
Hoe zit het ook alweer; Flexibele arbeid

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
Ketenregeling 
De huidige ketenregeling biedt werkgevers minder 
flexibiliteit dan voorheen. Hoofdregel is nu dat drie arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde tijd gesloten kunnen 
worden binnen een periode van twee jaar. De keten 
wordt daarbij pas doorbroken indien de tussenpoos 
langer is dan zes maanden.

Let echter wel op. Maakt u als werkgever gebruik van 
de maximale flexibiliteit die de ketenregeling biedt 
(bijvoorbeeld drie arbeidsovereenkomsten van acht 
maanden) en verlengt u de arbeidsovereenkomst 
vervolgens niet, dan heeft de werknemer wel recht op 
een transitievergoeding. 

Zzp’ers
Zzp’ers beschikken veelal over een relevante VAR-
verklaring. Is dat het geval, dan is de opdrachtgever in 
principe gevrijwaard voor een (eventuele) naheffing van 
loonbelasting en sociale premies. De zzp’er is nu nog 
alleen verantwoordelijk voor het aanvragen van een 
VAR-verklaring en daarmee voor de beoordeling van 
de dienstbetrekking.

Per 1 mei a.s. wordt de VAR-verklaring echter afgeschaft. 
Vanaf dat moment bent u gezamenlijk met uw zzp’er 
verantwoordelijk voor de beoordeling van de dienst-
betrekking.

Hoe kunt u een naheffing voorkomen?
- Maak één op één gebruik van een voorbeeld-
 overeenkomst, zoals beschikbaar gesteld op de 

 

 website van de Belastingdienst. 
 Zorg dat de daarin gemaakte   
 afspraken ook in de praktijk 
 worden nagekomen; of
- Hanteer een voorbeeld-
 overeenkomst van de 
 Belastingdienst als uitgangspunt, 
 pas de overeenkomst aan op de 
 gewenste punten en laat deze overeenkomst toetsen 
 door de Belastingdienst. Uiteraard geldt ook hier dat de 
 gemaakte afspraken moeten overeenstemmen met de 
 praktijksituatie.

Zorg dus dat uw overeenkomsten voor zzp’ers op orde zijn!

Uitzendkrachten
Op basis van de geldende wet- en regelgeving dienen 
uitzendkrachten hetzelfde te worden beloond als werk-
nemers die in een gelijke of soortgelijke functie bij u in 
dienst zijn. Wordt de uitzendkracht echter onderbetaald 
(of geheel niet betaald) door het uitzendbureau, dan kan 
de uitzendkracht nu het loon niet alleen vorderen bij het 
uitzendbureau, maar ook bij u.

U kunt zich verweren tegen deze loonvordering, maar 
de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. Om onder 
aansprakelijkheid uit te komen, dient u in ieder geval 
in de overeenkomst met het uitzendbureau een aantal 
verplichtingen op te nemen. Bovendien wordt er een 
proactieve houding van u verwacht ingeval u het 
vermoeden krijgt dat er zich misstanden dreigen voor 
te doen. 

Kortom, ook hier geldt dat het op orde hebben van uw 
overeenkomst(en) van groot belang kan zijn.
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Recentelijk zijn er een aantal wetten gewijzigd, dan wel in werking getreden, die van invloed 

(kunnen) zijn op de inzet van flexibele arbeid binnen uw onderneming. Denk bijvoorbeeld 

aan de Wet Werk en Zekerheid , de Wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet Deregulering 

Beoordeling Arbeidsrelaties. In dit artikel schets ik op hoofdlijnen de gevolgen hiervan voor de 

inzet van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zzp’ers en uitzendkrachten.
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