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Inleiding 
 
Het jaar 2015 is een jaar met veel wetswijzigingen rondom personeel. Zo heeft er op 1 juli 
2015 een ingrijpende wijziging in het Nederlandse ontslagrecht plaatsgevonden. Denk 
daarbij aan nieuwe ontslagroutes, de transitievergoeding en een nieuwe ketenregeling.  
 
Al eerder, per 1 januari 2015, is de Wet Werk en Zekerheid (kortweg WWZ) ingegaan. 
Hierdoor heb je mogelijk al kennis gemaakt met de bedenktijdperiode, de aanzegplicht en 
wijzigingen in de proeftijd. Zie jij door de bomen het bos nog? De teller staat inmiddels op 
ruim 25 verschillende veranderingen. En wat staat ons nog te wachten in 2016?  
 
Het zijn allemaal belangrijke onderwerpen waar je je als werkgever niet kunt veroorloven 
om een keer de plank mis te slaan. Zo kun je bijvoorbeeld niet meer in onderling overleg 
afscheid nemen van een arbeidsongeschikte werknemer. Hierdoor heb je mogelijk de pech 
dat je hem drie jaarsalarissen moet doorbetalen en krijgt hij bij zijn uitdiensttreding ook nog 
een transitievergoeding op de koop toe. Dit kan de mokerslag voor je bedrijf betekenen. 
 
Daarom heeft de Personeelsman speciale ‘how-to’ e-books ontwikkeld voor werkgevers die 
antwoord willen op lastige vragen over personeel. Het zijn situaties die je niet iedere 
werkdag meemaakt. Denk daarbij aan ontslagsituaties, een langdurig zieke werknemer of 
een ongehoorzame werknemer. In deze e-books wordt de vaak complexe materie 
stapsgewijs toegelicht en lees je tips & trucs die je direct kunt toepassen in het bedrijf. 
 
Deze e-books zijn handig als je zelf geen eigen personeelsafdeling hebt om het probleem op 
te lossen. Als je op zoek gaat op het internet vind je hier en daar verspreid wat informatie. Je 
hebt geen zekerheid of deze juist en volledig is, laat staan actueel. Voor hen is er de 15 en 30 
minuten reeks e-books beschikbaar. Je weet wat je doet en neemt geen onnodig risico.  
 
In dit e-book lees je de belangrijkste veranderingen van 2015 en 2016 met in het bijzonder 
de recente wijzigingen in het nieuwe ontslagrecht. Wil je meer weten? Klik dan op de 
onderwerpen en je vindt verdere informatie op onze website. Ook vind je daar meer dan 10 
stappenplannen hoe je een bepaald soort ontslag afhandelt. Dit alles geactualiseerd binnen 
de nieuwe wettelijke kaders van de WWZ.   
 
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de WWZ en het nieuwe ontslagrecht? 
Bezoek dan onze website Personeelsman.nl en abonneer je gratis op onze nieuwsbrief voor 
actualiteiten en interessante kortingen. Voor vragen en suggesties kun je contact opnemen 
via de website of per mail info@personeelsman.nl of telefonisch 06 - 24 69 25 99. 
 
Veel succes!  
 
N.B. Uit oogpunt van leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke vorm in de tekst. Overal waar de mannelijke vorm is 
gebruikt, mag natuurlijk ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.  

 

http://www.personeelsman.nl/
http://www.personeelsman.nl/nieuwsbrief/
http://www.personeelsman.nl/contact/
http://www.personeelsman.nl/contact/
mailto:info@personeelsman.nl
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Alles wat je echt moet weten over de belangrijkste wijzigingen 

Er is in middels veel veranderd in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Vanaf 1 januari 2015 
worden de wijzigingen gefaseerd doorgevoerd met 1 juli 2015 als belangrijke datum voor het 
nieuwe ontslagrecht.  

Nieuw per 1 januari 2015 is de aanzegtermijn bij contracten langer dan zes maanden en dat 
je in contracten korter dan zes maanden geen proeftijd- en non-concurrentiebeding mag 
opnemen. Vanaf 1 juli zijn daar onder meer de verplichte ontslagroute, de 
transitievergoeding, de ketenregeling, de bedenktijd en de scholingsplicht bij gekomen.  

Hieronder lees je eerst alle belangrijke recente veranderingen over ontslag en 
uitdiensttreding. De belangrijkste wijzigingen zijn specifiek benoemd. Klik op de 
onderwerpen voor meer info. 

