
 

Wet werk en zekerheid 

 

Ingangsdatum 1 januari 2015 

 

Concurrentiebeding 

 

Huidige regeling 

 

Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en 

onbepaalde tijd. 

 

Wetgeving conform WWZ 

 

In bepaalde tijd contracten kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de 

werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en dit schriftelijk motiveert in de 

arbeidsovereenkomst. Het concurrentiebeding in arbeidscontracten voor onbepaalde tijd kan nog 

steeds zonder nadere motivering worden overeengekomen. 

 

Overgangsrecht 

 

De nieuwe regelgeving over het concurrentiebeding is van toepassing op alle op of na 1 januari 2015 

overeengekomen arbeidsovereenkomsten. Bedingen in arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 

2015 zijn overeengekomen blijven van kracht, ook al is er geen sprake van een zwaarwichtig 

bedrijfsbelang. 

 

Advies 

 

Motiveer op correcte wijze het belang om een concurrentiebeding overeen te komen. Maatwerk is 

hierbij vereist. Dit geldt ook voor het relatiebeding dat juridisch gezien gelijk wordt gesteld met het 

concurrentiebeding. 

 

Risico’s 
 

Bij het ontbreken van een goede motivering van zwaarwegende bedrijfsbelangen kan geen beroep 

worden gedaan op het concurrentiebeding in arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Let hierbij op dat 

het bedrijfsbelang ook moet worden gemotiveerd bij verlenging van arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan en op of na 1 januari 2015 worden verlengd. 

 

Proeftijdbeding 

 

Huidige regeling 

 

Een proeftijd in een tijdelijk arbeidscontract is ongeacht de duur van het contract altijd mogelijk. 

 

Wetgeving conform WWZ 

 

Het is niet mogelijk om een proeftijd op te nemen in tijdelijke arbeidscontracten voor zes maanden of 

korter. 

 

Overgangsrecht 

 

De nieuwe regelgeving over proeftijd is van toepassing op alle op of na 1 januari 2015 

overeengekomen arbeidsovereenkomsten. 

 

Advies 



 

Indien een proeftijd is gewenst, overweeg dan een overeenkomst te sluiten met een duur van méér 

dan zes maanden, zoals zeven maanden. Een alternatief is het sluiten van een arbeidsovereenkomst 

voor twee/drie maanden (nadeel: dan is er al snel sprake van een tweede contract in de keten en 

ontstaat sneller een overeenkomst voor onbepaalde tijd). 

 

Risico 

 

Er kan geen beroep worden gedaan op het proeftijdbeding indien de contractsduur zes maanden of 

korter is. 

 

Aanzegtermijn 

 

Huidige regeling 

 

Een tijdelijk contract loopt van rechtswege af zonder dat de werkgever een aanzegtermijn in acht hoeft 

te nemen. 

 

Wetgeving conform WWZ 

 

Bij afloop van tijdelijke contracten van zes maanden of langer moet een werkgever uiterlijk één maand 

voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk informeren of de 

arbeidsovereenkomst zal worden verlengd en zo ja onder welke voorwaarden. Indien aan deze 

verplichting niet wordt voldaan, moet aan de werknemer een boete worden betaald. 

 

Overgangsrecht 

 

De aanzegplicht is van toepassing op alle arbeidscontracten die eindigen op 1 februari 2015 of 

daarna. 

 

Advies 

 

Regel de HR-administratie zo in dat de werknemer tijdig (minimaal één maand voor het verstrijken van 

de termijn) schriftelijk wordt geïnformeerd of het contract zal worden verlengd en welke voorwaarden 

zullen gelden. Overweeg een aanzegclausule op te nemen in de arbeidsovereenkomst. 

 

Risico 

 

Bij het niet voldoen aan de aanzegplicht is de werkgever een vergoeding aan de werknemer 

verschuldigd ter grootte van één maandsalaris. Als een werkgever de verplichting te laat nakomt, dan 

zal er door de werkgever een vergoeding naar rato moeten worden betaald. 

 

Ingangsdatum 1 juli 2015 

 

Ketenregeling 

 

Huidige regeling 

 

3-3-3 ketenregeling 

 

Maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een maximale contractsduur van 36 maanden. 

Indien tussen de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussenpozen zitten van meer dan drie 

maanden, dan wordt de 'keten' doorbroken en begint de telling van arbeidscontracten voor bepaalde 

tijd opnieuw. 

 

Wetgeving conform WWZ 

 



3-2-6 ketenregeling 

 

Maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een maximale contractsduur van 24 maanden. 

Indien tussen de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussenpozen zitten van meer dan zes 

maanden, dan wordt de 'keten' doorbroken en begint de telling van arbeidscontracten voor bepaalde 

tijd opnieuw. 

