft verricht. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de bevoegdheid 
van de werknemer tot opzegging als bedoeld in lid 2. 

4. Voor de berekening van de termijnen, bedoeld in de leden 1 en 3, worden perioden waarin arbeid 
wordt verricht die elkaar opvolgen met tussenpozen van ten hoogste zes maanden mede in 
aanmerking genomen. 

5. Voor de berekening van de termijnen, bedoeld in de leden 1 en 3, worden perioden waarin voor 
verschillende werkgevers arbeid wordt verricht die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze 
geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn mede in aanmerking genomen. 



6. Dit artikel is niet van toepassing op de uitzendovereenkomst waarbij de werkgever en de derde in 
een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 dan wel de één een 
dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 24a van Boek 2. 

7. Bij schriftelijke overeenkomst kan ten nadele van de werknemer worden afgeweken van artikel 
628, lid 1, tot ten hoogste de eerste 26 weken waarin de werknemer arbeid verricht. Artikel 628, leden 
5, 6 en 7, is niet van toepassing. 

8. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan: 
a. kunnen de termijnen, bedoeld in de leden 1, 3 en 7, worden verlengd tot ten hoogste 78 weken; 
b. kan van lid 5 worden afgeweken ten nadele van de werknemer; en 
c. kan de periode van 36 maanden, bedoeld in artikel 668a, lid 1, onderdeel a, worden verlengd tot ten 
hoogste 48 maanden en kan het aantal van drie, bedoeld in artikel 668a, lid 1, onderdeel b, worden 
verhoogd naar ten hoogste zes. 

 
Art. 692 

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de 
werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is 
de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen. 

 
Art. 692a 

1. De artikelen 628, leden 5 en 6, en 691 zijn niet van toepassing op de payrollovereenkomst. 

2. In de payrollovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat voor de eerste zes maanden van 
die overeenkomst ten nadele van de werknemer wordt afgeweken van artikel 628, lid 1, indien deze 
afwijking in de functie waarin de werknemer werkzaam is bij de onderneming waar de 
terbeschikkingstelling plaatsvindt, bestendig gebruik is of in deze afwijking is voorzien in de 
collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan 
die van toepassing is op deze onderneming. 

3. In geval van payrollovereenkomsten, die elkaar opvolgen als bedoeld in artikel 668a, kan een 
afwijking als bedoeld in lid 2 voor ten hoogste in totaal zes maanden worden overeengekomen. 

4. Artikel 628, lid 8, is van overeenkomstige toepassing op de leden 2 en 3. 

5. In de payrollovereenkomst kan alleen schriftelijk ten nadele van de werknemer worden afgeweken 
van bepalingen waar slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een 
daartoe bevoegd bestuursorgaan van kan worden afgeweken, indien voor de functie waarin de 
werknemer werkzaam is, in deze afwijking is voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst of 
regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan die van toepassing is op de 
onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Indien in de collectieve arbeidsovereenkomst 
die van toepassing is op de werkgever gebruikmaking van een in de eerste volzin bedoelde afwijking 
uitdrukkelijk uitgesloten of beperkt is prevaleert de uitsluiting of de beperking in de collectieve 
arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de werkgever. 

6. Onder onderneming wordt in dit artikel verstaan de onderneming, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel c, van de Wet op de ondernemingsraden. 



 
Waadi 
 
Art. 1 

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b. arbeidsbemiddeling: dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van een 
werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken van 
arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd; 
c. ter beschikking stellen van arbeidskrachten: het tegen vergoeding ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met 
deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid; 
d. payrolling: het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het 
kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een 
arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze 
gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter 
beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een 
ander ter beschikking te stellen. 
e. onderneming: de onderneming, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden; 
f. collectieve arbeidsovereenkomst: de collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst; 
g. erkende certificerende instelling: een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling die een 
onderneming of rechtspersoon als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, certificeert, overeenkomstig bij 
regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Financiën aan te wijzen 
normen. 

2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, wordt onder arbeidsbemiddeling niet verstaan: het 
openbaar maken van gegevens betreffende werkzoekenden of arbeidsplaatsen door middel van 
drukpers, radio, televisie of een ander communicatiemedium. 

