
3Afl. 10 - oktober 2022ArbeidsRecht  2022/35

R. Schepers & I. Baijens1

Wet transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden: hete hangijzers besproken

ArbeidsRecht 2022/35

Op 1 augustus 2022 trad de Wet transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in wer-
king. In de praktijk bestaat er onduidelijkheid over 
de inhoud en toepassing van deze wet. In dit artikel 
wordt daarom een aantal hete hangijzers besproken. 
Hiermee beogen wij de inhoud van de Wtva transpa-
ranter en voorspelbaarder te maken.

1. Achtergrond Wtva

De Wtva vormt de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 
betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoor-
waarden in de Europese Unie (hierna: ‘de Richtlijn’). De 
Richtlijn is de opvolger van Richtlijn 91/533/EEG die niet 
meer de vereiste bescherming bood.2 Eind 2017 werd de Eu-
ropese Pijler van Sociale Rechten aangenomen, waarin als 
principe 7 het recht op informatie over arbeidsvoorwaarden 
is opgenomen. Naar aanleiding hiervan werd op 13 juni 2019 
Richtlijn (EU) 2019/1152 vastgesteld. De Richtlijn beoogt 
werknemers meer transparantie en voorspelbaarheid te 
bieden over hun rechten en sociale bescherming. Lidstaten 
moesten de Richtlijn uiterlijk op 1 augustus 2022 imple-
menteren. Nederland koos daarbij voor een zuivere imple-
mentatie van de Richtlijn.3 Voor de toepassing en uitleg van 
de Wtva dient daarom nadrukkelijk aangesloten te worden 
bij de Richtlijn. De Wtva leidt in de praktijk echter tot ondui-
delijkheid. Dit wordt met name veroorzaakt door de sum-
miere en onduidelijke toelichting bij de Wtva en de weinig 
verduidelijkende, soms zelfs verwarrende, antwoorden van 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: 
‘SZW’) tijdens de parlementaire behandeling. In dit artikel 
bespreken wij een aantal van deze onduidelijkheden en pro-
beren wij deze weg te nemen.

2. Informatieplicht

Door de Wtva is de informatieplicht van de werkgever in 
art. 7:655 lid 1 BW uitgebreid. Uit de gepubliceerde recht-
spraak volgt dat werknemers steeds vaker een beroep doen 
op deze informatieplicht.4 De Wtva zal waarschijnlijk leiden 
tot een verdere toename. Over de wijze waarop en welke 
informatie verstrekt moet worden, alsmede het overgangs-
recht in art. 7:655 lid 10 BW, bestaat echter onduidelijkheid.

1 Mr. R. (Ruud) Schepers en mr. I. (Ilse) Baijens zijn advocaat bij Kennedy Van 
der Laan te Amsterdam.

2 Europese Commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on transparent and predictable working conditions in the 
European Union, 21 december 2017.

3 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p.1.
4 Gezocht op rechtspraak.nl met de zoekterm ‘art. 7:655 BW’.

2.1 Niet limitatief
De opsomming van de gegevens die de werkgever op grond 
van art. 7:655 lid 1 BW moet verstrekken is niet limitatief. 
Maatstaf is dat de werkgever de werknemer moet infor-
meren over de belangrijkste gegevens van de arbeidsover-
eenkomst.5 Zo vond het Hof van Justitie van de Europese 
Unie dat een werknemer geïnformeerd had moeten worden 
over een overwerkregeling.6 De Kantonrechter Utrecht 
oordeelde dat een werknemer ook over de optieregeling 
geïnformeerd had moeten worden, gelet op de aanzienlijke 
waarde die deze regeling vertegenwoordigde.7 Meer recent 
oordeelde de Kantonrechter Den Haag dat uit art. 7:655 BW 
niet kan worden afgeleid dat de werkgever de werknemer 
moet informeren over de inhoudelijke bepalingen van een 
cao. Maar in samenhang met de norm van goed werkgever-
schap had van de werkgever toch mogen worden verwacht 
dat hij de werknemer had geïnformeerd.8 Nu de werkgever 
dat niet had gedaan, kreeg de werknemer een schadever-
goeding van € 16.544 bruto toegekend. Per werkgever zal 
dus in kaart moeten worden gebracht of de gegevens ge-
noemd in art. 7:655 lid 1 BW de belangrijkste gegevens van 
de arbeidsovereenkomst dekken, en zo nee, welke gegevens 
in aanvulling daarop aan de werknemer moeten worden 
verstrekt.9

