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Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. 

De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande ontslagrecht en de regelgeving omtrent 

flexibel personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is wordt in twee fasen ingevoerd. De 

eerste wijzigingen gaan in op 1 januari 2015 gevolgd door wijzigingen inzake het ontslagrecht 

met ingang van 1 juli 2015. 

De wijzigingen zal ik in het onderstaande doornemen en voorzien van een toelichting. 

 

I. Wijzigingen per 1 januari 2015: 

De per 1 januari 2015 in te voeren wijzigingen zien met name op de flexibele arbeid. 

1. Concurrentiebeding in tijdelijke contracten 

In principe mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten. Afwijking van deze hoofdregel is alleen toegestaan als een 

werkgever gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst aangeeft op grond van welke bedrijfs- of 

dienstbelangen een concurrentiebeding toch is vereist. De werkgever moet dus een concrete 

afweging maken of hij een concurrentiebeding wenst op te nemen. Zonder motivering is het 

beding nietig. Is de werknemer het niet eens met de motivering, kan hij dit aan de rechter 

voorleggen die het beding vervolgens kan vernietigen. 

2. Proeftijd  

Ten aanzien van tijdelijke contracten met de maximale duur van zes maanden is het niet 

mogelijk om een proeftijd op te nemen. Nu is het nog zo dat een proeftijd ongeacht de duur 

van de arbeidsovereenkomst overeengekomen kan worden. Voor contracten die met ingang 

van 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd dan wel voor een langere duur dan zes maanden 

worden gesloten, mag wel een proeftijd worden afgesproken. 

3. Aanzegtermijn 

 Uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  van rechtswege 

eindigt, wordt de werkgever verplicht de werknemer schriftelijk te informeren over de vraag of 

de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Dit betreft de zogenoemde 

aanzegverplichting. Ook moet de werkgever de werknemer informeren over de voorwaarden 

waaronder de voortzetting eventueel zal plaatsvinden. Deze aanzegverplichting geldt voor 

tijdelijke contracten van zes maanden of langer. 

Komt de werkgever de aanzegverplichting niet na, dan is hij een vergoeding aan de werknemer 

verschuldigd van één bruto maandsalaris. Komt de werkgever zijn aanzegverplichting niet-

tijdig na dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. 



De aanzegverplichting is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die eindigen binnen 

één maand na inwerkingtreding, dat wil zeggen 1 januari 2015. Bij contracten die eindigen op 

of na 1 februari 2015 geldt dus wel de aanzegplicht van één maand en deze moeten dus voor 

1 januari a.s. worden aangezegd. 

4. Oproepovereenkomst 

Tot nu toe is het zo dat een werknemer zijn recht op loon behoudt ook al verricht hij geen 

arbeid als de oorzaak voor het niet werken in redelijkheid voor de werkgever behoort te komen. 

Van deze loondoorbetalingsverplichting kan voor maximaal zes maanden ten nadele van de 

werknemer in een arbeidsovereenkomst worden afgeweken. 

Op grond van de nieuwe wetgeving geldt dat een werkgever het loon verplicht moet 

doorbetalen als een werknemer de overeengekomen arbeid niet of slechts gedeeltelijk heeft 

verricht, tenzij dat niet of gedeeltelijk niet werken in redelijkheid voor rekening van de 

werknemer behoort te komen. Hiermee wordt feitelijk afgeweken van de hoofdregel dat een 

werknemer geen recht heeft op loon als hij de bedongen arbeid niet heeft verricht.  

De mogelijkheid om gedurende zes maanden af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting 

blijft bestaan. Is de werknemer langer dan zes maanden in dienst, dan is afwijking op basis 

van de nieuwe wet alleen nog bij CAO mogelijk als de werkzaamheden incidenteel van aard 

zijn en geen vaste omvang kennen. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige 

wetgeving. Voor oproepkrachten die dus min of vast werk uitvoeren, is een afwijking van de 

loondoorbetalingsverplichting langer dan zes maanden niet meer mogelijk. 

