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Inleiding 5

Inleiding

Veel werkgevers zien in de samenwerking met hun personeel graag 
een zekere mate van flexibiliteit ingebouwd. Dit kan zijn doordat het 
aantal uren dat een werknemer per week of per maand werkt niet is 
vastgelegd, of juist doordat überhaupt niet is vastgelegd wie de 
werkzaamheden komt uitvoeren. Dit laatste is veelal het geval bij 
ad hoc uitzendwerk. 

Vanuit de wetgever worden flexibele arbeidsverhoudingen juist 
teruggedrongen. Zekerheid voor de werknemer wordt als groot goed 
gezien. Bijvoorbeeld zodat de werknemer in aanmerking komt voor 
een hypothecaire geldlening of zodat de oproepmedewerker weet of 
hij er nog een tweede baan naast kan nemen. Met de introductie van 
de Wet arbeidsmarkt in balans zijn de mogelijkheden om flexibel met 
personeel om te springen opnieuw verder beperkt. 

In deze cursus worden de volgende flexibele arbeidsverhoudingen 
besproken: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, inleen via 
uitzenden en payrolling en samenwerking op oproepbasis. Er wordt 
steeds op vier onderdelen ingezoomd: 
1.  Wat zijn de kenmerken van deze flexibele vorm van 

samenwerking? 
2. Hoe luidt de inhoud van het onderliggende contract? 
3. Hoe wordt de samenwerking beëindigd? 
4. Hoe kan de samenwerking worden verlengd? 

De cursus is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsadviseurs en 
salarisadministrateurs. Ook (startende) advocaten en (bedrijfs)
juristen hebben echter belang bij een goede kennis van het 
onderwerp en zullen daarom baat hebben bij deze cursus. 

Deze juridische nascholing bestaat uit:
Blok A Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Blok B Uitzenden & payrolling 
Blok C Oproepovereenkomst

Na afloop van deze juridische nascholing:
	● heeft u inzicht in de verschillende vormen van flexibele 

arbeidsverhoudingen; 
	● overziet u hoe iedere flexibele arbeidsverhouding kan worden 

beëindigd;
	● begrijpt u hoe iedere flexibele arbeidsverhouding kan worden 

verlengd.

	n Doelstellingen
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Deze cursus is in drie blokken verdeeld. U zult voor ieder blok 
ongeveer één uur nodig hebben. Mogelijk beklijft de stof beter als u 
de nascholing in meerdere gedeelten doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Mr. Melanie Hermes is als directeur en juridisch adviseur werkzaam 
binnen Fiscount Juristen. Zij is gespecialiseerd in arbeids- en 
privacyrecht. Daarnaast is zij trainer en schrijft zij regelmatig 
artikelen voor diverse media, waaronder Accountancy Vanmorgen en 
Salaris Vanmorgen.

JurisDidact bedankt mr. Janita Klomp voor haar grondige review van 
deze cursus.

	n Opmerking

	n Toetscriteria

	n Over de docent

	n Reviewer
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Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennisniveau is van dit onderwerp, 
kunt u vrijblijvend de pre-toets maken. De resultaten van de pre-toets 
tellen niet mee voor uw eindscore.

1 Wanneer	gaat	het	aanbod	vaste	urenomvang	in?	

A Direct	per	de	13e	maand.	
B Per	de	14e	maand.	
C Per	de	15e	maand.	
D Wanneer	de	werknemer	dat	wenst.	

2 De	voorovereenkomst	heeft	het	volgende	kenmerk:	

A Het	is	géén	arbeidsovereenkomst.	
B Het	is	altijd	een	arbeidsovereenkomst	voor	onbepaalde	tijd.	
C Het	is	altijd	een	arbeidsovereenkomst	voor	bepaalde	tijd.	
D Het	is	altijd	een	arbeidsovereenkomst	met	een	vaste	urenomvang.	

3 Wat	is	niet	waar	met	betrekking	tot	uitzenden?

A Bij	cao	kan	de	eerste	telling	van	de	ketenregeling	tot	78	weken	worden	
uitgesteld.	

B De	ketenregeling	telt	vanaf	de	eerste	dag	dat	een	uitzendkracht	aan	de	
slag	gaat.	

C Bij	cao	kan	de	ketenregeling	worden	opgerekt	tot	48	maanden.	
D Voor	de	berekening	van	de	start	van	de	keten	tellen	enkel	gewerkte	

weken	mee.	

