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AGENDA

1. Inleiding Wet Werk en Zekerheid

2. Wijzigingen per 1 januari 2015

3. Wijzigingen per 1 juli 2015



WET WERK EN ZEKERHEID

- Vereenvoudigen ontslagprocedure

- Bevorderen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid 

bij ontslag

- Beperken vergoeding bij ontslag

- Nieuwe balans flexibiliteit en zekerheid
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WIJZIGINGEN 

PER 1 JANUARI 2015

- Proeftijd

- Concurrentiebeding

- Aanzegplicht

5



PROEFTIJD

- Contract ≤ 6 maanden: geen proeftijd

- Contract > 6 maanden < 2 jaar: één maand

- Contract ≥ 2 jaar: twee maanden 

- Contract voor onbepaalde tijd: twee maanden
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PROEFTIJD

Invoering: 

Nieuwe regeling geldt voor tijdelijke contracten die 

op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan
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PROEFTIJD

TIPS

- 1e contract: zeer kortdurend

- 1e contract: 7 maanden (proeftijd 1 maand)
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CONCURRENTIEBEDING

- Tijdelijke contracten: geen concurrentiebeding

- Uitzondering: 

“Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”

Schriftelijke motivering in contract!
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CONCURRENTIEBEDING

- Motivering bij concurrentiebeding ontbreekt

� nietig

- Concurrentiebeding niet noodzakelijk

� vernietigbaar (geheel)

- Belangen werkgever versus belangen werknemer

� vernietigbaar (geheel of gedeeltelijk) 10



CONCURRENTIEBEDING

Invoering: 

Nieuwe regeling geldt voor tijdelijke contracten die 

op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan 
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CONCURRENTIEBEDING

TIPS

- In tijdelijk contract uitschrijven: “partijen zijn zich 

bewust van verbod, maar spreken het beding 

toch af”

- Relatiebeding: op dezelfde wijze motiveren als 

concurrentiebeding
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AANZEGPLICHT

- Contract < 6 maanden: geen aanzegplicht

- Contract ≥  6 maanden: werkgever moet uiterlijk 

één maand voor einddatum schriftelijk informeren 

over al dan niet voortzetting (+ voorwaarden)

Niet nakomen aanzegverplichting: vergoeding 

maximaal één maandsalaris (binnen 3 mnd beroep 

op doen) 13



AANZEGPLICHT

Invoering: 

Geldt thans voor alle lopende tijdelijke contracten
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AANZEGPLICHT

TIPS

- Datum registreren (systeem/agenda)

- In tijdelijk contract direct afspreken dat het  

contract niet verlengd zal worden, zodat al aan 

de aanzegverplichting is voldaan. 
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WIJZIGINGEN 

PER 1 JULI 2015

- Ketenregeling

- Ontslagrecht

- Transitievergoeding
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KETENREGELING
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KETENREGELING

Voor 1 juli 2015 (oud):

Ketenregeling tijdelijke contracten 3 x 3 x 3

- Maximaal aantal: 3

- Maximale duur: 3 jaar 

- Ketenonderbreking: 3 maanden
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KETENREGELING

Op of na 1 juli 2015 (nieuw): 

Ketenregeling tijdelijke contracten 3 x 2 x 6

- Maximaal aantal: 3

- Maximale duur : 2 jaar

- Ketenonderbreking: 6 maanden 
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KETENREGELING

Invoering:

Nieuwe regeling geldt voor tijdelijke contracten die

op of na 1 juli 2015 ingaan 
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KETENREGELING

Afwijking ketenregeling bij cao is nog slechts 

beperkt mogelijk: 

- Maximaal 6 contracten, maximale duur 4 jaar bij:

• Uitzendovereenkomst

• Intrinsieke aard bedrijf vereist dit voor bepaalde 

functiegroepen
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KETENREGELING

- Gehele ketenregeling buiten toepassing door cao

• Bij door minister aan te wijzen functies in 

bedrijfstak 
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KETENREGELING

Andere afwijkingsmogelijkheden: 

- Bestuurders rechtspersonen: periode > 2 jaar

(schriftelijk)

Let op: maximaal 3 contracten! 
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KETENREGELING

Uitzonderingen ketenregeling: 

• Arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn 

aangegaan omwille van educatie van 

werknemer (duale leer-werkopleiding)

• Werknemers jonger dan 18 jaar met 

gemiddelde arbeidsomvang < 12 uur per week
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KETENREGELING

TIPS

Zoveel mogelijk contracten binnen nieuwe 

ketenregeling: 7 + 8 + 8 maanden
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ONTSLAGRECHT
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ONTSLAGGRONDEN 

Vereist: een redelijke grond voor ontslag

Onder meer:

- bedrijfseconomische omstandigheden

- disfunctioneren 

- langdurige arbeidsongeschiktheid

- verstoorde arbeidsverhouding
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ONTSLAGGRONDEN 

Vereist:

herplaatsing binnen redelijke termijn in andere 

passende functie, al dan niet na scholing, niet 

mogelijk of ‘niet in de rede’.
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ONTSLAGROUTES 

Geen keuze ontslagroute:

- UWV

- Bedrijfseconomische redenen

- Twee jaar arbeidsongeschiktheid

- Kantonrechter

- Persoonlijke redenen

- Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, geen              

opzegbeding
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ONTSLAGROUTES

Beslissing UWV Kantonrechter

Kantonrechter Hoger beroep

Hoger beroep Cassatie 

Cassatie 
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ONTSLAGROUTE UWV

- Toestemming geweigerd door UWV: verzoek      

werkgever ontbinding ktr.

