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NVLF, augustus 2014

TOELICHTING ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN PERSONEELSREGLEMENT

Personeelsreglement

Veel bedrijven werken met een personeelsreglement dat arbeidsvoorwaarden en ordevoorschriften bevat. 
Het personeelsreglement is vaak bedoeld als uitwerking van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Veel 
bedrijven vallen niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst en maken via een personeelsreglement kenbaar 
welke voorschriften en arbeidsvoorwaarden gelden binnen het bedrijf.

Aan de voorschriften van orde is een werknemer zonder meer gebonden. Dit zijn voorschriften die betrekking 
hebben op de gang van zaken binnen het bedrijf. Gedacht kan worden aan de wijze van ziekmelding, pauzes, 
werktijden, aanvragen van vakantie en gedragscode voor het gebruik van internet.

Arbeidsvoorwaarden in personeelsreglement

Vaak is in de arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen dat de werknemer is gebonden aan regels in het 
personeelsreglement. Ontbreekt deze bepaling, dan is de werknemer alleen gebonden aan die afspraken die hij 
heeft aanvaard (bijvoorbeeld door het tekenen van de arbeidsovereenkomst)..

Wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en personeelsreglement

Wil een werkgever een bepaling van de arbeidsvoorwaarden wijzigen, dan kan dit alleen als alle werknemers 
instemmen met deze wijziging. Om instemming van alle werknemers te krijgen, is voor de werkgever vaak lastig. 
Dit wordt ondervangen door in het personeelsreglement de bepaling op te nemen dat de werknemer ook is 
gebonden aan toekomstige wijzigingen in het personeelsreglement.
Deze constructie is op zich geldig, tenzij de wijziging van de arbeidsvoorwaarden in strijd is met de redelijkheid en 
billijkheid. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als in het personeelsreglement wordt bepaald dat alle werknemers 
een dag vakantie moeten inleveren.

Tekenen personeelsreglement

Indien gebruik wordt gemaakt van een personeelsreglement is het advies om het personeelsreglement te 
ondertekenen. Stel in de arbeidsovereenkomst vast dat deze onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen de 
werkgever en de werknemer.

Proeftijd 

De proeftijd moet voor aanvang van de arbeidsrelatie overeengekomen worden. De proeftijd moet altijd schriftelijk 
aangegaan moet worden (in de arbeidsovereenkomst). De proeftijd mag nooit langer dan twee maanden duren. 
Per 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, korter dan  6 
maanden een proeftijd af te spreken.

De proeftijd mag maximaal een maand duren: 
•	 bij	een	tijdelijke	arbeidsovereenkomst	tussen	de	6	en	24	maanden;	
•	 bij	een	tijdelijke	arbeidsovereenkomst	waarbij	geen	einddatum	is	afgesproken.	
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De proeftijd mag maximaal twee maanden duren:
•	 bij	een	tijdelijk	arbeidsovereenkomst	voor	twee	jaar	of	langer.	
•	 bij	een	arbeidsovereenkomst	voor	onbepaalde	tijd.

Uren werkdag

De NZa hanteert bij het vaststellen van de tarieven logopedie een werkdag van 8 uur. Een werkdag bestaat uit het 
behandelen van patiënten inclusief administratietijd.
Kijk op de website NVLF voor de onderbouwing tarief. 

Loondoorbetaling bij ziekte

De  werkgever betaalt  een zieke werknemer 2 jaar loon door. Hoeveel dat is, hangt af van wat er in de 
arbeidsovereenkomst is afgesproken. Wettelijk betaalt de werkgever in het eerste jaar minimaal 70% van het loon. 
Veelal wordt de eerste 52 weken 100% loon doorbetaald. Over de 2 jaar betaalt de werkgever nooit meer dan 170% 
van het loon.

Vakantiedagen

Een	werknemer	 heeft	 recht	 op	 vakantie;	minimaal	 vier	 keer	 het	 aantal	 dagen	 van	 een	werkweek	mag	 hij	 vrij	
nemen met doorbetaling van zijn loon. Bij een volledige baan is dat 20 (4x5) dagen per jaar. Dit minimum aantal 
dagen zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers kunnen meer dagen vakantie opnemen dan dit 
wettelijke minimum. De dagen die zij op basis van hun cao of arbeidscontract meer vrij mogen nemen, worden de 
bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Een werknemer kan dus wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen 
hebben. Dit betekent niet dat wanneer hij in dienst treedt, hij deze dagen direct kan opnemen. Naar rato van 
het aantal gewerkte weken worden deze vakantiedagen opgebouwd. De werknemer kan wel in overleg met zijn 
werkgever een voorschot opnemen. 
Verder heeft een werknemer het recht om een aaneengesloten periode van minimaal twee weken of tweemaal 
één week vakantie op te nemen. Dit geldt ook wanneer een werknemer niet een vol jaar heeft gewerkt, maar 
bijvoorbeeld een tijdelijk contract heeft van een aantal maanden. Het opgebouwde vakantietegoed moet hiervoor 
dan wel toereikend zijn. 