 

Overgangsrecht 

 

De nieuwe ketenregeling is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die ingaan op of na 1 juli 

2015. Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten tellen enkel mee bij de berekening 

van de nieuwe ketenregeling indien na 1 juli 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten. 

 

Advies 

 

Houd bij het bepalen van de contractsduur rekening met de nieuwe ketenregeling. Sluit bijvoorbeeld 

arbeidovereenkomsten voor de duur van zeven maanden (eerste contract) en acht maanden (tweede 

en derde contract). De totale duur van 'de keten' is dan 23 maanden (dus minder dan de maximale 

duur van 24 maanden), zodat wordt voorkomen dat er een transitievergoeding verschuldigd is (zie 

hierna) en het nog steeds mogelijk is een proeftijdbeding overeen te komen. Let goed op het 

overgangsrecht. Ga hiermee tactisch om door bijvoorbeeld vlak voor 1 juli 2015 een werknemer nog 

een nieuw derde (jaar)contract aan te bieden. 

 

Risico 

 

Bij het niet correct in acht nemen van de nieuwe ketenregeling en het overgangsrecht bestaat het 

risico dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst converteert in een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. 

 

Ontslagroute 

 

Huidige regeling 

 

Duaal stelsel: Werkgevers mogen - ongeacht de reden voor ontslag (ontslaggrond) - zelf kiezen of ze 

werknemers via de kantonrechter of via het UWV ontslaan. Hoger beroep van de 

ontbindingsprocedure is niet mogelijk. 

 

Wetgeving conform WWZ 

 

Werkgevers mogen niet meer zelf kiezen of ze werknemers via de kantonrechter of via het UWV 

ontslaan. Ontslag om bedrijfseconomische reden of na twee jaar ziekte moet via het UWV en ontslag 

om persoonlijke redenen (zoals disfunctioneren) moet door de kantonrechter worden beoordeeld. In 

beide gevallen staat hoger beroep open. 

 

Overgangsrecht 

 

De nieuwe ontslagregelgeving is van toepassing op alle ontslagaanvragen / ontbindingsverzoeken die 

op of na 1 juli 2015 bij het UWV respectievelijk de kantonrechter worden ingediend. 

 

Advies 

 

Zorg ervoor dat het ontslagdossier aansluit bij de vereisten van de ontslagprocedure en kies de juiste 

ontslagroute. 

 

Risico 

 



Bij het indienen van een ontslagverzoek bij de verkeerde instantie en/of zonder inachtneming van de 

juiste procedurevereisten zal het verzoek worden afgewezen. 

 

Bedenktermijn  

 

Huidige regeling 

 

Geen bedenktermijn bij ondertekening vaststellingsovereenkomst 

 

Wetgeving conform WWZ 

 

De werknemer kan zijn schriftelijke (onvoorwaardelijk gegeven) instemming met ontslag binnen 14 

dagen schriftelijk herroepen. Als de bedenktermijn niet is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, 

wordt de bedenktijd verlengd naar drie weken. Dit geldt ook als de werknemer instemt met opzegging 

en de werkgever de werknemer niet binnen twee werkdagen schriftelijk heeft gewezen op de 

bedenktermijn. 

 

Overgangsrecht 

 

De nieuwe regelgeving m.b.t. de bedenktermijn is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die 

met wederzijds goedvinden eindigen op 1 juli 2015 of daarna. 

 

Advies 

 

Het wel of niet opnemen van de bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst is een strategische 

overweging. Houd er bij de onderhandelingen rekening mee dat de werknemer gebruik kan maken 

van de bedenktermijn. Bijvoorbeeld door het niet gebruiken van de bedenktermijn te belonen. 

 

Risico 

 

Indien de werknemer een beroep doet op de bedenktermijn, eindigt de arbeidsovereenkomst niet op 

grond van de vaststellingsovereenkomst. 

 

Transitievergoeding 

 

Huidige regeling 

 

De kantonrechtersformule wordt door kantonrechters in een ontbindingsprocedure als uitgangspunt 

genomen bij het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding. In een kennelijk onredelijk 

ontslagprocedure (na de UWV-procedure) kan een vergoeding worden toegekend aan de hand van 

een concrete schadeberekening. Dit zijn twee verschillende procedures met twee verschillende 

financiële uitkomsten. 

