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Een overzicht van enkele actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn.

Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer
U kunt als gevolg van een aanscherping van de Wet Arbeid Vreemdelingen vanaf 1 januari
2014 minder gemakkelijk werknemers van buiten de Europese Unie inhuren.
Tewerkstellingsvergunningen worden voortaan nog maar voor één jaar in plaats van drie jaar
toegekend. Bij verlenging van de werkzaamheden moet een nieuwe vergunning worden
aangevraagd.

De wet verplicht u aan de werknemer voor wie u een tewerkstellingsvergunning aanvraagt
een marktconform loon te betalen, met als ondergrens het voltijds minimumloon. Deze
ondergrens geldt ook als de werknemer in deeltijd werkt. Een aanvraag voor een
tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd als u in het verleden bent veroordeeld voor
een arbeidsgerelateerd delict, zoals een overtreding van de Arbeidstijdenwet. Als blijkt dat
werkgevers in een sector te weinig naar Nederlandse werknemers of werknemers van
binnen de EU zoeken, dan kan de minister van SZW voor die sector een vergunningstop
opleggen.

Pas als de werknemer van buiten de EU vijf jaar in Nederland heeft gewerkt, mag hij zonder
vergunning werken. Dat was eerst al na drie jaar.

Aanpak schijnconstructies
In de loop van 2014 komt er een Wet Aanpak Schijnconstructies. Niet alleen de werkgever,
maar ook de opdrachtgever zal aansprakelijk worden voor het betalen van het cao-loon aan
een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of
zouden moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt. Inleners die zaken
doen via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen nu al aansprakelijk worden gesteld voor
het betalen van het minimumloon.

Let op!
Het wordt voor werknemers makkelijker om naar de rechter te stappen als zij minder dan het
cao-loon krijgen uitbetaald. Check altijd of het uitzendbureau waar u zaken mee doet,
gecertificeerd is en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid:
www.normeringarbeid.nl.

De Inspectie SZW gaat bovendien in 2014 het team aan inspecteurs uitbreiden. Naast het
aanpakken van schijnconstructies gaat het ook de sociale partners adviseren en
ondersteunen bij de handhaving van cao’s. Internationale samenwerking bij de aanpak van
schijnconstructies is cruciaal. Met Polen, Roemenië en Bulgarije zijn inmiddels afspraken
gemaakt over het uitwisselen van informatie over werkgevers die bijvoorbeeld via
schijnconstructies werknemers betalen onder het minimumloon.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Op 29 november 2013 is een wetsvoorstel tot wijziging van het ontslagrecht, de WW en de
bescherming van flexwerkers - beter bekend als de Wet werk en zekerheid - naar de Tweede
Kamer gestuurd. Het betreft hier een uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het
Sociaal Akkoord van 11 april 2013. Het wetsvoorstel berust op drie pijlers te weten:
1. Versterking positie flexwerkers (beoogde invoering: 1 juli 2014)
2. Hervorming ontslagrecht (beoogde invoering: 1 juli 2015)
3. Bekorting WW-duur (beoogde invoering gefaseerd vanaf 1 januari 2016).
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Verbetering rechtspositie flexwerkers (beoogde invoering: 1 juli 2014)
Aanpassing ketenregeling
De ketenregeling wordt aangepast van maximaal drie contracten in drie jaar naar maximaal
drie contracten in twee jaar. De tussenliggende periode wordt verlengd van drie naar zes
maanden. Dit betekent dat als een contract afloopt en er binnen zes maanden weer een
nieuw contract tussen dezelfde partijen wordt aangegaan, deze periode en het contract
meetellen in de keten. Cao-partijen kunnen afwijken van het aantal contracten alsmede van
de totale duur met dien verstande dat er maximaal zes contracten zijn toegestaan in een
periode van vier jaar. Bij cao kan niet worden afgeweken van de tussenperiode van zes
maanden. Na afloop van het maximaal aantal toegestane contracten voor bepaalde tijd bent
u verplicht een contract voor onbepaalde tijd aan uw werknemer aan te bieden.

Proeftijd beperkt
Bij een contract van zes maanden of minder is geen proeftijd meer mogelijk.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract beperkt
In een tijdelijk contract mag niet langer een concurrentiebeding worden overeengekomen,
tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen aan de orde zijn. Deze belangen zult u wel duidelijk
moeten motiveren.

Beperking uitzendbeding
In een cao mag het uitzendbeding worden verlengd van 26 weken naar 78 weken. Op dit
moment is er geen limiet aan de verlenging. Een uitzendbeding is een schriftelijke bepaling
die inhoudt dat de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan de inlener op verzoek
van de inlener ten einde kan komen. Dit is vaak bij ziekte het geval. Een uitzendbeding is
alleen mogelijk tijdens het begin van de uitzendovereenkomst. Dit betekent dat de NBBU-cao
voor uitzendkrachten, die nu nog de mogelijkheid kent voor een uitzendbeding gedurende in
totaal 130 weken, moet worden aangepast.

