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Wet werk en zekerheid 

Stellingen: 
 
• Het wordt gemakkelijker 

 
• Het wordt goedkoper 

 
• De kans op een vaste baan wordt groter 

 
• Werkgevers profiteren het meest van de WWZ 
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Wet werk en zekerheid 

Waarom? 
 
• Bevordering algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid 
 
• Verbetering rechtspositie flexwerkers 
 
• Wegnemen verschillen in uitkomst ontslagroutes 
 
• Beperking ontslagvergoeding 
 
• Bevordering snelle werkhervatting 
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Wat is er al veranderd? 

Per 1 januari 2015 
 
• Proeftijd 
 
• Concurrentiebeding 
 
• Aanzegverplichting  
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Proeftijd 

Geen proeftijd meer in een contract voor 6 mnd of korter. 
 
Contract langer dan 6 mnd, maar korter dan 2 jaar: 1 mnd proeftijd. 
 
Contract langer dan 2 jaar of onbepaalde tijd: 2 mnd proeftijd. 
 
Ook geen proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst, tenzij er 
andere vaardigheden en/of verantwoordelijkheden worden gevraagd 
 zonder deze uitzondering is de proeftijd nietig. 
 
Controleer cao. 
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Concurrentiebeding  

Geen concurrentiebeding meer in tijdelijke contracten ongeacht 
looptijd. Sanctie: vernietigbaarheid. 
 
Uitzondering bij ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’, mits in 
het contract gemotiveerd. (Voorbeeld: in-/verkoper die in aanraking 
komt met concurrentiegevoelige informatie of wn die meewerkt aan 
een octrooi) 
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Aanzegverplichting 

Bij tijdelijke contracten van 6 mnd of langer moet de werknemer 
minimaal een maand voor het einde van het contract schriftelijk 
geïnformeerd worden of het contract al dan niet wordt voortgezet en 
zo ja, onder welke voorwaarden. 
 
Sanctie: max. 1 bruto maandsalaris (zonder vakantietoeslag). 
 
Sanctie geldt ook als het contract (stilzwijgend) is voortgezet. 
 
Aanzegging mag in het contract opgenomen worden, maar dit brengt 
een risico met zich mee. 
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Aanzegverplichting (vervolg) 

Werknemer moet de vergoeding binnen 2 mnd opeisen. 
 
De eerste uitspraken over het niet-nakomen van de 
aanzegverplichting zijn er al. 
 
Aanzegverplichting niet van toepassing bij: 
• contract korter dan 6 mnd; 
• contract waarvan de einddatum niet op een kalenderdatum is 

bepaald (bijv. ter vervanging van zwangere of zieke wn); 
• uitzendcontract; 
• faillissement, surseance of WSNP. 
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Wijzigingen per 1 januari 2015 
schematisch 
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Wijzigingen per 1 juli 2015 

• Ketenregeling 
 
• Scholingsplicht 
 
• Ontslagroute 
 
• Transitievergoeding 
 
• Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst 
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Nieuwe ketenregeling  
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Nieuwe ketenregeling 

Van max. 3 tijdelijke contracten in max. 3 jaar, naar max. 3 tijdelijke 
contracten in max. 2 jaar. 
 
Minimale tussenliggende periode van 3 mnd naar 6 mnd. 
 
Niet van toepassing op: 

 
• jongeren tot 18 die gemiddeld max. 12 uur per week werken, en 
• beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
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Wettelijke scholingsplicht 

Scholing verplicht die noodzakelijk is voor uitoefening functie. 
 
Werknemer moet ook in staat gesteld worden scholing te volgen 
zodat hij kan blijven werken als zijn functie vervalt of hij zijn functie 
niet meer kan vervullen (door bijv. medische klachten).  
 
Werknemer kan niet wegens disfunctioneren worden ontslagen als de 
ongeschiktheid het gevolg is van geen of te weinig scholing. 
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Ontslagroute 

Keuzemogelijkheid tussen kantonrechter en UWV wordt vervangen 
door verplichte route: 
• UWV   bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langer 

dan 2 jaar arbeidsongeschiktheid; 
• Kantonrechter  ontslag om persoonlijke redenen. 

 
Transitievergoeding verplicht ongeacht route. 
 
Vanaf 1 juli hoger beroep en cassatie mogelijkheid. 
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Transitievergoeding 

Transitievergoeding vervangt kantonrechtersformule 

 

Bij dienstverband van 2 jaar of langer wettelijk recht op  

transitievergoeding. Geen verplicht bestedingsdoel. 

