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Inleiding

Bij personeelsplanning en urenregistratie
speelt wet- en regelgeving een grote rol.
Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidstijdenwet
en de AVG. Wat mag wel geregistreerd
worden en wat niet? Aan welke wettelijke
eisen moet een werkrooster precies
voldoen? En wist u dat u als werkgever
verplicht bent om een urenregistratie bij te

De wetten en regels die aan
bod komen:
EU-wetgeving
Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)
Wet Arbeidsmarkt in Balans
(WAB)
Arbeidstijdenwet (ATW)
De Arbowet: bedrijfshulp
verlening (BHV)

houden? Wij hebben in deze whitepaper

Wettelijk/Bovenwettelijk verlof

voor u op een rijtje gezet wat de

Collectieve arbeidsovereen-

belangrijkste wetten en regels zijn die
invloed hebben op de personeelsplanning
en urenregistratie. Daarnaast geven we tips
over hoe u in het kader van elke wet- en
regelgeving de personeelsplanning en
urenregistratie optimaal kunt uitvoeren.
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komst (cao): toeslagen

EU-wetgeving

Europees Hof stelt urenregistratie verplicht

ling op te stellen voor de urenregistratie van medewer-

Ontsteld, verbitterd, uitgebuit… Er gingen veel nare

een ‘objectief, betrouwbaar en toegankelijk’ systeem

emoties door de Spaanse bankmedewerkers van

te gebruiken voor het vastleggen van de dagelijkse

Deutsche Bank heen toen het hoofdkantoor in Duitsland

arbeidstijd. Zo groeide een conflict op één werkvloer uit

hen berichtte dat gemaakte overuren niet uitbetaald

tot internationale regelgeving.

kers. Bedrijven die opereren in Europa zijn nu verplicht

zouden worden. Wat was het argument dat de multinationale investeringsbank hiervoor aandroeg? Simpel, de
bankmedewerkers hadden geen bewijs dat de overuren
daadwerkelijk waren gemaakt. Voor Deutsche Bank was
daarmee de kous af. Voor het personeel in Spanje was
dit echter het startschot voor een juridische strijd die
grote gevolgen zou hebben voor alle Europese onderne-

Gevolgen voor Nederlandse werkgevers
De uitspraak zal in Nederland minder grote gevolgen
hebben dan in een land als Spanje.
In Nederland stipuleert de Arbeidstijdenwet al dat werk-

mingen.

gevers de uren van hun werknemers schriftelijk moeten

De rechtszaak kwam uiteindelijk terecht bij het Euro-

uren, de pauzes, en ziekte- en vakantie-uren. U kunt zich

pees Hof van Justitie. Het hof oordeelde dat de bewijslast voor gewerkte uren toch echt bij de werkgever
ligt. Om toekomstige geschillen tussen werkgevers en
werknemers te voorkomen, droeg het Hof van Justitie
op 14 mei 2019 alle EU-lidstaten op een concrete rege4

vastleggen. Het gaat hierbij om de feitelijk gewerkte
afvragen, als we in Nederland al de Arbeidstijdenwet
hebben, maakt deze nieuwe regelgeving dan iets uit?
Jazeker! Ondanks dat de Arbeidstijdenwet een urenregistratie voorschrijft, liet de overheid de keuze aan
de werkgevers zelf om te bepalen in welke vorm ze dit

wilden doen. De verwachting is dat het ministerie van

Als de Inspectie SWZ constateert dat de gegevens in de

Sociale Zaken en Werkgelegenheid op basis van de uit-

urenregistratie niet volledig zijn, kan de werkgever een

spraak nieuwe, specifieke richtlijnen zal opstellen voor

waarschuwing of boete krijgen. Ontbreekt de urenregi-

Nederlandse bedrijven. Overigens geldt dat voor kleine

stratie in zijn geheel, dan kan er geen inspectie plaats-

bedrijven, waar slechts een handjevol mensen werken,

vinden en ontvangt de werkgever per direct een boete.

het ouderwetse pen en papiertje blijft volstaan om de

Boetes variëren van €100 tot €10.000 per medewerker

uren bij te houden.

en kunnen bij herhaling verhoogd worden.

Tijd voor actie

Uiteraard zijn boetes vervelend, maar medewerkers hebben er simpelweg recht op dat bepaalde zaken als hun
overuren fatsoenlijk worden vastgelegd. Een verstoorde

Werkgevers doen er verstandig aan hun huidige urenre-

relatie tussen werkgever en werknemers zorgt voor

gistratie te toetsen en te controleren of het voldoet aan

ongemotiveerd personeel, wat op de lange termijn veel

de nieuwe eisen. Zo voorkomen ze dat ze straks een

meer kost dan een boete.

inhaalslag moeten maken als het ministerie van SZW
de criteria voor een urenregistratie aanscherpt. Voor
werkgevers die nog helemaal geen systeem hanteren is
dit hét moment om in actie te komen. De kans is groot
dat de uitspraak van het Europees Hof zal resulteren
in meer controles van de Inspectie SZW (voorheen de
Arbeidsinspectie).
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Algemene verordening
gegevensbescherming
(AVG)

Persoonlijke data waardevoller dan ooit

Europese burgers krijgen meer zeggenschap

Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd

Door het internet wordt de wereld steeds kleiner en

dat we steeds meer te weten komen over elkaar, met

komt de privacy steeds meer in het geding. Om de

name door social media als Facebook, Twitter en Insta-

persoonsgegevens van Europese burgers beter te be-

gram. Platformen die allemaal gratis zijn, omdat deze

schermen is op 25 mei 2018 een nieuwe privacywet van

bedrijven veel meer waarde halen uit de persoonlijke

kracht gegaan. De privacywet, officieel de ‘Algemene

informatie die mensen vrijgeven om van de platformen

verordening gegevensbescherming’ (AVG) en in het En-

gebruik te kunnen maken. In het digitale tijdperk waarin

gels de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR), is

we leven is persoonlijke data koning en waardevoller

een Europese wetgeving die burgers meer zeggenschap

dan ooit. Het nadeel is dat veel organisaties tegenwoor-

geeft over de wijze waarop organisaties omgaan met

dig azen op persoonsgegevens, zodat ze de informatie

hun gegevens. Tevens dragen organisaties een grotere

bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor advertentiedoelein-

verantwoordelijkheid om (digitale) persoonsgegevens

den. Ook voor cybercriminelen is het een ideale tijdperk.

