
 

In 2015 en 2016 verandert er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. 

Zo veranderen de regels rondom contracten met bepaalde tijd en hebben 

werknemers eerder recht op een vast contract. Ook het ontslag, de opzegtermijn 

en de ontslagvergoeding worden aangepast. 

Regelingen ingegaan op 1 januari 2015 

Proeftijd 

In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd opnemen, dat geldt ook 

voor een aansluitend contract. Bij een overeenkomst langer dan 6 maanden maar korter dan twee 

jaar mag een proeftijd van één maand worden overeengekomen. Bij overeenkomsten langer dan 

twee jaar en voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van twee maanden worden opgenomen. 

 

Bij cao kan de proeftijd daar waar hij volgens de wet één maand is, worden verlengd naar twee 

maanden. In een contract van maximaal zes maanden kan bij cao geen afwijking worden gemaakt. 

Hierin kan dus nooit een proeftijd worden opgenomen. 

 

Nieuw is dat in de wet is opgenomen dat de proeftijd in een opvolgende arbeidsovereenkomst 

nietig is tenzij de overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de 

werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst.  

 

Ook is opgenomen dat het beding nietig is indien het een opvolgend werkgever betreft. Maar 

niet,  ongeacht of er bij de nieuwe werkgever inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid 
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van de werknemer. Het beding mag dus alleen als er duidelijk andere vaardigheden of 

verantwoordelijkheden van de werknemer worden geëist én indien de nieuwe werkgever niet 

geacht kan worden al inzicht te hebben in die vaardigheden etc.  

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Aanzegging: 

Contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer die automatisch eindigen, moeten 

uiterlijk één maand voordat ze aflopen worden ‘aangezegd’. De werkgever moet schriftelijk aan 

zijn werknemer aangeven of het contract niet of wel wordt verlengd en zo ja, onder welke 

voorwaarden de overeenkomst wordt voortgezet. 

Dit geldt niet indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een bepaald project of tot een 

gebeurtenis waarvan de datum bij het aangaan van het contract niet duidelijk is. Het einde wordt 

dan niet bepaald door een kalenderdatum. De aanzegtermijn geldt ook niet voor opvolgende 

arbeidsovereenkomsten die korter zijn dan zes maanden en ook niet ten aanzien van 

uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding. 

Flexibel personeel/Uitzendkrachten  

Afhankelijk van de uitzendovereenkomst die met een uitzendkracht is aangegaan, kan het zijn dat 

een uitzendkracht uiterlijk na anderhalf jaar (78 weken) aanspraak kan maken op een contract 

voor onbepaalde tijd bij de uitzendorganisatie.  

 

De diverse mogelijkheden, om in de uitzendsector bij cao af te wijken van de termijn van 26 

weken waarin geen loon behoeft te worden doorbetaald, worden beperkt tot maximaal 78 weken 

(loondoorbetaling). Ook betreffende het uitzendbeding en de ketenregeling kan worden 

afgeweken tot maximaal 78 weken. Tot inwerkingtreding van de nieuwe wet mocht bij cao 

onbeperkt van deze regel worden afgeweken. 

Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling 

Vóór 1 januari 2015 hoefden werkgevers het loon van werknemers alleen door te betalen als zij 

niet konden werken door een reden die in redelijkheid voor rekening van de werkgever moest 

komen.  

 

Werkgevers zijn door de Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 januari 2015 in principe altijd verplicht 

om het loon van hun werknemers door te betalen als zij niet hebben gewerkt. Alleen als het niet 
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verrichten van arbeid in redelijkheid valt toe te rekenen aan de werknemer hoeft de werkgever het 

loon niet door te betalen.  

 

Het is nog steeds toegestaan om in de eerste zes maanden van een dienstverband in een 

‘nulurencontract’ af te wijken van de nieuwe regel. Tot inwerkingtreding van de nieuwe wet was er 

de mogelijkheid om bij cao onbeperkt van deze regel af te wijken. Sinds 1 januari 2015 is afwijken 

alleen nog mogelijk voor bepaalde functies, die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang 

hebben.  