Oproepcontracten
De mogelijkheid bij cao af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting als er geen werk is,
wordt beperkt. Wettelijk is geregeld dat u schriftelijk kunt afspreken dat u de eerste 26 weken
geen loon betaalt als er geen werk is. Deze periode kan nu nog in een cao onbeperkt worden
opgerekt. Verder komt er een verbod op het gebruik van nulurencontracten in de zorg.

Aanzegtermijn
U dient bij een tijdelijk contract van minimaal zes maanden uw werknemer uiterlijk een
maand voor het aflopen van het contract schriftelijk te laten weten of u het contract gaat
voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Laat u dit na, dan bent u aan uw werknemer
een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over een maand. Komt u deze verplichting
niet tijdig na dan bent u een vergoeding naar rato verschuldigd. U bent geen vergoeding
verschuldigd wanneer u in ernstige financiële problemen zoals een faillissement of
surseance van betaling verkeert. Laat u niets weten en blijft uw werknemer doorwerken, dan
wordt de arbeidsovereenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden, maar voor een
maximale periode van één jaar, te worden voortgezet.

De aanzegtermijn geldt niet bij contracten voor bepaalde tijd waaraan geen kalenderdatum is
gekoppeld. Denk hierbij aan een contract voor de duur van een project.

Payrolling
De bijzondere ontslagregels die gelden bij payrolling, waardoor werknemers die zijn
ingeleend makkelijker ontslagen kunnen worden, komen te vervallen. Dit betekent dat
payrollkrachten straks niet meer zo gemakkelijk ontslagen kunnen worden.
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Uitzondering voor jonge werknemers
Voor werknemers tot 18 jaar met een klein dienstverband (12 uur of minder) zijn de
ketenregeling en de nog te bespreken transitievergoeding niet van toepassing. Ook tellen
deze dienstverbanden niet mee bij de toepassing van de ketenregeling of bij de berekening
van de transitievergoeding na de leeftijd van 18 jaar.

Overgangsrecht
De nieuwe ketenbepaling geldt pas wanneer er op of na 1 juli 2014 een (opvolgende)
arbeidsovereenkomst wordt gesloten uiterlijk zes maanden na de daaraan voorafgaande
arbeidsovereenkomst.

Het nieuwe recht geldt ook voor de tussenpoos die voorafgaat aan de arbeidsovereenkomst
die na 1 juli 2014 is gesloten. De keten is dan dus pas doorbroken als de tussenpoos die ligt
tussen een op of na 1 juli 2014 aangegane arbeidsovereenkomst en de
arbeidsovereenkomst die daaraan voorafging, langer is dan zes maanden!

Dit is slechts anders als er een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst die
doorloopt na 1 juli 2014. Het nieuwe recht geldt dan pas vanaf het moment dat de cao
afloopt, maar uiterlijk 1,5 jaar na 1 juli 2014.

De nieuwe aanzegtermijn geldt ook nog niet voor arbeidsovereenkomsten die binnen een
maand na 1 juli 2014 eindigen.

Tip
Het is raadzaam u op de hoogte te stellen van de wijziging van de positie van flexwerkers,
omdat deze wijziging al beoogd is voor het tweede halfjaar van 2014. U zult uw contracten
hier immers op moeten aanpassen.

Hervorming ontslagrecht (beoogde invoering: 1 juli 2015)
Preventieve toets blijft: voorgeschreven route
De preventieve toetsing blijft. U bent echter verplicht als de werknemer niet uit eigen
beweging akkoord gaat met het ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden), de
ontslagroute te volgen die de wet voorschrijft:

 Via het UWV als het gaat om een bedrijfseconomisch ontslag en een ontslag wegens
langdurige ziekte.

 Via de kantonrechter bij ontslagen om persoonlijke redenen.

Dit zal worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen 1945 zal verdwijnen.

Er komt veel ruimte voor cao-partijen om afwijkende afspraken te maken. Zo kan in een cao
worden afgesproken dat een sectorcommissie wordt ingesteld die de ontslagtoetsing voor
haar rekening neemt. Ook mag bij cao van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken als
een commissie wordt ingesteld die voorgenomen ontslagen om bedrijfseconomische
redenen toetst. Bij het afspiegelingsbeginsel wordt bij onderling uitwisselbare functies per
leeftijdscategorie bepaald welke werknemer als laatste in dienst is gekomen en dus voor
ontslag moet worden voorgedragen.