5. Uitzendovereenkomst 

 Op grond van de huidige wetgeving eindigt een uitzendovereenkomst van rechtswege na 26 

weken wanneer een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst is opgenomen. Op grond van 

het uitzendbeding laat het inlenende bedrijf aan het uitzendbureau weten dat hij geen gebruik 

meer wenst te maken van de uitzendkracht. Heeft een uitzendkracht echter langer dan 26 

weken arbeid voor de inlener verricht, dan vervalt dit uitzendbeding. Tevens is na 26 weken 

artikel 7:668a BW van toepassing op de uitzendovereenkomst wat betekent dat, indien drie 

tijdelijke uitzend- /arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd of de duur van 3 jaren 

hebben overschreden, dit recht geeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 Van deze 26-wekentermijn kan tot nu toe echter onbeperkt bij CAO ten nadele van de 

werknemer worden afgeweken met als gevolg een langdurige onzekerheid over het inkomen. 

In de nieuwe wet wordt deze onbeperkte afwijkingsmogelijkheid van de 26-wekentermijn 

beperkt tot maximaal 78 weken. Het uitzendbeding is dan dus maximaal 78 weken geldig. Na 

78 weken heeft de uitzendkracht recht op een tijdelijk contract en is dus ook de ketenregeling 

van artikel 7:668a BW van toepassing.  

  



 

II. Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015: 
 

6. Verplichte ontslagroutes 

 

Tot nu kan een werkgever kiezen of het ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden 

of persoonlijke redenen via het UWV verloopt of via de kantonrechter. Er bestaat keuzevrijheid 

tussen de verschillende routes waarbij de keuze vaak wordt bepaald door de hoogte van een 

eventueel te betalen ontbindingsvergoeding.  

Vanaf 1 juli 2015 bestaat er geen keuzemogelijkheid meer tussen de verschillende 

ontslagroutes. De ontslaggrond wordt bepalend voor de ontslagroute. Het van 1945 daterende 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen komt met ingang van 1 juli 2015 te vervallen.  

 

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet 

verlopen via een procedure bij UWV-werkbedrijf. Ontslag om andere redenen zoals 

disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of verwijtbaar handelen moet via de 

ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te verlopen. Bij meerdere gronden voor ontslag kan 

de werkgever wel zelf bepalen of hij de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter volgt. 

 

7. Hoger beroep en cassatie 

 

In het huidige recht is het niet mogelijk om tegen een ontbindingsbeschikking van de 

kantonrechter in hoger beroep te gaan. In de nieuwe wetgeving is het voor een werkgever 

mogelijk tegen een afwijzend ontbindingsverzoek in hoger beroep en cassatie te gaan. Ook 

een werknemer kan tegen een toewijzend ontbindingsverzoek in beroep en cassatie gaan en 

herstel van de dienstbetrekking of een billijke vergoeding vorderen. 

 

Instellen van hoger beroep of cassatie heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als de 

kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, de beschikking ondanks het beroep 

toch ten uitvoer kan worden gelegd 

 

8. Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst 

 

Instemming met een voorgenomen ontslag, het ontslag met wederzijds goedvinden (eventueel 

vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst) blijft uiteraard mogelijk. Nieuw is echter dat een 

werknemer op de beëindigingsovereenkomst kan terugkomen binnen twee weken na 

ondertekening. De werknemer kan dit doen zonder opgave van redenen. De werkgever moet 

een werknemer binnen twee werkdagen na ondertekening schriftelijk op deze bedenktijd  

wijzen. Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan bedraagt de bedenktijd drie weken.  

 

Voor een werkgever ontstaat dus een onzekere periode van twee à drie weken over de vraag 

of een rechtsgeldige beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Als een werknemer 

binnen zes maanden nadat hij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, opnieuw 

schriftelijk instemt met de beëindigingsovereenkomst, heeft de werknemer niet opnieuw een 

bedenktijd van veertien dagen. 

 

 

 

 



9.       Transitievergoeding in plaats van de kantonrechtersformule: 

 

 De kantonrechtersformule, die momenteel wordt gehanteerd om de hoogte van een 

ontbindingsvergoeding te bepalen, vervalt met ingang van 1 juli 2015. Nu is het nog zo dat 

alleen via de kantonrechter aanspraak op deze kantonrechtersformule kan worden gemaakt. 

