
Kimber ley Col lée
Arbeidsadvocaat b i j  RWV
24 januar i  2023

Krappe arbeidsmarkt 

& aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden: 

de juridische 

aandachtspunten



Heb je moeite met het werven van nieuw 

personeel?

P OLL

A. Ja, we kunnen haast geen goede mensen vinden

B. We kunnen wel mensen vinden, maar die vertrekken 

weer snel

C. Nee, daar hebben we geen last van



Waarom is het voor jou moeilijk om goed 

personeel te vinden?

P OLL

A. De sollicitanten vinden het salaris te laag

B. Onze (secundaire) arbeidsvoorwaarden vinden  

sollicitanten onvoldoende aantrekkelijk

C. Vanwege de inhoud van de functie

D. Door de branche waarin we zitten 

E. Een combinatie van bovengenoemde factoren

F. Anders,…



Agenda

1. Trends in arbeidsvoorwaarden

2. Juridische aandachtspunten



• Aandacht voor sollicitatieproces en aannamebeleid

• Employee experience en employer branding

• Schaars en duur personeel

• Stijging werving & selectie kosten

• Stijging lonen

• Verhoging WML +/- 10%

• Cao verhogingen en invloed inflatie

• Onzekerheid resultaten onderneming

• Toename verzuim

Algemene HR trends



• Salarisverhogingen

• Groei potentie salaris

• Energievergoeding, eenmalige compensatie inflatie (loon?)

• Extra of onbeperkt aantal vakantiedagen

• Kortere werkweek 

• Flexibele werktijden

Trends in primaire
arbeidsvoorwaarden



Waarom?

• Cao (geen keuze)

• Inflatie

• Concurrentie

• Retentie

• Aantrekken nieuw personeel 

• Beleid (jaarlijkse indexering)

Alternatieven:

• Eenmalige uitkering

• Bonus of variabele beloning

• Aanpassing secundaire arbeidsvoorwaarden 

Meer salarisverhoging 
toekennen: goed idee of niet? 



• Afhankelijk te stellen van:

• Resultaten onderneming

• Prestatie werknemer

• Prestatie team/afdeling

• Verkoop product/dienst

• Optioneel: duur dienstverband

• Aanbrengbonus

• Retentiebonus 

• Niet-ziekbonus is verleden tijd 

Bonus in plaats van loonsverhoging 



Een onbeperkt aantal vakantiedagen zien 

wij als een aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarde.

P OLL

A. Ja 

B. Nee 



• Zorg voor minimale opname wettelijke vakantiedagen

• Maak afspraken over de wijze van opname

• Leg vast hoe wordt omgegaan met vakantiedagen bij 

uitdiensttreding

• Waak voor misbruik en zorg voor gebruik

Aandachtspunten onbeperkt 
aantal vakantiedagen 



• Uitbreiding verlofmogelijkheden

• Vrijwilligersverlof

• Hogere reiskostenvergoeding

• Pensioenregeling (premievrij?)

• Laptop, telefoon, auto van de zaak

• Ziektekostenverzekering 

• Opleidingsmogelijkheden

• Scholingsplicht; art. 7:611a BW

• Verbod studiekostenbeding? 

Andere trends in secundaire 
arbeidsvoorwaarden 



▪ Fiets van de zaak / fietsplan

▪ Beloning milieuvriendelijk vervoersmiddel

▪ Eenmalig budget verduurzamen van de woning

Groene arbeidsvoorwaarden



Verruiming fiscale mogelijkheden 

Met ingang van 1 januari 2023:

• Maximale onbelaste reiskostenvergoeding € 0,21 per km

• Maximale onbelaste thuiswerkvergoeding € 2,15 per dag

• Vrije ruimte opgehoogd naar 3% (over eerste € 400.000, over 

meerdere 1,18%)



Wet flexibel werken:

▪ Verzoek aanpassing arbeidsplaats

▪ Mag na overleg met werknemer afwijzen

▪ Wel motiveren

Wet werken waar je wilt (2023??)

