
Specialisten in het arbeidsrecht: Sterc arbeidsrecht advocaten 
 

  
 
 

 
 

Werk en Zekerheid 
  

 De Wet Werk en Zekerheid is een feit. Op 10 juni 2014 is de Eerste Kamer met 
het wetsvoorstel akkoord gegaan. Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid voor 
uw organisatie? Sterc arbeidsrecht advocaten zet enkele belangrijke wijzigingen 
op een rij. 
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 Concurrentiebeding 

 
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ongeacht de duur daarvan) kan 
geen geldig concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij uit het beding 
blijkt dat het opnemen van een concurrentiebeding noodzakelijk is wegens 
zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wat daaronder wordt verstaan zal zich 
moeten gaan uitkristalliseren. 
 
Voor arbeidsovereenkomsten aangegaan vóór 1 januari 2015 blijft het huidige 
recht gelden. Onder ‘aangaan’ wordt verstaan het overeenkomen van de 
arbeidsovereenkomst. De indiensttredingsdatum kan dus ná 1 januari 2015 liggen.  
 
Praktische tips 
 Ga na of een concurrentiebeding strikt noodzakelijk is. 
 Als het aangaan van een concurrentiebeding zwaar weegt, toets dan of het 

aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot de 
mogelijkheden behoort. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal het beding 
zodanig moeten worden geformuleerd dat daaruit volgt dat het beding 
noodzakelijk is voor uw onderneming. 

 De toets, of het noodzakelijk is, wordt aangelegd op het moment dat het beding 
wordt ingeroepen, dus bij het einde van de arbeidsovereenkomst. 

http://www.sterc-advocaten.nl
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 Aanzegplicht 

 
Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden 
of langer, zult u werknemers uiterlijk een maand voordat hun 
arbeidsovereenkomst afloopt, schriftelijk moeten laten weten wat u van plan bent: 
wordt de arbeidsovereenkomst verlengd of laat u hem aflopen? En als de 
overeenkomst wordt verlengd, tegen welke arbeidsvoorwaarden? Als u niet 
aanzegt, dan bent u een boete verschuldigd ter hoogte van een maand loon. Als u 
wél maar niet tijdig aanzegt, dan bent u een pro rata gedeelte van de boete 
verschuldigd. 
 
Als niet aan deze verplichting is voldaan, moet de werknemer binnen drie 
maanden na de dag waarop de aanzegverplichting is ontstaan, een beroep doen 
op het niet nakomen van de aanzegplicht. 
 
De aanzegplicht wordt van toepassing op arbeidsovereenkomsten die eindigen ná 
1 februari 2015. 
 
Praktische tips 
 Zeker in grote organisaties is het verstandig om de aanzegplicht te 

automatiseren. De wetgever houdt er rekening mee dat dit gebeurt en heeft 
gesproken over een ‘standaard e-mail’.  

 De wet verplicht u uiterlijk een maand voor het aflopen van de 
arbeidsovereenkomst aan te zeggen. Het lijkt daarom toegestaan om op 
voorhand een bericht te laten uitgaan met de mededeling dat de 
arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Mocht u alsnog willen verlengen, dan 
kan u dat aan de werknemer voorhouden. Wij kunnen ons overigens voorstellen 
dat naarmate de aanzegging in tijd dichter bij de datum van indiensttreding ligt 
dan bij de ontslagdatum, sprake kan zijn van misbruik van recht. 
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 Proeftijd 

 
In een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter kan geen proeftijd worden 
overeengekomen. Hiervan kan bij CAO niet worden afgeweken.  
 
Praktische tip 
 Overweeg een arbeidsovereenkomst voor de duur van ten minste zes maanden 

en één dag als u niettemin hecht aan een proeftijd bij een kortdurende 
arbeidsovereenkomst. 
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 Recht op loon 

 
De mogelijkheid om bij CAO overeen te komen dat geen loon is verschuldigd als 
niet wordt gewerkt (met als één van de bekendste uitzonderingen het loon tijdens 
ziekte) wordt aan banden gelegd. Volgens het nieuwe recht is een dergelijke CAO 
bepaling alleen geldig als de aan de functie verbonden werkzaamheden 
incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Hierdoor komt het niet 
kunnen werken door een oorzaak die niet aan de werknemer is toe te rekenen, 
eerder voor (rekening en) risico van de werkgever. Deze regel zal met name van 
invloed zijn op de loonaanspraak van de oproepkracht. 
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 Ketenregeling 

 
Werknemers met meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen vanaf 1 juli 
2015 niet na drie jaar, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. 
Daarnaast wordt de tussenpoos waarbinnen arbeidsovereenkomsten als 
opeenvolgend worden gezien, verlengd van drie naar zes maanden. 
 