2.2 Wijze van informatieverstrekking
De werkgever moet de werknemer schriftelijk of elektro-
nisch informeren over de gegevens genoemd in art. 7:655 
lid 1 BW. Uit art. 3 Richtlijn (EU) 2019/1152 volgt dat schrif-
telijkheid betekent dat de gegevens “op papier en over-
gedragen” moeten worden. Een verwijzing naar een per-
soneelshandboek of een beleid op het intranet – waarbij de 
gegevens niet daadwerkelijk op papier aan de werknemer 
worden overgedragen – voldoet hier niet aan. Rechtvaardi-
ging voor deze strenge maatstaf is dat werknemers volledig, 
tijdig en op een toegankelijke wijze geïnformeerd moeten 
worden over de belangrijkste gegevens uit de arbeidsover-
eenkomst.10 Doet een werkgever dit niet en stelt de werk-
nemer geen kennis te hebben (genomen) van de gegevens, 
dan is de werkgever aansprakelijk als de werknemer hier-
door schade lijdt.
Veel werkgevers verstrekken geen gegevens meer op papier. 
Daarom bepaalt art. 7:655 lid 3 BW dat de gegevens ook 
elektronisch mogen worden verstrekt. Hieraan zijn strikte 
voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarde is 

5 HvJ EG 4 december 1997, ECLI:EU:C:1997:585; HvJ EG 8 februari 2001, 
ECLI:EU:C:2001:84.

6 HvJ EG 8 februari 2001, ECLI:EU:C:2001:84.
7 Ktr. Utrecht 16 oktober 2002, ECLI:NL:RBUTR:2002:AE9116.
8 Ktr. Den Haag 30 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2997.
9 Voor detacheringen binnen de EU wordt ook verwezen naar de gegevens 

in art. 3 lid 2 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de 
Europese Unie (WagwEU).

10 Overweging 4 van de Richtlijn (EU) 2019/1152.
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dat een werknemer uitdrukkelijk moet instemmen met 
elektronische verstrekking van de gegevens.11 Deze instem-
ming mag vooraf gegeven worden.12 Voor de instemming 
zelf geldt geen schriftelijkheidsvereiste. Een werknemer 
kan dus mondeling, in de (digitale) arbeidsovereenkomst 
of per e-mail instemmen met elektronische verstrekking. 
Wel moet de werkgever de instemming nadrukkelijk onder 
de aandacht van de werknemer brengen.13 De instemming 
kan dus niet ‘verstopt’ worden gegeven, bijvoorbeeld in 
een uitgebreid personeelshandboek. De werknemer kan de 
instemming te allen tijde weer intrekken.14 Vanaf dat mo-
ment moeten de (gewijzigde) gegevens weer schriftelijk 
worden verstrekt. Naast instemming dienen de elektro-
nische gegevens (i) toegankelijk te zijn, (ii) opgeslagen te 
kunnen worden en (iii) de werkgever dient een bewijs van 
overdracht of ontvangst te bewaren. Uit art. 7:655 lid 3 BW 
volgt verder dat de opgave moet worden ondertekend door 
de werkgever. Bij elektronische verstrekking is een gekwa-
lificeerde handtekening vereist.15 Wij verwachten dat het 
ontbreken van een (gekwalificeerde) handtekening niet snel 
tot aansprakelijkheid zal leiden, mits aan de hierboven ge-
noemde voorwaarden is voldaan. In beide gevallen kan de 
werkgever immers bewijzen dat de gegevens aan de werk-
nemer zijn verstrekt en dat de werknemer hiervan kennis 
heeft kunnen nemen.
Vervolgens is de vraag of de gegevens in de opgave zelf (zoals 
een arbeidsovereenkomst of personeelshandboek) opge-
nomen moeten worden of dat een verwijzing voldoende 
is. Uitgangspunt is dat de gegevens zelf verstrekt moeten 
worden. Op basis van art. 7:655 lid 2 BW volstaat voor de ge-
gevens uit art. 7:655 lid 1 sub f tot en met i, k, en q tot en met 
s BW een verwijzing naar de wet, een cao of een regeling 
door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. Vol-
gens de minister van SZW volstaat een verwijzing naar “de 
regels die zijn opgenomen in titel 7.10 van het BW, desgewenst 
naar de meer specifieke regels hieromtrent”.16 Uit art. 4 lid 3 
Richtlijn (EU) 2019/1152 volgt echter dat verwezen moet 
worden naar de “wettelijke (…) bepalingen”. De enkele ver-
wijzing naar Boek 7 titel 10 BW, waarin (veel) meer regels 
staan dan alleen het betreffende onderwerp, lijkt hiermee 
op gespannen voet te staan. Mede gelet op het doel van de 
Richtlijn, het bieden van meer transparantie en zekerheid, 
en de zuivere implementatie die is beoogd, dient de werk-
gever wat ons betreft te verwijzen naar de specifieke wet-
telijke bepalingen. Opvallend is overigens dat art. 7:655 lid 
2 BW niet de mogelijkheid noemt van een verwijzing naar 
wettelijke bepalingen. Op basis van het voorgaande en 
art. 7:655 lid 3 BW (waarin in de laatste zin wel wordt ver-
wezen naar een wettelijk voorschrift als bedoeld in lid 2) 
lijkt dit wel de bedoeling te zijn geweest. Het verdient aan-
beveling dat dit zo snel mogelijk wordt gerepareerd. Als het 
gaat om gegevens die voortvloeien uit een cao, hoeft niet 