Uitbetalen vakantietoeslag

Elke werknemer heeft volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag recht op minimaal 8% 
vakantietoeslag van het brutoloon. Tot het loon worden ook provisie, prestatietoeslagen, gevarengeld en 
tegemoetkomingen in de hypotheek gerekend. 

Er hoeft geen vakantiegeld berekend te worden over bijzondere betalingen die niet direct betrekking hebben op 
het dienstverband, zoals: uitbetaling van overwerk, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen. Het vakantiegeld 
wordt als loon gezien en daarom moet hierover ook gewoon loonbelasting betaald te worden. 

Het vakantiegeld dient eenmaal per jaar te worden uitbetaald bij het opnemen van de vakantie, maar uiterlijk in 
juni. De meeste bedrijven betalen het geld al in mei uit. Ook kan het voorkomen dat het vakantiegeld in termijnen 
wordt uitbetaald. Dit moet dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst.
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Verjaring vakantierechten

Vakantierechten van de werknemer verjaren na verloop van tijd. 
De wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarop de aanspraak is ontstaan. De bovenwettelijke 
vakantiedagen kennen een verjaringstermijn van 5 jaar.
De wetgever heeft namelijk een verjaringstermijn van vijf jaar opgenomen. Deze regeling houdt in dat het recht 
op een vakantiedag vervalt vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. De rechtspraak 
heeft bepaald dat opgenomen vakantiedagen steeds moeten worden toegerekend aan de vroegst mogelijke 
dagen waarover de werknemer nog een aanspraak heeft openstaan. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat de 
medewerker in staat was om vakantie op te nemen. 

Afkoop vakantiedagen

Het Europese Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan over de Nederlandse regeling inzake het afkopen van 
niet-opgenomen vakantiedagen. Deze uitspraak betekent dat werkgevers wettelijk verplichte vakantiedagen die 
aan het eind van het jaar overblijven, niet mogen afkopen. Werknemers moeten deze dagen later alsnog kunnen 
opnemen. De uitspraak geldt alleen voor het wettelijk minimumvakantiedagen. Bij een vijfdaagse werkweek 
zijn dat er twintig. Over bovenwettelijke dagen, dus alles boven deze twintig dagen, kunnen werkgevers 
en werknemers onderling afspraken maken. Daarnaast mogen aan het einde van een dienstverband wel alle 
openstaande vakantiedagen worden uitbetaald.

Feestdagen

Nederland kent de volgende feestdagen: 
Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,  Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, 
de dag waarop krachtens een besluit van de Overheid Koningsdag wordt gevierd en 5 mei, mits deze dag als 
nationale feestdag wordt gevierd.
Of de werknemer vrij bent op feestdagen, hangt af van afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst 
en/of personeelsreglement.

Als de werknemer op een feestdag werkt, heeft de werknemer niet automatisch recht op een extra beloning in 
geld of tijd. Dit is afhankelijk van afspraken tussen werkgever en werknemer. Raadpleeg de arbeidsovereenkomst 
en/of personeelsreglement voor meer informatie.

Afkoop dagen

In de arbeidsovereenkomst kunnen de werkgever en de werknemer afspraken maken over de afkoop van 
bovenwettelijke vakantiedagen, feestdagen, leegloop praktijk.
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u een berekening maken.

Dagen per jaar         100,000% = 5 dagen p.w. x 52 weken  
Vakantie   -…%     
Feestdagen   -…% Afgesproken feestdagen
Leegloop   -….% vakantie patiënt, verminderd aanbod schoolvakanties. 
Werkbare dagen    ..….%     
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(On)betaald verlof

Voor het opnemen van (on)betaald verlof  zoals  huwelijk, ouderschapsverlof gelden de bepalingen van de Wet 
Arbeid en Zorg. 

De wettekst geeft niet precies aan wat onder de zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden valt, maar slechts 
wat voorbeelden vermeldt, zal in de (rechts)praktijk moeten blijken welke situaties hieronder vallen. Daarbij zal 
de doelstelling van de Wet arbeid en zorg de richtlijn moeten zijn. Uit de Kamerstukken valt op te maken dat het 
steeds moet gaan om omstandigheden waarvoor geen oplossing buiten werktijd te vinden is, omstandigheden 
die dus geen uitstel dulden.
 
Te denken valt aan:

gesprongen waterleiding z
plotselinge ziekte van kind z
onvoorzien uitvallen partner die kind verzorgt. z

 
Het verlof geldt slecht voor een ‘korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. Afhankelijk van de situatie zal het gaan 
om een paar uren tot enkele dagen in zeer bijzondere omstandigheden. Zowel werkgever als werknemer zullen 
telkens naar redelijkheid en billijkheid moeten handelen.