Wijst het UWV de ontslagaanvraag af, dan kunt u de kantonrechter om ontbinding van de
arbeidsovereenkomst verzoeken. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV.
Deze criteria zijn in de wet terug te vinden.

Wijst het UWV de ontslagaanvraag toe, dan kan de werknemer naar de kantonrechter
stappen om herstel van het dienstverband te verzoeken.
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Nieuw is dat er van de beschikking van de kantonrechter hoger beroep bij het gerechtshof en
cassatie bij de Hoge Raad mogelijk is.

Aftrek proceduretijd
De proceduretijd bij het UWV, dat wil zeggen de tijd die het UWV dan wel de bij cao
ingestelde commissie nodig heeft om een ontslagtoetsing te doen, mag met de opzegtermijn
worden verrekend, mits er minimaal één maand opzegtermijn overblijft. Deze proceduretijd
zal in de ontslagbeschikking worden opgenomen. De kantonrechter ontbindt, rekening
houdend met de opzegtermijn minus de proceduretijd. Ook hier geldt dat er minimaal één
maand moet overblijven. Voor het overige blijven de nu geldende wettelijke opzegtermijnen
gehandhaafd.

Wettelijk geregelde transitievergoeding
Bij een dienstverband van in totaal 2 jaar of langer (tijdelijke en vaste contracten), betaalt u
bij ontslag dan wel bij het niet verlengen van het contract aan uw werknemer een
transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 jaar en ½
maandsalaris per dienstjaar na het 10e jaar. Er geldt een maximum van € 75.000, of een
jaarsalaris als dat jaarsalaris hoger is dan die € 75.000. Voor oudere werknemers geldt tot
2020 overgangsrecht; 50+ers met 10 dienstjaren krijgen één maand per dienstjaar boven de
leeftijd van 50 (voor mkb-bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt dit niet). Verkeert u
in ernstige financiële problemen, dan geldt op grond van de hardheidsclausule geen
verplichting tot betaling van de transitievergoeding. Ook is geen transitievergoeding
verschuldigd bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer. Kosten die u gemaakt hebt in
het kader van ontslag en in overleg met de werknemer voor ‘van-werk-naar-werk’-
begeleiding kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. De
transitievergoedingsregeling is voor ¾ dwingend recht. Dit betekent dat cao partijen hiervan
af kunnen wijken.

Billijke vergoeding
Wanneer de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter het gevolg is
van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant, dan kan uw werknemer hiervoor
worden gecompenseerd. De kantonrechter kan namelijk boven op de transitievergoeding
een aanvullende ‘billijke’ vergoeding toekennen.

Bedenktijd bij beëindigingsovereenkomst
Het blijft mogelijk met de werknemer een beëindigingsovereenkomst af te sluiten zonder dat
dit gevolgen heeft voor de WW-uitkering van de werknemer. Wel gaat er vanaf het moment
dat er overeenstemming is bereikt, een wettelijke bedenktijd van twee weken voor de
werknemer gelden. De werknemer kan binnen twee weken schriftelijk op zijn toestemming
terugkomen. U verkeert dus een langere periode in onzekerheid over de vraag of er een
overeenkomst tot stand is gekomen.

Opzeggen bij AOW-leeftijd
U kunt uw werknemer die de AOW-gerechtigde (of hogere of lagere pensioengerechtigde)
leeftijd heeft bereikt, zonder preventieve toets, op die grond opzeggen, tenzij schriftelijk
(individueel of collectief) anders is overeengekomen. Wel dient de arbeidsovereenkomst dan
al voor het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd te zijn aangegaan. Als de
arbeidsovereenkomst is aangegaan na de desbetreffende leeftijd, dan gelden de normale
regels voor ontslag, dus ook de preventieve toets door het UWV of de kantonrechter.

Werkloosheidswet en overige ingrepen
Bekorting duur (beoogde invoering gefaseerd vanaf 1 januari 2016)
De maximale duur van de publiek gefinancierde WW wordt bekort van 38 maanden naar 24
maanden. Dit zal geleidelijk plaatsvinden van 1 januari 2016 tot 1 juli 2019. De opbouw van
de WW wordt één maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en 0,5 maand per
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dienstjaar in de jaren daarna. Tot 2016 opgebouwd arbeidsverleden blijft staan, maar wordt -
indien aan de orde - geleidelijk afgebouwd met een maand per kwartaal tot de nieuwe
maximumduur. De hoogte van de WW blijft loongerelateerd. Sociale partners kunnen op cao-
niveau een aanvulling van 14 maanden WW afspreken. Het werknemersdeel van de WW-
premie wordt vanaf 2016 geleidelijk heringevoerd.

De definitie van passende arbeid wordt aangescherpt per 1 juli 2015, waardoor al na zes in
plaats van twaalf maanden alle arbeid als passend wordt aangemerkt.