zorgvuldig te beheren. In Nederland stonden de regels

Met alle persoonlijke data die mensen vrijwillig versprei-

voor de bescherming van persoonsgegevens sinds

den op het internet, is het voor hen makkelijker dan ooit

2001 vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgege-

om identiteitsgegevens bij elkaar te sprokkelen en te

vens (Wbp). De AVG heeft de Wbp vervangen.

misbruiken voor criminele praktijken.
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Op welke bedrijven is de AVG van
toepassing?

Privacyrechten van betrokkenen
Door de AVG hebben mensen veel meer privacyrechten,

De AVG is van toepassing op alle bedrijven en organisa-

waardoor ze ook meer zeggenschap hebben over hun

ties die persoonsgegevens opslaan van medewerkers,

persoonlijke informatie.

klanten en andere mensen in Europa. De AVG geldt dus
vrijwel voor alle Europese bedrijven, ongeacht de grootte van de onderneming.

1. Inzage: mensen hebben het recht een kopie te
ontvangen van de eigen persoonsgegevens die een
bedrijf verwerkt.

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als:
“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die

2. Rectiﬁcatie en aanvulling: mensen mogen
persoonsgegevens die een bedrijf verwerkt laten
wijzigen.
3. Vergetelheid: mensen hebben het recht om ver-

direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name

ouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te

aan de hand van een identificator zoals een naam,

laten verwijderen.

een identificatienummer, locatiegegevens, een online

4. Dataportabiliteit/gegevensoverdraagbaarheid:

identificator of van een of meer elementen die kenmer-

mensen hebben het recht om de eigen persoons-

kend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,

gegevens die een bedrijf in bezit heeft op te vragen

psychische, economische, culturele of sociale identiteit

en zelf op te slaan.

van die natuurlijke persoon.”

5. Beperking van de verwerking: mensen mogen
een bedrijf vragen om minder van hun persoons-

Kortom, alle informatie die direct betrekking heeft op
iemand of naar een persoon is te herleiden, valt onder
de persoonsgegevens. Bedrijven krijgen al te maken

gegevens te verwerken.
6. Bezwaar: mensen mogen bezwaar maken dat een
bedrijf hun gegevens verwerkt.

met de AVG wanneer zij een factuur versturen of de
contactinformatie van medewerkers bewaren in een

Wanneer mensen een beroep doen op hun privacy-

Excel-bestand. Dit soort handelingen liggen tegenwoor-

rechten, dienen bedrijven hier binnen 1 maand gehoor

dig onder een vergrootglas en dienen op een vertrou-

aan te geven. Als een bedrijf niet verplicht is aan een

welijke manier en in de kaders van de AVG te worden

verzoek te voldoen, dan moet het bedrijf de betrokkene

uitgevoerd.

hier ook binnen 1 maand op de hoogte van brengen.
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Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Boete opgelegd voor verplichten vingerafdrukscan

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelij-

dat de Autoriteit Persoonsgegevens in april 2020 een

ke toezichthouder in Nederland die erop toeziet dat

boete van 725.000 euro heeft opgelegd aan een bedrijf

organisaties zich aan de AVG houden. Een boete van de

dat haar personeel verplichtte om vingerscans te

Autoriteit Persoonsgegevens kan maximaal 20 miljoen

gebruiken. Het is tot nu toe de hoogste boete die het AP

euro bedragen of 4% van de wereldwijde jaaromzet,

ooit heeft uitgedeeld. Werknemers van het bedrijf, waar-

mocht dat bedrag hoger uitkomen. De hoogte van de

van de naam niet bekend is gemaakt, vertelden aan de

maximale boete onderstreept hoe belangrijk het is dat

toezichthouder verbaasd te zijn over het feit dat ze hun

persoonsgegevens goed beschermd worden. Door de

vingerafdrukken moesten vastleggen. Doordat duidelij-

verwerking van persoonsgegevens te onderwerpen

ke procedures ontbraken, was het voor de werknemers

aan strikte regels houdt een bedrijf niet alleen de AP te

ook niet helder wat de consequenties waren als ze dit

vriend, maar communiceert het tevens zowel intern als

zouden weigeren. De mogelijkheid om nadrukkelijk toe-

aan de buitenwereld dat het privacygevoelige informatie

stemming te verlenen, ontbrak in deze situatie volledig.