 

Bij ministeriële regeling kan de minister van SZW bepalen dat de wettelijke uitzondering geheel of 

gedeeltelijk niet geldt. Met de sociale partners is afgesproken dat een dergelijke ministeriële 

regeling er in elk geval komt voor de zorg. Niet uitgesloten is dat dit ook voor andere branches 

gaat gebeuren.  

 

Overgangsrecht 

Op nulurencontracten en min-maxcontracten die vóór 1 januari 2015 tot stand zijn gekomen is de 

oude wet nog steeds van toepassing. 

 

Ook op regelingen in cao’s die op die datum golden als ook op de op basis daarvan gesloten 

arbeidsovereenkomsten blijft de oude wet van toepassing tot 1 juli 2016 of op de datum waarop 

de cao afloopt als dat eerder is. Mag u afwijken omdat dit in de voor u geldende cao mogelijk is, 

bekijk dan of de cao voor 1 juli 2016 afloopt. 

Concurrentiebeding 

Een concurrentiebeding kan in principe niet meer in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

worden afgesproken. In tijdelijke contracten mag je alleen bij bijzondere omstandigheden een 

concurrentiebeding opnemen.  

 

In de arbeidsovereenkomst moet dan gemotiveerd blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege 

zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, die dan ook moeten worden aangegeven. Deze 

beperking zal ook gelden voor het relatiebeding. 

 

Overgangsrecht 

Op concurrentiebedingen in overeenkomsten die tot stand zijn gekomen vóór 1 januari 2015 blijft 

het oude recht van toepassing. 
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IOW-uitkering  

Deze uitkering blijft tot 2020 bestaan voor werknemers die op de eerste werkloosheidsdag 60 jaar 

of ouder zijn.  

IOAW-uitkering  

Deze uitkering blijft bestaan voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1965, maar wordt 

voor andere werknemers afgeschaft. 

Regelingen die ingaan vanaf 1 juli 2015  

Ketenregeling  

Aanpassing van de ketenregeling betekent dat tijdelijke werknemers eerder een vast contract 

moeten krijgen. Drie contracten voor bepaalde tijd zijn nog steeds toegestaan, maar de totale 

periode waarin dat mag gebeuren wordt maximaal twee jaar. Als de werknemer meer dan twee 

jaar in dienst blijft na één of meer contracten voor bepaalde tijd, betekent dit dat hij voor 

onbepaalde tijd in dienst is. Bij cao kan nog wel afgeweken worden van de nieuwe ketenregeling 

indien de aard van het werk het aangaan van meerdere tijdelijke contracten noodzakelijk maakt en 

alleen tot maximaal 6 contracten en een maximale duur van 4 jaar: 

 als het een uitzendovereenkomst is; of 

 als bij cao is bepaald dat de aard van de bedrijfsvoering dit in bepaalde functies vereist. 

 

Daarnaast wijzigt de opvolgingsperiode van een tijdelijke arbeidsovereenkomst: van drie maanden 

naar zes maanden. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. 

 

De ketenregeling geldt ook bij opvolgend werkgeverschap. Er is sprake van opvolgend 

werkgeverschap indien de verschillende werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid 

redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn ongeacht of inzicht bestaat in de 

hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Dit laatste is nieuw. Hiervan kan wel bij cao 

worden afgeweken. 

 

Ook kan bij cao worden afgeweken van de regeling ten aanzien van bestuurders van een 

rechtspersoon. 
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De ketenregeling zal niet van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten die door de minister 

worden aangewezen en die zijn aangegaan omwille van educatie van de werknemer. Denk hierbij 

aan de gecombineerde leerwerkovereenkomsten van BBL-ers. 

 

De ketenregeling is niet van toepassing op werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld 

niet meer werken dan 12 uur per week. De ketenregeling is dus wel van toepassing als de 

werknemer tot zijn 18e verjaardag gemiddeld meer dan 12 uur in de week bij een werkgever heeft 

gewerkt. De dag van indiensttreding geldt normaal gesproken als de eerste dag van de periode 

van 24 maanden waarin arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. 