▪ Verzoek aanpassing arbeidsplaats

▪ Woonadres binnen EU, of andere passende arbeidsplaats van 

werkgever

▪ Motivatieplicht werknemer

▪ Werkgever moet verzoek inwilligen als zijn belangen daarvoor 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten wijken

Werken op afstand: gunst of recht?



Trends in tertiaire
arbeidsvoorwaarden

▪ Fruit op werk

▪ Lunch(vergoeding)

▪ Kerstpakketten, verjaardagscadeau

▪ Personeelsuitjes

▪ Bedrijfsfitness, sportabonnementen, (stoel)massages (mobiliteit-

en vitaliteitsbudgetten) 

▪ Let op i.h.k.v. werkgeversaansprakelijkheid



Modernisering arbeidsovereenkomsten 
en regelingen

▪ Korte zinnen, actief geformuleerd en geen jargon

▪ Kortere contracten/regelingen

▪ Visualisatie: legal design (vb. Tony Chocolonely)

▪ Kanttekeningen:

▪ Juridisch kloppend

▪ Informatieplicht werkgever

▪ Schriftelijkheidsvereiste, bijv. proeftijd, concurrentiebeding, etc



Zijn jullie van plan de 

arbeidsvoorwaarden te herzien om het 

personeel te behouden en nieuw 

personeel aan te trekken?

P OLL

A. Dat hebben we al gedaan

B. Ja, dit zijn we van plan

C. We overwegen het, maar weten niet zo goed wat

D. Nee



Vragen?



Een aantal juridische 
aandachtspunten op een rij

▪ Let op (on)geoorloofde loonvormen; art. 7:617 BW

▪ Definitie loon; relevant bij bijv. loondoorbetaling tijdens ziekte

▪ Inhoudingen op loon, vereisten:

▪ Schriftelijke machtiging werknemer (herroepelijk)

▪ Minimaal WML, tenzij…

▪ Uitzonderingen art. 7:631 lid 3 BW, bijv.:

▪ Pensioenpremies 

▪ Collectieve ziektekostenverzekering

▪ Aanvullende ANW- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen



Gelijke behandeling

▪ Man/vrouw

▪ Art. 7:646 BW

▪ WGB m/v (gelijke beloning bij 

gelijkwaardig werk)

▪ AWGB

▪ Arbeidsduur

▪ Art. 7:647 BW

▪ Tijdelijkheid arbeidsovereenkomst

▪ Art. 7:648 BW



Mogelijkheden afhankelijk van 
type cao(bepalingen)

• Type cao(bepalingen):

• Standaard cao

→ iedere afwijking is nietig

• Minimum cao

→ afwijken ten gunste van werknemer mag



Vervangende werking

• Met cao strijdige bepalingen in arbeidsovereenkomst zijn 

nietig → art. 12 WCAO en art. 3 lid 1 WAVV

• Cao-bepalingen treden in plaats van nietige bepalingen

• Geldt voor ieder beding afzonderlijk 

Aanvullende werking

• Arbeidsovereenkomst wordt aangevuld met cao-bepalingen 

→ art. 13 WCAO en art. 3 lid 3 WAVV

• Geldt alleen voor ‘gebonden’ werkgever of i.g.v. AVV!

Werking cao



Instemming van de OR vereist?

▪ Voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van collectieve 

regelingen met betrekking tot sociaal beleid in de onderneming in de ruime 

zin

▪ Opsomming onderwerpen art. 27 WOR

▪ Regelingen en beleid 

▪ Alle of groep werknemers

▪ Geen primaire arbeidsvoorwaarden

▪ Instemmingrecht vervalt, indien inhoudelijk geregeld in de cao

▪ Let op bij uitbreiding instemmingrecht bij ondernemingsovereenkomst (art. 

32 WOR)



Procedure instemming OR

▪ Schriftelijk voorleggen aan OR

▪ Minimaal één overlegvergadering

▪ Na overleg zo spoedig mogelijk (gemotiveerde) beslissing 

mededelen

▪ Geen instemming OR → vragen om vervangende instemming 

kantonrechter, indien beslissing OR onredelijk of zwaarwegende 

bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale 

redenen het besluit noodzakelijk maken



Geen instemming OR, wat dan?

