
CONCURRENTIEBEDING
•  Oude regel: concurrentiebeding kan worden overeengekomen, 

ook bij een tijdelijk contract.
•  Nieuwe regel: concurrentiebeding kan slechts in een tijdelijk 

contract worden opgenomen, als werkgever zwaarwichtige 
bedrijfs- of dienstbelangen heeft, die in het beding moeten 
worden gemotiveerd.

•  Het concurrentiebeding en de motivering moeten in het 
contract opgenomen worden.

•  Let op, voldoet het beding niet aan de eisen: nietigheid beding 
of (gedeeltelijke) vernietiging door de werknemer.

• Per 1 januari 2015.

AANZEGVERPLICHTING 
•  Nieuw: werkgever is verplicht om 1 maand voor de einddatum 

van het tijdelijke contract aan werknemer mee te delen of het 
contract wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. 
Doet werkgever dit niet, dan kan werknemer 1 bruto 
maandsalaris vorderen.

•  Let op: deze regel geldt voor bepaalde tijd contracten van 6 
maanden en langer, en niet bij contracten zonder vastgestelde 
einddatum én bij contracten korter dan 6 maanden.

• Per 1 januari 2015.

UITZENDBEDING
•  Oude regel: maximale afwijking loopduur uitzendbeding bij CAO 

onbeperkt.
•  Nieuwe regel: maximale afwijking loopduur uitzendbeding bij 

CAO beperkt tot 78 weken.
• Per 1 januari 2015.

OPROEPOVEREENKOMST
•  Oude regel: bij CAO kan onbeperkt worden afgeweken van het 

loondoorbetalingsbeding voor oproepkrachten na 6 maanden.
•  Nieuwe regel: bij CAO kan nog slechts voor werkzaamheden die 

incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben worden 
afgeweken van het loondoorbetalingsbeding na 6 maanden.

• Per 1 januari 2015.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
•  Oude regel: een ondertekende vaststellingsovereenkomst kan 

slechts op grond van een wilsgebrek worden vernietigd.
•  Nieuwe regel: elke werknemer mag zonder opgave van reden 

binnen 14 dagen zijn of haar instemming herroepen.
• Per 1 juli 2015.

WET WERK EN ZEKERHEID
OP WEG NAAR HET NIEUWE ARBEIDSRECHT!

PROEFTIJD

Overgangsrecht: 
contracten gesloten 
voor 1 januari 2015 
blijven ongewijzigd 

van kracht.

Nieuwe regel 
per 1 januari 2015: 

proeftijd alleen 
mogelijk bij contracten 

langer dan
6 maanden.

Oude regel: proeftijd kan worden overeengekomen, 
ook bij een tijdelijk contract.De regels omtrent het ontslagrecht, tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten en ontslagvergoedingen 

veranderen ingrijpend. Een deel van de bepalingen 

van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is al 

ingegaan op 1 januari 2015, een aantal zal uiterlijk 

1 juli 2015 ingaan. Wat gaat er precies veranderen 

en wat is de impact daarvan op uw organisatie? 

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op 

een rij:

ARBEIDSRECHT
AANSPRAKELIJKHEID 

& VERZEKERINGEN

ONDERNEMINGSRECHT

INTELLECTUELE EIGENDOM 
& ICT

FINANCIERING, ZEKERHEDEN
EN INSOLVENTIE

VASTGOED

BANKING & FINANCE

FAMILIE & ERFRECHT

AANBESTEDINGSRECHT
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Voor meer informatie neem contact op met:
Mark van der Schoor 
+31 73 61 61 100
m.vanderschoor@holla.nl

holla.nl

HOGER BEROEP/CASSATIE
Met ingang van 1 juli 2015 zijn er de volgende beroepsmogelijkheden:

1

2

3

Cassatie 
Hoge Raad

Hoger beroep 
Kantonrechter

UWV 
Toestemming

Cassatie 
Hoge Raad

Kantonrechter 
UWV 
Géén toestemming

Cassatie 
Hoge Raad

Hoger Beroep 
Hof

Ontbinding
Kantonrechter

Hoger beroep
Hof

Wat kost een ontslag onder de nieuwe wet? 
Bereken de transitievergoeding via de 

transitievergoeding-tool op onze website: 
holla.nl.

KETENREGELING 
•  Oude regel 3x3x3: maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 

3 jaar. Contracten gesloten binnen 3 maanden na afloop van 
het vorige contract tellen mee in de keten.

•  Nieuwe regel 3x2x6: maximaal 3 tijdelijke contracten in 
maximaal 2 jaar. Afwijking bij CAO onder voorwaarden mogelijk. 
Contracten gesloten binnen 6 maanden na afloop van het 
vorige contract tellen mee in de keten. 

•  De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden 
gezien, wordt verlengd van 3 naar 6 maanden. Geen afwijking 
mogelijk bij CAO.

• Per 1 juli 2015.

SCHOLINGSVERPLICHTING
•  Nieuw: werkgever is verplicht om werknemers tijdens 

dienstverband scholing aan te bieden.
• Invulling van goed werkgever- en werknemerschap.
• Per 1 juli 2015.

ONTSLAGROUTES
•  Oude regel: een werkgever heeft de keuze om de 

arbeidsovereenkomst te laten ontbinden bij de kantonrechter  
of om een ontslagvergunning bij het UWV te verzoeken.

•  Nieuwe regel: geen mogelijkheid afwijking voorgeschreven 
ontslagroutes. De route is afhankelijk van de reden voor 
beëindiging:

  UWV:
 − bedrijfseconomisch ontslag; en
 − langdurige arbeidsongeschiktheid.
  Kantonrechter:
 − ontslagreden in persoon van de werknemer gelegen;
 − hoger beroep van UWV procedure; en
 −  arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds 

opzegbeding.

  Sectorcommissie (ingesteld bij CAO). 
  Wederzijds goedvinden.
• Per 1 juli 2015.

TRANSITIEVERGOEDING
De transitievergoeding vervangt de huidige kantonrechtersformule:
•  Werknemers met een dienstverband van minimaal twee jaar (ook 

tijdelijke contracten) hebben recht op een transitievergoeding bij 
een onvrijwillig einde van het dienstverband.

• Uitzonderingen:
−  de werknemer jonger dan 18 jaar met een arbeidsduur van 

maximaal 12 uur per week;
− de werknemer die de AOW/pensioenleeftijd heeft bereikt, en;
−  de werknemer die is ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten.
•  Aanvullende billijke vergoeding als de werkgever ernstig 

verwijtbaar heeft gehandeld: het “muizengaatje”.
•  Per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris, vanaf het 10e 

dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
•  Overgangsregeling tot 1/1/2020 voor werknemers van 50 jaar 

en ouder en 10 jaar of langer in dienst: 1 maandsalaris per 
dienstjaar. Overbruggingsregeling voor kleine MKB werkgevers 
(tot gemiddeld 25 medewerkers) met slechte financiële situatie.

•  De transitievergoeding is maximaal € 75.000 bruto of één 
jaarsalaris bij een salaris hoger dan € 75.000.

• Per 1 juli 2015.