11 Art. 7:655 lid 9 BW.
12 Kamerstukken II 2008/09, 32038, nr. 3, p. 6.
13 Kamerstukken II 2007/08, 31358, nr. 3, p. 5.
14 Kamerstukken II 2009/10, 32038, nr. 6, p. 5.
15 Zie art. 3 en art. 26 onderdeel 12 Verordening (EU) nr. 910/2014.
16 Kamerstukken I 2021/22, 35962, C, p. 1-2.

naar de specifieke bepalingen te worden verwezen.17 Dit 
onderscheid lijkt te rechtvaardigen op basis van het (meer) 
toegankelijke en veranderlijke karakter van een cao en de 
betrokkenheid van werknemersverenigingen.18

2.3 Welke informatie?

2.3.1 Betaald verlof, art. 7:655 lid 1 sub f BW 
De werknemer moet worden geïnformeerd over de aan-
spraak op vakantie en ander betaald verlof. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld betaald verlof tijdens 
feestdagen, een verhuizing, een huwelijk of een begrafenis. 
Volgens de memorie van toelichting gaat het om verlof dat 
“door de werkgever is geboden en genoten kan worden tegen 
behoud van het volle loon”.19 Dit is wat ons betreft een te be-
perkte uitleg van art. 4 lid 1 sub i Richtlijn (EU) 2019/1152. 
Hieruit volgt niet dat het moet gaan om verlof waarvoor 
het volledige loon moet worden doorbetaald. Het Minis-
terie van SZW heeft inmiddels bevestigd dat ook verlof dat 
gedeeltelijk door de werkgever wordt betaald onder sub f 
valt.20 Naast calamiteitenverlof en geboorteverlof moet de 
werknemer dus in ieder geval ook worden geïnformeerd 
over het recht op kortdurend zorgverlof. Tijdens zwanger-
schaps- en bevallingsverlof, adoptie- of pleegzorgverlof, 
aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof (de eerste 
negen weken) heeft de werknemer in principe geen recht 
op loon, maar mogelijk wel op een uitkering van UWV. Het 
is de vraag of de werkgever de werknemer over deze verlof-
vormen dient te informeren. Als een werkgever de uitkering 
van UWV aanvult, is in ieder geval sprake van betaald ver-
lof. Maar ook als niet meer wordt betaald dan de uitkering, 
behoort wat ons betreft de werknemer hierover geïnfor-
meerd te worden. Enerzijds, omdat sub f en art. 4 lid 1 sub i 
Richtlijn (EU) 2019/1152 enkel spreken over betaald verlof. 
Door wie het verlof wordt betaald, blijft in het midden. An-
derzijds, omdat in de praktijk het loon vaak wordt doorbe-
taald tijdens deze verlofvormen en de uitkering door UWV 
aan de werkgever wordt betaald. Wel kan de werkgever vol-
staan met een verwijzing naar de wettelijke bepalingen en 
eventueel een cao waarin betaald verlof is geregeld. Voor 
de verlofvormen die voortvloeien uit de Wet arbeid en zorg 
raden wij aan om te verwijzen naar de specifieke wettelijke 
bepalingen.