▪ Nietig besluit 

▪ Beroep op nietigheid door OR; binnen 1 maand

▪ Na overleg zo spoedig mogelijk (gemotiveerde) beslissing 

mededelen

▪ Geen instemming OR → vragen om vervangende instemming 

kantonrechter, indien beslissing OR onredelijk of zwaarwegende 

bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale 

redenen het besluit noodzakelijk maken



▪ Personeelsvertegenwoordiging; art. 35c WOR

▪ Alleen instemmingsrecht bij invoeren/wijzigen:

▪ Arbeid- en rusttijden of vakantieregeling

▪ Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-

integratiebeleid

▪ Geen OR of PVT? Personeelsvergadering; art. 35b WOR

Geen OR en nu?



Casus:

Vanwege de stijgende energieprijzen besluit Goedkoop B.V. een 

eenmalige energiebonus van € 250,- aan al haar werknemers te 

verstrekken. Omdat de energieprijzen de jaren daarop ongewijzigd 

blijven en in sommige jaren zelfs licht stijgen, blijft Goedkoop B.V. ook 

de jaren erna de energiebonus van € 250,- aan haar werknemers 

betalen. Na zes jaar dalen de energieprijzen weer en keert Goedkoop 

B.V. de energiebonus niet meer uit. 

Kan Goedkoop B.V. dat doen?

Verworven rechten



Kan Goedkoop B.V. stoppen met betalen 

van de energiebonus?

P OLL

A. Nee

B. Ja

C. Ja, maar alleen als zij daarbij een zwaarwegend 

belang heeft



Hoge Raad 22 juni 2018, JAR 2018/183 (FNV/Pontmeyer):

1. De inhoud van de gedragslijn;

2. De aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de 

werkgever en de werknemer jegens elkaar innemen;

3. De lengte van de periode gedurende welke de werkgever de 

desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd;

4. Hetgeen werkgever en werknemer over en weer ten aanzien van de 

gedragslijn hebben verklaard of niet;

5. De aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de 

werknemer uit de gedragslijn voortvloeien;

6. De aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de 

gedragslijn is gevolgd.

Wanneer is sprake van een verworven
recht?



▪ Lengte periode: hoe langer, hoe eerder een verworven recht

▪ Mededelingen die zijn gedaan

▪ Aard: loon eerder een verworven recht, dan andere 

arbeidsvoorwaarden

▪ Andere gelijke gevallen?

Praktijktip: wees duidelijk over de voorwaarden, maak een voorbehoud 

en wees consequent!

Bijvoorbeeld: “Deze bonus wordt eenmalig en geheel onverplicht aan jou 

verstrekt en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend voor de 

toekomst.”

Voorkomen van een verworven recht



▪ Informatieplicht (art. 7:655 BW; Wtva)

▪ Uitleg arbeidsvoorwaarden

▪ Cao-norm 

▪ Haviltex-norm:

“Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen 

in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen 

mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar 

mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke 

kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden 

verwacht”

▪ Onduidelijkheid over het algemeen voor rekening werkgever

Onduidelijke arbeidsvoorwaarden



▪ Met instemming werknemer

▪ Eenzijdig

▪ Met wijzigingsbeding

▪ Zonder wijzigingsbeding

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden



▪ Art. 7:613 BW: eenzijdig wijzigingsbeding

▪ Schriftelijk beding

▪ Zwaarwichtig belang werkgever bij wijziging

▪ Belang werknemer dat door wijziging wordt geschaad moet naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid wijken

▪ Art. 7:611 BW; Stoof/Mammoet → indien geen eenzijdig 

wijzigingsbeding

▪ Redelijk voorstel van de werkgever accepteren

▪ Tenzij dit in redelijkheid niet gevergd kan worden

Eenzijdig wijzigen



Zijn er nog
vragen?



Bedankt voor

jouw aandacht

Neem gerust contact

op met mij:

Kimberley Collée

+31 71 750 22 71

k.collee@rwv.nl

www.rwv.nl  
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