Als een werknemer tot zijn 18e verjaardag gemiddeld niet meer dan 12 uur per week voor 

dezelfde werkgever heeft gewerkt, begint de periode van 24 maanden pas te lopen vanaf zijn 18e 

verjaardag. 

 

Overigens is de tussenpoos die in acht moet worden genomen tussen een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd die is geëindigd en een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

die met dezelfde werknemer wordt aangegaan ook 6 maanden. Dit is echter niet van toepassing 

indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd op grond van een zodanig beding 

 

Overgangsrecht 

Afwijkingen in cao’s van de oude ketenregeling blijven bestaan tot 1 juli 2016 of eerder als de van 

toepassing zijnde cao op een eerdere datum afloopt. De oude regeling blijft dan van toepassing 

op arbeidsovereenkomsten (voor bepaalde tijd) die met toepassing van de cao zijn gesloten vóór 

1 juli 2016 of, als dat eerder is, voordat de cao afloopt. De nieuwe regeling wordt van toepassing 

zodra de cao afloopt of in ieder geval vanaf 1 juli 2016. Er kan dan dus niet zomaar een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.  

Ontslag  

Beëindigingsovereenkomst 

Een beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) kan nog altijd worden 

gesloten. De werknemer kan ook gewoon instemmen met het door de werkgever gegeven 

ontslag. De werknemer kan echter zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen na 

ondertekening, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet 

plaatsgevonden. Mocht, naast het sluiten van een beëindigingsovereenkomst, door de werkgever 
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een ontslagaanvraag bij het UWV of de kantonrechter zijn ingediend dan kan de werkgever beter 

wachten met het intrekken daarvan tot die 14 dagen zijn verstreken. 

 

Het recht om de beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen te kunnen ontbinden moet worden 

opgenomen in de beëindigingsovereenkomst. Gebeurt dat niet dan is de termijn waarbinnen kan 

worden ontbonden door de werknemer zelfs 3 weken.  

Het recht om en beëindigingsovereenkomst te herroepen heeft de werknemer niet als hij binnen 6 

maanden na het intrekken van de eerste beëindigingsovereenkomst een tweede 

beëindigingsovereenkomst met zijn werkgever sluit. Dit is overigens niet van toepassing op 

bestuurders van rechtspersonen als vennootschapsrechtelijk herstel niet mogelijk is.  

 

De werknemer kan ook binnen 14 dagen terugkomen op zijn beslissing afstand te doen van een 

opzegverbod.  

Ontslagroute  

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan 

via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via 

de kantonrechter. Er is dus geen keuze meer, maar er zijn twee voorgeschreven routes.  

Redelijke grond 

De wet stelt dat de werkgever kan opzeggen indien er daartoe een redelijke grond is. Maar 

bovendien moet herplaatsing van de werknemer, al dan niet met behulp van scholing, binnen het 

bedrijf in een passende functie binnen redelijke termijn niet mogelijk zijn of in de rede liggen 

(bijvoorbeeld als de werknemer ter zake het ontslag een verwijt treft).  

 

Het UWV of de kantonrechter bepalen of er een redelijke grond is. In ieder geval zijn redelijke 

gronden volgens de wet: 

 

1. Vervallen van arbeidsplaatsen door bedrijfsbeëindiging of om bedrijfseconomische redenen 

De noodzaak voor het vervallen van arbeidsplaatsen moet over een periode van 26 weken worden 

bezien. Ook de volgorde waarin de werknemers in aanmerking komen voor ontslag wordt door de 

minister met nadere regelgeving ingevuld. Het afspiegelingsbeginsel zal daarbij blijven gelden.  

 

Nieuw is dat onder bepaalde voorwaarden voor 10% van de werknemers tussen de 25 en 55 jaar 

mag worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel. Het moet dan gaan om werknemers die 



 

DRV Accountants & Adviseurs | Wet werk en zekerheid | 22-12-2015 Pagina 7 van 14 

bovengemiddeld presteren of met bovengemiddelde potentie voor de toekomst. Om hier gebruik 

van te kunnen maken moeten werkgevers al van te voren aan de werknemers duidelijk hebben 

gemaakt dat hun functioneren van invloed is op de vaststelling van de werknemers die ontslagen 

worden. De werknemers moeten de kans hebben gekregen goed te presteren. Dit zal dus 

onderdeel moeten worden van functioneringsgesprekken en moeten in het personeelsdossier 

worden vastgelegd. 

