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Wijzigingen	  flexrecht	  Wwz	  

1.  Belangrijkste	  wijzigingen	  arbeidsovereenkomst	  voor	  bepaalde	  8jd	  op	  een	  rij:	  
	  

a.  Aanzegverplich8ng	  	  
b.  Inperking	  ketenregeling	  	  
c.  Inperking	  gebruik	  proe?ijd	  en	  concurren8ebeding	  
d.  transi8evergoeding	  

2.  Belangrijkste	  wijzigingen	  flexibele	  arbeidsrela8es	  op	  een	  rij:	  
	  

a.  Uitzendovereenkomst:	  wijziging	  ketenregeling	  (fase	  B	  ABU-‐cao),	  
wederindiensIredingsvoorwaarde,	  Ontslagregeling,	  transi8evergoeding	  

b.  Payrolling:	  kwalifica8e,	  wederindiensIredingsvoorwaarde,	  Ontslagregeling	  
c.  Detachering/contrac8ng:	  kwalifica8e,	  Ontslagregeling	  

¢    
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Aanzegtermijn:	  wat	  en	  wanneer?	  

§  Geen	  aanzegtermijn	  indien:	  
	  

§  Arbeidsovereenkomst	  korter	  duurt	  dan	  zes	  maanden;	  
Ø  Geldt	  ook	  bij	  een	  op	  een	  korter	  dan	  zes	  maanden	  durende	  arbeidsovereenkomst	  

volgende	  arbeidsovereenkomst	  voor	  een	  periode	  van	  korter	  dan	  zes	  maanden	  geen	  
aanzegplicht?	  

§  Einddatum	  niet	  op	  een	  kalenderdatum	  is	  gesteld	  (bv.	  project);	  
Ø  Toch	  een	  aanzegplicht	  indien	  bij	  het	  aangaan	  van	  de	  overeenkomst	  vrij	  nauwkeurig	  

kan	  worden	  ingeschat	  wanneer	  deze	  zal	  eindigen?	  
§  Sprake	  is	  van	  een	  arbeidsovereenkomst	  met	  een	  uitzendbeding	  (dan	  automa8sch	  einde	  

als	  gevolg	  einde	  opdracht)	  à	  uitzendwerkgevers	  hoeven	  in	  fase	  A	  niet	  aan	  te	  zeggen.	  
	  

§  Aanzegging	  moet	  voldoende	  duidelijk	  zijn:	  
§  Voorwaardelijke	  –	  ambivalente	  –	  aanzegging	  bij	  aangaan	  contract	  geldt	  niet	  	  

Ø  een	  paar	  voorbeelden:	  
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Voorbeelden	  aanzegging	  bij	  aangaan	  
arbeidsovereenkomst	  
	  §  Voorbeeld	  1:	  
‘Conform	  ar8kel	  7:668	  lid	  1	  BW	  informeert	  de	  Werkgever	  de	  Werknemer	  hierbij	  dat	  hij	  niet	  voor-‐
nemens	  is	  de	  Arbeidsovereenkomst	  na	  de	  einddatum	  zoals	  overeengekomen	  in	  ar8kel	  1	  voort	  te	  
zeIen.	  Par8jen	  stellen	  vast	  dat	  de	  Werkgever	  hiermee	  8jdig	  aan	  zijn	  aanzegverplich8ng	  als	  
bedoeld	  in	  ar8kel	  7:668	  lid	  1	  BW	  hee?	  voldaan.’	  
	  

§  Voorbeeld	  2: 	  	  
‘Conform	  ar8kel	  7:668	  lid	  1	  BW	  informeert	  de	  Werkgever	  de	  Werknemer	  hierbij	  dat	  hij	  niet	  
voornemens	  is	  de	  Arbeidsovereenkomst	  na	  de	  einddatum	  zoals	  overeengekomen	  in	  ar8kel	  1	  
voort	  te	  zeIen,	  tenzij	  de	  Werkgever	  de	  Werknemer	  –	  bijvoorbeeld	  	  wanneer	  de	  werknemer	  heel	  
goed	  func8oneert	  -‐	  voor	  de	  overeengekomen	  einddatum	  informeert	  dat	  hij	  de	  
Arbeidsovereenkomst	  (toch)	  wenst	  voort	  te	  zeIen	  en	  onder	  welke	  voorwaarden.	  Par8jen	  stellen	  
vast	  dat	  de	  Werkgever	  hiermee	  8jdig	  aan	  zijn	  aanzegverplich8ng	  als	  bedoeld	  in	  ar8kel	  7:668	  lid	  1	  
BW	  hee?	  voldaan.’	  
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Oplossing?	  