4 Wat	is	juist	met	betrekking	tot	uitzenden	en	payrolling?	

A Bij	uitzenden	heeft	de	arbeidskracht	geen	recht	op	een	vergelijkbaar	
loon	als	dat	voor	een	zelfde	functie	binnen	het	bedrijf	van	de	inlener	
wordt	betaald.	

B Bij	payrolling	heeft	de	arbeidskracht	geen	recht	op	een	vergelijkbaar	loon	
als	dat	voor	een	zelfde	functie	binnen	het	bedrijf	van	de	inlener	wordt	
betaald.

C Bij	payrolling	moeten	alle	primaire	en	secundaire	arbeidsvoorwaarden	
gelijk	zijn	aan	die	voor	een	zelfde	functie	binnen	het	bedrijf	gelden.	

D Bij	uitzenden	moeten	alle	primaire	en	secundaire	arbeidsvoorwaarden	
gelijk	zijn	aan	die	voor	een	zelfde	functie	binnen	het	bedrijf	gelden.
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5 Met	de	AOW-gerechtigde	werknemer	kan	het	volgende	worden	afgestemd:	

A dat	hij	opnieuw	voor	vier	jaar	voor	het	bedrijf	komt	werken,	onder	
maximaal	zes	tijdelijke	arbeidscontracten.	

B dat	hij	opnieuw	voor	zes	jaar	voor	het	bedrijf	komt	werken,	onder	
maximaal	vier	tijdelijke	arbeidscontracten.	

C dat	hij	opnieuw	voor	zes	jaar	voor	het	bedrijf	komt	werken,	onder	
maximaal	zes	tijdelijke	arbeidscontracten.	

D dat	hij	op	basis	van	tijdelijke	contracten	voor	het	bedrijf	werkzaam	is,	
zonder	maximum.	

6 Wat	is	niet	juist	met	betrekking	tot	het	concurrentie-	en	relatiebeding?	

A Een	concurrentie-	en	relatiebeding	mag	enkel	met	een	meerderjarige	
werknemer	worden	gesloten.	

B Een	concurrentie-	en	relatiebeding	kan	enkel	schriftelijk	overeen	worden	
gekomen.	

C Een	relatiebeding	wordt	vanuit	de	wetgever	niet	anders	behandeld	dan	
een	concurrentiebeding.	

D Zowel	een	concurrentie-	als	relatiebeding	kan	niet	later	dan	in	de	
schriftelijke	arbeidsovereenkomst	worden	overeengekomen.	

7 Wie	is	de	formele	werkgever	van	een	payrollwerknemer?	

A De	inlener.	
B Het	payrollbedrijf.	
C Dit	zijn	de	inlener	én	het	payrollbedrijf	gezamenlijk.	
D De	payrollwerknemer	is	geen	werknemer,	maar	een	zelfstandige.	

8 Welke	stelling	is	niet	waar?	

A Een	oproepkracht	moet	verschijnen	als	de	werkgever	hem	oproept.	
B Een	oproepkracht	krijgt	ten	minste	drie	uur	uitbetaald,	ook	al	hoeft	hij	

maar	een	uurtje	te	komen.	
C Een	oproepkracht	mag	een	opzegtermijn	van	vier	kalenderdagen	

aanhouden.	
D Een	oproepkracht	mag	een	mondelinge	oproep	negeren.	

9 Wat	is	juist	met	betrekking	tot	uitzenden?	

A Er	geldt	geen	aanzegverplichting.	
B Er	geldt	een	aanzegverplichting,	mits	er	sprake	is	van	een	

uitzendbeding.
C Er	geldt	een	aanzegverplichting,	tenzij	er	sprake	is	van	een	

uitzendbeding.
D Er	geldt	een	aanzegverplichting	van	vier	werkdagen.	
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10 Welke	stelling	is	juist?	

A Een	werkgever	kan	door	middel	van	een	brief	een	arbeidsovereenkomst	
voor	bepaalde	tijd	tussentijds	opzeggen,	een	werknemer	niet.	

B Een	werknemer	kan	door	middel	van	een	brief	een	arbeidsovereenkomst	
voor	bepaalde	tijd	tussentijds	opzeggen,	een	werkgever	niet.

C Beide	partijen	kunnen	door	middel	van	een	brief	een	arbeids-
overeenkomst	voor	bepaalde	tijd	tussentijds	opzeggen.