2.3.2 Procedure bij beëindiging, art. 7:655 lid 1 sub g BW
De werknemer dient geïnformeerd te worden over de pro-
cedure bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waar-
onder de termijnen waarbinnen tegen ontslag in beroep kan 
worden gegaan.21 Betekent dit dat de werkgever de werk-
nemer over het volledige ontslagrecht moet informeren? Op 

17 Zie art. 4 lid 3 Richtlijn (EU) 2019/1152. Ook: Ktr. Den Haag 30 maart 2022, 
ECLI:NL:RBDHA:2022:2997.

18 Op basis van art. 4 Wet CAO dienen werknemersverenigingen hun leden 
ook te informeren over de inhoud van de cao.

19 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 6, p. 15.
20 Bij e-mail d.d. 19 juli 2022 (een kopie is in het bezit van de auteurs) is deze 

uitleg bevestigd door het Ministerie van SZW.
21 Overweging 18 van de Richtlijn (EU) 2019/1152. Hieronder vallen in ieder 

geval de vervaltermijnen uit art. 7:686a BW.
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basis van art. 7:655 lid 2 BW geldt dat ook hier de werkgever 
mag verwijzen naar de wettelijke bepalingen en eventueel 
een cao. De wettelijke bepalingen staan in art. 7:667 BW 
tot en met art. 7:686a BW. Mogelijk zou daar een (korte) 
uitleg van de verschillende ontslagmodaliteiten aan toege-
voegd kunnen worden, maar dit is niet noodzakelijk. Het 
is evenmin noodzakelijk om te verwijzen naar de Ontslag-
regeling en/of de Uitvoeringsregels van UWV. Beoogd is im-
mers om de werknemer te informeren over de procedure bij 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst en niet over de in-
houdelijke beoordeling.22

2.3.3 Voorwaarden van de proeftijd, art. 7:655 lid 1
sub q BW

De werknemer moet geïnformeerd worden over de duur 
en voorwaarden van de proeftijd. Op de vraag wat onder 
de “voorwaarden” van de proeftijd wordt verstaan, ant-
woordde de minister van SZW dat volstaan kan worden 
met een verwijzing naar Boek 7 titel 10 BW.23 Zoals hiervoor 
toegelicht, dient wat ons betreft verwezen te worden naar 
de specifieke wettelijke bepalingen, namelijk art. 7:652 BW 
en art. 7:676 BW. Hierin staan verschillende voorwaarden, 
zoals een vormvereiste, de (maximum) duur van de proef-
tijd, in welke situaties geen proeftijd overeengekomen kan 
worden en dat met onmiddellijke ingang kan worden op-
gezegd.

2.3.4 Sociale zekerheid, art. 7:655 lid 1 sub s BW
Deze toevoeging leidt in de praktijk tot veel discussie. Wij 
interpreteren deze toevoeging als tweeledig. Enerzijds 
moet de werkgever, voor zover hiervoor verantwoorde-
lijk, de werknemer informeren over de identiteit van de 
socialezekerheidsinstellingen die de sociale bijdragen in het 
kader van de arbeidsovereenkomst ontvangen. Voor de ver-
plichte werknemers- en volksverzekeringen is dit op basis 
van art. 57 van de Wet financiering sociale verzekeringen 
de Belastingdienst.24 Anderzijds moet de werkgever de 
werknemer informeren over de bescherming op het gebied 
van sociale zekerheid die hij aanbiedt. Wat precies onder 
sociale zekerheid valt, is onduidelijk. Wat ons betreft kan 
in ieder geval gedacht worden aan een ongevallenverzeke-
ring, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, WIA-hiaatver-
zekering en/of WIA-excedentverzekering, ouderdoms- of 
nabestaandenpensioen of aanvullende bescherming via 
de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). 
Een (collectieve) zorgverzekering valt hier niet onder.25 De 
werkgever moet de werknemer over de geboden bescher-
ming informeren, bijvoorbeeld door de toepasselijke polis 
en/of voorwaarden te verstrekken.

2.4 Overgangsrecht
De Wtva heeft onmiddellijke werking en kent in prin-
cipe geen overgangsrecht. In art. 7:655 lid 10 BW is wel 

22 Kamerstukken I 2021/22, 35962, C, p. 1.
23 Kamerstukken I 2021/22, 35962, C, p. 1-2.
24 Voor de vrijwillige volksverzekeringen is dit de SVB (art. 70 Wfsv) en voor 

de vrijwillige werknemersverzekeringen is dit het UWV (art. 73 Wfsv).
25 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p. 17.