§  ‘Conform	  ar8kel	  7:668	  lid	  1	  BW	  informeert	  de	  Werkgever	  de	  Werknemer	  
hierbij	  dat	  hij	  niet	  voornemens	  is	  de	  Arbeidsovereenkomst	  na	  de	  einddatum	  
zoals	  overeengekomen	  in	  ar8kel	  1	  voort	  te	  zeIen,	  tenzij	  de	  Werkgever	  de	  
Werknemer	  uiterlijk	  één	  maand	  voor	  de	  overeengekomen	  einddatum	  
informeert	  dat	  hij	  de	  Arbeidsovereenkomst	  (toch)	  wenst	  voort	  te	  zeIen	  en	  
onder	  welke	  voorwaarden.	  Par8jen	  stellen	  vast	  dat	  de	  Werkgever	  hiermee	  
8jdig	  aan	  zijn	  aanzegverplich8ng	  als	  bedoeld	  in	  ar8kel	  7:668	  lid	  1	  BW	  hee?	  
voldaan.’	  
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Aanzegtermijn:	  varia	  

§  Bij	  ontbreken	  (8jdige)	  aanzegging	  is	  werkgever	  vergoeding	  gelijk	  aan	  (naar	  rato)	  één	  
maandloon	  verschuldigd.	  	  

§  Wat	  is	  loon?	  Zie	  Besluit	  loonbegrip	  vergoeding	  aanzegtermijn	  en	  
transi8evergoeding	  (Stb.	  2014,	  538).	  
	  

§  Aanzegplicht	  wijzigt	  niet	  dat:	  
§  De	  arbeidsovereenkomst	  van	  rechtswege	  eindigt;	  
§  De	  arbeidsovereenkomst	  s8lzwijgend	  kan	  worden	  verlengd.	  

	  
§  Kan	  werkgever	  terugkomen	  op	  een	  gedane	  aanzegging	  dat	  de	  arbeidsovereenkomst	  

wordt	  verlengd?	  
§  Aanbod	  en	  aanvaarding:	  herroepbaar	  aanbod?	  

	  
§  Schri?elijkheidsvereiste:	  ook	  als	  werknemer	  erkent	  dat	  mondeling	  op	  8jd	  is	  

aangezegd?	  	  
§  Ja,	  7:668	  lid	  1	  aanhef	  BW	  (Vgl.	  Rb.	  RoIerdam	  5	  juni	  2015,	  ECLI:NL:RBROT:

2015:3883).	  
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Ketenregeling:	  transi@evergoeding 
§  Werknemer	  hee?	  bij	  niet	  voortzejng	  op	  ini8a8ef	  van	  werkgever	  recht	  op	  een	  

transi8evergoeding	  wanneer	  hij	  in	  totaal	  langer	  dan	  24	  maanden	  in	  dienst	  is	  geweest	  
(ar8kel	  7:673	  lid	  1	  sub	  a	  ten	  derde	  BW).	  
	  
Ø  Transi8evergoeding	  is	  niet	  verschuldigd	  wanneer	  werkgever	  een	  nieuwe	  

gelijkwaardige	  arbeidsovereenkomst	  aanbiedt	  en	  dit	  wordt	  niet	  geaccepteerd	  
door	  werknemer	  (Kamerstukken	  I	  2013/14,	  33818,	  3,	  p.	  39).	  

Ø  Werkgever	  is	  geen	  transi8evergoeding	  verschuldigd	  aan	  werknemer	  wanneer	  
concessie	  of	  opdracht	  waarop	  werknemer	  werkzaam	  is,	  wordt	  gegund	  of	  
verleend	  aan	  andere	  par8j	  en	  werknemer	  aanbod	  krijgt	  in	  dienst	  te	  treden	  bij	  
nieuwe	  concessiehouder	  of	  opdrachtnemer.	  Ook	  wanneer	  de	  werkgever	  de	  
arbeidsovereenkomst	  met	  werknemer	  opzegde	  (Kamerstukken	  II	  2013/14,	  
33818,	  7,	  p.	  74).	  

Ø  Uitstel	  van	  betaling	  op	  grond	  van	  ar8kel	  7:673	  lid	  1	  sub	  a	  onderdeel	  3	  laatste	  
zinsdeel	  BW.	  
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Ketenregeling:	  opvolgend	  werkgeverschap	  

§  Verruiming	  criterium	  voor	  opvolgend	  werkgeverschap:	  
	  
‘’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.’’	  