Dat toestemming uiterst belangrijk is blijkt uit het feit

secuur en veilig bewaakt.
Het betreffende bedrijf in bovengenoemde situatie had
de verwerking van de vingerafdrukscans op meerdere

De AVG en urenregistratie

vlakken verkeerd uitgevoerd en hield zich niet aan de

In de ogen van veel ondernemers betekent de verplich-

treden. Zorg er daarom voor dat de procedure omtrent

ting van de urenregistratie de terugkeer van de prikklok.

de verwerking van vingerscans altijd zorgvuldig gere-

De moderne prikklok is echter veel geavanceerder dan

geld is. Niet alleen op papier, maar ook in de daadwerke-

vroeger. Waar men voorheen moest inklokken met een

lijke uitvoering.

vastgestelde regels. Reden voor de AP om streng op te

prikkaart van karton, gebeurt dit tegenwoordig dankzij
hedendaagse technologie met een vingerafdrukscan,

Advies: laat medewerkers zelf beslissen

tags en persoonlijke pasjes die voorzien zijn van een

Het verplichten van een vingerafdrukscan is absoluut

NFC chip. Als u een kloksysteem met vingerafdrukscan-

verboden, maar ook vragen aan een werknemer om een

ner gebruikt, houdt u er dan wel rekening mee dat hier

vingerscan te gebruiken is tegen de regels van de AVG.

extra regels aan verbonden zijn. Omdat een vingerscan

Er wordt daarom geadviseerd de keuze geheel bij de

behoort tot de bijzondere persoonsgegevens, moet een

werknemer neer te leggen. De werkgever vraagt dus niet

werknemer uitdrukkelijk toestemming geven voor de

of de medewerker wil klokken met de vinger, maar wel-

verwerking hiervan.

ke manier van klokken de voorkeur heeft. De werkgever
kan zelfs nog een stap verder gaan door alle medewerkers standaard een pas of tag te geven en de scan van
de vinger aan te bieden als extra optie. Op deze manier
kan de werkgever benadrukken dat de keuze voor een
vingerafdrukscan geheel bij de medewerker ligt en is de
medewerker ervan verzekerd dat er geen druk op hem
of haar wordt gezet om de scan te gebruiken.
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Criteria verwerking vingerscan

Het is vooral dit laatste punt waardoor veel bedrijven

Wanneer een medewerker toestemming verleend voor

alternatieve oplossingen voor het klokken in de toe-

verwerking van de vingerafdrukscan, betekent dat ove-

komst. Want ook al zit de procedure vandaag strak in

rigens niet dat alles direct in orde is. De toestemming

elkaar, het veilig waarborgen van vingerscan gegevens

moet namelijk volledig voldoen aan specifieke criteria.

blijft een lopend proces. Een optie die veel bedrijven be-

Artikel 4, lid 11 van de AVG bepaalt dat een geldige toe-

schouwen als een goed alternatief voor de vingerscan

stemming van de betrokkene het volgende betekent:

is klokken met persoonlijke pasjes. De eerste kloksyste-

het besluit hebben genomen om te gaan zoeken naar

men waarbij het mogelijk is voor iemand om met een
Elke vrije, speciﬁeke, geïnformeerde en ondubbelzinnige

privé pasje als een betaalpas te klokken, hebben zich al

wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een

aangediend.

verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem
betreffende verwerking van persoonsgegevens aan-

Het grote voordeel van vingerscans is dat het fraude

vaardt.

bij het klokken voorkomt. Een vingerafdruk is altijd
verbonden aan één persoon, waardoor een medewerker

Iets als een ‘ja’ knikje van een medewerker is dus niet

nooit een andere persoon voor hem kan laten klokken.

nadrukkelijk genoeg om rechtmatige verwerking van

Personeel laten klokken middels persoonlijke pasjes

vingerscans te veroorloven. Bovendien moet de keuze

levert een vergelijkbaar voordeel op. Een medewerker

van de medewerker worden vastgelegd en moet perso-

zal niet zo snel geneigd zijn een persoonlijke betaalpas

neel de optie voor een vingerscan altijd kunnen wijzigen

te overhandigen aan een collega. Bovendien is klokken

of verwijderen.

met persoonlijke pasjes 100% AVG-proof, omdat er
geen (bijzondere) persoonsgegevens voor nodig zijn.

Toekomst van vingerscans

Voor werkgevers die te veel tijd kwijt zijn aan het ver-

Er komt veel kijken bij de verwerking van vingerscans.

werken van vingerscans of anderzijds geen zin hebben

Gelukkig maar ook, want het zijn juist deze maatrege-

om continu rekening te moeten houden met hoe de AVG

len die ervoor zorgen dat personeel bereid is met een

over tijd verandert, kan het gebruik van persoonlijke pas-

gerust hart hun persoonsgegevens te overhandigen aan

jes veel baat opleveren. Met het oog op de voordelen

de werkgever. Doordat de AVG slechts 2 jaar bestaat,

is de kans groot dat naarmate de tijd verstrijkt, klokken

staat de wet momenteel nog in de kinderschoenen.

met persoonlijke pasjes de nieuwe norm wordt.

Hierdoor is het wel lastig om te voorspellen hoe de wet
zich in de toekomst zal ontwikkelen en welke nieuwe
richtlijnen erbij komen. We zagen het al met de data
protection impact assessment (DPIA). De DPIA is een
instrument waarmee bedrijven de privacyrisico’s van
een gegevensverwerking vooraf kunnen inventariseren.
Toen de AVG in 2018 van kracht ging, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een lijst van verwerkingen
opgesteld waar een DPIA voor verplicht is. Echter, de
vingerscan is pas in 2019 toegevoegd aan deze lijst.
Kijk dus niet raar op als binnen enkele jaren de regels
voor vingerscan verwerking nog verder worden aangescherpt.

