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Op 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid 

(Wwz) door de Eerste Kamer aangenomen. De 

komende jaren verandert er veel in het arbeids-

recht. Zo worden de regels rond flexwerken 

aangescherpt, wordt het ontslagrecht versimpeld 

en de duur van de WW beperkt. De wet is al op  

1 juli 2014 ingegaan, maar vanwege de korte 

voorbereidingstijd worden de eerste maatregelen 

pas per 1 januari 2015 van kracht. 

Wijzigingen per 1 januari 2015

De bepalingen over de versterking van de positie 

van flexwerkers gaan in per 1 januari 2015. Het 

gaat dan om de aanzegtermijn, de proeftijd, het 

concurrentiebeding en het loondoorbetalings-

beding. 

Wettelijke aanzegtermijn

Er komt een wettelijke aanzegtermijn voor tijdelijke 

contracten van zes maanden of langer. De werk-

gever moet de werknemer uiterlijk één maand voor 

afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk 

informeren over eventuele voortzetting. Laat de 

werkgever dat na, dan is hij een vergoeding 

verschuldigd van een maand loon. Voor bestaande 

tijdelijke contracten geldt een overgangsregeling. 

De aanzegverplichting geldt voor alle (opvolgende) 

contracten van zes maanden en langer die aflopen 

na 31 juli 2014.

Geen proeftijd bij kortdurende contracten

Een kortdurend contract brengt veel onzekerheid 

met zich mee voor flexwerkers. De regering wil niet 

dat die onzekerheid nog wordt vergroot door een 

proeftijdbeding. De proeftijd bij een tijdelijk 

contract van ten hoogste een half jaar is dan ook 

Het doel van deze nieuwe wet is het arbeidsrecht 

aan te passen aan veranderende verhoudingen in de 

samenleving. ‘Baanzekerheid’ moet veranderen in 

‘werkzekerheid’. De overheid wil bereiken dat 

mensen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

betere arbeidsvoorwaarden krijgen en de ontslag-

vergoedingen eerlijker worden verdeeld. 

Bovendien moet de Werkloosheidswet activerender 

worden. Werklozen dienen sneller ander passend 

werk te accepteren en een andere inkomens-

verrekening maakt werken ook aantrekkelijker.
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verboden. De werkgever moet dus een afweging 

maken:

- een contract van maximaal zes maanden zonder 

proeftijd of

- een contract langer dan een half jaar met 

proeftijd.

Ook is een proeftijdbeding nietig in geval van een 

opvolgend contract. Het gaat daarbij om situaties 

waarin een werknemer eerst een tijdelijk contract 

uitdient en dan voor dezelfde werkzaamheden een 

vast of volgend tijdelijk contract krijgt aangeboden. 

De werkgever heeft zich immers in het eerste 

contract al een goed beeld van de vaardigheden van 

de werknemer kunnen vormen. Dat ligt anders als 

een nieuw contract andere vaardigheden of 

verantwoordelijkheden eist: dan is een proeftijd 

wel geldig.

Geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten
Een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten is 

alleen nog mogelijk wanneer de werkgever in de 

arbeidsovereenkomst aangeeft welke zwaar-

wichtige bedrijfsbelangen dat noodzakelijk maken. 

Zonder deze motivering is het beding nietig.

‘Geen arbeid, geen loon’ vervalt 

Het artikel 7:627 BW bekend als de bestaande 

hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ komt te 

vervallen en artikel 7:628 BW wordt per 1 januari 

2015 opnieuw geformuleerd. Vooral bij oproep-

contracten komt momenteel het beding ‘geen 

arbeid, geen loon’ veel voor. 

Wanneer een werknemer niet kan werken, houdt 

de werknemer toch recht op loon tenzij het niet- 

werken in redelijkheid voor zijn rekening hoort te 

komen. Van deze ‘nieuwe’ hoofdregel kan in de 

eerste zes maanden worden afgeweken. Ook kan 

deze periode met cao-afspraken nog worden 

verlengd wanneer de werkzaamheden incidenteel 

van aard zijn en geen vast karakter hebben. Voor de 

uitzend-cao gelden bijzondere regels waarbij een 

afwijking op de nieuw gestelde hoofdregel (geen 

arbeid, wel loon) mogelijk is tot de eerste 

78 gewerkte weken. Voor de uitzend-cao zijn er 

geen voorwaarden aan de functie verbonden. 

Ook kan de minister situaties aanwijzen waarop 

de hoofdregel niet van toepassing is.