	  
Ø  Werkzaamheden	  moeten	  min	  of	  meer	  hetzelfde	  zijn	  gebleven;	  ‘banden’	  tussen	  

oude	  en	  nieuwe	  werkgever	  zijn	  niet	  (meer)	  vereist.	  
Ø  De	  aanleiding	  van	  de	  overgang	  van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  werkgever	  moet	  bij	  de	  

werkgever	  liggen.	  Dat	  is	  doorgaans	  het	  geval	  wanneer	  de	  indiensIreding	  bij	  de	  
nieuwe	  werkgever	  is	  ingegeven	  door	  een	  organisatorische	  of	  andere	  wijziging	  die	  
zich	  aan	  de	  kant	  van	  de	  oude	  of	  de	  nieuwe	  werkgever	  voordoet.	  	  (Kamerstukken	  II	  
2013/14,	  33818,	  8,	  p.	  15).	  Overgang	  van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  werkgever	  is	  dan	  
"het	  gevolg	  (…)	  van	  een	  situa8e	  die	  voortvloeit	  uit	  het	  handelen	  van	  één	  of	  beide	  
werkgevers”(Kamerstukken	  I	  2013/14	  33818,	  E,	  p.	  4).	  
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Ketenregeling:	  overgangsregeling 
§  Overgangsrecht	  (zonder	  bepaling	  over	  de	  ketenregeling	  in	  de	  cao):	  

•  Nieuwe	  tussenpoos	  van	  zes	  maanden	  geldt	  direct	  voor	  de	  tussenpoos	  die	  op	  1	  
juli	  2015	  nog	  loopt.	  Eerdere	  tussenpozen	  blijven	  binnen	  oude	  drie	  maanden-‐
criterium.	  

•  Voor	  arbeidsovereenkomsten	  voor	  bepaalde	  8jd	  die	  vóór	  1	  juli	  2015	  zijn	  
aangegaan	  en	  op	  of	  na	  1	  juli	  2015	  eindigen,	  geldt	  nog	  de	  oude	  ketenregeling.	  De	  
nieuwe	  ketenregeling	  is	  wel	  direct	  van	  toepassing	  op	  (i)	  de	  volgende	  tussenpoos	  
of	  (ii)	  arbeidsovereenkomst	  voor	  bepaalde	  8jd.	  

§  Overgangsrecht	  (met	  bepaling	  over	  de	  ketenregeling	  in	  de	  cao):	  
•  Van	  kracht	  tot	  expira8e	  cao,	  maar	  ten	  hoogste	  tot	  1	  juli	  2016.	  Nieuwe	  

ketenregeling	  gaat	  dan	  direct	  gelden.	  Alleen	  tussenpozen	  die	  lopen	  op	  het	  
moment	  van	  expira8e	  van	  de	  cao	  of	  op	  1	  juli	  2016	  (of	  tussenpozen	  die	  pas	  
beginnen	  na	  1	  juli	  2016)	  moeten	  meer	  dan	  zes	  maanden	  duren	  om	  de	  keten	  te	  
doorbreken.	  	  

§  Overgangsrecht	  transi8evergoeding:	  
•  Twee	  verschillende	  data	  die	  de	  lopende	  'transi8evergoedingsketen'	  onder	  

voorwaarden	  kunnen	  doorbreken,	  1	  juli	  2012	  of	  1	  juli	  2015	  (ar8kel	  XXII	  lid	  8	  
Wwz).	  
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Inperking	  ketenregeling:	  	  
overgangsrecht	  in	  de	  prak@jk	  I	  
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Inperking	  ketenregeling:	  	  
overgangsrecht	  in	  de	  prak@jk	  II	  
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Concurren@ebeding	  en	  bt:	  voorbeelden	  mo@vering	  I	  
	  Voorbeeld 1 (medewerker Systeembeheer): 
 
§ ‘De	  werkgever	  hee?	  een	  zwaarwegend	  bedrijfsbelang	  bij	  het	  in	  dit	  ar8kel	  opgenomen	  non-‐
concurren8ebeding.	  De	  werkgever	  opereert	  in	  een	  zeer	  concurrerende	  branche,	  waarbij	  
innova8e	  door	  ontwikkeling	  en	  correcte	  uitvoering	  van	  logis8eke	  systemen	  van	  groot	  belang	  
is.	  Het	  zwaarwegende	  bedrijfsbelang	  van	  de	  werkgever	  bestaat	  in	  het	  beschermen	  van	  zijn	  
bedrijfsdebiet	  (waaronder	  onder	  meer	  begrepen	  (strategische)	  gegevens,	  so?ware	  en	  codes	  
aangaande	  logis8ek,	  bedrijfsgeheimen,	  bedrijfskennis	  en	  het	  ondernemingsplan).	  De	  
werknemer	  zal	  als	  werknemer	  Systeembeheer	  een	  zeer	  belangrijke	  rol	  in	  het	  bedrijf	  van	  de	  
werkgever	  vervullen	  en	  hierbij	  direct	  in	  aanraking	  komen	  met	  het	  genoemde	  bedrijfsdebiet.	  
De	  werkgever	  wenst	  zich	  te	  beschermen	  tegen	  de	  situa8e	  dat	  de	  werknemer	  zijn	  kennis	  en	  
contacten	  8jdens	  of	  na	  einde	  van	  het	  dienstverband	  (indirect)	  concurrerend	  zal	  inzeIen.	  De	  
werknemer	  onderkent	  het	  belang	  van	  de	  werkgever	  bij	  bescherming	  van	  zijn	  bedrijfsdebiet	  
zoals	  vormgegeven	  in	  deze	  bepaling	  en	  zij	  stellen	  vast	  dat	  deze	  bepaling	  die	  belangen	  op	  
redelijke	  wijze	  beschermt.’	  
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Concurren@ebeding	  en	  bt:	  voorbeelden	  mo@vering	  II 

