
Door de invoering van de Wet werk en zekerheid vinden er belangrijke

wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen worden gefaseerd

ingevoerd, een deel van de wet is per 1 januari 2015 in werking getreden. Wij

hebben voor u in een beknopt overzicht de belangrijkste wijzigingen per 1 juli

2015 op een rij gezet.

1. Nieuwe ketenbepaling
De ketenbepaling regelt wanneer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten overgaan in een vaste

arbeidsovereenkomst. U kunt vanaf 1 juli 2015 met een werknemer nog maximaal drie tijdelijke

contracten in twee jaar afsluiten. Daarnaast worden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

gezien als opeenvolgend als zij elkaar met een tussenperiode van minder dan zes maanden

opvolgen.

Tot 1 juli 2015 kon u nog maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar afsluiten en bedroeg de

termijn voor het bepalen van een opeenvolgende arbeidsovereenkomst drie maanden.

Bij cao kan onder zeer strikte voorwaarden worden afgeweken van het aantal contracten en van

de totale duur. Er kan niet bij cao worden afgeweken van de tussenperiode van zes maanden. De

huidige ketenregeling blijft van toepassing op tijdelijke contracten die al lopen op 1 juli 2015.
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2. Nieuwe ontslagregels

Ontslagroute
Vanaf 1 juli 2015 komen er twee vaste ontslagroutes, via het UWV en de kantonrechter.

Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid lopen via het UWV.

Ontslag om andere (persoonlijke) redenen gaat via de kantonrechter.

De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. De proceduretijd bij het UWV kan volledig in

mindering worden gebracht op de (fictieve) opzegtermijn. Wel moet er een maand (fictieve)

opzegtermijn overblijven.

Het blijft mogelijk om als werkgever en werknemer onderling een beëindigingsovereenkomst te

sluiten. Dit kan alleen schriftelijk. Nieuw is dat de werknemer na het ondertekenen van de

overeenkomst een bedenktijd heeft van 14 dagen. De werkgever moet de werknemer hier expliciet

schriftelijk op wijzen. Verzuimt de werkgever dit, dan wordt de bedenktijd verlengd naar drie

weken.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers recht op een transitievergoeding, onder voorwaarde

dat:

zij minstens 24 maanden in dienst zijn geweest, ongeacht of het om een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd gaat;

de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is sprake bij:

opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV;

ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter;

het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor zover de werknemer twee

jaar of langer in dienst is geweest.

Er is geen transitievergoeding verschuldigd als:

Er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer (denk aan diefstal,

verduistering, bedrog, een vertrouwensbreuk).
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Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Partijen

bepalen dan zelf onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt.

Uw medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Uw medewerker onder de 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week bij u

heeft gewerkt.

U failliet bent, u in een situatie van surseance van betaling of in de schuldsanering zit.

Berekening van de transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt over de eerste tien dienstjaren 1/3 van een maandsalaris per

dienstjaar en vanaf de jaren daarna een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding

kent een maximum van € 75.000, - bruto, of een jaarsalaris indien dat hoger is.

De werkgever kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de

vergoeding, dit moet tevens schriftelijk worden vastgelegd. Deze kosten moeten zijn gemaakt met

het oog op bredere inzetbaarheid, bekorting periode van werkeloosheid en in overleg met de

werknemer.

Indien er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kan de rechter

nog een (aanvullende) billijke vergoeding toekennen.

Overgangsrecht

De ‘kantonrechtersformule’ vervalt per 1 juli 2015. De transitievergoeding gaat gelden voor

ontslagprocedures die zijn gestart op of na 1 juli 2015. Ontslagprocedures die zijn gestart vóór 1

juli 2015 worden nog afgewikkeld conform de voor 1 juli 2015 geldende wet- en regelgeving.

Voor medewerkers van 50 jaar of ouder geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2020 wanneer

deze minimaal 10 dienstjaren werkzaam is in een bedrijf met 25 medewerkers of meer. Zij bouwen

vanaf de leeftijd van 50 jaar één maandsalaris per dienstjaar op. Voor kleine mkb-werkgevers

(minder dan 25 werknemers) is er een overgangsregeling die geldt tot 1 januari 2020. Bij ontslag

om bedrijfseconomische redenen en slechte financiële omstandigheden aan de kant van de

werkgever telt de arbeidsperiode vóór 1 mei 2013 niet mee in het berekenen van de hoogte van

de transitievergoeding.

3. Wijzigingen WW per 1 juli 2015
Vanaf 1 juli 2015 wordt na een halfjaar WW-uitkering alle arbeid als passend gezien en wordt de

systematiek van urenverrekening vervangen door inkomensverrekening.
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Passende arbeid
Na een halfjaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dat gebeurde tot 1 juli 2015

pas na een jaar. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag

zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. De maatregel geldt niet voor mensen die

al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.

Inkomensverrekening
Bij urenverrekening wordt de WW-uitkering gekort op basis van het aantal gewerkte uren. Vanaf 1

juli 2015 wordt de WW-uitkering gekort door inkomensverrekening, derhalve op basis van het

verdiende inkomen. Uitkeringsgerechtigden hoeven 30% van het zelf verdiende inkomen niet te

verrekenen. Het loont daardoor eerder om ook een lager betaalde baan te accepteren. De

inkomensverrekening geldt (vooralsnog) niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-

uitkering hebben.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs verlaagd. Dit

gebeurt met één maand per kwartaal, te rekenen vanaf 1 januari 2016.

4. Samenvatting wijzigingen per 1 juli 2015
Vaste arbeidsovereenkomst:

na meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke contracten;

en wanneer u langer dan twee jaar gebruik maakt van elkaar opvolgende tijdelijke

contracten. (Van een opvolgend tijdelijk contract is sprake als de tussenperiode tussen

arbeidsovereenkomst zes maanden of korter is).

Nieuwe regels bij ontslagroutes:

Vaste ontslagroute:

o UWV: bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid.

o Rechter: ontslag om andere (persoonlijke) redenen.

Betalen transitievergoeding verplicht bij ontslag op initiatief werkgever bij overeenkomsten

die langer dan 24 maanden hebben geduurd.

Wijzingen in de WW:

na 6 maanden WW wordt alle arbeid als passend gezien;

bij aanvaarden arbeid wordt de beloning van deze arbeid verrekend met de WW.



DRV Accountants & Adviseurs | WWZ: wijzigingen per 1 juli 2015 | 30-06-2015 Pagina 5 van 5

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


	1. Nieuwe ketenbepaling
	2. Nieuwe ontslagregels
	Ontslagroute
	Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

	3. Wijzigingen WW per 1 juli 2015
	Passende arbeid
	Inkomensverrekening

	4. Samenvatting wijzigingen per 1 juli 2015