overgangsrecht opgenomen voor de informatieplicht. Voor 
bestaande arbeidsovereenkomsten, die op 1 augustus 2022 
gelden, hoeven de (nieuwe) gegevens alleen te worden 
verstrekt of aangevuld binnen een maand na een daartoe 
strekkend verzoek van de werknemer. Volgens art. 22 Richt-
lijn (EU) 2019/1152 gaat het er daarbij om of de werknemer 
op 1 augustus 2022 in dienst is. Een arbeidsovereenkomst 
die is overeengekomen op of voor 1 augustus 2022 maar pas 
in werking treedt na 1 augustus 2022 valt dus niet onder 
het overgangsrecht. Voor een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd, die al van kracht was op 1 augustus 2022 en 
daarna wordt verlengd, geldt dat de gegevens pas na een 
verzoek van de werknemer verstrekt hoeven te worden.

3. Scholing

Met de inwerkingtreding van de Wtva dienen werkgevers 
op grond van art. 7:611a lid 2 BW verplichte scholing kos-
teloos aan te bieden. Het gaat dan om scholing die verplicht 
moet worden aangeboden op grond van toepasselijk Unie-
recht, nationaal recht, een cao of een regeling van een be-
voegd bestuursorgaan. Ieder beding in strijd met deze bepa-
ling (zoals een studiekostenbeding) is nietig. In de praktijk 
is met name onduidelijk wat onder verplichte scholing moet 
worden verstaan, wat geldt voor studiekostenbedingen van 
vóór 1 augustus 2022 en welke mogelijkheden de werk-
gever heeft om alsnog (een deel van) de kosten te verhalen.

3.1 Verplichte scholing

3.1.1 Specifieke wettelijke en cao-verplichtingen
Er is een aantal specifieke wetten waaruit een verplichting 
voor de werkgever voortvloeit om scholing aan te bieden. 
Het betreft bijvoorbeeld de scholing genoemd in art. 67 Wet 
toezicht trustkantoren 2018, art. 19 lid 2 onder f en 28 lid 
2 onder f Wet lokaal spoor,26 art. 18 lid 2 Wet op de Onder-
nemingsraden, art. 35 Wet ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme,27 art. 37ra Luchtvaartwet en 
art. 15 Arbeidsomstandighedenwet. Ook in cao’s zijn vaak 
verplichtingen tot het aanbieden van scholing opgenomen. 
Wij wijzen bijvoorbeeld op art. 6.10 Cao Nederlandse Uni-
versiteiten, art. 46 lid 2 CAO Zoetwaren en art. 5.2 lid 3 en 
5.4 CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugd-
gezondheidszorg. Het betreft onder meer scholing op het 
gebied van veiligheid, kennis van wet- en regelgeving, per-
soonlijke en professionele ontwikkeling, duurzame inzet-
baarheid en in het kader van een toekomstige functie. Deze 
scholing zal kosteloos moeten worden aangeboden, omdat 
deze verplichting voortvloeit uit de wet of een cao.

3.1.2 Art. 7:611a lid 1 BW
Inmiddels is duidelijk dat ook de scholing op basis van de 
algemene scholingsplicht uit art. 7:611a lid 1 BW als wette-
lijk verplichte scholing kwalificeert. Hiermee is het bereik 

26 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 6, p. 7.
27 P.A. Hogewind-Wolters, ‘De scholingsplicht en het studiekostenbeding 

voor en na implementatie van de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn’, TAP 
2022/2.

T2_ArbeidsRecht_2210_bw_V2A.indd   5T2_ArbeidsRecht_2210_bw_V2A.indd   5 9/27/2022   10:03:21 PM9/27/2022   10:03:21 PM



6 Afl. 10 - oktober 2022 ArbeidsRecht  2022/35

ArtikelenWET TRANSPARANTE EN VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN: HETE HANGIJZERS BESPROKEN

van art. 7:611a lid 2 BW aanmerkelijk uitgebreid.28 Op ba-
sis van de algemene scholingsplicht dient de werkgever 
scholing aan te bieden die noodzakelijk is (i) voor de uit-
oefening van de functie en (ii) voor het voortzetten van de 
arbeidsovereenkomst. Bij scholing die noodzakelijk is voor 
de functie zal het meestal om functie-eisen en andere voor 
de werknemer verplicht gestelde scholing gaan.29 Scholing 
die ‘nice-to-have’ is, gericht is op employability of waardoor 
de werknemer vakbekwamer wordt, valt hier niet onder.30 
Onder scholing die noodzakelijk is voor het voortzetten 
van de arbeidsovereenkomst kunnen een opleiding voor 
eigen of passende arbeid tijdens ziekte ex art. 7:658a lid 
2 BW, scholing in het kader van een verbeterplan of scho-
ling in het kader van herplaatsing vallen. Bij categorie (ii) 
hoeft scholing alleen te worden aangeboden indien dit re-
delijkerwijs van de werkgever gevergd kan worden. Als een 
verbeterplan of een redelijke termijn voor herplaatsing van 
vier maanden geldt, zal in de regel niet van de werkgever 
verwacht kunnen worden om scholing voor de duur van zes 
maanden aan te bieden.