Voorbeeld	  2	  (medewerker	  Sales):	  
	  
§ ‘De	  werkgever	  hee?	  een	  zwaarwegend	  bedrijfsbelang	  	  bij	  het	  in	  dit	  ar8kel	  opgenomen	  
non-‐concurren8ebeding.	  De	  werkgever	  opereert	  in	  een	  zeer	  concurrerende	  branche	  met	  
een	  beperkte	  kring	  aan	  poten8ële	  klanten.	  Het	  zwaarwegende	  bedrijfsbelang	  van	  de	  
werkgever	  bestaat	  in	  het	  beschermen	  van	  zijn	  bedrijfsdebiet	  (waaronder	  onder	  meer	  
begrepen	  verkoopstrategieën,	  klantgegevens,	  gegevens	  van	  leveranciers,	  kosten,	  prijzen,	  
marges).	  De	  werknemer	  zal	  als	  werknemer	  sales	  een	  zeer	  belangrijke	  rol	  in	  het	  bedrijf	  
van	  de	  werkgever	  vervullen	  en	  hierbij	  direct	  in	  aanraking	  komen	  met	  het	  genoemde	  
bedrijfsdebiet.	  De	  werkgever	  wenst	  zich	  te	  beschermen	  tegen	  de	  situa8e	  dat	  de	  
werknemer	  zijn	  kennis	  en	  contacten	  8jdens	  of	  na	  einde	  van	  het	  dienstverband	  (indirect)	  
concurrerend	  zal	  inzeIen.	  De	  werknemer	  onderkent	  het	  belang	  van	  de	  werkgever	  bij	  
bescherming	  van	  zijn	  bedrijfsdebiet	  zoals	  vormgegeven	  in	  deze	  bepaling	  en	  zij	  stellen	  
vast	  dat	  deze	  bepaling	  die	  belangen	  op	  redelijke	  wijze	  beschermt.’	  
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De arbeidsovereenkomst en het werkgeverschap 

§  Labour	  is	  not	  a	  commodity	  -‐	  Arbeid	  is	  geen	  handelswaar	  (ar8kel	  I	  sub	  a	  Philadelphia	  
Declara8on	  ILO).	  

§  Niet	  alleen	  de	  arbeidsovereenkomst	  als	  rechtsverhouding,	  maar	  ook	  de	  aanwijzing	  van	  
de	  par8jen	  bij	  de	  arbeidsovereenkomst	  valt	  onder	  het	  dwingendrechtelijke	  bereik	  van	  
de	  defini8e	  van	  ar8kel	  7:610	  BW.	  

§  In	  “dienst	  van	  de	  andere	  par8j,	  de	  werkgever”:	  uitgangspunt	  van	  voorschri?en	  in	  Titel	  
10	  Boek	  7	  BW	  is	  dat	  daarin	  genoemde	  werkgever	  eigenaar	  of	  exploitant	  is	  van	  
onderneming	  waarin	  werknemer	  de	  arbeid	  verricht.	  

§  Schri?elijke	  overeenkomst	  speelt	  noch	  bij	  kwalifica8e	  arbeidsovereenkomst,	  noch	  bij	  
de	  kwalifica8e	  van	  de	  werkgever	  ex	  ar8kel	  7:610	  BW	  als	  par8j	  bij	  de	  
arbeidsovereenkomst	  een	  doorslaggevende	  rol.	  
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Werkgeverschap binnen arbeidsrechtelijke 
driehoeksverhoudingen 
 
¢  Bij	  civielrechtelijke	  kwalifica8e	  dient	  de	  contractuele	  werkgever	  binnen	  arbeidsrechtelijke	  

driehoeksverhoudingen	  een	  voldoende	  zelfstandige	  en	  inhoudelijke	  rol	  te	  spelen	  bij	  de	  
totstandkoming	  en	  uitvoering	  van	  de	  arbeidsovereenkomst,	  om	  als	  juridische	  werkgever	  te	  
kunnen	  worden	  gekwalificeerd.	  
	  

