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Wijzigingen in arbeidsrecht per 1 

januari 2015 en 1 juli 2015 

Per 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet Werk 

en Zekerheid in en per 1 juli 2015 komen daar 

nog meer wijzigingen bij. Vooral bij aanname 

en ontslag van personeel gaat er veel 

veranderen. Hieronder vindt je de 

belangrijkste veranderingen.  

Per 1 januari 2015: 

1. Tips voor het aangaan van contracten 
vanaf heden; 

2. Concurrentiebeding niet langer 
toegestaan bij contract bepaalde tijd; 

3. Aanzegtermijn van één maand bij 
contract van bepaalde tijd van zes 
maanden of langer; 

4. Proeftijd bij tijdelijk contract van een half 
jaar verboden; 

5. Doorbetalen oproepkrachten, beperken 
nul-urencontracten. 

 

Per 1 juli 2015: 

6. Ketenbepaling bij vierde 
arbeidsovereenkomst of na twee jaar een 
vast contract: 3 maanden 
uitdiensttreding om opnieuw te beginnen 
wordt verlengd naar 6 maanden; 

7. UWV wordt standaard ontslagroute; 
8. 14 dagen bedenktijd bij ontslag met 

wederzijds goedvinden; 
9. Transitievergoeding in plaats van 

ontslagvergoeding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tips!  voor het aangaan van 
contracten vanaf heden 
Print deze brochure uit, lees deze eens goed 

door en bewaar hem voorlopig! 

Bij vragen, onduidelijkheden of zekerheid 

vooraf, neem contact met ons op! 

Houd vanaf nu met het aangaan van nieuwe 

contracten of het geven van verlengingen van 

bestaande contracten rekening met de in deze 

brochure genoemde termijnen. 

Wij raden op dit moment werkgevers in het 

algemeen aan om vanaf 2015 de volgende 

contracten af te sluiten: 

- het eerste tijdelijke contract wordt 7 
maanden. Er mag dan een proeftijd van 1 
maand worden opgenomen in het 
contract (zie punt 4) 
Natuurlijk kan er ook nog steeds een 
korter eerste tijdelijk worden gegeven, 
maar dan is er geen proeftijd meer 
mogelijk. 
 

- Het tweede of derde tijdelijke contract 
eindigt uiterlijk 23 maanden na 
indiensttreding! Wanneer een 
dienstverband eindigt na 23 maanden 
geldt geen dure transitievergoeding bij 
einde dienstverband. (zie punt 9) 
 

- Bijvoorbeeld eerste contract 7 maanden, 
tweede contract 6 maanden en derde 
contract 10 maanden. (7+6+10 = 23)  
Je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld een 
eerste contract van 7 maanden en 
gevolgd door twee contracten van 8 
maanden. (7+8+8 = 23) 
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2. Nieuw!  Geen concurrentiebeding 
bij tijdelijk contract 

Een concurrentiebeding kan vanaf 1 januari 
2015 in beginsel alleen nog maar worden 
overeengekomen in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd kan vanaf 1 januari 2015 alleen nog een 
concurrentiebeding opgenomen worden als 
uit de bij het concurrentiebeding opgenomen 
schriftelijke motivering van de werkgever 
blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege 
zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. 
De noodzaak van het concurrentiebeding 
vanwege zwaarwegende bedrijfs- of 
dienstbelangen moet niet alleen bestaan op 
het moment van het aangaan van het 
concurrentiebeding, maar ook op het moment 
dat de werkgever zich op het 
concurrentiebeding beroept. 
Een concurrentiebeding met een minderjarige 
werknemer is ongeldig. 
 

 

3. Nieuw! De aanzegtermijn 

Vanaf 1 januari 2015 heb je er als werkgever 
opnieuw een verplichting bij: je moet bij 
tijdelijke arbeidscontracten van een half jaar 
of langer uiterlijk 1 maand voor het einde van 
het contract de werknemer schriftelijk laten 
weten (dit heet ‘aanzeggen’) of het contract 
wel of niet wordt verlengd.  
Bij een contractverlenging moet je als 
werkgever ook uiterlijk 1 maand voor het 
einde van het contract schriftelijk laten weten 
onder welke voorwaarden (aantal uren, 
salaris, werkdagen etc. ) het contract wordt 
verlengd. 
Als je dat niet (of te laat!) doet, dan moet je 
als werkgever een vergoeding betalen aan je 
medewerker van maximaal een maandsalaris! 
Het contract eindigt hoe dan ook, dus ook als 
dit een maand voor de einddatum niet 
schriftelijk is meegedeeld. 
 
Informeert werkgever werknemer over het 
verlengen van de arbeidsovereenkomst, maar 
geeft hij niet aan onder welke voorwaarden hij 
wil voortzetten, dan wordt bij doorwerken 
door werknemer de arbeidsovereenkomst 
geacht op dezelfde voorwaarden te zijn 
verlengd, doch ten hoogste voor één jaar. 