 

Wetgeving conform WWZ 

 

Er wordt een nieuw soort ontslagvergoeding geïntroduceerd, de zogenaamde transitievergoeding, die 

zal gelden ongeacht de ontslagroute. Alle werknemers (tijdelijk en vast) krijgen bij ontslag na een 

dienstverband van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding. De hoogte van de 

transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De regel is: een derde 

maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris voor alle dienstjaren die de werknemer langer 

dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding is gemaximeerd tot EUR 75.000 bruto, dan wel een 

jaarsalaris indien dat hoger is. Kosten die een werkgever t.b.v. de werknemer heeft gemaakt ter 

bevordering van zijn arbeidsmarktpositie (zoals scholing en outplacement) mogen onder voorwaarden 

in aftrek worden gebracht op de transitievergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen (ernstige 

verwijtbaarheid / slechte financiële situatie) kan de rechter afwijken van de berekening van de 

transitievergoeding. 

 



Overgangsrecht 

 

De nieuwe regelgeving over de transitievergoeding is van toepassing op alle contracten die eindigen 

op 1 juli 2015 of daarna. Voor oudere werknemers en kleine werkgevers geldt overgangsrecht. 

 

Kleine werkgevers, oudere werknemers 

 

Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen, in geval van ontslag om bedrijfseconomische 

redenen, bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding uitgaan van een startdatum van 1 

mei 2013, ook al heeft het dienstverband langer geduurd. Kleine werknemer zijn nu in geval van 

ontslag om bedrijfseconomische redenen geen ontslagvergoeding verschuldigd omdat ze thans 

meestal kiezen voor de UWV-route. De maatregel moet hen de tijd geven om een potje op te bouwen 

voor de transitievergoeding. De overgangsperiode duurt tot 1 januari 2020. 

 

Voor oudere werknemers geldt er ook een overgangregeling. Tot 2020 krijgt een werknemer die bij 

ontslag ouder dan 50 jaar is en langer dan tien jaar in dienst is geweest, per dienstjaar na hun 

vijftigste een maandsalaris mee. Deze overgangsregeling duurt ook tot 2020. 

 

Advies 

 

Let op dat ook een transitievergoeding is verschuldigd bij het aflopen van een tijdelijk contract na 24 

maanden. Check het overgangsrecht dat op uw organisatie/werknemers van toepassing is. Pas uw 

scholingsregelingen aan, zodat deze kosten in mindering kunnen worden gebracht op de 

transitievergoeding. Bouw goede ontslagdossiers op, zodat rechters akkoord gaan met ontslag. 

 

Risico 

 

Door de introductie van de transitievergoeding, heeft de kantonrechter minder speelruimte bij 

ontbindingsprocedures (bijvoorbeeld in het geval van disfunctioneren). Tot op heden had de 

kantonrechter de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en het gebrek aan 

ontslagdossier te compenseren door de werknemer een hoge vergoeding toe te kennen. Deze 

mogelijkheid heeft de kantonrechter in principe straks niet meer, waardoor de verwachting is dat meer 

ontslagverzoeken zullen worden afgewezen, hetgeen betekent dat de werknemer in dienst blijft. 

Dossieropbouw wordt dus nog belangrijker. 

 

Scholingsverplichting werkgever 

 

Huidige regeling 

 

Er bestaat geen wettelijke scholingsverplichting 

 

Wetgeving conform WWZ 

 

Er wordt een scholingsverplichting voor werkgevers geïntroduceerd. In de wet wordt vastgelegd dat de 

werkgever de werknemer in staat moet stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de 

uitoefening van zijn functie. 

 

Overgangsrecht 

 

Werkgevers hebben een scholingsverplichting vanaf 1 juli 2015. 

 

Advies 

 

Maak voor elke werknemer scholingsplannen, leg vast welke kosten hiermee zijn gemoeid en kom 

terugbetalings-/verrekeningsclausules overeen. 

 

Risico 



 

Een werknemer kan niet wegens disfunctioneren ontslagen worden als ongeschiktheid het gevolg is 

van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer. 

 

Ingangsdatum 1 januari 2016 

 

WW 

 

Huidige regeling 

 

De maximale WW-duur is 38 maanden. 

 

Wetgeving conform WWZ 

 

De WW-duur wordt afgebouwd van maximaal 38 naar 24 maanden 

 

Overgangsrecht 

 

De WW-duur wordt vanaf 1 januari 2016 met één maand per kwartaal afgebouwd. Vanaf 2019 is de 

WW-duur nog maximaal twee jaar. 

 

Advies 

 

Het wordt voor een werknemer nog belangrijker om zijn baan te behouden, nu hij slechts voor een 

beperkte duur een WW-uitkering kan verkrijgen. Derhalve wordt meer verweer in ontslagzaken 

verwacht. Een goed ontslagdossier is daarom essentieel. 

 

Risico 

 

De werknemer zal nog meer aansturen op behoud van zijn baan en zich op alle mogelijke manieren 

verweren tegen een ontslag als hij nog voor slechts beperkte duur een WW-uitkering kan krijgen. 

 

Bron: mr. N.L. Giling & mr. M.A. de Vries, Loonzaken 2014-6 p.17-19 