Ø  Uitzending?	   	   	   	  à	  alloca8efunc8e	  arbeidsmarkt	  

Ø  Detachering/contrac8ng?	   	  à	  outsourcing/specialisa8e	  

Ø  Intra-‐concern	  detachering?	   	  à	  het	  concern	  als	  economische	  	  realiteit	  
	  

Ø  Payrolling?	   	   	   	  à	  uitbesteding	  juridisch	  werkgeverschap/	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  flexibeler	  personeelsbestand	  

 
 



Uitzendovereenkomst 

“De	  alloca8eve	  func8e	  op	  de	  arbeidsmarkt	  brengt	  mee	  dat	  par8jen	  bij	  een	  
uitzendovereenkomst	  meer	  vrijheid	  krijgen	  bij	  het	  aangaan	  en	  beëindigen	  van	  de	  
arbeidsovereenkomst”	  
(Kamerstukken	  II	  2013/14,	  33818,	  3,	  p.	  20)	  

¢ Ar8kel	  7:691	  BW	  
¢ Ar8kel	  7:668a	  lid	  5	  sub	  a	  BW	  
¢ Ontslagregeling	  
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Uitzendovereenkomst:	  BWàABU-‐cao	  
§  Ketenregeling	  pas	  van	  toepassing	  nadat	  de	  uitzendwerknemer	  in	  meer	  dan	  26	  weken	  

arbeid	  hee?	  verricht	  	  (ar8kel	  7:691	  lid	  1	  BW).	  

Ø  Uitbreiding	  naar	  78	  weken	  in	  ABU-‐cao.	  
§  Verlenging	  ketenregeling	  op	  grond	  van	  ar8kel	  7:668a	  lid	  5	  sub	  a	  BW.	  

Ø  Uitbreiding	  naar	  48	  maanden	  en	  zes	  arbeidsovereenkomsten	  voor	  
bepaalde	  8jd	  in	  ABU-‐cao.	  

§  Tussenpoos	  van	  zes	  maanden	  (ook)	  dwingend	  recht	  bij	  uitzendovereenkomst.	  
Ø  Per	  saldo	  kan	  dus	  gedurende	  een	  aaneengesloten	  periode	  van	  maximaal	  

(78	  weken	  +	  48	  maanden	  =)	  5,5	  jaar	  flexibel	  worden	  gecontracteerd	  met	  
een	  uitzendkracht.	  

§  Bij	  cao	  kan	  ongelimiteerd	  worden	  afgeweken	  van	  het	  opvolgend	  werkgeverschap	  
(ar8kelen	  7:691	  lid	  8	  sub	  b	  BW	  en	  7:668a	  lid	  6	  BW).	  

Ø  Op	  grond	  van	  ar8kel	  7	  ABU-‐cao	  geen	  opvolgend	  werkgeverschap	  wanneer	  
de	  werkgever	  de	  toepasselijkheid	  daarvan	  niet	  hee?	  kunnen	  overzien	  als	  
gevolg	  van	  het	  bewust	  of	  anderszins	  verwijtbaar	  door	  de	  werknemer	  
verstrekken	  van	  onjuiste	  of	  onvolledige	  inlich8ngen	  omtrent	  zijn	  
arbeidsverleden.	  
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Uitzendovereenkomst:	  Ontslagregeling 
uitzendwerkgever	  voor	  de	  toepassing	  van	  de	  Ontslagregeling	  is:	  
§ ‘’de	  werkgever,	  die	  als	  doelstelling	  hee?	  om	  in	  het	  kader	  van	  beroep	  of	  bedrijf	  
werknemers	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  aan	  derden	  om	  onder	  hun	  leiding	  en	  toezicht	  
werkzaam	  te	  zijn	  en	  zodoende	  vraag	  en	  aanbod	  op	  de	  arbeidsmarkt	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  
en	  wiens	  premieplich8ge	  loonsom	  op	  jaarbasis	  voor	  ten	  minste	  50%	  wordt	  gerealiseerd	  
in	  het	  kader	  van	  uitzendovereenkomsten	  als	  bedoeld	  in	  ar8kel	  690	  van	  Boek	  7	  van	  het	  
Burgerlijk	  Wetboek’’	  

Redelijke	  grond	  voor	  ontslag	  uitzendkracht	  bij	  beëindiging	  inleenopdracht	  indien:	  
§ indien	  aannemelijk	  is	  dat	  de	  werknemer	  niet	  binnen	  de	  in	  ar8kel	  7:669	  lid	  3	  sub	  a	  BW	  
genoemde	  periode	  van	  26	  weken	  (i)	  bij	  de	  laatste	  opdrachtgever	  dezelfde	  of	  
vergelijkbare	  werkzaamheden	  zal	  kunnen	  verrichten	  en	  (ii)	  de	  uitzendwerkgever	  zich	  
gedurende	  de	  redelijke	  termijn	  van	  ar8kel	  10	  Ontslagregeling	  hee?	  ingespannen	  de	  
uitzendwerknemer	  te	  herplaatsen	  in	  een	  passende	  func8e	  (ar8kel	  7	  Ontslagregeling)	  
§ indien	  beëindiging	  inleenopdracht	  leidt	  tot	  vervallen	  van	  arbeidsplaatsen	  van	  één	  of	  
meer	  werknemers,	  moet	  worden	  afgespiegeld	  over	  de	  uitwisselbare	  func8es	  bij	  de	  
inleenopdrachten	  van	  de	  bedrijfsves8ging	  van	  de	  uitzendwerkgever	  (ar8kel	  14	  lid	  3	  
Ontslagregeling	  
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Uitzendovereenkomst:	  varia 