 

Van het afspiegelingsbeginsel kan bij cao worden afgeweken, maar er dient dan wel een 

onafhankelijke commissie te zijn die de bezwaren van de werknemer toetst.  

Er zullen ook aparte regels komen voor arbeidsgehandicapte werknemers die bij ontslag buiten 

beschouwing worden gelaten zodat de werkgever kan (blijven) voldoen aan het percentage 

arbeidsgehandicapten dat hij vanwege de Quotumwet in dienst moet hebben. 

Ook komt er een uitzondering voor werknemers in dienst van payrollbedrijven zodat zij dezelfde 

ontslagbescherming zullen hebben als werknemers die rechtstreeks bij een werkgever in dienst 

zijn.  

 

De wederindiensttredingsvoorwaarde is nu opgenomen in de wet. De werknemer kan daar bij de 

kantonrechter een beroep op doen.  

 

2. Langdurige arbeidsongeschiktheid 

De voorwaarden van vóór 1 juli 2015 blijven ook daarna gelden. De werknemer moet twee jaar 

arbeidsongeschikt zijn, het moet aannemelijk zijn dat de werknemer niet binnen 26 weken zal 

herstellen en dat binnen 26 weken geen passende arbeid mogelijk is, rekening houdende met 

scholing. 

 

3. Veelvuldige arbeidsongeschiktheid 

Er moet dan sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering en de werknemer 

zal binnen 26 weken niet herstellen en binnen 26 weken is geen passende arbeid mogelijk. De 

uitval moet ook niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor de 

arbeidsomstandigheden van de werknemer.  

 

4. Ongeschiktheid voor de functie 

De werkgever moet de werknemer hiervan tijdig in kennis stellen en hem in voldoende mate in de 

gelegenheid stellen zijn functioneren te verbeteren. De werkgever moet ook kunnen aantonen dat 

de ongeschiktheid niet voortvloeit uit het gegeven dat de werkgever de werknemer niet heeft 

voorzien van voldoende scholing of voldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. 
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5. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer 

Het verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer moet zodanig zijn dat van de werkgever in 

redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Hierbij kan 

worden gedacht aan diefstal of het voortdurend niet nakomen van verplichtingen ( de werkgever 

moet de werknemer hier wel op hebben gewezen). 

 

6. Een verstoorde arbeidsverhouding 

Zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te 

laten voortduren. De verstoring moet in beginsel ernstig en duurzaam zijn.  

 

7. Andere omstandigheden die van dien aard zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet 

gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren 

Deze bepaling geldt als een soort vangnet.  

 

Bovenstaande gronden kunnen door de minister aangevuld worden. Ook kan de minister invulling 

geven aan de begrippen “herplaatsing” en “redelijke termijn” voor herplaatsing.  

UWV 

Bij het vervallen van arbeidsplaatsen en langdurige ziekte moet toestemming aan het UWV 

worden gevraagd. Bij cao kan wat betreft de eerste grond worden afgeweken van de wet. De 

toestemming kan dan worden gegeven door een onafhankelijke en onpartijdige commissie. Het 

recht op hoor en wederhoor, vertrouwelijke behandeling van overgelegde gegevens, redelijke 

termijnen voor reacties en redelijke beslistermijnen moeten worden gewaarborgd.  

 

Het buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), waarin nu het ontslag via het UWV wordt 

geregeld, verdwijnt en de regels worden geïntegreerd in het Burgerlijk Wetboek (BW). Wordt van 

het UWV geen toestemming voor ontslag gekregen dan kan alsnog ontbinding bij de 

kantonrechter worden verzocht. De kantonrechter beoordeelt echter volgens dezelfde criteria als 

het UWV. Of de kans op succes dan groot is, is de vraag. Is de werknemer het niet eens met het 

ontslag via het UWV, kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter.  

