DUURZAAMINZETBAARHEID.NL
RONDE TAFEL maart 2018
ARBEIDSRECHT

Mandy de Koning
Advocaat
06 – 27 03 52 61
mdekoning@vanewijkadvocaten.nl

‘s-Hertogenbosch
Zuiderparkweg 280
T 073 – 7 600 100

Oss
Wethouder van Eschstraat 177
T 0412 – 693 131

www.vanewijkadvocaten.nl

Waalwijk
Grotestraat 46
T 0416 – 566 091
info@vanewijkadvocaten.nl
helpdesk@vanewijkadvocaten.nl
1

Belemmeringsverbod
• Detacheerder: Als werknemer bij een opdrachtgever tegen vergoeding
onder diens leiding en toezicht werkt, dan mag deze werknemer na
afloop van de detachering (1) in dienst treden bij of (2) als zelfstandige
werken voor deze opdrachtgever.
• Artikel 9a van de Waadi. Degene die arbeidskrachten ter beschikking
stelt (de uitlener) mag geen belemmeringen stellen aan de totstandkoming
van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de inlener na
afloop van de terbeschikkingstelling. Benodigd is dat de
terbeschikkingstelling is geëindigd; het belemmeringsverbod geldt niet
voor een overstap naar de inlener tijdens de terbeschikkingstelling.
• Ook als een relatiebeding is gesloten. Gevolg: Verlies van opdrachten.

• Sommige rechters: Het relatiebeding geldt alléén niet voor zover het in
strijd is met het belemmeringsverbod. Voor het overige blijft het
relatiebeding in stand. Dus alleen voor die ene relatie mag uw exwerknemer toch werken. De overige relaties vallen dan wel onder het
relatiebeding zodat uw ex-werknemer hier weg moet blijven.

Belemmeringsverbod
• Andere rechters: U heeft als werkgever een beding gesloten dat in strijd is
met de wet. Het hele relatiebeding is hierdoor nietig. Gevolg: Uw exwerknemer mag voor al uw relaties werkzaamheden verrichten. De schade
is groot.
• Zorg voor WAADI-proof relatiebeding.
• Beperk relatiebeding voor specifieke inlener waar werknemer onder leiding
en toezicht heeft gewerkt.

• Voor dergelijke situaties verdient het dan ook aanbeveling om in de
overeenkomst met de derde een (hoge?) vergoeding te bedingen.
• De WAADI biedt deze mogelijkheid uitdrukkelijk.
• Het dient dan te gaan om een redelijke, marktconforme vergoeding voor de
terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de medewerker, waarvan de
hoogte moet kunnen worden onderbouwd.
• Concurrentiebeding ? Onrechtmatige concurrentie ?

STiPP
• StiPP is het verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor
personeelsdiensten.
• Dus ook detacheerders waaronder IT-bedrijven.

• De gevolgen zijn groot. Denk aan: premieafdracht met terugwerkende
kracht (vele jaren), dubbele pensioenregelingen, cao verplichtingen,
sociale fondsen, gewijzigde sectorindeling.
• VRAGENFORMULIER: denk goed na voor dat dit wordt ingevuld en
opgestuurd.
• Foute antwoorden: verzwaarde stelplicht, dus nu concreet onderbouwen
waarom aansluiting niet verplicht zou zijn.

• Bedenk : het al dan niet vervullen van een allocatiefunctie is niet
relevant, relevant is of een instructiebevoegdheid bij de
opdrachtgever bestaat en niet of deze ook wordt gebruikt en ook
bij hooggekwalificeerde werknemers kan leiding en toezicht rusten
bij de opdrachtgever.

Aanzegging
• Contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer.
• Schriftelijk mededelen wat u na afloop gaat doen:
• Stoppen,
• Verlengen,
• Omzetten in contract voor onbepaalde tijd.
+ Let op: dan ook de (nieuwe) arbeidsvoorwaarden benoemen.