§  WederindiensIredingsvoorwaarde:	  	  	  
§  doet	  zich	  binnen	  26	  weken	  na	  de	  opzegging	  een	  nieuwe	  vacature	  voor,	  dan	  moet	  de	  

uitzendwerkgever	  de	  ontslagen	  uitzendwerknemer	  in	  de	  gelegenheid	  stellen	  te	  
worden	  voorgedragen	  als	  kandidaat	  voor	  een	  terbeschikkingstelling	  bij	  een	  
opdrachtgever	  (ar8kel	  7:681	  lid	  1	  sub	  e	  BW);	  

§  uitzendkracht	  	  kan	  verzoeken	  om	  vernie8ging	  opzegging	  	  of	  in	  plaats	  daarvan	  om	  
een	  billijke	  vergoeding	  vragen	  (ar8kel	  7:681	  lid	  1	  aanhef	  BW).	  
	  	  

§  Transi8evergoeding:	  	  
§  regels	  ten	  aanzien	  van	  de	  verschuldigdheid	  van	  de	  transi8evergoeding	  worden	  

nader	  omschreven	  in	  ar8kel	  15a	  ABU-‐cao;	  
§  uitzendwerkgever	  is	  geen	  transi8evergoeding	  verschuldigd	  aan	  uitzendkracht	  

wanneer	  deze	  in	  aanslui8ng	  op	  het	  eindigen	  van	  de	  uitzendovereenkomst	  afziet	  van	  
indiensIreding	  bij	  opdrachtgever	  (Kamerstukken	  II	  2013/14,	  33818,	  7,	  p.	  74).	  
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Detachering/contrac@ng	  
§  Uitbesteden,	  ‘outsourcen’,	  van	  (neven)ac8viteiten	  aan	  dienstverlenende	  

ondernemingen	  of	  toeleveranciers.	  
	  

§  Geen	  uitzendovereenkomst	  wanneer:	  
•  detacheer/contrac8ngbedrijf	  zich	  verbindt,	  tegen	  betaling	  van	  een	  met	  de	  

opdrachtgever	  overeengekomen	  (stuk)prijs,	  een	  (deel	  van	  een)	  werkproces	  bij	  
de	  opdrachtgever	  uit	  te	  voeren	  en	  het	  	  detacheer/contrac8ngbedrijf	  bij	  de	  
uitvoering	  van	  die	  overeenkomst	  gebruik	  maakt	  van	  eigen	  produc8emiddelen	  
en	  werknemers,	  die	  onder	  eigen	  leiding	  en	  toezicht	  en	  als	  een	  in	  bepaalde	  mate	  
autonome	  groep	  worden	  ingezet	  bij	  de	  opdrachtgever.	  
	  

§  Ontslagregeling:	  
•  geen	  redelijke	  grond	  voor	  opzegging	  van	  de	  arbeidsovereenkomst	  wegens	  

bedrijfseconomische	  omstandigheden	  als	  een	  arbeidsplaats	  vervalt	  als	  gevolg	  
van	  een	  uitbesteding	  van	  werkzaamheden	  die	  'uitsluitend'	  is	  gericht	  op	  het	  
vervangen	  van	  werknemers	  met	  een	  arbeidsovereenkomst	  voor	  onbepaalde	  8jd	  
door	  personen	  die	  niet	  werkzaam	  zijn	  op	  basis	  van	  een	  arbeidsovereenkomst	  
voor	  onbepaalde	  8jd	  of	  de	  werkzaamheden	  tegen	  een	  lagere	  vergoeding	  
verrichten	  (ar8kel	  5	  Ontslagregeling).	  
	   20 



Payrolling:	  Ontslagregeling	  I 
Payrollwerkgever	  voor	  de	  toepassing	  van	  de	  ontslagregeling	  is:	  
§ “de	  werkgever,	  die	  op	  basis	  van	  een	  overeenkomst	  met	  een	  derde,	  welke	  niet	  tot	  stand	  is	  
gekomen	  in	  het	  kader	  van	  het	  samenbrengen	  van	  vraag	  en	  aanbod	  op	  de	  arbeidsmarkt,	  
een	  werknemer	  ter	  beschikking	  stelt	  om	  in	  opdracht	  en	  onder	  toezicht	  en	  leiding	  van	  die	  
derde	  arbeid	  te	  verrichten,	  waarbij	  de	  werkgever	  die	  de	  werknemer	  ter	  beschikking	  stelt	  
alleen	  met	  toestemming	  van	  die	  derde	  gerech8gd	  is	  de	  werknemer	  aan	  een	  ander	  ter	  
beschikking	  te	  stellen”	  

