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Wet Aanpassing Arbeidsduur 

 

In het kort: De Wet Aanpassing Arbeidsduur gaat om aanpassing van de uren in je eigen 

functie. Als je meer of minder wilt gaan werken, kun je bij je werkgever hiervoor een 

schriftelijk verzoek indienen. In principe moet je werkgever ‘ja’ zeggen. Alleen als het bedrijf 

in ernstige problemen zou komen, kan je werkgever je verzoek afwijzen. De wet geldt alleen 

als je bij een bedrijf werkt met meer dan tien werknemers. 

 

Je werkgever moet de wet volgen als het gaat om jouw recht minder uren te gaan werken. 

Over jouw recht om meer uren te gaan werken, kunnen in de CAO afspraken staan die in het 

nadeel zijn van jou als werknemer. De CAO schakelt de wet daarmee uit of verzwakt de wet. 

Vraag ernaar bij de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 

 

Welke stappen kun je ondernemen? 

Als je meer of minder wilt gaan werken in je eigen functie, moet je dat schriftelijk aan je 

werkgever vragen. Lees hieronder hoe je dat aanpakt: 

Stap 1: Voorwaarden 

Je kunt een verzoek indienen als je aan twee voorwaarden voldoet:  

• Je bent ten minste een jaar in dienst (kortere periodes kunnen bij elkaar worden 

opgeteld).  

• Je (eventuele) vorige verzoek is twee jaar of langer geleden. 

Stap 2: Schrijf een verzoek 

Schrijf een brief waarin je je werkgever vraagt of je meer of minder mag gaan werken. In 

deze brief zet je: 

• vanaf welke datum je dat wilt  

• hoeveel uren je meer of minder wilt gaan werken   

• hoe je die uren over de werkweek wilt verdelen  

Stuur dit verzoek tenminste vier maanden voor de invoeringsdatum naar je werkgever. 

Stap 3: Overleg met je werkgever 

Je werkgever moet met je overleggen over het verzoek. Ook zal hij nagaan of er voor het 

bedrijf redenen zijn waarom het niet zou kunnen. Uiteindelijk neemt de werkgever een 

beslissing. Je krijgt dan uiterlijk een maand voordat je korter of langer wilt gaan werken, 

schriftelijk bericht van je werkgever. Er zijn dan drie mogelijkheden: 
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• Je werkgever gaat akkoord. In dat geval wordt je arbeidsovereenkomst aangepast. In 

principe moet daarin worden uitgegaan van de werktijden die jij wilt. Kan dat niet, dan 

moet schriftelijk worden aangeven waarom niet, en moet een voorstel worden gedaan 

voor een andere verdeling. Jij beslist of je daarop ingaat. Zo niet, dan gaat de 

aanpassing niet door. 

• Je werkgever gaat niet akkoord. Dat hoor je ook uiterlijk een maand van tevoren per 

brief. Je werkgever is verplicht om daarbij te melden wat de reden is dat hij jouw 

verzoek afwijst. Je werkgever mag je verzoek alleen afwijzen als het bedrijf in ernstige 

problemen zou komen als jij minder of meer gaat werken (bijvoorbeeld als er 

roostertechnische problemen ontstaan of als de personeelsbegroting geen ruimte biedt). 

• Je hoort niets. Het is mogelijk dat je werkgever niets doet. Heb je een maand voordat je 

meer of minder wilt gaan werken nog niets gehoord, dan mag je doen alsof je werkgever 

akkoord is gegaan met jouw verzoek, ook al is dat misschien niet het geval. 

Als je het niet eens bent met de beslissing van je werkgever, dan kun je dit voorleggen aan 

de rechter.  

 

Je kunt meer lezen over deze wet op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (www.minszw.nl). Ook kun je met de informatietelefoon van het ministerie 

bellen als je vragen hebt over de wet. Telefoon: 0800 - 9051 (gratis) 