3.1.3 Beroepsopleidingen en beroepskwalificaties
Uit overweging 37 van de Richtlijn (EU) 2019/1152 volgt dat 
de verplichting voor het kosteloos aanbieden van scholing 
niet geldt voor beroepsopleidingen of opleidingen die werk-
nemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, be-
houden of vernieuwen van een beroepskwalificatie. Tenzij 
de werkgever verplicht is deze scholing aan te bieden op 
grond van het Unierecht, nationaal recht of een cao.31 Deze 
uitzondering is niet opgenomen in art. 7:611a BW. Toch 
wordt in de memorie van toelichting bij de Wtva wel aan-
gesloten bij deze uitzondering. Meer specifiek wordt ver-
wezen naar de beroepsopleidingen en beroepskwalificaties 
als bedoeld in de Beroepskwalificatierichtlijn.32 In Neder-
land is deze richtlijn omgezet in de Algemene wet erken-
ning EU-beroepskwalificaties en uitgewerkt in de Bijlage 
bij de Regeling vaststelling gereglementeerde beroepen.33 
Daarnaast bestaat er een Overzicht gereglementeerde be-
roepen Nederland. In beide lijsten staan andere beroepen 
vermeld.34 Hoewel in de praktijk veel gekeken wordt naar 
deze lijsten, zijn deze wat ons betreft niet doorslaggevend.35 
Uiteindelijk gaat het erom of sprake is van een beroeps-
opleiding of een opleiding die verplicht moet worden ge-
volgd voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een 

28 Kamerstukken I 2021/22, 35962, C, p. 3.
29 De minister van SZW noemt de verplichte cursus Engels of IT. Andere voor-

beelden zijn scholing die ziet op veiligheid, het behoud van vakbekwaam-
heid en hygiëne. Zie Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p. 10.

30 Handelingen II 2021/22, nr. 71, item 24, p. 7.
31 Overweging 37 Richtlijn (EU) 2019/1152 en Kamerstukken II 2021/22, 

35962, nr. 3, p. 10.
32 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p. 3.
33 Zie Richtlijn 2005/36/EG en Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p.11.
34 Overzicht gereglementeerde beroepen. Zie
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/kst-31059-10-b1.pdf.
35 Zie ook J.E. Brink-van der Meer, Accountantsaansprakelijkheid (R&P nr. 

CA20) 2019/1.6. Gereglementeerde beroepen en haar betoog ten aanzien 
van de accountant die wat haar betreft onterecht niet op één van de Neder-
landse lijsten staat vermeld.