Bij individuele arbeidsovereenkomst en/of personeelsreglement kunnen de omstandigheden die vallen onder 
deze vorm van betaald verlof worden uitgebreid. 
Veel voorkomende uitbreidingen zijn:

huwelijk van de werknemer, eigen of pleegkinderen z
verhuizing z
jubilea z
bezoek aan arts. z

Ook wordt veelal daarbij een nadere bepaling gegeven van de duur van het verlof. 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
Voor het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, gelden de bepalingen van de Wet arbeid en zorg. 

Wet arbeid en zorg

Loondoorbetaling door de werkgever bij kraamverlof, kort calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof van de  z
werknemer;
Loonvervangende	uitkering	van	UVW	WERKbedrijf	bij	zwangerschap/bevalling	of	adoptie	of	pleegzorg; z
Looncompensatie door UVW WERKbedrijf bij educatief verlof of langdurend zorgverlof. z

Art. 3:1. Zwangerschaps- en bevallingsverlof  
De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en 1. 
bevallingsverlof.
Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken vóór de dag na de vermoedelijke datum van 2. 
bevalling, zoals aangegeven in een aan de werkgever overgelegde schriftelijke verklaring van een arts  
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of verloskundige, tot en met de dag van de bevalling. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk vier weken 
vóór de dag na de vermoedelijke datum van bevalling.
Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken vermeerderd 3. 
met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, dan 
wel, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling, minder dan zes weken heeft 
bedragen.

Opleiding

De werkgever en de werknemer leggen de afspraken vast onder welke voorwaarden de werkgever de opleidingen 
c.q. cursussen vergoeden. 
Denk hierbij aan:

of de opleiding c.q. cursus past binnen de werkzaamheden die de werknemer verricht of mogelijk in de  z
nabije	toekomst	bij	de	werkgever	gaat	verrichten;
of	de	opleiding	c.q.	cursus	met	succes	wordt	afgerond; z
of een aanvraag voor een vergoeding wordt gedaan voordat de opleiding of cursus aanvangt. z

Opzeggen tijdelijk contract

Een tijdelijk contract kunnen de werkgever en de werkgever niet eenzijdig tussentijds opzeggen, tenzij dit is 
vastgelegd in het contract. Beëindiging van het contract is wel mogelijk werkgever en werknemer daar allebei 
mee instemmen. Ook kan de werknemer om dringende redenen worden ontslagen, bijvoorbeeld op staande 
voet. 

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van 6 maanden of langer die automatisch eindigt,  moet de 
werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aan de werknemer laten weten of de 
arbeidsrelatie wel of niet verlengd wordt. Indien de werkgever verzuimt dit te laten weten, moet het salaris een 
maand langer worden doorbetaald.

De wet geeft de mogelijkheid om van de opzegtermijn van één maand voor de werknemer af te wijken (Burgerlijk 
Wetboek, artikel 7: 672 lid 6). De opzegtermijn mag dan niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever 
geldt tenminste het dubbele aantal.

Overeenkomst zorgverlener

Alle zorgverzekeraars hebben in de overeenkomsten opgenomen dat de bepalingen uit de overeenkomst ook 
van zijn toepassing ten aanzien van de werkzaamheden van de logopedist - werknemer.
Denk hierbij aan: De logopedist - werknemer dient als logopedist geregistreerd te zijn en te blijven in het 
Kwaliteitsregister Paramedici.
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Inschrijving Kwaliteitsregister Paramedici 

In de arbeidsovereenkomst kan een bepaling worden opgenomen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd 
in het  geval de medewerker niet  (meer) kwaliteitsgeregistreerd is. Kwaliteitsregistratie is noodzakelijk om de 
behandelingen door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen.
In het geval van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is toestemming van de rechter noodzakelijk. Deze 
zal onder andere toetsen of er voldoende afstemming tussen werkgever en werknemer is geweest over de status 
van de kwaliteitsregistratie. Dit moet onder andere uit dossiervorming blijken.

Toelichting modelovereenkomsten logopedie

De door de NVLF vervaardigde modelcontracten zijn zorgvuldig samengesteld. Wij adviseren bij het aanpassen 
van de modelteksten en in specifieke situaties een adviseur te raadplegen. Het aanpassen van een model aan een 
specifiek geval is namelijk maatwerk. Mogelijk moet van bepaalde modelclausules worden afgeweken. De NVLF 
is niet aansprakelijk voor eventueel
verkeerd gebruik van haar modelcontracten.
Wij verzoeken een ieder, die problemen krijgt met de fiscus en/of het UWV WERKbedrijf hiervan schriftelijk 
melding te maken bij het secretariaat van de NVLF.

Beide	partijen	dienen	de	overeenkomst	in	tweevoud	te	ondertekenen;	boven¬dien	dient	elke	pagina	door	beide	
partijen	geparafeerd	te	worden.	Iedere	partij	ontvangt	een	af¬schrift	met	originele	handtekeningen.