 

Termijn  

De ontslagaanvragen bij het UWV dienen binnen vier weken te worden afgehandeld tenzij er een 

tweede ronde of een deskundigenoordeel of mondelinge behandeling nodig is. De procedure zal 
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bij ministeriele regeling worden vast gesteld. De toestemming voor ontslag via het UWV is 

vervolgens ook vier weken geldig. Binnen die termijn moet dan worden opgezegd.  

 

Opzegtermijn  

Van de wettelijke opzegtermijn mag de proceduretijd van de UWV-procedure afgetrokken worden. 

Het betreft dan de tijd die is verstreken vanaf het moment waarop het UWV de volledige 

ontslagaanvraag heeft ontvangen en de dag waarop de beslissing van het UWV is gedateerd. Wel 

moet de opzegtermijn minimaal één maand blijven.  

 

Voldoet de werkgever niet aan de juiste opzegtermijn (te kort) dan is hij het loon over het restant 

van die opzegtermijn verschuldigd maar niet minder dan het loon over drie maanden. 

Kantonrechter 

In de overige gevallen kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden.  

De kantonrechter kan ook ontbinden als het UWV zijn toestemming heeft geweigerd op grond 

van een aanvraag betreffende het vervallen van arbeidsplaatsen. Ook kan de kantonrechter 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ontbinden die niet kunnen worden opgezegd (ook bij 

vervallen van arbeidsplaatsen en langdurige arbeidsongeschiktheid). De procedure wordt ingeleid 

met een verzoekschrift. Dit moet worden ingediend binnen twee maanden na het einde van de 

arbeidsovereenkomst. Als het om (de hoogte van) de transitievergoeding gaat binnen drie 

maanden. Het betreft hier vervaltermijnen en kunnen niet meer uitgesteld/doorgeschoven worden. 

 

De kantonrechter is gebonden aan de ontslaggronden in de wet en de opzegverboden hoewel 

uitzonderingen mogelijk zijn als het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de 

omstandigheden waarop de opzegverboden zien of indien ontbinding in het belang van de 

werknemer is.  

 

Als er dus geen redelijke grond, als in de wet voorzien, aanwezig is kan er niet worden opgezegd 

noch worden ontbonden. De kantonrechter kan dus niet overwegen dat het beter is, hoewel er 

geen redelijke grond was om, gezien de situatie toch te ontbinden. 

 

Wordt een werknemer ontslagen zonder toestemming van het UWV, dan kan de werknemer ook 

naar de kantonrechter om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen. Dat 

kan ook als in strijd met een opzegverbod of discriminatieverbod is opgezegd, door de werkgever 

in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde wordt gehandeld en als de uitzendwerkgever de 
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werknemer bij het ontstaan van een vacature binnen 26 weken na ontslag niet voordraagt als 

kandidaat. 

 

De kantonrechter kan ook nadat de werknemer met toestemming van het UWV het ontslag 

beoordelen en eventueel de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen of een 

billijke vergoeding te betalen als herstel niet meer mogelijk is. 

 

Termijn 

De behandeling van het bij de kantonrechter ingediende verzoekschrift moet binnen vier weken 

starten. Dat wil dus niet zeggen dat de ontbinding dan ook is afgehandeld. 

 

“Opzegtermijn” 

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op het tijdstip waarop de 

arbeidsovereenkomst bij opzegging zou zijn geëindigd. Ook bij de kantonrechter wordt de 

proceduretijd verrekend, behalve als de ontbinding een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen 

of nalaten van de werkgever. Is de werknemer ernstig verwijtbaar, dan kan de rechter de 

arbeidsovereenkomst eerder laten eindigen. Op dit moment behoeft de kantonrechter nog 

helemaal geen rekening te houden met opzegtermijnen, hij bepaalt zelf wanneer de overeenkomst 

zal worden ontbonden. 