 

Hoogte afhankelijk van lengte dienstverband: 

eerste 10 dienstjaren  : 1/6 bruto maandsalaris per 6 mnd 

vanaf 10 dienstjaren   : 1/4 bruto maandsalaris per 6 mnd  

 

Max. € 75.000 of een jaarsalaris indien dat hoger is. 
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Transitievergoeding (overgangsregelingen) 

Tot 2020 
 
• heeft wn van 50 jaar en ouder die 10 jaar of langer in dienst is, over 

elke 6 mnd dienstverband na 50e jaar recht op ½ bruto 
maandsalaris i.p.v. 1/6 bruto maandsalaris. LET OP: kleine 
werkgevers zijn uitgezonderd; 

• mag kleine werkgever (minder dan 25 wn) bij ontslag om 
bedrijfseconomische redenen voor transitievergoeding uitgaan van 
startdatum dienstverband 1 mei 2013. Dit geldt ook voor wn van 50 
jaar en ouder. LET OP: door strenge criteria is deze regeling een 
wassen neus. 
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Transitievergoeding (uitzonderingen) 

Werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen: 
 
• bij beëindiging met wederzijds goedvinden; 
• bij ontslag wn wegens ernstig verwijtbaar handelen/nalaten; 
• als wn bij ontslag jonger is dan 18 en gemiddeld max. 12 uur 

p/week werkte; 
• Bij bereiken AOW-/pensioenleeftijd; 
• bij (eenmalig) ontslag ná AOW-/pensioenleeftijd; 
• bij faillissement, surseance en schuldsanering wg; 
• bij gelijkwaardige voorziening in cao (wn wel schriftelijk keuze 

geven). 
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Transitievergoeding  
(wetsvoorstel overgangsrecht) 

Voor tijdelijke werknemers tellen voor het arbeidsverleden alleen de 
tijdelijke contracten vanaf 1 juli 2012 mee met een onderbreking 
korter dan 6 mnd. 
 
Tijdelijke contracten van vóór 1 juli 2012 tellen alleen mee met een 
onderbreking korter dan 3 mnd. 
 
Transitievergoeding hoeft niet direct betaald te worden, als wg de wn 
de garantie biedt dat hij binnen 6 mnd weer aan de slag kan. LET OP: 
dit is alleen uitstel van betaling. 
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Transitievergoeding (verrekening kosten) 

De volgende kosten mogen verrekend worden met de 
transitievergoeding: 
• Kosten om wn bij (dreigend) ontslag van-werk-naar-werk te helpen 

(bijv. kosten voor scholing, outplacement of langere opzegtermijn, 
mits wn is vrijgesteld van werk). Dit zijn ‘transitiekosten’; 

• Tijdens dienstverband gemaakte kosten gericht op bredere 
inzetbaarheid van wn op arbeidsmarkt (bijv. kosten voor een niet-
werkgerelateerde (talen)cursus, cursus persoonlijke ontwikkeling 
en managementcursus, tenzij wn functie is gaan uitoefenen 
waarvoor managementcursus bedoeld was).  

     Dit zijn ‘inzetbaarheidskosten’. 
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Bedenktijd 

Beëindiging met wederzijds goedvinden blijft mogelijk, maar wn heeft 
bedenktijd van: 
 
• 2 weken als dit is opgenomen in de vso; 
 
• 3 weken als dit niet is opgenomen in de vso. 
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Tips 

1. 7-8-8 maanden of 52-51 weken. 
2. Toch concurrentiebeding maar geen zwaarwegende bedrijfs-

/dienstbelangen? Ga dan contract voor onbepaalde tijd aan. 
3. Agendeer de einddata van tijdelijke contracten van 6 mnd en 

langer zodat u 6 weken vooraf een seintje krijgt. Dan kunt u tijdig 
aanzeggen. Of neem aanzegging op in het contract. 

4. Wilt u nog gebruik maken van huidige ketenregeling, verleng  
contract dan vóór 1 juli 2015. U valt dan wel onder de nieuwe 
regels van de transitievergoeding. 
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Tips (vervolg) 

5. De transitievergoeding van een oproepkracht die ouder is dan 18 
jaar en langer dan 2 jaar in dienst is, wordt berekend op basis van 
zijn loon over de laatste 12 mnd, gedeeld door 12. Maanden 
waarin minder dan 12 uur is gewerkt, kunnen hierbij buiten 
beschouwing gelaten worden. 

6. Inventariseer de cursussen van de afgelopen 5 jaar. De werknemer 
moet wel vooraf schriftelijk akkoord gaan met verrekening en de 
kosten moeten specifiek omschreven worden. 
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