9

Wet Arbeidsmarkt
in Balans (WAB)

Nieuwe wet, nieuwe kansen
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari 2020 officieel in werking getreden. De WAB is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingevoerd. Met de WWZ beoogde de overheid de arbeidsmarkt beter in balans te krijgen
en bepaalde procedures te versoepelen. Wat bleek, de WWZ compliceerde juist veel
zaken en maakte met name het ontslaan van werknemers ontzettend lastig. Reden
voor de overheid om het met de WAB opnieuw te proberen.
De WAB moet ervoor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden tussen flexwerkers en vaste
contracten beter in balans komen. De wet maakt het voor werkgevers ook aantrekkelijker om personeel een vast contract te bieden. Ondanks waarschuwingen van juridische experts en topfunctionarissen hebben relatief weinig bedrijven zich (voldoende)
geprepareerd voor de WAB. Uit onderzoek van uitzendbureau Manpower bleek dat 2
maanden voor de wet inging, een op de drie bedrijven nog nooit van de wet gehoord
had. Nu de wet officieel van kracht is, is het zaak dat bedrijven die nauwelijks of niet
hebben omgekeken naar de WAB er zo snel mogelijk de volle aandacht aan besteden.
Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden en daar zit u absoluut niet op
te wachten.
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De WAB: de wijzigingen op een rij
Aanbod aan oproepkrachten voor vast aantal uren na

Payrollwerknemer krijgt gelijke arbeidsvoorwaarden

12 maanden

en rechten

Oproepkrachten die een jaar in dienst zijn voor een

Werknemers die vanaf 2020 voor een payroll contract

bedrijf, moeten na dat jaar een aanbod voor een vast

tekenen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaar-

aantal uur krijgen. Houd er bij dit aanbod rekening mee

den en rechten als werknemers die in dienst zijn van

dat de oproepkracht minimaal recht heeft op het aantal

het bedrijf waar ze gedetacheerd zijn. Dit betreft onder

uren dat ze dat jaar gemiddeld per maand hebben

meer een 13e maand, vakantiedagen en scholings- en

gewerkt. Hebben zij bijvoorbeeld het afgelopen jaar

verlofregelingen.

gemiddeld 96 uur per maand gewerkt, dan moet de
werkgever een aanbod doen voor 96 vaste uren per

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

maand voor het nieuwe jaar. Werknemers hoeven dit

Werknemers maken al vanaf de eerste werkdag aan-

aanbod trouwens niet te accepteren. Desondanks is de

spraak op een transitievergoeding. In de oude situatie

werkgever wel verplicht elke 12 maanden dit aanbod te

hadden ze hier pas na 2 jaar recht op. De werkgever

herhalen.

betaalt de transitievergoeding wanneer het tijdelijke
contract van een werknemer niet verlengd wordt of bij

Ketenbepaling naar 3 jaar

een ontslag. Dus ook als een werknemer in de proeftijd

De ketenbepaling is de periode die aangeeft hoeveel

wordt ontslagen, hebben ze recht op een transitiever-

tijdelijke contracten een werkgever maximaal mag ge-

goeding.

ven alvorens hij een vast arbeidscontract moet bieden.
Werkgevers mochten eerst 3 tijdelijke contracten geven

Compensatie transitievergoeding

in 2 jaar. Dit is nu verlengd naar 3 jaar. Werkgevers kun-

Sommige werkgevers hebben langdurig zieke werk-

nen een flexwerker hierdoor langer op de proef stellen.

nemers in dienst die geen salaris ontvangen. Dit soort

De flexwerker heeft ook meer werkzekerheid, omdat

‘slapende dienstverbanden’ worden niet beëindigd,

werkgevers sneller bereid zijn een tijdelijk contract te

omdat een werkgever door de lange duur van het

bieden dan een vast contract.

dienstverband een hoge transitievergoeding moet
betalen. Om deze werkgevers tegemoet te komen, is

Hoogte WW premie afhankelijk van soort contract

per 1 april 2020 de ‘Compensatie transitievergoeding bij

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers voor vaste

langdurige arbeidsongeschiktheid’ in werking getreden.

contracten een lagere WW-premie dan voor tijdelijke

Werkgevers kunnen dankzij de regeling bij het UWV

contracten. Het kabinet hoopt dat bedrijven hierdoor

compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die

flexwerkers sneller in vaste dienst willen nemen. Tevens

ze aan langdurige zieke werknemers moeten betalen.

zijn de sectorpremies komen te vervallen.

De regeling heeft een terugwerkende kracht tot en
met 1 juli 2015. Heeft u vanaf die datum een langdurig

Ontslagrecht versoepeld

arbeidsongeschikte werknemer ontslagen? Dan heeft u

Het is niet langer nodig om voor één ontslaggrond een

recht op compensatie.

volledig dossier op te bouwen, wil de werkgever een
werknemer ontslaan. Door de nieuwe cumulatiegrond

Oproeptermijn van 4 dagen voor oproepkrachten

kan de werkgever meerdere ontslaggronden die deels

In de WAB is een oproeptermijn opgenomen van mini-

voldaan zijn bij elkaar optellen en zo het ontslag verant-

maal 4 dagen. Een werknemer die binnen deze 4 dagen

woorden.

wordt opgeroepen mag de dienst weigeren. De werkgever dient de oproep tegenwoordig ook schriftelijk of
elektronisch te doen. Even snel een telefoontje plegen,
is verleden tijd. Bovendien geldt dat als de werkgever
een dienst binnen 4 dagen afzegt of wijzigt, de oproepkracht alsnog salaris ontvangt voor de uren waarop hij
was ingepland. Overigens mag in een cao de oproeptermijn verkort worden naar minimaal 24 uur van tevoren.
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De Arbeidstijdenwet
(ATW)

De waarde van rust
Medewerkers die genieten van de bedrijfssfeer en genot halen uit hun werk vinden het
zeker niet erg om elke week een paar uurtjes extra te werken. Overmatig werken kan
echter leiden tot veel stress en uiteindelijk zelfs een burn-out. Om mensen hiervoor te
behoeden, heeft de overheid de Arbeidstijdenwet tot leven geroepen. In de Arbeidstijdenwet staan alle regels omtrent werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten.
De Arbeidstijdenwet beschermt uw werknemers tegen te lange werkdagen en
bevordert zo hun veiligheid en welzijn. Ook helpt de wet werknemers hun werk,
privéleven en zorgtaken op evenwichtige wijze te combineren.