 
Overgangsrecht: bovenstaande geldt met 
ingang van 1 januari 2015 en geldt 
onmiddellijk voor de arbeidsovereenkomst die 
op of na deze datum eindigt. Het nieuwe 
artikel geldt echter niet voor 
arbeidsovereenkomsten die binnen 1 maand 
na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet 
eindigen. 
 
 

4. Nieuw!  Geen proeftijd bij 
kortlopend contract 

Per 1 januari 2015 mag er in tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten van maximaal 6 
maanden geen proeftijd worden opgenomen. 
Bij een contract van bijvoorbeeld zeven 
maanden mag dit dus nog wel. 
Is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor 
een periode langer dan 6 maanden maar 
korter dan 2 jaren, dan bedraagt de proeftijd 
maximaal 1 maand; is sprake van een 
arbeidsovereenkomst aangegaan voor een 
periode langer dan 2 jaren, dan mag de 
proeftijd maximaal 2 maanden bedragen. 
 
Overgangsrecht: bovenstaande treedt in 
werking op 1 januari 2015 en geldt 
onmiddellijk voor de arbeidsovereenkomst die 
op of na deze datum wordt aangegaan. Is 
sprake van een arbeidsovereenkomst 
aangegaan voor 1 januari 2015, dan blijft de 
oude regeling van toepassing. Geldt een CAO 
waarin van de wettelijke duur van de proeftijd 
wordt afgeweken, dan kan deze CAO bepaling 
tot de expiratiedatum van die CAO worden 
toegepast. 
 
 

5. Nieuw!  Doorbetalen 
oproepkrachten, beperken nul-
urencontracten 
Nu geldt nog zo dat je flexwerkers, bij  
onvoldoende werk, de eerste zes maanden 
niet hoeft door te betalen en dat deze periode 
in de cao onbeperkt verlengd kan worden. 
Vanaf 1 januari 2015 mag dat nog alleen bij 
werkzaamheden die incidenteel van aard zijn 
en geen vaste omvang kennen. In de zorg 
worden nul-urencontracten helemaal 
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verboden. 
 

 

6. Nieuw!  De ketenregeling 

Vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever 
maximaal 3 keer een tijdelijk arbeidscontract 
afsluiten met een maximale totale duur van 
24 maanden, terwijl dat nu nog 36 maanden 
is. Aansluitend kan er dan alleen nog een vast 
contract worden aangeboden. De keten van 
tijdelijke arbeidscontracten wordt pas 
doorbroken als er tussen twee contracten een 
periode zit van meer dan 6 maanden. Pas na 
een half jaar start dus een mogelijke nieuwe 
keten van contracten. Nu is dat na 3 maanden 
het geval. 
De ketenregeling geldt niet voor jongeren 
onder 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur 
per week werken. 
Bij een vierde arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd of bij overschrijding van de 
maximumtermijn van 2 jaren, ontstaat een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 
Overgangsrecht: De nieuwe ketenregeling 
gaat gelden voor nieuwe 
arbeidsovereenkomsten, die op of na 1 juli 
2015 worden gesloten. 
 
 

7. Nieuw! UWV wordt standaard 
ontslagroute  
Nu kan een werkgever een ontslag nog laten 
toetsen bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 
kan dat alleen nog bij ontslag op grond van 
disfunctioneren of andere redenen gelegen in 
de persoon van de werknemer. Ontslag op 
grond van bedrijfseconomische verloopt 
standaard via het UWV Werkbedrijf. 
 
 

8. Nieuw! Bedenktijd bij ontslag met 
wederzijds goedvinden 

Het gebeurt regelmatig dat beide partijen 
concluderen dat het beter is om een contract 
te beëindigen. Als werkgever en werknemer 
een arbeidscontract met ‘wederzijds 
goedvinden’ beëindigen dan wordt een 
vaststellingovereenkomst gesloten. Tot zover 
niets nieuws. 
 

Wèl nieuw is de werknemer na 1 juli 2015 
een wettelijke bedenktijd heeft van 14 
dagen. Binnen deze twee weken kan hij of zij 
de beëindigingovereenkomst vernietigen 
door een schriftelijke verklaring. 
Ook nieuw is dat de werkgever in de 
beëindigingovereenkomst, of uiterlijk binnen 2 
werkdagen na ondertekening van de 
beëindigingovereenkomst, de werknemer 
schriftelijk over het bestaan van de  
bedenktijd op de hoogte moet brengen. Als 
dat niet gebeurt dan wordt de bedenktijd 
automatisch verlengd tot 3 weken! 
 
 

9. Nieuw!  De transitievergoeding 

Vanaf 1 juli 2015 kent Nederland de 
‘transitievergoeding’. Iedereen die minimaal 
2 jaar (24 maanden) in dienst is geweest 
heeft daar recht op als het arbeidscontract 
stopt (tenzij de werknemer zelf opzegt). Dit 
geldt dus ook voor tijdelijke contracten die 
volgens afspraak en zonder discussie na twee 
jaar aflopen! De hoogte van de 
transitievergoeding hangt af van het aantal 
dienstjaren bij de werkgever.  
 