Door artikel 7:627 BW te laten vervallen en het 

artikel 7:628 BW te herformuleren, komt er veel 

onduidelijkheid. Met name de bewijslast dat het 

niet-werken in de risicosfeer van de werknemer 

ligt, komt nu bij de werkgever te liggen. Een 

omkering van de bewijslast is het resultaat van deze 

wijziging, want eerder kon de werkgever zich 

vasthouden aan de hoofdregel van het arbeidsrecht 

‘geen arbeid geen loon’. En wat te doen bij 

arbeidsconflicten? 

Arbeidsrechtadvocaten noemen dat tien jaar 

opgebouwde jurisprudentie waardeloos is 

geworden bij deze wettelijke verandering. De 

vereniging van arbeidsrechtadvocaten heeft ook  

bij de Eerste Kamer bepleit reparatiewetgeving af 

te dwingen om ervoor te zorgen dat de bewijslast 

niet eenzijdig bij de werkgevers komt te liggen. 

Dit pleidooi heeft geen verandering opgeleverd. 

Wel is toegezegd dat dit punt ook bij de evaluatie 

wordt meegenomen. 

Wijzigingen per 1 juli 2015

Ketenbepaling maximaal twee jaar

Medewerkers krijgen eerder een vast dienst-

verband. Op dit moment mag een werkgever 

een werknemer die langer dan drie maanden 

niet bij hem in dienst is geweest, opnieuw drie 

tijdelijke contracten aanbieden over een periode 

van maximaal drie jaar. De tussenpoos waarin 

doorgeteld wordt, wordt verlengd naar zes 

maanden. Hiervan mag niet bij cao worden 

afgeweken. Verder wordt de maximumtermijn 

van de ketenbepaling teruggebracht van drie 

naar twee jaar. 

De Eerste Kamer twijfelde lang of de positie van 

flexwerkers met de invoering van de Wet werk en 

zekerheid (Wwz) niet verder verslechtert. Critici >>



Zijn de processen 
rond verzuim in uw 

bedrijf optimaal 
ingericht? Maakt u 
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van subsidies, 
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geven aan dat werknemers ontslagen gaan worden 

binnen 1 jaar en 11 maanden. Er hoeft dan geen 

transitievergoeding betaald te worden en er ontstaat 

geen vast dienstverband. Net voor het tweede jaar 

kiezen werkgevers voor andere flexwerkers (ze 

gaan er niet zes maanden op wachten).

Ontslagroute

De preventieve toetsing van ontslag blijft bestaan. 

Die toetsing wordt uitgevoerd door UWV of de 

kantonrechter, afhankelijk van de ontslaggrond. 

Ontslagen die verband houden met bedrijfs-

economische omstandigheden of langdurige 

arbeidsongeschiktheid worden getoetst door UWV. 

Voorgenomen ontslag vanwege vermeend 

disfunctioneren, verwijtbaar handelen van een 

werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding, 

wordt getoetst door de kantonrechter.

Transitievergoeding na twee jaar

Heeft de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar 

bestaan, dan is de werkgever bij het beëindigen of 

niet-voortzetten van een arbeidsovereenkomst een 

transitievergoeding verschuldigd. Deze bedraagt 

over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst 

een derde maandsalaris per dienstjaar. Over de 

daaropvolgende jaren geldt een half maandsalaris 

per dienstjaar. De transitievergoeding wordt 

gemaximeerd op € 75.000 of op een bedrag dat 

gelijk is aan ten hoogste het jaarsalaris van de 

werknemer als dat hoger is dan € 75.000. De 

transitievergoeding geldt niet bij een beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden.

Na half jaar is alle arbeid passend

De richtlijn passende arbeid wordt verscherpt. Al 

na een half jaar wordt van de werkloze verwacht dat 

hij arbeid op alle niveaus accepteert, ook als het 

loon lager is dan de hoogte van de WW-uitkering. 

Om werkhervatting tegen een lager loon niet te 

ontmoedigen, komt er een systeem van inkomens-

verrekening. Hierbij wordt slechts een deel van de 

inkomsten in mindering gebracht op de uitkering, 

zodat werken altijd lonend is. 

Wijzigingen per 1 januari 2016

Maximale WW-duur twee jaar

De maximale duur van de WW wordt vanaf  

1 januari 2016 beperkt tot 24 maanden. Dit gebeurt 

door de WW-duur met een maand per kwartaal 

terug te brengen, zodat medio 2019 in alle gevallen 

de maximale duur van 24 maanden wordt bereikt. 

Binnen de grenzen van dit maximum worden de 

opgebouwde rechten tot 2016 gerespecteerd. 

Pas eind 2017 zullen de eerste mensen gevolgen 

ondervinden van deze maatregel. Het arbeids-

verleden wordt tevens anders opgebouwd. Het 

reeds opgebouwde arbeidsverleden tot 1 januari 

2016 blijft intact. n