Voor wie geldt de ATW?
De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder, dus ook voor
stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Voor jongeren onder de 18 jaar en
zwangere vrouwen gelden aparte regels. Daarnaast kunnen er, afhankelijk van de
branche waarin een bedrijf actief is, in een cao uitzonderingen of aanvullingen op de
Arbeidstijdenwet zijn vastgelegd.
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Schematisch overzicht regels

Maximale arbeidstijd

Norm

Per dienst

12 uur

Per week

60 uur

Per week per 4 weken

gemiddeld 55 uur*

Per week per 16 weken

gemiddeld 48 uur

Minimum rusttijden

Norm

Dagelijkse rust

11 uur (aaneengesloten)
(1x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard
arbeid of bedrijfsomstandigheden)

Wekelijkse rust

36 uur (aaneengesloten) of
72 uur per 14 dagen (te splitsen in stukken van minimaal 32 uur)

Bij > 5,5 uur arbeid per dienst

30 minuten (eventueel 2 x 15 minuten)

Bij > 10 uur arbeid per dienst

45 minuten (eventueel 3 x 15 minuten)

Bij > 5,5 uur arbeid per dienst

15 minuten*

Zondagsrust

Norm

Zondagsarbeid

Geen arbeid op zondag, tenzij:
• in overeenstemming met het soort werk én bedongen
of
• noodzakelijk in verband met het soort werk of
bedrijfsomstandigheden
• overeengekomen met OR (bij afwezigheid: belanghebbende werknemers)
• individuele instemming

Vrije zondagen

13 (per 52 weken)
elk ander aantal*, mits:
• individuele instemming indien minder dan 13 vrije
zondagen per jaar
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Nachtarbeid

Norm

(meer dan 1 uur arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur)
Arbeidstijd per dienst

10 uur
12 uur, mits:
• rust na dienst 12 uur
• 5 x per 2 weken
• maximaal 22 x per 52 weken

Arbeidstijd per week

40 uur (per 16 weken), indien ≥ 16 x per 16 weken
arbeid in nachtdienst

Rusttijd na nachtdienst

14 uur

(geldt voor nachtdiensten eindigend na 02.00 uur)

(1 x per week: 8 uur, indien noodzakelijk in verband met
soort werk of bedrijfsomstandigheden)

Rusttijd na ≥ 3 nachtdiensten

46 uur

Maximum lengte reeks

7 of 8*

(geldt als minimaal één van de diensten uit de
reeks een nachtdienst is)
Maximum aantal

•

36 nachtdiensten per 16 weken of

(geldt voor nachtdiensten eindigend na 02.00 uur)

•

140 nachtdiensten per 52 weken* hetzij

•

38 uur tussen 00.00 en 06.00 uur per 2
aaneengesloten weken*

Consignatie

Norm

(oproepdienst bij spoedgevallen)
Consignatieverbod

•

14 consignatie-vrije dagen per 4 weken

•

2 x 2 dagen per 4 weken geen consignatie en geen
arbeid

•

geen consignatie 11 uur vóór en 14 uur ná een
nachtdienst

Arbeidstijd per 24 uur

13 uur

Arbeidstijd per week in geval van nachtelijke

•

gemiddeld 40 uur (per 16 weken) of

consignatie (geldt indien per 16 weken 16x of

•

gemiddeld 45 uur (per 16 weken), mits:

meer consignatie wordt opgelegd tussen 00.00 en

•

8 uur onafgebroken rust vóór aanvang nieuwe

06.00 uur)

dienst (in geval van laatste oproep tussen 00.00 en
06.00 uur) hetzij
•

gedurende 8 uur onafgebroken rust in de 18 uur
volgend op 06.00 uur (als laatste oproep tussen
00.00 en 06.00 uur plaatsvond en direct gevolgd
wordt door een nieuwe dienst)

*Geldt bij een cao
Bron informatie: Rijksoverheid
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Hoe zorg ik ervoor dat ik de Arbeidstijdenwet goed naleef?

Arbeidstijdenwet en goed werkgeverschap
Dat u boetes van de inspectie wilt vermijden is begrijpe-

Om te voldoen aan de regels van de ATW is het vooral

lijk. Het zou voor werkgevers echter niet de enige reden

belangrijk dat een werkgever een betrouwbaar systeem

moeten zijn om de Arbeidstijdenwet nauwkeurig op te

voor de urenregistratie hanteert dat de werktijden,

volgen. De gezondheidstoestand van werknemers krijgt

pauzes en rusttijden van alle werknemers accuraat

in Nederland steeds meer aandacht, doordat er veel

bijhoudt. Momenteel zijn er geen eisen aan de vormge-

mensen zijn die als gevolg van werkstress kampen met

ving, maar het is dus de verwachting dat de overheid

psychische vermoeidheid.

naar aanleiding van de uitspraak van het hof de criteria
zal verscherpen.

Uit de factsheet ‘Werkstress 2019’, een onderzoeks
publicatie van TNO en CBS, blijkt dat in 2018 bijna

De Inspectie SZW voert regelmatig controles uit bij

1,3 miljoen Nederlandse werknemers worstelden

bedrijven. Het niet in acht nemen van de regels in de

met burn-outklachten. Daarnaast zijn de kosten van

Arbeidstijdenwet kan resulteren in waarschuwingen en

werkstress gerelateerd verzuim gestegen tot 2,8 miljard

hoge boetes. Boetes worden berekend per persoon en

euro per jaar. Het is belangrijker dan ooit dat de werk-

per dag, en bedragen maximaal € 11.250 voor natuurlij-

gever goed werkgeverschap vertoont en het personeel

ke personen en € 45.000 voor rechtspersonen. Als een

wijst op de noodzakelijkheid van voldoende rust. De

werkgever binnen 24 maanden weer in overtreding gaat,

urenregistratie houdt wat dat betreft veel meer bij dan

kan de boete met 50% verhoogd worden.

arbeids- en rusttijden. Het kwantificeert de inzet van
medewerkers en toont de werkgever wie langdurig te
lange werkdagen maakt en hierdoor een hoger risico
loopt op volledige uitputting. Het stelt de werkgever in
staat de ijverige werker erop te attenderen dat hij de
inzet waardeert, maar het net zo belangrijk vindt dat de
werknemer zijn tijd neemt weer op krachten te komen.
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De Arbowet: bedrijfs
hulpverlening (BHV)

Stijging aantal bedrijfsongevallen

Wat houdt bedrijfshulpverlening in?

