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ONDERWERPEN

1. Grensoverschrijdend gedrag: acties werkgever?

2. Wetsvoorstel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

3. Concurrentiebeding 



GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: ACTIES 
WERKGEVER?

• Jaarlijks ca. 1,1 miljoen werknemers in Nederland slachtoffer van intern 
ongewenst gedrag op de werkvloer. 

• Intern ongewenst gedrag: omgangsvormen tussen medewerkers onderling en 
tussen medewerkers en hun leidinggevenden onderling. Dit gedrag ziet op 
(seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie.

• Zorgplicht werkgever veilige werkomgeving waaronder bescherming tegen 
psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (art. 7:658 BW en art. 3 Arbowet en 
2.15 Arbobesluit).



GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: ACTIES 
WERKGEVER?

• Te nemen stappen/acties:

1. Actuele RI&E met ongewenst gedrag als arbeidsrisico en Plan van aanpak
2. Gedragsregels/gedragscode 
3. Voorlichting en instructie leidinggevenden
4. Voorlichting en training alle medewerkers
5. Aanstelling onafhankelijke externe en/of interne vertrouwenspersoon met 

duidelijke taakomschrijving
6. Informele oplossingsrichtingen in beleid
7. Formeel traject: klachtenregeling 
8. Interne/externe onafhankelijke klachtencommissie (zie bijv. 

www.klachtencommissieongewenstgedrag.nl)
9. Sanctiebeleid
10. Periodieke evaluatie

Zie als nuttige tool: Handreiking Gedragscode    
(on)gewenste omgangsvormen TNO

http://www.klachtencommissieongewenstgedrag.nl/


GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: ACTIES 
WERKGEVER?

• OR heeft o.a. instemmingsrecht t.a.v. gedragscode en klachtenregeling incl. 
instelling klachtencommissie ex art. 27 WOR

• Arbeidsinspectie houdt toezicht op naleving van de arboregelgeving en voert 
in dit kader o.a. bedrijfsbezoeken uit (o.a. t.a.v. PSA-beleid)

• Werknemer kan de Arbeidsinspectie vragen een onderzoek bij werkgever in 
te stellen naar intern ongewenst gedrag of dit de OR/PvT laten verzoeken

• Rechtspraak worstelt met juridische kwalificatie grensoverschrijdend gedrag: 
wel/ niet ernstig verwijtbaar = geen TV. 



WETSVOORSTEL TRANSPARANTE & VOORSPELBARE 
ARBEIDSVOORWAARDEN

Wijzigingen per 1 augustus 2022:

1. Uitbreiding informatieverplichting ex 7:655 BW en ex art. 3 WagwEU
2. Studiekostenbeding wettelijk of bij cao verplichte opleiding niet langer geldig. Kosten zijn

voor werkgever. Gemoeide tijd is arbeidstijd (7:611a BW)
3. Onvoorspelbare werkdagen: geen verplichting te werken op dagen die werkgever niet als

referentiedagen heeft opgegeven (7:628b jo 7:655 lid 1 onder i 2 BW) 
4. Nevenwerkzaamhedenbeding wettelijk vastgelegd en nietig bij geen objectieve

rechtvaardigingsgrond (7:653a BW)
5. Verzoek ex Wfw om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden indien

beschikbaar (2b Wfw) 



WETSVOORSTEL TRANSPARANTE & VOORSPELBARE 
ARBEIDSVOORWAARDEN

Informatieplicht ex 7:655 BW Benodigde aanpassing/aanvulling
Arbeid niet op vaste standplaats (lid 1 sub b) vermelden dat werknemer vrij is zijn arbeidsplaatsen zelf te 

bepalen of dat werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen 
zal verrichten

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (lid 1 sub e) Nu keuze tussen het noemen van de duur of de einddatum

Betaald verlof (lid 1 sub f) Informatie over de duur van de geboden betaalde verlofvormen 
(wettelijk en niet-wettelijk) met behoud van volledig loon (bijv. 
calamiteiten- en kortdurend verzuimverlof en geboorteverlof, 
overige WAZO-verlofvormen voor zover werkgever deze 
volledig aanvult en eigen verlofvormen bijv. betaald 
verhuisverlof)

Procedurele aspecten beeindiging arbeidsovereenkomst (lid 1 
sub g BW)

Beroepstermijn beeindiging arbeidsovereenkomst (via UWV of 
rechter)

Overige loonbestanddelen (lid 1 sub h BW) Overige loonbestanddelen dienen afzonderlijk vermeld te 
worden: bijdragen in geld of natura, betaling overuren, 
bonussen en andere rechten die werknemer direct of indirect in 
het kader van het werk ontvangt + de betalingswijze



