
Geachte cliënt(e) / relatie van ons kantoor, 

 

Zoals u wellicht heeft vernomen is in juli 2014 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de Tweede en 

Eerste Kamer aangenomen. Het eerste deel van de WWZ is per 1 januari jl. in werking getreden, het 

tweede deel zal per 1 juli 2015 in werking treden. Middels deze nieuwsbrief brengen wij u graag op 

de hoogte van de gevolgen die deze wet mogelijk voor uw onderneming kan hebben. 

 

 

Wijzigingen per 1 januari 2015: 

 

 Proeftijd 
Met ingang van 1 januari 2015 mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter is dan 

6 maanden, géén proeftijd meer worden opgenomen. Indien de arbeidsovereenkomst een langere 

looptijd heeft dan 6 maanden, mag wel een proeftijd worden opgenomen. Hierbij dient het 

onderstaande schema in acht te worden genomen: 

 
Contract voor 6 maanden of korter Geen proeftijd toegestaan 

Contract voor 6 maanden of meer, maar minder dan 2 jaar Maximale proeftijd 1 maand 

Contract voor ten minste 2 jaar  Maximale proeftijd 2 maanden 

Contract zonder vaste einddatum Maximale proeftijd 2 maanden 

 

 Concurrentiebeding 
Met ingang van 1 januari 2015 mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe géén 

concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij in dat (schriftelijk) opgenomen beding duidelijk 

gemotiveerd wordt waarom het beding noodzakelijk is. Als werkgever dient u  voldoende te 

motiveren dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die een dergelijk beding voor de 

specifieke functie rechtvaardigen.  
 

Indien de motivering ontbreekt, dan is het beding nietig. Indien de rechter oordeelt dat het beding 

niet noodzakelijk is met het oog op de door de werkgever vermelde belangen, dan vernietigt de 

rechter het beding in zijn geheel. Oordeelt de rechter dat de werknemer te zeer benadeeld wordt 

door het concurrentiebeding, afgezet tegen het belang van de werkgever bij handhaving van het 

beding, dan vernietigt de rechter het beding geheel of gedeeltelijk. 

 

Het relatiebeding wordt als een vorm van het concurrentiebeding gezien. Het is raadzaam om een 

relatiebeding op eenzelfde wijze te motiveren als het concurrentiebeding. 

 

 Aanzegplicht 
Met ingang van 1 januari 2015 moet u als werkgever minimaal één maand voor de afloop van een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die een looptijd heeft van 6 maanden of langer, de 

werknemer schriftelijk laten weten: 

a) of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd; en 

b) onder welke voorwaarden. 



Doet de werkgever dat niet, dan dient hij de werknemer een boete te betalen ter hoogte van één 

bruto maandsalaris. Doet de werkgever dit wel, echter te laat, dan is hij een pro rata boete 

verschuldigd gelijk aan de duur van de vertraging.  

 

De werknemer moet deze boete binnen 2 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd claimen, anders vervalt zijn recht hierop. 

 

 Nul-urencontract 
De hoofdregel van oproepovereenkomsten is dat er alleen recht op loon bestaat, wanneer er ook 

daadwerkelijk is gewerkt. De wet bepaalt ook dat, indien een werknemer niet kan werken om een 

reden die aan de werkgever is toe te schrijven, hij wel recht heeft op loon. Deze regel kan alleen 

gedurende de eerste 6 maanden van de oproepovereenkomst worden uitgesloten, maar bij CAO 

mocht dit onbeperkt. 

 

De WWZ bepaalt dat in CAO’s die na 1 januari 2015 ingaan, alleen voor specifiek in de CAO 

genoemde functies mag worden afgeweken en alleen indien deze incidenteel van aard zijn (bijv. 

invalkrachten). 

 

 Uitzendovereenkomsten 
Het uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de opdrachtgever 

de uitzendkracht niet langer in wil zetten. Het uitzendbeding geldt de eerste 26 gewerkte weken 

waarin de uitzendkracht werkt. Opzegging en een toestemming voor opzegging van UWV zijn voor 

het uitzendbureau niet nodig.  

 

Per 1 januari 2015 kan deze periode bij cao worden verlengd tot maximaal 78 gewerkte weken. Na 

de periode van het uitzendbeding, wordt de ketenbepaling van toepassing. Dit betekent dat bij een 

vervolg van de arbeidsrelatie aanspraak op een vast contract bestaat na: 

a) maximaal 3 tijdelijke contracten; 

b) tijdelijke contracten die samen 2 jaar overschrijden. 

 

 

Wijzigingen per 1 juli 2015: 

 

 Ketenregeling 
Met ingang van 1 juli 2015 geldt dat men achtereenvolgens drie tijdelijke contracten kan sluiten, 

zolang de totale duur van de contracten wordt beperkt tot twee jaar.  Bij onderbreking tussen twee 

contracten van meer dan zes maanden, ontstaat een nieuwe keten.  
 

Het tijdelijke contract wordt automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd indien  het 

laatste contract het vierde contract in de keten is of de totale duur van de tijdelijke contracten meer 

dan twee jaar bedraagt. 

 



De ketenregeling geldt ook bij opvolgend werkgeverschap, met dien verstande dat daar niet alleen 

tijdelijke contracten meetellen voor de keten, maar ook onbepaalde tijd contracten.  

 

 Ontslagroutes 
Per 1 juli 2015 kan de werkgever niet meer zelf kiezen tussen de ontslagroute via het UWV of via de 

kantonrechter. De WWZ noemt acht redelijke gronden voor ontslag en schrijft dwingend de ontslag-

route voor.  

 
In geval van een voorgenomen beëindiging van het dienstverband met een werknemer wordt het 

opgebouwde dossier steeds belangrijker. Indien er in een ontslagsituatie nog andere passende 

functies voorhanden zijn, zullen deze eerst aan de werknemer moeten worden aangeboden. De 

werkgever dient in voorkomende gevallen extra scholingsmogelijkheden aan te bieden om ontslag 

alsnog te voorkomen. 
 

De werknemer kan instemmen met opzegging of een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. 

Echter, gedurende 14 dagen daarna kan de werknemer, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk zijn 

instemming herroepen of de vaststellingsovereenkomst ontbinden.  

 

 Mogelijkheid voor toets in tweede instantie 
Met ingang van 1 juli 2015 wordt het mogelijk om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen een 

beschikking van de kantonrechter waarbij op een ontbindingsverzoek is beslist. De beroepstermijn is 

drie maanden.  

 
Is op verzoek van de werknemer ontbonden, dan is de ontbinding definitief en kan in hoger beroep 

en cassatie alleen nog worden geprocedeerd over een door de kantonrechter toegewezen billijke 

vergoeding. 

 

 Transitievergoeding 
Vanaf 1 juli 2015 krijgen werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn recht op een transitie-

vergoeding als hun contract eindigt: 

a) op initiatief van de werkgever, tenzij de beëindiging het gevolg is van verwijtbaar handelen of  

  nalaten van de werknemer; of 

b) op initiatief van de werknemer zelf als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van  

  de werkgever. 
 

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto, of maximaal een jaarsalaris indien de 

werknemer per jaar meer verdient dan € 75.000,- bruto. 

 

 

Indien u meer wilt weten over de wijzigingen die de WWZ voor u kan meebrengen, dan kunt u 
uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen onder meer uw bestaande arbeidsovereen-
komsten controleren op juistheid en/of u begeleiden met het opstellen van een nieuwe arbeids-
overeenkomst (of verlenging).  
 