Onderzoek van de Inspectie SZW wijst uit dat het aantal

De bedrijfshulpverlener is de steun en toeverlaat van elk

bedrijfsongevallen de laatste jaren stijgt. In 2019 waren

bedrijf en elke organisatie. Bij brand is het de BHV’er die

er 4.474 meldingen van ongevallen tegenover 4.368

als eerste reikt naar de brandblusser. Wordt een collega

meldingen in 2018. Verder was het aantal ongevallen

onwel of raakt deze gewond, dan schiet de BHV’er met

met een dodelijke afloop 69 in 2019 en 71 in 2018. Het

de EHBO-koffer te hulp. Bedrijfshulpverleners zijn werk-

merendeel van deze ongevallen vond plaats in de bouw,

nemers die speciaal zijn opgeleid om in geval van nood

maar ook in de industrie-, vervoer en opslag, en agrari-

schade en letsel zoveel mogelijk te beperken.

sche sector kwamen veel dodelijk ongelukken voor.
Werkgevers hebben in Nederland de belangrijke taak
ervoor te zorgen dat hun personeel werkzaamheden op

Kerntaken van een BHV’er

een veilige manier kan uitvoeren. In de Arbowet is vast-

•

Hulpdiensten inschakelen

gelegd waar werkgevers aan moeten voldoen om de

•

Bij noodsituaties werknemers en anderen
alarmeren en evacueren

gezondheid en veiligheid van hun personeel te waarborgen en het risico op ongevallen te minimaliseren. Zo is

•

Brandbestrijding

elk bedrijf in Nederland waar minimaal 1 werknemer in

•

Eerste hulp verlenen (bijv. reanimeren en

dienst is (uitzend- en vakantiekrachten tellen ook mee)
wettelijk verplicht een interne bedrijfshulpverlener aan
te stellen.
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wonden verbinden)

Hoeveel BHV’ers moet ik aanstellen?

Toezicht

Het aantal BHV’ers dat werkgevers moeten aanstellen,

Bedrijfshulpverlening is een serieuze zaak. De Inspec-

is afhankelijk van de grootte van de organisatie en

tie SZW controleert of de bedrijfshulpverlening goed

de risico’s in het bedrijf. Laatstgenoemde bepaalt de

is ingericht, goed functioneert en naar verwachting

werkgever aan de hand van een ‘Risico Inventarisatie

ook goed zal functioneren indien er zich calamiteiten

en Evaluatie’ (RI&E). Hierin wordt schriftelijk vastge-

voordoen. De Inspectie controleert of onder andere de

legd wat de arbeidsrisico’s zijn voor werknemers in de

volgende zaken op orde zijn:

organisatie en de maatregelen die het bedrijf treft om

1. Is de RI&E schriftelijk vastgelegd?

deze risico’s te beperken. De directeur/eigenaar mag

2. Voldoet de BHV-organisatie aan de nieuwste

zichzelf aanstellen als bedrijfshulpverlener, maar moet
wel minstens één werknemer aanwijzen die hem bij
afwezigheid kan vervangen.

richtlijnen?
3. Wordt er regelmatig een ontruimingsoefening
georganiseerd?
4. Hebben alle BHV’ers wel eens een ontruiming

Verplichtingen van de werkgever

geoefend?
5. Beschikken de BHV’ers over de juiste kennis en
krijgen ze vaak genoeg bijscholing?

De werkgever is verantwoordelijk voor een goede BHV
organisatie in het bedrijf. Het is voor een efficiënte uit-

Werkgevers die in hun bedrijf de bedrijfshulpverlening

voering van de bedrijfshulpverlening vooral verstandig

slecht geregeld hebben, kunnen een boete krijgen.

de werknemers die het meest aanwezig zijn op de werk-

Bovendien kan de werkgever bij letselschade van werk-

vloer aan te stellen als bedrijfshulpverlener. Verspreid

nemers, gasten of zelfs buurtbewoners aansprakelijk

BHV’ers ook zoveel mogelijk over de verschillende afde-

worden gesteld en eventueel juridisch vervolgd worden.

lingen en vestigingen. In geval van nood kunnen zij dan

Ook is het zo dat als de bedrijfshulpverlening wel in

snel in actie komen. Werkgevers dragen er tevens zorg

orde is, maar de BHV’er bijvoorbeeld een fout begaat

voor dat de bedrijfshulpverleners voorzien zijn van de

door verwijtbaar handelen, de werkgever hier alsnog de

juiste uitrusting en middelen, zodat zij hun taken naar

schuld voor kan krijgen.

behoren kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten BHV’ers
regelmatig bijscholing krijgen. Hoe vaak wordt niet in de

In een ideale wereld zien alle werkgevers het belang van

wet aangegeven. Dit kan dus per organisatie verschillen.

bedrijfshulpverlening in en is wetgeving niet nodig. Er
zijn echter veel werkgevers die BHV vooral als een last
beschouwen en de regels alleen doorvoeren omdat het
noodzakelijk is aan de wet te voldoen. Dat is jammer,
want een ongeluk zit in een klein hoekje. Besteed als
werkgever daarom veel aandacht aan een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening. Niet omdat het moet,
maar ter bescherming van iedereen die betrokken is bij
de organisatie. Elk ongelukje op de werkvloer is immers
één te veel.
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Wettelijk/Bovenwettelijk
verlof