beroepskwalificatie. Dit zal per opleiding moeten worden 
getoetst.
In de praktijk lijkt het echter niet zo relevant of sprake is 
van een beroepsopleiding of beroepskwalificatie. Dit komt 
door de ruime reikwijdte van de algemene scholingsplicht 
in art. 7:611a lid 1 BW. Als scholing hieronder geschaard kan 
worden, dan dient deze kosteloos te worden aangeboden.36 
Dit zal bij beroepsopleidingen en beroepskwalificaties in de 
regel het geval zijn. Een voorbeeld is de beroepsopleiding 
voor advocaten. Op basis van art. 8c lid 1 sub c Advoca-
tenwet dient een advocaat binnen een tijdvak van drie jaar 
de beroepsopleiding afgerond te hebben. Zo niet, dan wordt 
de advocaat in principe van het tableau geschrapt. Het is 
daarom goed verdedigbaar dat deze opleiding noodzakelijk 
is voor de functie waarvoor de werknemer is aangenomen 
en dus kosteloos moet worden aangeboden. Op basis van 
art. 4.4 van de Verordening op de advocatuur geldt voor 
een advocaat daarnaast het vereiste van het behalen van 
ten minste twintig opleidingspunten per kalenderjaar.37 
Deze opleidingen zijn noodzakelijk voor het uitoefenen 
van de functie en vallen daarmee ook onder de algemene 
scholingsplicht. Dit betekent dat deze opleidingen koste-
loos moeten worden aangeboden.38 Wij vragen ons wel af 
of de wetgever de gevolgen van de ruime reikwijdte van de 
algemene scholingsplicht in verhouding tot beroepsoplei-
dingen en beroepskwalificaties voldoende onder ogen heeft 
gezien.39 Mocht dit niet bedoeld zijn, dan zou de wetgever 
wat ons betreft een uitzondering voor beroepsopleidingen 
en beroepskwalificaties in art. 7:611a BW moeten opnemen.
De minister van SZW heeft wel ruimte geboden om scho-
lingskosten alsnog voor rekening van de werknemer te laten 
komen. Scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van 
een diploma of certificaat waarover de werknemer bij eerste 
aanvang van de werkzaamheden al dient te beschikken om 
op grond van een wettelijke bepaling een functie uit te oefe-
nen, valt niet onder art. 7:611a lid 1 BW. De omstandigheden 
van het geval bepalen of daarvan sprake is.40 Er is door de 
minister van SZW onder andere verwezen naar de leraren-
opleiding. Zo mag op basis van art. 3 lid 1 sub b van de Wet 
op het primair onderwijs slechts onderwijs gegeven worden 
door leraren die voldoen aan de geldende bekwaamheids-
eisen. De beroepsopleiding voor advocaten lijkt hier niet 
onder te vallen aangezien een advocaat hierover niet al bij 
eerste aanvang van de werkzaamheden hoeft te beschikken.

3.2 Nietigheid
Een beding waarbij de kosten van scholing ex art. 7:611a lid 
2 BW worden verhaald op of verrekend met het loon van de 
werknemer, zoals een studiekostenbeding, is nietig. Dit be-
tekent dat werkgevers vanaf 1 augustus 2022 geen beroep 
meer op dergelijke bedingen kunnen doen aangezien er 

36 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 6, p. 6.
37 Het niet behalen van dit vereiste kan leiden tot een dekenbezwaar ex 

art. 46f Advocatenwet.
38 Zie ook: P.A. Hogewind-Wolters & P. Kruit, ‘Scholing van werknemers: nog 

veel te leren, maar voor wiens rekening?’, TAP 2021/3.
39 Zie o.a. Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p. 4-6, waarin de minister 

van SZW spreekt over beperkte (financiële) gevolgen voor werkgevers.
40 Kamerstukken I 2021/22, 35962, C, p. 3.
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geen overgangsrecht geldt voor de Wtva.41 De nietigheids-
sanctie geldt onmiddellijk, voor zowel bedingen overeen-
gekomen voor, op of na 1 augustus 2022. Mogelijk hebben 
werknemers nog aanspraak op vergoedingen en uitbeta-
lingen uit het verleden, bijvoorbeeld omdat zij (een deel van 
de) scholing zelf betaald hebben, een vakantiedag hebben 
moeten opnemen voor de scholing of omdat zij geen loon 
of overwerkvergoeding hebben ontvangen gedurende de 
scholingsdagen.42 Een en ander geldt ook voor verrekening 
bij einde dienstverband.43 Een beroep van een werkgever op 
art. 6:248 lid 2 BW, met als redenering dat het niet kunnen 
verhalen of verrekenen van scholingskosten naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is omdat 
hij hier niet op heeft kunnen anticiperen, lijkt ons weinig 
kansrijk. De Richtlijn werd op 13 juni 2019 vastgesteld en 
vanaf dat moment was duidelijk dat Nederland deze wet-
geving uiterlijk 1 augustus 2022 moest omzetten in natio-
nale wetgeving. De nietigheid raakt wel alleen bestaande 
bedingen. Een beding dat door tijdsverloop of doordat geen 
verplichtingen meer gelden (bijvoorbeeld omdat al is terug-
betaald) niet meer geldt is niet alsnog nietig. Ook afspraken 
die zijn gemaakt over (de verrekening van) scholingskosten 
in het kader van een vaststellingsovereenkomst zijn in be-
ginsel niet nietig.44

Hoewel het uitgangspunt nietigheid is, kunnen wij ons 
voorstellen dat onder bijzondere omstandigheden de scho-
lingskosten toch als schade op de werknemer verhaald 
kunnen worden. De werknemer blijft tenslotte verplicht 
zich als goed werknemer te gedragen. Mocht een werk-
nemer er moedwillig ‘met de pet naar gooien’, dan kan een 
werkgever betogen dat sprake is van een tekortkoming van 
de werknemer en zou de schade (de door de werkgever be-
taalde kosten) mogelijk op de werknemer kunnen worden 
verhaald. Dat lijkt ons niet in strijd met de wet nu de werk-
gever de kosten heeft betaald maar schade lijdt door het 
gedrag van de werknemer. Een werkgever mag verwachten 
dat als hij de scholingskosten draagt, de werknemer zijn ui-
terste beste doet bij het volgen van de scholing. Dit betekent 
overigens niet dat de scholing ook per definitie succesvol 
moet worden afgerond.