- Toestemming verleend door UWV: verzoek 

werknemer herstel of billijke vergoeding ktr. 
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ONTSLAGROUTE 

KANTONRECHTER

Verzoek kantonrechter:

- na UWV beslissing (zie vorige sheet)

- werkgever: ontbinding arbeidsovereenkomst

persoonlijke redenen, bepaalde tijd zonder

opzegbeding

- Werknemer: vernietiging opzegging of billijke

vergoeding
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ONTSLAGROUTE 

- Arbeidsovereenkomst ten onrechte 

voortgeduurd: einddatum in toekomst (geen 

terugwerkende kracht)

- Arbeidsovereenkomst ten onrechte geëindigd:

herstel en voorzieningen voor tussenliggende        

periode
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VERVALTERMIJN

Indienen verzoekschrift bij kantonrechter:

- na beslissing UWV: 2 mnd

- vernietiging opzegging ontbreken ontslag-

vergunning: 2 mnd

- vernietiging opzegging i.v.m. opzegverbod: 2 mnd

- vernietiging ontslag op staande voet: 2 mnd
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VERVALTERMIJN

Buiten rechte vernietigen is dus niet meer mogelijk!

Stuiten van de termijn ook niet!
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VERZOEKSCHRIFT

- Verzoekschrift i.p.v. dagvaarding

- Alle vorderingen over beëindiging of 

herstel arbeidsovereenkomst
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TRANSITIEVERGOEDING

Een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag
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TRANSITIEVERGOEDING

- Iedere werknemer onvrijwillig uit dienst en 

minimaal twee jaar werkzaam

• Voor ieder gewerkt dienstjaar: 1/3 maandsalaris

• Vanaf 10e dienstjaar: 1/2 maandsalaris

• Maximum: € 75.000 bruto of jaarsalaris
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TRANSITIEVERGOEDING

Casus: 

“Werknemer is 48 jaar oud en 12 jaar in dienst. 

Zijn salaris beloopt € 2.500 bruto per maand 

inclusief vakantiegeld”

- Neutrale kantonrechtersformule: € 33.750

- Transitievergoeding: € 10.833,33 
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TRANSITIEVERGOEDING

- Overgangsregeling 50+ werknemers tot 2020: 

• vanaf 10e dienstjaar: 1 maandsalaris

• geldt niet voor: bedrijven < 25 werknemers

- Overgangsregeling bedrijven < 25 werknemers 

bij bedrijfseconomisch ontslag tot 2020: 

• dienstjaren vanaf 1 mei 2013
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TRANSITIEVERGOEDING

Verrekening kosten voor ‘employability’/’van-werk-

naar-werk’

• Transitiekosten

• Inzetbaarheidskosten
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TRANSITIEVERGOEDING

Geen transitievergoeding voor: 

- Werknemer < 18 jaar met contract < 12 uur per   

week 

- Werknemer AOW-leeftijd 

- Werknemer opgezegd door curator

42



TRANSITIEVERGOEDING

Bij cao kunnen afwijkende afspraken worden 

gemaakt voor de vergoeding: 

� wel gelijkwaardige voorziening als alternatief
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TRANSITIEVERGOEDING

Correctie door kantonrechter:

- Ernstige verwijtbaarheid werkgever: billijke 

vergoeding bovenop transitievergoeding

- Ernstige verwijtbaarheid werknemer: geen of 

gedeeltelijke transitievergoeding

Correctiemogelijkheid: geen grenzen, wel 

muizengaatje
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TRANSITIEVERGOEDING

TIPS

Voorkom het betalen van transitievergoeding 

bij niet-verlengen tijdelijke contracten: 

7 + 8 + 8  maanden
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VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

- Kan alleen schriftelijk

- Geen transitievergoeding

- Voor werknemer bedenktijd van 14 dagen            

- Werkgever moet werknemer in vso informeren              

over bedenktijd
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VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

- Werkgever informeert niet: 

bedenktijd verlengd tot drie weken

- Werknemer ontbindt vso binnen bedenktijd: 

gedurende half jaar niet opnieuw 

bedenktijd + ontbinding (bij nieuwe vso) 

47



VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

TIP

- In vaststellingsovereenkomst bedenktijd 

standaard opnemen of bewust niet?
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WET WERK EN ZEKERHEID

- Ontslagprocedure vereenvoudigd?

- Rechtsgelijkheid bevorderd?

- Rechtszekerheid bevorderd?

- Vergoeding bij ontslag beperkt?
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EINDE
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