3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, wordt onder ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
niet verstaan: 
a. het ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten; 
b. het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die 
bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn; 
c. het ter beschikking stellen van arbeidskrachten waarbij degene die arbeidskrachten ter beschikking 
stelt en de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt in een groep zijn verbonden als 
bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel de één een 
dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 24a van dit Boek. 

4. Voor de toepassing van artikel 14b wordt in afwijking van het derde lid, onderdeel a, onder ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten mede verstaan ter beschikking stellen van arbeidskrachten ten 
behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk. 

 
Art. 8a 

1. De arbeidskracht, die in het kader van payrolling ter beschikking is gesteld, heeft recht op ten 
minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of 
gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. 



2. Indien de onderneming, waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt geen werknemers in dienst heeft 
in gelijke of gelijkwaardige functies, heeft de arbeidskracht, bedoeld in het eerste lid, recht op ten 
minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of 
gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven, waarin die onderneming 
werkzaam is. 

3. Indien de onderneming, waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, is aangesloten bij een fonds als 
bedoeld in artikel 631, derde lid, onder c en d, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en degene die 
de arbeidskrachten ter beschikking stelt zich niet kan aansluiten bij dat fonds omdat het de belangen 
van een of meer bedrijfstakken behartigt waartoe degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt niet 
behoort, reserveert deze een geldelijke bijdrage ter hoogte van hetzelfde bedrag voor de werknemer. 
De reservering wordt op verzoek, maar ten minste eenmaal per jaar, aan de arbeidskracht uitbetaald. 
Indien de terbeschikkingstelling eindigt, worden de nog niet betaalde reserveringen aan de 
arbeidskracht uitbetaald. Eigen bijdragen van degene die de arbeidskrachten ter beschikking stelt aan 
een fonds met eenzelfde doelstelling als het fonds, waarbij de onderneming waar de 
terbeschikkingstelling plaatsvindt is aangesloten, mogen in mindering worden gebracht op de 
reservering. 

4. In afwijking van het eerste en tweede lid, geldt voor de arbeidskracht, die in het kader van 
payrolling ter beschikking is gesteld, een adequate pensioenregeling, indien: 
a. werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de 
terbeschikkingstelling plaatsvindt, recht hebben op een pensioenregeling; of 
b. werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of 
bedrijfsleven, waarin de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt werkzaam is, recht 
hebben op een pensioenregeling, indien deze geen werknemers in dienst heeft in gelijke of 
gelijkwaardige functies. 

5. Er is in ieder geval sprake van een adequate pensioenregeling indien voor de arbeidskracht dezelfde 
basispensioenregeling als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet geldt als die welke geldt voor 
werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de 
terbeschikkingstelling plaatsvindt of, indien deze onderneming geen werknemers in dienst heeft in een 
gelijke of gelijkwaardige functie, dezelfde basispensioenregeling geldt als voor de werknemers 
werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven, waarin 
de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt werkzaam is. 

6. Er is eveneens sprake van een adequate pensioenregeling indien voor de arbeidskracht die in het 
kader van payrolling ter beschikking is gesteld een basispensioenregeling geldt die voldoet aan bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen omtrent in ieder geval de wachttijd of 
drempelperiode, de hoogte van de werkgeversbijdrage en de soorten pensioen. 

7. Van dit artikel kan niet ten nadele van de arbeidskracht, die in het kader van payrolling ter 
beschikking is gesteld, worden afgeweken. 

8. Dit artikel is, in afwijking van artikel 1, derde lid, onderdeel c, van overeenkomstige toepassing op 
de terbeschikkingstelling in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, waarbij degene, die 
arbeidskrachten ter beschikking stelt en de onderneming, waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, 
in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan 
wel de één een dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

9. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden afgeweken van dit artikel ten aanzien van de 
arbeidskracht die: 
a. werkzaam is in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet sociale 
werkvoorziening; 



b. behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van arbeidskrachten met 
een arbeidsbeperking als bedoeld in artikel 38b van de Wet financiering sociale verzekeringen of 
werkzaam is in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet. 

10. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met 
betrekking tot het negende lid. 

11. De voordracht voor een krachtens het negende en tiende lid vast te stellen algemene maatregel van 
bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-
Generaal is overlegd. 