4. Nevenwerkzaamheden

Op basis van art. 7:653a lid 1 BW is een nevenwerkzaam-
hedenbeding nietig, tenzij dit beding kan worden gerecht-
vaardigd op grond van een objectieve reden. De toetsing of 
sprake is van een objectieve reden, zoals een belangencon-
flict of strijd met de Arbeidstijdenwet, vindt pas plaats op 
het moment dat een beroep wordt gedaan op een neven-
werkzaamhedenbeding. Dit betekent dat bestaande neven-
werkzaamhedenbedingen niet per definitie nietig zijn.45 

41 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p. 8.
42 Hiervoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaren ex art. 3:307 BW. Ook: 

D.J.B. de Wolff, ‘Implementatie van de Richtlijn betreffende transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’, TRA 2022/12.

43 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p. 12.
44 Zie onder meer: HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:19.
45 Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p. 14.

Deze bedingen zijn alleen nietig als de werkgever er een 
beroep op doet en daarvoor op dat moment geen objectieve 
reden bestaat.46 In de praktijk bestaat onduidelijkheid over 
de nietigheidssanctie.47 Als een beding nietig is, dan wordt 
het geacht nooit te hebben bestaan. Betekent dit dat als een 
nevenwerkzaamhedenbeding wordt ingeroepen zonder ob-
jectieve reden, er geen nevenwerkzaamhedenbeding meer 
geldt? Of heeft de wetgever bedoeld dat alleen het inroepen 
van het nevenwerkzaamhedenbeding nietig is? Hoewel 
voor beide standpunten argumenten zijn te vinden in de 
memorie van toelichting en de Richtlijn,48 menen wij dat 
aangesloten dient te worden bij de tekst van art. 7:653a lid 1 
BW. Op basis hiervan is het beding nietig op het moment dat 
het wordt ingeroepen zonder objectieve reden. Een werk-
gever dient zich dus niet te lichtzinnig te beroepen op het 
beding. Doet een werkgever dit wel, dan bestaat het risico 
dat het nevenwerkzaamhedenbeding vanaf dat moment 
ook voor toekomstige (andere) nevenwerkzaamheden nie-
tig is en het de werknemer in principe vrijstaat om neven-
werkzaamheden te verrichten.

5. Duidelijkheid geboden

De Wtva beoogt meer transparantie en voorspelbaarheid 
te bieden. In de praktijk constateren wij dat de Wtva juist 
tot onduidelijkheid leidt. Dit komt met name doordat de 
Wtva voorzien is van een (te) summiere toelichting, door 
de verwarrende antwoorden van de minister van SZW tij-
dens de parlementaire behandeling en doordat de wettekst 
niet altijd in lijn lijkt met de bedoeling van de wetgever 
en de Richtlijn. Met name de informatie die moet worden 
verstrekt op basis van art. 7:655 lid 1 BW en het verbod op 
het verhalen van scholingskosten ex art. 7:611a lid 2 BW 
zal naar verwachting tot veel discussie en juridische pro-
cedures leiden. Dit is onwenselijk. Wij roepen de minister 
van SZW dan ook op om meer duidelijkheid te bieden en 
delen van de Wtva (in ieder geval art. 7:655 lid 2 BW) aan te 
passen. Vooruitlopend daarop hopen wij een aantal ondui-
delijkheden te hebben weggenomen.

46 T.R. Dalmolen, ‘Meer transparantie over het verbod op nevenwerkzaam-
heden: dekt artikel 7:653a BW de lading?’, ArbeidsRecht 2022/15.

47 Ook: D.J.B. de Wolff, ‘Implementatie van de Richtlijn betreffende transpa-
rante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’, TRA 2022/12.

48 Zie overweging 29 en art. 29 Richtlijn (EU) 2019/1152 en Kamerstukken II 
2021/22, 35962, nr. 3, p. 8, 13-14.
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