Rechtsmiddelen 

Indien het UWV toestemming weigert kan de werkgever de kantonrechter vragen de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omgekeerd kan de werknemer de kantonrechter vragen de 

arbeidsovereenkomst te herstellen of een vergoeding toe te kennen. In het laatste geval bepaalt 

de kantonrechter wanneer de arbeidsovereenkomst wordt hersteld en wat de gevolgen zijn.  

 

Tegen de beschikkingen van de kantonrechter zijn hoger beroep en cassatie mogelijk. Dat is nu 

niet het geval. 

 

De werkgever kan ook opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijn, tegen of na de dag 

waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. De opzegging dient te gebeuren voordat de 

werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt met eventueel een datum in de toekomst. Maar er kan 

niet worden opgezegd als de arbeidsovereenkomst na die dag is aangegaan of is voortgezet 

zonder opzegging. 
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Transitievergoeding  

De ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli 2015 in de vorm van een transitievergoeding 

verschuldigd bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst. Bij beëindiging of niet voortzetting 

van een arbeidsovereenkomst van een werknemer die minimaal twee jaar in dienst is, geeft deze 

recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit 

een half maandsalaris per dienstjaar. Daar heeft de werknemer ook recht op als hijzelf weg gaat 

als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.  

 

De transitievergoeding is maximaal € 75.000 (jaarlijks te indexeren), of maximaal een jaarsalaris als 

dat hoger is dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de 

transitievergoeding. Op de transitievergoeding kunnen bepaalde kosten in mindering worden 

gebracht, onder krachtens AMvB (algemene maatregel van bestuur) te bepalen voorwaarden. Het 

gaat om kosten gemaakt met het oog op het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze hebben 

het doel om (de periode van) werkloosheid te voorkomen of te bekorten. Ook kosten die verband 

houden met het bevorderen van brede inzetbaarheid van de werknemer (scholing, outplacement 

of een langere opzegtermijn, etc.) kunnen in mindering komen op de transitievergoeding. 

 

De transitievergoeding dient uitbetaald te worden aan de werknemer.  

 

De kantonrechter kan nog een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, maar 

alleen als de werkgever ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.  

 

Er behoeft geen transitievergoeding te worden betaald als:  

 het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;  

 de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week 

werkzaamheden heeft verricht;  

 de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met het bereiken van de AOW- of 

pensioengerechtigde leeftijd of na die leeftijd;  

 er sprake is van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering van de werkgever. 

 

Overgangsregime  

Tot 1 januari 2020 geldt voor de werknemer die langer dan tien jaar in dienst is en op het 

moment van het ontslag 50 jaar of ouder is, dat hij voor elk gewerkt dienstjaar na zijn 50e recht 

heeft op één maandsalaris, maar dit geldt alleen als het bedrijf 25 of meer werknemers telt. De 

minister kan werkgevers van toepassing van dit overgangsrecht uitsluiten. 
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Voor de kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers komt er een overgangstermijn. Tot  

2020 behoeft het kleine bedrijf een lagere ontslagvergoeding te betalen als personeel gedwongen 

moeten worden ontslagen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. In dat geval mag bij de 

berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgegaan worden van de 

duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013.  

 

Overgangsrecht 

Het oude recht, dus ook het BBA, blijft van toepassing: 

 op een ontslagaanvraag die is gedaan voor de datum van inwerkingtreding van de wet; 

 op een opzegging die is gedaan voor inwerkingtreding van de wet en procedures 

daarover; 

 op een opzegging die is gedaan na inwerkingtreding van de wet als die opzegging is 

gebaseerd op een ontslagaanvraag die is gedaan voor de datum van inwerkingtreding van 

de wet en op lopende procedures over zodanige ontslagaanvragen en opzeggingen; 

 op gedingen aangevangen voor de datum van inwerkingtreding.  

WW  

Verrekening  

Inkomen werd verrekend op basis van het aantal gewerkte uren. Voortaan worden inkomsten uit 

arbeid verrekend op basis van inkomstenverrekening. Dat betekent dat in de eerste maanden 75% 

en daarna 70% van de inkomsten uit arbeid in mindering komt op de WW-uitkering. Is het 

inkomen meer dan 87,5% van het maandloon dan eindigt de uitkering. 