Redelijke	  grond	  voor	  ontslag	  uitzendkracht	  bij	  beëindiging	  inleenopdracht	  indien:	  
§ aan	  de	  hand	  van	  de	  omstandigheden	  bij	  de	  opdrachtgever	  aannemelijk	  wordt	  gemaakt	  
dat	  een	  redelijke	  grond	  ex	  ar8kel	  7:669	  BW	  bestaat	  voor	  de	  beëindiging	  van	  de	  
arbeidsovereenkomst	  van	  de	  payrollwerknemer	  (ar8kel	  20	  Ontslagregeling);	  
§ regels	  voor	  de	  beëindiging	  van	  de	  arbeidsovereenkomst	  van	  de	  payrollwerknemer	  gelden	  
alleen	  voor	  payrollwerknemers	  met	  een	  arbeidsovereenkomst	  voor	  onbepaalde	  8jd	  en	  
voor	  payrollwerknemers	  met	  een	  arbeidsovereenkomst	  voor	  bepaalde	  8jd	  die	  op	  de	  
peildatum	  nog	  langer	  dan	  26	  weken	  duurt	  (ar8kel	  17	  Ontslagregeling).	  
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Payrolling:	  Ontslagregeling	  II 
§  Het	  payrollbedrijf	  zal	  bij	  het	  aannemelijk	  maken	  van	  de	  redelijke	  grond	  bij	  het	  UWV	  

of	  de	  kantonrechter	  aangewezen	  zijn	  op	  de	  informa8e	  die	  de	  opdrachtgever	  aan	  
hem	  verstrekt	  over	  de	  daaraan	  ten	  grondslag	  liggende	  bedrijfseconomische	  of	  in	  de	  
persoon	  van	  de	  payrollwerknemer	  gelegen	  redenen.	  
	  

§  Deze	  persoonsgegevens	  in	  de	  zin	  van	  ar8kel	  1	  Wet	  bescherming	  persoonsgegevens	  
mogen	  door	  de	  opdrachtgever	  aan	  het	  payrollbedrijf	  worden	  verstrekt	  (ar8kel	  8	  sub	  f	  
Wbp).	  
	  

§  Een	  bedrijfsbeëindiging	  van	  het	  payrollbedrijf	  vormt	  geen	  redelijke	  grond	  voor	  
opzegging	  van	  de	  arbeidsovereenkomst	  van	  de	  payrollwerknemer	  (toelich8ng	  bij	  
ar8kel	  20	  Ontslagregeling).	  In	  de	  situa8e	  waarin	  het	  payrollbedrijf	  zijn	  
bedrijfsac8viteiten	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  wil	  beëindigen,	  zullen	  de	  betrokken	  
opdrachtgevers	  de	  payrollwerknemers	  alsnog	  in	  dienst	  moeten	  nemen	  of	  moet	  een	  
ander	  payrollbedrijf	  de	  ‘payroll’	  overnemen.	  
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Payrolling:	  Ontslagregeling	  III 
§  Opdrachtgever	  mag	  niet	  binnen	  26	  weken	  nadat	  het	  UWV	  toestemming	  voor	  ontslag	  

hee?	  verleend	  een	  werknemer	  in	  dienst	  nemen	  voor	  het	  verrichten	  van	  werk	  van	  
gelijke	  aard,	  dan	  nadat	  hij	  de	  payrollwerknemer	  –	  al	  dan	  niet	  door	  tussenkomst	  van	  
het	  payrollbedrijf	  –	  in	  de	  gelegenheid	  hee?	  gesteld	  deze	  werkzaamheden	  op	  de	  bij	  
de	  opdrachtgever	  gebruikelijke	  voorwaarden	  te	  hervaIen.	  	  

§  Bij	  overtreding	  kan	  de	  payrollwerknemer	  de	  kantonrechter	  verzoeken	  de	  opzegging	  
te	  vernie8gen	  dan	  wel	  om	  toekenning	  van	  een	  billijke	  vergoeding	  verzoeken	  ten	  laste	  
van	  het	  payrollbedrijf	  (ar8kel	  7:681	  lid	  1	  sub	  d	  BW).	  