• Boete: 1 bruto maandsalaris zonder toeslagen / naar rato van te laat melden.
• Vorderen: Binnen 2 maanden na einddatum middels verzoekschrift bij de
kantonrechter.
• NB: schriftelijk = arbeidsovereenkomst, whatsapp, e-mail, etc.

• Let op: ontvangst-theorie.

De zelfstandige
Van Wet DBA naar Wet Drieluik

• De Wet DBA bleek in de praktijk niet de duidelijkheid en rust te brengen die
ermee beoogd was. Dit heeft ertoe geleid dat ZZP’ers en opdrachtgevers in
onzekerheid verkeren. Daarom is besloten om, behalve bij kwaadwillenden,
de handhaving van deze wet op te schorten tot 1 januari 2020.
• In het Regeerakkoord is nieuwe wet- en regelgeving aangekondigd voor de
inzet van ZZP’ers. Zo wordt een ‘Opdrachtgeversverklaring’
geïntroduceerd, die de huidige modelovereenkomsten moet vervangen.

• Daarnaast is het voornemen om te gaan werken met drie verschillende
groepen werkenden om te kunnen beoordelen of sprake is van een
dienstbetrekking.
• Wanneer is sprake van een zelfstandige / ZZP-er ?

Arbeidsovereenkomst
Werkgever
&
Werknemer

Bruto-Netto

Arbeidsrecht
BW/CAO/WML/Pensioen
(2 civiele partijen)

Bestuursrecht
UWV (wn-verz.)
(civiele partij versus
overheid)

Belasting
(civiele partij
versus
overheid)

•Loon bij ziekte, verlofdagen,
proeftijd, vakantiebijslag,
concurrentie-beding
•Vergoeden opleiding
•Ter beschikking stellen
gereedschap, kantoor-werkplek
•Deelname collectieve verz.
•Deelname vergadering, tenzij

•Premies
•Uitkering: WW/ZW WIA

•Premies
•loonbelasting

Loon
Persoonlijke Arbeid
Gezag
Opdracht
Overeenkomst

Opdrachtgever
&
Opdrachtnemer
Gelijkwaardige
partijen
(B-to-B)
BTW

MODELOVEREENKOMST
3 basisovereenkomsten
• Geen gezagsrelatie
• Vrije vervanging
=geen plicht arbeid
persoonlijk te
verrichten
• Combinatie

Loon-Persoonlijke
Arbeid-Gezag
Fictieve dienstbetrekking
• Persoonlijke arbeid
• > 2/5 minimum loon
• > 2 dagen per week
• Contract > 1 maand
•Tenzij bedrijf/beroep
•Offerte
•Opdrachtovk plus leveringsvoorwaarden
•Factuur – honorarium/fee
•Zelfstandigheid
•Omvang bedrijf (omzet/uren)
•Eigen kapitaal en investeringen
•Meerdere opdrachtgevers
•Ondernemersrisico
•Briefpapier, Visitekaart, Website
•BTW en KvK
•Ondernemersverzekeringen
(arbeidsongeschiktheid)

Idem UWV

Risico’s
Opdrachtgever
 Naheffingsaanslag loonbelasting en premies volksverzekering  zijn (deels) te verhalen op ZZP-er.
 Werknemersverzekering en (inkomensafhankelijke bijdrage) Zvw en Boetes  zijn NIET te verhalen op ZZP-er.
 Arbeidsrecht van toepassing ? Pensioen ? CAO-fondsen ? Premiebetaling ? 5 jaar terugwerkende kracht !

Opdrachtnemer
 Kan positie als fiscaal ondernemer verliezen = dan geen recht op ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek /
oudedagsreserve);
 LET OP: Doe de Ondernemers-Check: 1.Zelfstandigheid – 2.Ondernemersrisico – 3.Omvang bedrijf (winst en
omzet) – 4.Continuïteit bedrijf
 Wel recht op uitkering WW, ZW, WIA
 Arbeidsrecht (loon bij ziekte, vakantiebijslag, verlof, ontslag)? Pensioen?