De mogelijkheid om bij CAO af te wijken blijft bestaan maar wordt beperkt. 
 
Praktische tip 
 In de praktijk wordt al gesproken over het nieuwe “jaarcontract” van 8 maanden. 

U kunt dan driemaal een dergelijk tijdelijk contract aanbieden zonder de grens 
van 24 maanden te overschrijden. Let wel: werknemers die minstens 24 
maanden in dienst zijn hebben recht op een transitievergoeding (zie hieronder). 
Wilt u dat vermijden, dan is het raadzaam om onder de 24 maanden te blijven. 
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 Ontslag 

 
Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid gaat voortaan via UWV. Ontslag om andere redenen gaat 
via de kantonrechter. De route van een ontslag met wederzijds goedvinden blijft in 
het nieuwe ontslagrecht gehandhaafd. 
 
Wij verwachten dat de voornaamste wijziging (naast de verplichte route) is dat 
werkgevers een gegronde reden voor ontslag moeten hebben. Ontbreekt die 
reden, dan zal het UWV c.q. de rechter het ontslagverzoek afwijzen. Dit zal zijn 
weerslag krijgen in onderhandelingen met werknemers. Zij zullen immers 
inschatten wat het alternatief is als een beëindigingsvoorstel van de hand wordt 
gewezen. 
 
De werknemer krijgt meer mogelijkheden om een beslissing over de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst aan te vechten. De mogelijkheid van hoger beroep 
en cassatie doen in het nieuwe ontslagrecht hun intrede. 
 
Verder geldt voor de werknemer het herroepingsrecht: als partijen met wederzijds 
goedvinden uit elkaar gaan (de vaststellingsovereenkomst), dan kan de 
werknemer daar gedurende twee weken zonder opgaaf van redenen op terug 
komen. De werkgever moet de werknemer op deze bedenktermijn attenderen. 
Laat de werkgever dat na, dan is de bedenktermijn drie weken. 
 
Transitievergoeding 
 
Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag na een dienstverband van 
minstens twee jaar een transitievergoeding. Ook werknemers die twee jaar of 
langer arbeidsongeschikt zijn, maken voortaan dus aanspraak op de 
transitievergoeding. 
 
De transitievergoeding bedraagt 1/6 maandloon voor elk vol halfjaar dat de 
werknemer in dienst is geweest en ¼ maandloon voor elk vol halfjaar na een 
arbeidsduur van 10 jaar en langer. De transitievergoeding is daarmee grofweg 1/3 
van de huidige kantonrechtersformule. Bovendien wordt het mogelijk om (onder 
nader te bepalen voorwaarden) kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de 
scholing van de werknemer, op de transitievergoeding in mindering te brengen. 
De vergoeding bedraagt maximaal  
€ 75.000 bruto en maximaal een jaarsalaris voor werknemers waarvan het 
jaarsalaris hoger is. 
 
Geen transitievergoeding is verschuldigd: 
 bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;  
 als de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week 

heeft gewerkt;  
 bij een ontslag vanwege of na het bereiken van de AOW- of 

pensioengerechtigde leeftijd. 

Voor kleine bedrijven geldt een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere 
ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan 
vanwege een slechte financiële situatie.  
 
Praktische tip 
 Download de ‘app’ van de vereniging voor arbeidsrecht advocaten op uw 

mobiele telefoon voor het berekenen van vergoedingen (zoek onder ‘VAAN’). 
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 Werkloosheidswet 

 
De maximale duur van een door de overheid betaalde WW-uitkering wordt per 1 
januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. 
Werkgevers en werknemers kunnen in de CAO afspraken maken om de WW-
uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.  
 
Van hen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt (vanaf 1 juli 2015) 
verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als men hiervoor minder 
loon ontvangt dan de hoogte van de WW-uitkering, dan wordt dat bedrag 
aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont. 
 

 

Overig 
 
Bij CAO is het mogelijk om van veel nieuwe bepalingen af te wijken, bijvoorbeeld 
wat betreft het afspiegelingsbeginsel en (zij het beperkt) de ketenregeling. Verder 
kan bij CAO een ontslagadviescommissie in het leven worden geroepen die de 
taak van UWV kan overnemen. Onder Werk en Zekerheid gaat de CAO een nog 
belangrijkere rol spelen. 
 

 

Vragen? 
 
Tot zover de wijzigingen op hoofdlijnen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen 
heeft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Sterc helpt u graag verder. 

  
 Deze nieuwsbrief is alleen van informatieve aard en vormt geen juridisch advies. Enige 

aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald door de beroepsaansprakelijk-
heidsverzekeraar. Ervaart u deze email als ongewenst, klik dan hier. 
 

  

  
 KvK 57870349 / www.sterc-advocaten.nl 
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