§  Vordering	  tot	  wedertewerkstelling	  bij	  de	  opdrachtgever	  hee?	  geen	  kans	  van	  slagen	  
(?)	  omdat	  een	  dergelijke	  vordering	  is	  gebaseerd	  op	  de	  norm	  van	  het	  goed	  
werkgeverschap	  van	  7:611	  BW	  (vgl.	  Hof	  Arnhem-‐Leeuwarden	  14	  april	  2015,	  
ECLI:NL:GHARL:2015:2690).	  

§  Wanneer	  opdrachtgever	  	  gedurende	  een	  periode	  van	  ten	  minste	  drie	  maanden	  niet	  
betaalt	  aan	  payrollbedrijf	  niet	  nakomt,	  kan	  payrollbedrijf	  de	  arbeidsovereenkomst	  
met	  toestemming	  van	  het	  UWV	  beëindigen	  zonder	  dat	  sprake	  hoe?	  te	  zijn	  van	  een	  
redelijke	  grond	  bij	  de	  opdrachtgever	  ex	  ar8kel	  7:669	  BW	  (ar8kel	  23	  Ontslagregeling	  ).	  
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De	  nieuwe	  dynamiek	  bij	  een	  reorganisa@e	  door	  een	  
werkgever	  die	  gebruik	  maakt	  van	  payrolling:	  
§  Ar8kel	  17	  Ontslagregeling	  vormt	  voor	  de	  opdrachtgever	  op	  zichzelf	  geen	  verplich8ng	  om	  payrollwerknemers	  

gelijk	  te	  schakelen	  met	  werknemers	  die	  direct	  bij	  hem	  in	  dienst	  zijn;	  
§  Het	  staat	  de	  opdrachtgever	  vrij	  in	  het	  licht	  van	  een	  komende	  reorganisa8e	  de	  opdrachten	  van	  

payrollwerknemers	  te	  beëindigen	  zodanig	  dat	  op	  de	  peildatum	  van	  de	  reorganisa8e	  geen	  
payrollmedewerkers	  meer	  werkzaam	  zijn,	  maar	  wordt	  de	  opdracht	  beëindigd,	  dan	  loopt	  de	  payrollwerkgever	  
wel	  tegen	  het	  probleem	  aan	  dat	  het	  UWV	  voor	  de	  vraag	  of	  wel	  of	  geen	  toestemming	  wordt	  verleend,	  uitgaat	  
van	  de	  omstandigheden	  bij	  de	  opdrachtgever	  (	  ar8kel	  20	  Ontslagregeling)	  

§  De	  payrollwerkgever	  kan	  dan	  te	  maken	  krijgen	  met	  de	  situa8e	  dat	  het	  UWV	  geen	  toestemming	  verleent	  
vanwege	  de	  onjuiste	  afspiegeling.	  De	  payrollwerknemer	  blij?	  dan	  op	  de	  'payroll'	  maar	  is	  zijn	  werk	  kwijt.	  Een	  
payrollwerknemer	  die	  zich	  geconfronteerd	  ziet	  met	  het	  beëindigen	  van	  de	  opdracht	  zal	  geen	  
wedertewerkstelling	  kunnen	  afdwingen	  bij	  de	  opdrachtgever	  omdat	  deze	  (in	  de	  geest	  van	  de	  Ontslagregeling)	  
zijn	  werkgever	  niet	  is	  (toch?);	  	  

§  Vraagt	  de	  opdrachtgever	  het	  UWV	  ook	  toestemming	  voor	  ontslag	  van	  eigen	  werknemers,	  dan	  zal	  deze	  het	  
UWV,	  in	  het	  kader	  van	  een	  juiste	  toepassing	  van	  de	  afspiegeling,	  moeten	  informeren	  of	  er	  payrollwerknemers	  
bij	  hem	  werkzaam	  zijn;	  

§  Het	  UWV	  neemt	  de	  payrollwerknemers	  dan	  in	  de	  afspiegeling	  mee	  met	  als	  consequen8e	  dat	  de	  
opdrachtgever	  meer	  eigen	  werknemers	  moet	  ontslaan	  ten	  faveure	  van	  bij	  hem	  werkzame	  
payrollwerknemers.	  
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Minister kiest dus voor wegnemen nadelige 
arbeidsrechtelijke consequenties van payrolling 
zonder payrolling te verbieden: 
 
§  Ontslagregeling	  

	  
§  Wet	  aanpak	  schijnconstruc8es	  (ziet	  ook	  op	  contrac8ng)	  

§  payrollbedrijf	  en	  opdrachtgever	  hoofdelijk	  aansprakelijk	  voor	  	  het	  aan	  de	  werknemer	  	  

	  	  verschuldigde	  loon	  

§  Wat	  volgt?	  

§  reïntegra8everplich8ngen	  bij	  ziekte	  (7:658a	  BW),	  goed	  werkgeverschapsverplich8ngen	  

(7:611	  BW),	  overgang	  van	  onderneming	  (Albron-‐route?),	  maar	  ook:	  WAA,	  WMCO	  
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