Het belang van vakantiedagen

vakantie op te nemen. Verlofuren worden in Nederland

Of een werknemer nou op zonvakantie gaat, een

wettelijk verlof. Voor veel mensen is het onduidelijk wat

stedentrip maakt of een weekendje de camping pakt:
het belangrijkste is vooral dát hij zijn vakantiedagen opneemt en geniet van welverdiende rust. Mensen ervaren
op vakantie gaan als leuk en plezierig, maar het heeft
ook een bewezen positief effect op de gezondheid.
Door even afstand te nemen van de werkvloer, kan een
werknemer mentaal weer tot rust komen en zichzelf
voorzien van een nieuwe dosis energie. Een voordeel
voor werkgevers is dat dit ook de productiviteit van de
medewerker verhoogt.

ingedeeld in twee soorten: wettelijk verlof en bovenprecies het verschil is tussen deze twee, maar het zit
eigenlijk heel simpel in elkaar.
Wettelijk verlof is het minimum aantal vakantiedagen
waar elke werknemer volgens de wet recht op heeft.
De wet bepaalt dat dit 4 keer het aantal uren is dat een
werknemer per week werkt. Een werknemer die in een
jaar 40 uur per week werkt, heeft dus recht op 160 (4 x
40) vakantie uren. Oftewel, 20 vakantiedagen. Alle extra
vakantiedagen die hier bovenop komen, behoren tot het
bovenwettelijk verlof. Wanneer iemand met een fulltime
contract dus 25 vakantiedagen mag opnemen in een

Verschil wettelijk en bovenwettelijk verlof

jaar, vallen 20 vakantiedagen onder het wettelijk verlof
en 5 onder bovenwettelijk.

Werknemers bouwen vanaf de eerste werkdag verlofuren op, zodat ze elk jaar de mogelijkheid krijgen
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Voor beide verlofsoorten gelden andere regels.

Wettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen

Wie heeft er

Elke werknemer heeft recht op wettelijke

Zijn alleen van toepassing als dit in de

recht op?

vakantiedagen.

arbeidsovereenkomst of de cao staat.

Duur geldigheid

Tot 6 maanden geldig na het opbouwjaar.

Tot 5 jaar geldig na het opbouwjaar.

(in 2020 opgebouwd betekent een
vervaldatum op 1 juli 2021)

Werknemer mag niet verplicht worden bovenwettelijke vakantiedagen op te nemen. Wel

Werknemer mag niet verplicht worden

mag de werkgever, mits dit vooraf schriftelijk

wettelijke vakantiedagen op te nemen,

is afgesproken, de werknemer bovenwettelij-

tenzij hier afspraken over zijn gemaakt in de

ke vakantiedagen laten inleveren in ruil voor

arbeidsovereenkomst of cao.

ziektedagen of bijzonder verlof.

Mag de werkgever

Mogen gedurende het dienstverband niet

Mogen op verzoek van werknemer altijd

de vakantiedagen

afgekocht worden. Alleen bij het einde

uitbetaald worden. Werkgever mag niet zelf

uitbetalen?

van het dienstverband kunnen deze bij de

besluiten bovenwettelijke vakantiedagen uit

eindafrekening uitbetaald worden.

te betalen. Uitbetaling kan alleen nadat werknemer akkoord gaat.

Cao’s en toeslagregelingen
Naast bovenstaande wet- en regelgeving vallen veel ondernemingen onder
een specifieke cao. Zo geldt voor de meeste horecabedrijven in Nederland een
verplichte horeca-cao. Omdat cao’s kunnen afwijken van de wettelijke regelgeving is
het raadzaam dat werkgevers zich goed verdiepen in de cao waar hun onderneming
onder valt. In een cao kan bijvoorbeeld staan dat werknemers standaard recht
hebben op meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Daarnaast zijn
in veel cao’s toeslagregelingen opgenomen voor onder meer avonddiensten,
weekendwerk, overwerk en werken op feestdagen. Een werkgever hoeft volgens de
wet geen toeslagen te betalen, maar als het bedrijf onder een cao valt, hebben de
medewerkers hier automatisch recht op.
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Tips voor de planner

Aan de hand van alle wet- en regelgeving in deze white-

ding) bij de medewerker en laat de manager de controle

paper kan gerust gesteld worden dat de planner binnen

uitvoeren. De tijdwinst die dit oplevert kan de manager

de organisatie een belangrijke rol speelt. Een goed wer-

vervolgens benutten voor werkzaamheden die de be-

krooster is een fundamenteel onderdeel van de bedrijfs-

drijfsvoering bevorderen. Denk aan coaching van perso-

voering, maar het is duidelijk dat ze onderworpen zijn

neel, het uitstippelen van nieuwe groeistrategieen en het

aan uitgebreide voorschriften. Dat maakt de taak van de

onderhouden van goed klantcontact. Tijd is het meest

planner juist zo cruciaal.

waardevolle bezit dat een manager heeft, investeer het
in zaken die er echt toedoen.