Voor de eerste tien dienstjaren is de 
rekenformule 1/6 maandsalaris per 6 
maanden (oftewel 1/3 maandsalaris per 
dienstjaar).  
Voor alle andere (meer) jaren geldt een 
vergoeding van 1/4 maandsalaris per 6 
maanden (oftewel 1/2 maandsalaris per 
dienstjaar).  
De maximale transitievergoeding is € 75.000 
bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is. 
 
Deze regeling geldt ook voor 
oproepcontracten of contracten waarin 
gewerkt wordt met opdrachten. 

 
Als sprake is van een arbeidsovereenkomst – 
tijdelijk, vast, oproep, min-max of welke naam 
die ook heeft – die minimaal twee jaar heeft 
bestaan, dan kan de werknemer in principe 
aanspraak maken op een transitievergoeding. 
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Het recht op een transitievergoeding ontstaat 
vanaf het moment waarop de werknemer 24 
maanden in dienst is. Tijdelijke contracten 
worden bij elkaar opgeteld, de tussenpozen 
tellen niet mee. Zodra de werknemer 24 
maanden in dienst is, wordt de 
transitievergoeding berekend vanaf de eerste 
dag van het dienstverband. 

 
De ontslaggrond is niet van belang. Ook bij 
opzegging na twee jaar ziekte is de 
transitievergoeding verschuldigd. De kosten 
die gemaakt zijn voor het re-integratietraject 
mogen niet van de transitievergoeding 
worden afgetrokken. 

 
Ontslag verloopt nu nog wel eens via de 
kantonrechter. Deze voor de werkgever vaak 
dure  formule verdwijnt vanaf 1 juli volgend 
jaar. Als beëindiging van een dienstverband 
verloopt via een UWV-procedure dan wordt 
nooit een vergoeding toegekend aan de 
werknemer. En zelf starten werknemers 
zelden een vervolgprocedure om toch een 
vergoeding te claimen. Door de  
transitievergoeding wordt je als werkgever  
vanaf 1 juli 2015 met veel hogere kosten 
geconfronteerd in ontslagsituaties! 
 
Een paar uitzonderingen op de 
transitievergoeding zijn: 
- Als werknemer zelf zijn contract opzegt; 
- AOW-gerechtigden of pensioenleeftijd 

binnen die branche - geen 
transitievergoeding 

- Ernstig verwijtbaar handelen - ontslag op 
staande voet - hier kan een 
kantonrechter wellicht anders beslissen 
t.a.v. hoogte transitievergoeding 

- jongeren < 18 jaar en met < 12 uur aan 
arbeid per week - geen 
transitievergoeding 

 
Rekenvoorbeeld: 
Situatie 1: Een werknemer van 26 jaar heeft 2 
halfjaarcontracten en een jaarcontract gehad 
en is daarmee 24 maanden (2 jaar) in dienst. 
De werkgever besluit om de 
arbeidsovereenkomst nier om te zetten in een 
contract voor onbepaalde tijd 
 
 

Wat is de hoogte van de verplichte 
transitievergoeding vanaf 1 juli 2015? 
4 x (1/6 x € 1.495,20) = 4 x € 249,20 = € 999,20 
 
Oplossing: zorg ervoor dat de reeks van drie 
contracten binnen 23 maanden eindigt. 
Bijvoorbeeld 7 maanden, 8 maanden en 8 
maanden. 
 
Situatie 2: een werknemer van bijna 45 jaar is 
15 jaar en 7 maanden in dienst. Het salaris is € 
3.000,- bruto per maand inclusief vakantiegeld 
en eventuele toeslagen. Er volgt ontslag 
vanwege een reorganisatie. 
Wat is de hoogte van de verplichte 
transitievergoeding vanaf 1 juli 2015? 
20 x (1/6 x € 3.000) = 20 x € 500 =   € 10.000 
11 x (1/4 x € 3.000) = 11 x € 750 =   €   8.250 
                                                               € 18.250 

 
Let op:  
overgangsregeling voor mkb-bedrijven! 
Er geldt qua transitievergoeding een 
overgangsregeling voor bedrijven met minder 
dan 25 mensen in dienst die 
arbeidscontracten na 1 juli 2015 moeten 
beëindigen vanwege een slechte financiële 
situatie.  Dan wordt de duur van het 
dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013. 
Deze regeling stopt in 2020. 
 

Met vriendelijke groet, 

Administratiekantoor Hardeboom v.o.f. 

 

De inhoud van deze publicatie is met zorg 

samengesteld, maar Hardeboom v.o.f. 

aanvaardt geen verantwoordelijkheid 

voor hetgeen naar aanleiding van deze 

publicatie wordt ondernomen zonder 

deskundig advies. 