Modelovereenkomsten
Wat controleert de Rechter:

• Welk contract is gesloten (bij voorkeur correcte modelovereenkomst).
• Zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst weg gecontracteerd =
LPG.
• Bevat dit contract arbeidsrecht-bepalingen:
• loon bij ziekte - concurrentiebeding - geen aansprakelijkheid voor fouten.
• Hoe gedragen partijen zich tijdens de looptijd van het contract =
praktijktoetsing:
• Verrichten eigen werknemers hetzelfde werk op dezelfde voorwaarden
(werkplek-kerstpakket) als ZZP-er, met dezelfde ondersteuning door
‘werkgever’ (pc-gereedschap).
• Kun je bewijzen dat ZZP-er is aangetrokken voor specifieke deskundigheid –
geen werkzaamheden behorend bij corebusiness van ‘werkgever’.

Altijd arbeidsovereenkomst
Het regeerakkoord deelt ZZP-ers in drie groepen in:

Laag tarief: arbeidsovereenkomst
• Voor ZZP-ers is er altijd sprake van een arbeidsovereenkomst als zij:
• een laag tarief combineren met een
• langere duur van de overeenkomst.

• Dat is al bij een opdracht die langer duurt dan drie maanden.
• Een arbeidsovereenkomst geldt ook bij de combinatie van
• een laag tarief en
• het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

• Vermoedelijk ligt dit tarief tussen de 15 en 18 euro per uur =
= 125% van het wettelijk minimumloon of overeenkomen met de
laagste loonschalen in cao’s

Opdrachtgeversverklaring
Midden tarief: opdrachtgeversverklaring
• Voor zelfstandigen die werken boven het 'lage' tarief geldt straks een
'opdrachtgeversverklaring’.

• Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een
webmodule.
• De verklaring geeft hen vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur
van zelfstandig ondernemers.
• Het geeft vooraf zekerheid van vrijwaring van loonbelasting en premies
werknemersverzekeringen.
• Tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld.

Opt-out
Hoog tarief: opt-out
• Aan de bovenkant van de markt komt voor ZZP-ers een opt-out voor de
loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

• Deze geldt in de volgende gevallen:
• de zzp'er hanteert een hoog tarief
• in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (korter dan
een jaar).
• En bij de combinatie:
• hoog tarief
• met het verrichten van specifieke bedrijfsactiviteiten.
• Bij een hoog tarief denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per
uur.

• TENZIJ: een ZZP-er voor een opdrachtgever gedurende meer dan een jaar
reguliere bedrijfsactiviteiten verricht, dan kan hij geen gebruik maken van
deze regeling

Stukloon
Hoe om te gaan met stukloon ?
• Waarschijnlijk wordt aangesloten bij de nieuwe regels ten aanzien van
stukloon in de Wet minimumloon.
• Kort gezegd zou dit betekenen dat aan de hand van de voor de betreffende
opdracht afgesproken prijs en de tijd die door de ZZP-er daadwerkelijk aan
de opdracht is besteed een opbrengst per uur wordt vastgesteld.
• Deze moet dan vervolgens minimaal gelijk zijn aan het minimumtarief.

Vakantiebijslag overwerk
• Vanaf 1 januari 2018 vakantiebijslag verschuldigd over overwerk.
• Achtergrond: vanaf 1 januari 2018 is het minimumloon van toepassing op meerwerk
en stukloon, en daarmee vervalt de ‘oude’ bepaling dat overwerk geen deel uitmaakt
van het loon waarover het minimumloon en de vakantiebijslag moeten worden
berekend.
• De bepaling kent directe werking en er is geen overgangsrecht getroffen.