Dit zal ook gaan gelden voor de WW-uitkering na faillissement of bij toepassing van de 

Calamiteitenregeling. 

 

Passend werk  

Het begrip passende arbeid wordt aangescherpt. Mensen die langer dan een half jaar in de WW 

zitten, moeten daarna al het beschikbare werk aanvaarden. Dit zal ook gelden voor de ZW. 

Wanneer iemand vanuit de WW weer een baan krijgt met minder loon dan wordt dat bedrag 

aangevuld vanuit de WW.  
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Regelingen die ingaan vanaf 1 januari 2016 

WW-regeling 

Duur en opbouw 

In de WW wordt niet de hoogte van de uitkering aangepast maar wordt de uitkeringsduur 

beperkt en de opbouw van de maximale uitkeringsduur vertraagd: 

 de maximale uitkeringsduur wordt vanaf 1 januari 2016 tot en met 1 april 2019 stapsgewijs 

(elk kwartaal met een maand) teruggebracht van maximaal drie jaar en twee maanden tot 

maximaal twee jaar. In de CAO kunnen afspraken gemaakt worden waarbij de uitkering na 

die twee jaar kan worden aangevuld tot maximaal 38 maanden; 

 nu geeft elk jaar arbeidsverleden recht op een uitkeringsduur van een maand ( tot 

maximaal 38 maanden). Vanaf 1 januari zal het arbeidsverleden na 10 jaar nog maar recht 

geven op een halve maand uitkeringsduur. 
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Meer informatie en inlichtingen
DRV Bergen op Zoom 

Joulehof 10, 4622 RG Bergen op Zoom  

Postbus 982, 4600 AZ Bergen op Zoom 

Telefoon: 0164 - 241850 

E-mail: bergenopzoom@drv.nl 

 

DRV Breda 

Cosunpark 20, 4814 ND Breda  

Postbus 5678, 4801 EB Breda  

Telefoon: 076 - 5233033  

E-mail: breda@drv.nl 

 

DRV Goes 

Stationspark 51, 4462 DZ Goes 

Postbus 117, 4460 AC Goes 

Telefoon: 0113 - 200900 

E-mail: goes@drv.nl 

 

DRV Hellevoetsluis 

Bruggehoofd 7, 3223 DB Hellevoetsluis 

Postbus 1048, 3220 BA Hellevoetsluis 

Telefoon: 0181-322100 

E-mail: hellevoetsluis@drv.nl 

 

DRV Middelburg 

Park Veldzigt 1, 4336 DR Middelburg 

Postbus 321, 4330 AH Middelburg 

Telefoon: 0118 - 634000 

E-mail: middelburg@drv.nl 

 

DRV Oud-Beijerland 

Beetsstraat 1, 3261 PL Oud-Beijerland 

Postbus 1602, 3260 BC Oud-Beijerland 

Telefoon: 0186 - 642222 

E-mail: oud-beijerland@drv.nl 

DRV Roosendaal 

Emmerblok 30, Oud Gastel 

Postbus 1006, 4700 BA Roosendaal 

Telefoon: 0165 - 573700 

E-mail: roosendaal@drv.nl 

 

DRV Rotterdam 

Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam 

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam 

Telefoon: 010 - 4212020 

E-mail: rotterdam@drv.nl 

 

DRV Sliedrecht 

Trapezium 150, 3364 DL Sliedrecht 

Postbus 5, 3360 AA Sliedrecht 

Telefoon 0184 - 414766 

E-mail: sliedrecht@drv.nl 

 

DRV Terneuzen 

Willem Alexanderlaan 45, 4532 DB Terneuzen 

Postbus 1100, 4530 GC Terneuzen 

Telefoon: 0115 - 645645 

E-mail: terneuzen@drv.nl 

 

DRV Zierikzee 

Karnemelksvaart 2, 4301 GX Zierikzee 

Postbus 38, 4300 AA Zierikzee 

Telefoon 0111 - 417155 

E-mail: zierikzee@drv.nl 