Onderstaande tips helpen de personeelsleden in het
bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de planning van de

Verplichting urenregistratie: maak onderscheid

werknemers en het registreren van de uren. In de ene

tussen geplande en gewerkte uren

organisatie is de planner de HR manager. In de andere

In sommige bedrijven worden roosters als leidend

is het een werknemer die hier speciaal voor is aangewe-

gezien voor de urenregistratie. Dit is niet handig, omdat

zen. Wie de planner ook is in uw bedrijf, met deze advie-

het verschil tussen de geplande en gewerkte uren

zen kan hij of zij de werkzaamheden effectief uitvoeren

hierdoor niet naar voren komt. De werknemer kan een

en in overeenstemming met elke wet- en regelgeving.

uur te laat zijn gekomen, eerder zijn gestopt met werken
of zich hebben ziek gemeld. In een rooster wordt al

Verplichting urenregistratie: boek meer tijdwinst

deze informatie niet opgeslagen. Houd het rooster en

Bij veel organisaties is de manager/leidinggevende

de urenregistratie gescheiden van elkaar, zodat het

verantwoordelijk voor de urenregistratie. Wilt u echt tijd

duidelijk wordt of de gewerkte uren overeenkomen met

besparen? Leg dan de input (eigen uren verantwoor-

de uren op de planning.
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AVG: stel procedures op voor de omgang van per-

BHV: maak de planning volledig door medewerkers

soonsgegevens

te labelen

Medewerkers vertrouwen erop dat het bedrijf waar

Veel medewerkers beschikken over speciale vaardig-

ze in dienst zijn goed met hun persoonlijke informatie

heden of certificaten. Zo zijn sommige werknemers

omgaat. Veel ondernemingen slaan de gegevens van

opgeleid tot bedrijfshulpverleners. In een klein bedrijf is

medewerkers op in Excel-bestanden. Dat is prima, zo-

het makkelijk om te onthouden wie in de organisatie de

lang de informatie die in deze bestanden is opgenomen

BHV’ers zijn. Dit wordt een stuk moeilijker naarmate het

niet openbaar wordt gemaakt of gedeeld wordt met col-

personeelsbestand zich uitbreidt en/of het bedrijf meer

lega’s die er geen inzage in mogen hebben. Vooral plan-

vestigingen opent. Markeer of label daarom de mede-

ners moeten heel voorzichtig zijn met hoe ze met dit

werkers die specifieke vaardigheden beheersen, dus

soort bestanden omgaan wanneer ze roosters maken.

ook de BHV’ers, zodat de planner tijdens het inroosteren

Als een medewerker bijvoorbeeld aangeeft in contact te

altijd inzicht heeft wie waartoe in staat is en op welke

willen komen met een collega omdat hij hun diensten

afdeling/vestiging zij nog ontbreken.

wil ruilen, dan mag de planner niet zomaar het telefoonnummer of e-mailadres van de betreffende collega over-

Wettelijk/Bovenwettelijk verlof: geef personeel inzage

handigen. Door duidelijke handleidingen en procedures

in het verlofsaldo

op te stellen voor de omgang van persoonsgegevens

Als u hardwerkende medewerkers wilt, is het belangrijk

kunnen bedrijven rekenen op meer vertrouwen onder

dat u ze ook voorziet van genoeg vrije dagen. De mens

werknemers, klanten, partners en andere partijen.

is immers geen machine en heeft voldoende lichamelijke en psychische rust nodig om zichzelf te vitaliseren.

WAB: houd rekening met contractsoorten

Informeer medewerkers tijdig over het aantal vakantie-

Een van de grootste veranderingen die de WAB tot

dagen dat ze hebben en geef ze inzage in het verlofs-

stand heeft gebracht, is de minimale oproeptermijn van

aldo. Op deze manier voelen zij zich niet verplicht hun

4 dagen voor oproepkrachten. Zodoende is het verstan-

vakantiedagen op te nemen, maar worden ze hiertoe

dig om de planner tijdens het maken van de roosters

wel gestimuleerd. Door medewerkers te motiveren hun

inzicht te verschaffen in de verschillende contractsoor-

verlofuren ruim van tevoren voor de vervaldatum op te

ten van de werknemers. Stel de planner heeft een gat

nemen, zullen ze ook niet tot het laatste moment wach-

in het rooster voor overmorgen. Dan is het voor hem of

ten en vervolgens allemaal tegelijk een verzoek voor

haar van essentieel belang dat bij het vinden van een

verlof indienen. Voor de planner scheelt dit een plotse-

invaller er inzage is in het contractsoort. Medewerkers

ling tekort aan personeel om in te plannen.

met een flexibel arbeidscontract mogen namelijk de
dienst weigeren, omdat het binnen de oproeptermijn

Toeslagen: plan werknemers op basis van uurlonen

van 4 dagen valt. Wanneer de planner tijdens het in-

Wanneer het belangrijk is een ferme grip te houden op

roosterproces meteen kan zien of voor een medewerker

kosten, geef de planner dan (indien mogelijk) inzage in

de minimale oproeptermijn geldt, kan de planner het

de uurlonen. De planner kan zo voorkomen dat duurdere

werkrooster invullen zonder in de knel te raken met de

krachten frequent worden ingeroosterd op toeslaguren.

nieuwe WAB-regels.

Een voorbeeld: medewerkers ontvangen een avondtoeslag van 150%. Wanneer de planner de kosten laag

ATW: plan voor de lange termijn

wilt houden, kiest hij ervoor werknemers met een hoog

Planners dienen bij het inroosteren rekening te houden

uurloon niet te vaak in de avonden te laten werken.

met werktijden, rusttijden en pauzes. Plan daarom bij

Laat de planner ook in plaats van een weekrooster een

het maken van een rooster niet op dagniveau, maar

cyclus van meerdere weken opstellen, zodat hij over

over een langere periode. Door een medewerker in te

een langere periode kan inroosteren en een volledig

roosteren voor een periode van bijvoorbeeld een maand,

beeld krijgt van het aantal dagen dat een werknemer

ziet de planner duidelijk of de grenzen voor maximale

bijvoorbeeld een avonddienst draait. Werktijden waar

werktijd niet overschreden worden. Ook kan de planner

medewerkers extra toeslagen op verdienen kan hij hier-

hierdoor beter rekening houden met de wettelijke rusttij-

door tevens eerlijker verdelen over al het personeel. Met

den tussen opeenvolgende diensten.

deze aanpak verzekert de planner zich van een optimale
bewaking van de personeelskosten.
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