De ontslagroute via het UWV levert geen aanspraak op een vergoeding op omdat het UWV 

zich daar niet over uitspreekt.  

 

Dit uitgangspunt komt te verdwijnen door de introductie van een transitievergoeding. Iedere 

werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar komt in aanmerking voor een door 

de werkgever te betalen transitievergoeding. De transitievergoeding heeft niet alleen tot doel 

de gevolgen van het ontslag te compenseren maar moet de werknemer tevens in staat  stellen 

makkelijker ‘van werk naar werk’ te gaan. 

 

 De maximale transitievergoeding bedraagt € 75.000,-- bruto of als de werknemer meer dan dit 

bedrag verdient, maximaal één bruto jaarsalaris. De transitievergoeding zal als volgt worden 

berekend: 

Per gewerkt dienstjaar bedraagt deze 1/3 van het maandsalaris over de eerst tien gewerkte 

dienstjaren. Vanaf het tiende dienstjaar bedraagt de vergoeding een half maandsalaris per 

gewerkt dienstjaar.  

De nieuwe wet biedt de mogelijkheid aan een rechter om, naast een transitievergoeding, een 

extra vergoeding toe te kennen als de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt van 

het gegeven ontslag. Het zogenoemde ‘muizengaatje’ geeft rechters dus de mogelijkheid om 

nog een aanvullende ‘billijke’ vergoeding toe te kennen. 

De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten (bijvoorbeeld 

diefstal of verduistering). Ook bestaat er geen recht als de beëindiging plaatsvindt in verband 

met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of als er sprake is van een minderjarige die 

hoogstens gemiddeld twaalf uur per week heeft gewerkt. In geval van faillissement of 

schuldsanering van de werkgever bestaat er evenmin recht op een vergoeding.  

Tot 1 januari 2020 geldt voor oudere werknemers vanaf 50 jaar een afwijkende 

berekeningswijze van de transitievergoeding. Ook voor kleinere werkgevers, met minder dan 

25 werknemers in dienst, kan van de berekeningswijze van de transitievergoeding worden 

afgeweken als de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens bedrijfseconomische redenen 

als gevolg van een slechte financiële situatie van de werkgever.  

10. Verkorting ketenbepaling 

 Vanaf 1 juli 2015 wordt de ketenregeling van artikel 7:668a BW als volgt gewijzigd:  

Op grond van de nieuwe ketenregeling krijgt de werknemer een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd als hij binnen twee jaar drie tijdelijke arbeidscontracten heeft gehad. Als de 

tussenpoos tussen de drie contracten meer dan zes maanden heeft geduurd, begint de 

ketenbepaling opnieuw te lopen.  

Op grond van het huidige recht heeft een werknemer aanspraak op een contract voor 

onbepaalde tijd als hij meer dan drie tijdelijke contracten heeft gehad en deze contracten elkaar 



opvolgen met tussenpozen van niet meer dan drie maanden. Of wanneer de totale duur van 

de tijdelijke contracten meer dan 3 jaar bedraagt. 

Alleen bij CAO kan nog van de periode van 2 jaren worden afgeweken. De periode mag dan 

maximaal 4 jaren bedragen en het aantal van 3 tijdelijke contracten mag maximaal 6 bedragen. 

Het moet dan gaan om uitzendovereenkomsten of als de aard van de bedrijfssector een 

afwijking van de ketenregeling vereist. Van de onderbrekingsperiode van 6 maanden kan niet 

bij CAO worden afgeweken.  

11. Maximale duur WW-uitkering verkort 

 Met ingang van 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering gedurende drie 

jaar teruggebracht van 38 maanden tot maximaal 24 maanden. Vanaf 1 juli 2015 moet de 

werknemer na zes maanden van werkloosheid alle arbeid als zijnde passend aanvaarden. Nu 

is deze periode nog 12 maanden. 

 

Mocht u naar aanleiding van de ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht vragen hebben of 

behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan kunt u uiteraard contact met ons kantoor 

opnemen. 
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