WETSVOORSTEL TRANSPARANTE & VOORSPELBARE 
ARBEIDSVOORWAARDEN

Informatieplicht ex 7:655 BW Benodigde aanpassing/aanvulling
Werk op voorspelbare tijdstippen (lid 1 sub i) Duur normale arbeidstijd per week of dag, regelingen voor 

arbeid buiten wekelijkse arbeidstijd (overwerk) incl. 
vergoedingen, regelingen rondom ruilen van diensten of 
krijgen van een ander rooster

Werk op onvoorspelbare tijdstippen (lid 1 sub i) Het beginsel dat de tijdstippen waarop gewerkt wordt variabel 
zijn, aantal gewaarborgde betaalde uren, het loon voor werk 
boven die gewaarborgde uren, de dagen en uren waarop 
verplicht gewerkt moet worden en de termijnen die ex 7:628b 
lid 3 BW gelden = 7:628a lid 2-4 en 11 BW

Bij werk langer dan 4 weken buiten NL (lid 1 sub k) Land of landen waar wordt gewerkt 
Uitzendovereenkomst (lid 1 sub p) Identiteit inlenende organisatie, zodra bekend
Proeftijd (lid 1 sub q) Gegevens inzake proeftijd
Scholing (lid 1 sub r) Aantal scholingsdagen die werkgever biedt of algemene 

informatie rondom scholingsbeleid werkgever
Identiteit sociale zekerheidsinstellingen indien werkgever 
hiervoor verantwoordelijk is (lid 1 sub s)

Identiteit pensioenfonds of pensioenverzekering (evt. verwijzen 
naar geldende pensioenregeling)



WETSVOORSTEL TRANSPARANTE & VOORSPELBARE 
ARBEIDSVOORWAARDEN

Nevenwerkzaamhedenbeding (7:653a BW):

• Objectieve rechtvaardigingsgrond (bjiv. gezondheid en veiligheid, bescherming
vertrouwelijke bedrijfsinformatie, vermijden belangenconflict, voldoen aan Atw)

• Objectieve reden hoeft niet in beding te staan
• Toets achteraf t.a.v. geldigheid



WETSVOORSTEL TRANSPARANTE & VOORSPELBARE 
ARBEIDSVOORWAARDEN

Gevolgen wetswijziging:

Ø Aanpassing standaard arbeidsovereenkomst aan artikel 7:655 BW* en evt. 
studiekostenbeding verplichte opleidingen (en personeelsgids)

Ø Aanpassing cao aan artikel 7:655 BW voor de onderdelen waar een verwijzing naar de 
cao volstaat (= 7:655 lid 1 f t/m i, k, q t/m s BW)

Ø Evt. aanpassing cao met oog op verplichte opleidingen en daarmee verbonden kosten
Ø Nevenwerkzaamhedenbeding: korte tekstuele check maar zal in de regel geen

(wezenlijke) wijzigingen behoeven om geldigheid te behouden, nu het gaat om de 
vraag of er in het specifieke geval sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond

Ø Bij een verzoek ex art. 2b Wfw tijdig schriftelijk reageren

* bestaande werknemers kunnen om ontbrekende informatie verzoeken waarop werkgever dan binnen een maand dient te reageren, 
werkgever is kortom niet verplicht tot pro-actief informeren (= keuze).



CONCURRENTIEBEDING

• Blog houdbaarheid concurrentiebeding Zie 
https://dutchcloudcommunity.nl/nieuws/wire/houdbaarheid-concurrentiebeding/

• Concurrentie- en relatiebeding is niet bedoeld om werknemer te binden en vast te 
houden in een krappe arbeidsmarkt (Vgl.Rechtbank Noord-Holland 12 januari 2022, ro. 4.10, 
ECLI:NL:RBNHO:2022:442 en ECLI:NL:PHR:2021:1083, 3.29-3.30)

• Het belang van werkgever bij een concurrentie- en relatiebeding ziet puur op de 
bescherming van de bedrijfsbelangen (bedrijfsdebiet), zijnde opgebouwde kennis, 
bestaande relaties en de concurrentiepositie. 

https://dutchcloudcommunity.nl/nieuws/wire/houdbaarheid-concurrentiebeding/


CONCURRENTIEBEDING
• Ontwikkelingen concurrentiebeding: politieke aandacht:

Ø Rapport Commissie Borstlap (jan 2020): advies concurrentiebeding in 
contract voor onbepaalde tijd beperkter toe te staan: alleen als werkgever op 
basis van zwaarwegend bedrijfs/dienstbelang kan motiveren dat dit 
noodzakelijk is

Ø Onderzoeksrapport Panteia (juni 2021): 1 op 3 werkgevers hanteert een 
concurrentiebeding, terwijl er niet altijd een reden voor is, omdat werknemer 
bijv. helemaal geen toegang heeft tot relaties of gevoelige informatie, om 
uitstroom van werknemers te voorkomen

Ø Ministerie SZW (2021/2022): nadere beleidsopties moeten worden uitgewerkt 
met als doel onnodig gebruik van het concurrentiebeding in te perken. 
Tweede Kamer wordt begin 2022 hierover geïnformeerd
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