• Dat betekent dat na 1 januari 2018 ook vakantiebijslag moet worden betaald over
overwerk dat vóór 1 januari 2018 is verricht (tenzij dat al voor 1 januari 2018 is
betaald).
• TENZIJ: CAO of personeelshandboek waaruit blijkt dat in de overwerkbetaling een
vergoeding voor vakantiebijslag is inbegrepen: Moet rekenkundig wel blijken!

Na 2 jaar ziekte
 Loon stopzetten.
 Nadenken over einde dienstverband:
1.

UWV: aanvraag ontslagvergunning

• Let op: Poortwachtersdossier plus bewijs dat werknemer niet binnen 26 weken geschikt wordt
voor bedongen arbeid of andere passende arbeid.

• Opzegtermijn in acht nemen.
• Wettelijke transitievergoeding verplicht betalen.
• Eindafrekening vakantiebijslag en vakantiedagen.
2.

VSO

• Geen bewijsplicht van standpunten.
• Opzegtermijn in acht nemen, maar mag ook worden weg gecontracteerd.

• Geen wettelijke verplichting tot betaling van transitievergoeding.
• Alternatief kan zijn: tekengeld bedrag x.

• Afspraken maken over betalen eindafrekening vakantiebijslag en vakantiedagen.

Na 2 jaar ziekte
 Slapend dienstverband

• Materieel geen dienstverband (geen arbeid-geen loon).
• Formeel blijft dienstverband bestaan.

• Dus ook re-integratieplicht 1e spoor.
• Let op te ruime vacature teksten! Kan leiden tot werkhervattingseis en loonvordering.
• Verbod uitbetalen saldo openstaande wettelijke vakantiedagen.
• Geen plicht tot uitbetalen bovenwettelijke vakantiedagen – mag wel.
• Let op dat werkgever niet (indirect) benoemt dat dienstverband wordt ontbonden –
beëindigd – opgezegd! Anders mogelijke plicht tot betaling transitievergoeding en plicht tot
betaling fictief gemiste opzegtermijn (tegen regulier loonbedrag).
 Herplaatsing in andere passende arbeid op basis van contract:
Let op dat werkgever niet (indirect) benoemt dat aanvankelijke dienstverband wordt
ontbonden – beëindigd – opgezegd! Anders mogelijke plicht tot betaling transitievergoeding.
Beter is op basis van vso.

Transitievergoeding 2 jaar ziekte
• Maart 2017 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.
• Pas per 1 januari 2020 in werking.
• Bij ontslag van een werknemer wegens (langdurige) arbeidsongeschiktheid
is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd, na de periode van
loondoorbetaling, UWV + VSO.

• Transitievergoeding is onrechtvaardig omdat de werkgever voorafgaand
daaraan (veelal) gedurende 2 jaar het loon tijdens ziekte heeft betaald en
kosten heeft gemaakt gericht op de re-integratie van de werknemer in zijn
bedrijf of bij een andere werkgever.
• Voorgesteld wordt werkgevers te compenseren voor de betaalde
transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte
transitie- en inzetbaarheidskosten.
• UWV zal die compensatie verstrekken vanuit het Algemeen
werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de (uniforme) premie
tegenover zal staan.

Transitievergoeding 2 jaar ziekte
• Met terugwerkende kracht aanspraak op compensatie voor
werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding al betaald hebben –
indien aan de voorwaarden is voldaan – zij kunnen aanspraak maken op de
compensatie, ongeacht hoe lang geleden de transitievergoeding is betaald.
• Geen compensatie voor periode slapend dienstverband: Indien de
werkgever de werknemer uiteindelijk ontslaat na een periode van een
‘slapend dienstverband’ dan zal hij de transitievergoeding moeten
berekenen over de gehele duur van de arbeidsovereenkomst, maar wordt
hij niet gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is
over de periode dat hij het dienstverband slapend heeft gehouden.

• Niet voor eigen risico-dragers voor de WW.