D Een	arbeidsovereenkomst	voor	bepaalde	tijd	kan	nooit	tussentijds	
worden	opgezegd.	
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Blok A Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

A1 Inleiding

casus 1 De Loep 
Sjors	treedt	per	1	november	a.s.	in	dienst	van	onderzoeksbureau	‘De	
Loep’.	De	Loep	wil	eerst	weten	over	welke	kwaliteiten	Sjors	beschikt,	
voordat	ze	hem	de	secundaire	arbeidsvoorwaarden	aanbieden	die	hij	wel	
zal	ontvangen	zodra	hij	voor	onbepaalde	tijd	in	dienst	treedt.	Het	beleid	is	
immers	dat	pas	wanneer	de	werknemer	voor	onbepaalde	tijd	in	dienst	
treedt,	de	lunch	in	de	kantine	gratis	zal	zijn,	de	kinderen	naar	het	
inpandige	opvangadres	gebracht	mogen	worden	etc.	

a Is	het	de	werkgever	toegestaan	om	bepaalde	arbeidsvoorwaarden	
uitsluitend	aan	de	medewerkers	die	in	vaste	dienst	zijn	aan	te	bieden?	
Motiveer	uw	antwoord.	

b Zou	uw	antwoord	op	vraag	a	anders	zijn	als	Sjors	via	het	uitzendbureau	
werkzaam	zou	zijn	voor	De	Loep?	

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is bedoeld als een 
arbeidsovereenkomst die op maat kan worden gemaakt. Immers, de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan iedere willekeurige 
termijn beslaan die werkgever en werknemer met elkaar beogen 
overeen te komen. Hier kleeft echter een eerste ‘maar’ aan. Wie na 
verlengingen de maximale keten overschrijdt, zal alsnog aan een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur gebonden zijn. Over de 
ketenregeling volgt in Blok A4 meer. Ook moet men bedacht zijn op 
het feit dat in een cao de maximale duur van een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd kan zijn beperkt. 

	n Op maat
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Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou dus enkele uren tot 
enkele jaren kunnen beslaan. Wordt er echter een arbeidsovereen-
komst gesloten voor de duur van meer dan vijf jaar of voor de duur 
van het leven van een specifieke persoon, dan mag de werknemer 
met een opzegtermijn van zes maanden opzeggen op het moment dat 
sinds de start van de arbeidsovereenkomst vijf jaren zijn verstreken. 
Hiervan mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, 
zo is in artikel 7:684 lid 2 BW neergelegd. 

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt ook nog weleens 
ingezet om te bezien welk vlees de werkgever in de kuip heeft. Een 
proeftijd van één à twee maanden is daarvoor vaak te kort, zodat de 
werkgever liever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit. 
Heeft de werknemer niet de vereiste kwaliteiten in huis, dan kan de 
werkgever er simpelweg voor kiezen om het dienstverband na de 
overeengekomen periode niet te verlengen.

Wie zowel werknemers voor bepaalde als voor onbepaalde tijd in 
dienst heeft, mag hen ten opzichte van elkaar niet anders behande-
len. Dit volgt – onder meer – uit clausule 4 (non-discriminatie-
beginsel) van Richtlijn 1999/70/EG en werd in de Nederlandse wet 
neergelegd in artikel 7:649 lid 1 BW. Slechts objectieve gronden of het 
bestaan van een uitzendovereenkomst kunnen dit anders maken en 
het College voor de Rechten van de Mens kan een onderzoek instellen 
of een werkgever dit verbod negeert. 

Wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, dient door 
de werkgever op de hoogte te worden gebracht van een vacature 
voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde termijn. Dit volgt 
uit artikel 7:657 lid 1 BW. Voor de uitzendwerkgever geldt een 
uitzondering, die in Blok B2 zal worden besproken. 

A2 Inhoud van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

casus 2 De Loep (vervolg casus 1)
De	Loep	heeft	niet	zoveel	op	met	contracten	en	regeltjes.	Zij	regelen	bij	
wijze	van	spreken	alles	nog	op	een	bierviltje.	Zo	hebben	ze	ook	simpelweg	
mondeling	met	Sjors	afgesproken	dat	hij	voor	de	duur	van	zes	maanden	in	
dienst	zal	treden	tegen	€	1.500	bruto	per	maand	en	22	vakantiedagen,	dat	
De	Loep	de	eerste	maand	kan	besluiten	dat	ze	toch	geen	heil	zien	in	de	
samenwerking	en	dat	ze	niet	willen	dat	Sjors	na	afloop	van	die	zes	
maanden	bij	één	van	hun	relaties	in	dienst	treedt.	

	n Verbod op  
onderscheid

	n Vacatures