Arbeidsomstandighedenwet
• Wijzing per 1 juli 2017: 1 jaar overgangstermijn. Na 1 juli 2018 boetes.
• Open spreekuur: Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren

over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Wijzing is
dat werkgever nu verplicht en actief werknemers hierop moet wijzen. De werknemer
kan zelf dit spreekuur aanvragen. Dit spreekuur is anoniem en werkgever ontvangt
geen terugkoppeling hiervan.

• Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.

• Second opinion: Een werknemer heeft het recht om een andere onafhankelijke
bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de begeleidende
bedrijfsarts. Kosten in beginsel voor werkgever.

• Als werkgever in het contract met de arbodienst/bedrijfsarts meerdere (andere)
bedrijfsartsen of arbodiensten heeft opgenomen, dan dient werknemer in beginsel hieruit te
kiezen.
• Daarnaast is het mogelijk dat een werknemer zelf een ‘eigen’ andere bedrijfsarts vraagt om
de second opinion uit te voeren, maar dan zijn de kosten in beginsel voor werknemer.
• Waarde: geen opschortende werking. Eigen bedrijfsarts blijft bevoegd. Minder druk UWV.

Arbeidsomstandighedenwet
• Grotere medewerkersbetrokkenheid: De werknemersvertegenwoordiging

heeft instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de
organisatie.

• Duidelijkere rol preventiemedewerker
• Basiscontract arbodienstverlening: De nieuwe Arbowet stelt het hebben van

een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het
‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de
dienstverlening vastgelegd. Op deze samenwerkingsvoorwaarden is het
instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging
(PVT) van toepassing. Bij ontbreken van de OR of PVT dient u dit met de betrokken
werknemers af te stemmen.

Algemene plannen regeerakkoord
Wijzigingen “Arbeidsmarkt ” in regeerakkoord Rutte III
1. De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd. Deze mag
straks bij een vast contract maximaal vijf maanden zijn. En contracten voor
bepaalde tijd langer dan 2 jaar = 3 maanden proeftijd.
2. Wijziging ketenregeling. Werknemers krijgen na 3 jaar recht op een vast
contract (is nu 2 jaar).
3. Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht. Het combineren
van ontslaggronden is straks weer mogelijk.
4. Meer balans in de transitievergoeding. Werknemers krijgen vanaf het begin
van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Ook komt er een
compensatie voor de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige
ziekte.

Algemene plannen regeerakkoord
Nog meer wijzigingen “Arbeidsmarkt” in regeerakkoord Rutte III
• Verlichting van de verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte. De
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gaat van 2 naar 1 jaar, dus
werkgevers lopen in de toekomst korter risico als een werknemer
arbeidsongeschikt wordt.

• Meer prikkels richting werk in arbeidsongeschiktheidsregelingen.
• De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen
door een nieuwe wet.
• De loonkostensubsidie wordt ingeruild voor loondispensatie en kan niet
meer gecombineerd worden met het lage-inkomensvoordeel (LIV).
• Er komt een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie voor iedereen.
• Iedere werknemer krijgt een eigen, individuele pensioenpot.
• De heffingskortingen worden verruimd.

Algemene plannen regeerakkoord
• De maximale duur van de 30%-regeling wordt verkort van 8 naar 5 jaar.
• De tewerkstellingsvergunning kan straks voor maximaal 3 jaar worden verleend.
• De regels voor nieuwe instroom WGA worden strenger.
• De overbruggingsregeling voor kleine werkgevers wordt ruimer.
• Oproepkrachten hebben straks geen – of minder – verschijningsplicht bij een
nulurencontract.
• Werknemers krijgen vanaf 2019 een week kraamverlof (vaderschapsverlof) als
hun partner bevalt.
• Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verruimd van 4 naar 6 weken.

• Differentiatie van de WW-premie naar type contract. Werkgevers gaan hogere
WW-premies betalen bij tijdelijke contracten.
• De regels voor payrolling gaan op de schop. Payrolling blijft mogelijk, maar
wordt zo vormgegeven dat het een instrument wordt voor het ‘ontzorgen’ van
werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
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