Vier scenario’s  bij uitdiensttreding of ontslag van een werknemer 
 

1. De werknemer neemt zelf ontslag 
 

 
  

Een werknemer die zelf opzegt? Dat is de makkelijkste vorm van 
uitdiensttreding. Je hebt te maken met een opzegtermijn waar jij 
en je werknemer zich normaliter aan moeten houden. Wil jij of je 
werknemer dit niet, dan is er mogelijk sprake van een 
schadevergoeding. Lees daar meer over in het stappenplan. 

 

 

Per 1 juli 2015 geldt een ‘bedenktijd’ en kan een werknemer binnen twee weken 
terugkomen op zijn instemming om het dienstverband zelf te beëindigen. Hij moet jou 
binnen 14 dagen schriftelijk laten weten dat hij de instemming herroept. De termijn is zelfs 
drie weken als jij hem niet schriftelijk op deze mogelijkheid op herroepping hebt gewezen. 
 

2. De werkgever beëindigt de tijdelijke arbeidsovereenkomst 
 

 De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt dan vanzelf. Vanaf 
 1 januari 2015 moet je de werknemer met een contract langer dan 
 zes maanden minimaal één maand voor afloop van het contract 
 laten weten of je dit verlengd of niet. Dit heet de aanzegplicht. 
 Doe je dit niet, dan kan de werknemer een vergoeding van maximaal 
 een maandsalaris eisen. 

 

 
Wil je een tijdelijk contract tussentijds beëindigen? Dat is mogelijk met een 
tussentijdsopzegbeding. Lees het stappenplan voor meer informatie. 
 
  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslag-kantonrechter/werknemer-neemt-zelf-ontslag/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-werkt-de-opzegtermijn/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslag-kantonrechter/werknemer-neemt-zelf-ontslag/%23Stap-3-Duidelijke-afspraken-maken-over-de-opzegtermijn
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/de-werknemer-heeft-spijt-van-zijn-ontslag/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/hoe-werkt-de-aanzegtermijn/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/tijdelijk-contract-tussentijds-beeindigen/
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3. De werknemer en werkgever komen een ontslag met wederzijds goedvinden overeen 
 
 

 Bij ontslag met wederzijds goedvinden mag je samen met je 
medewerker (buiten de wet om) afspraken maken over de 
beëindiging van het dienstverband. Je mag dus samen bepalen wat 
je wel en niet wilt opnemen in de beëindigingsovereenkomst  (ook 
wel vaststellingsovereenkomst genoemd). Je bent niet afhankelijk 
van de beslissing van het UWV of de kantonrechter. 

Nieuw per 1 juli 2015 is dat een werknemer zijn ‘ja-woord’ tegen een afgesproken regeling 
binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, mag intrekken. De intrekmogelijkheid duurt 
zelfs drie weken als je deze niet hebt vermeld in de beëindigingsovereenkomst. 

4. De werkgever ontslaat de werknemer 
 
 Je kunt niet zo maar een werknemer ontslaan. Uitzonderingen 
 zijn een ontslag in proeftijd (met een geldig proeftijdbeding) of 
 een ontslag op staande voet (de meest risicovolle manier van 
 ontslag). Er geldt in beide gevallen geen opzegverbod.  

 

In alle andere gevallen moet je een ontslag aannemelijk zien te maken via een 
ontslagprocedure bij een kantonrechter of het UWV. Tot 1 juli 2015 was je vrij om te kiezen 
of je het ontslag aanvraagt bij het UWV of de kantonrechter. In het nieuwe ontslagrecht kan 
dit niet meer en bepaalt de reden van het ontslag welke route je moet nemen:  

 

   
Bedrijfseconomisch ontslag Ontslag na twee jaar 

arbeidsongeschiktheid 
Ontslag om 

persoonlijke redenen* 
alleen nog via UWV 

 
alleen nog via UWV 

 
Alleen nog  via 
kantonrechter 

 
* Dit geldt bij disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding, wangedrag of een ernstig 
gewetensbezwaar van de werknemer. Klik op de links voor de stappenplannen. 

  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslag-kantonrechter/ontslag-met-wederzijds-goedsvinden/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslag-kantonrechter/ontslag-in-proeftijd/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-op-staande-voet/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/hoe-werkt-het-opzegverbod/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/opstarten-ontslagprocedure-uwv-kantonrechter/ontslagprocedure-uwv-of-kantonrechter/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/geen-vrije-keuze-ontslagroute/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-op-bedrijfseconomische-gronden/
http://www.personeelsman.nl/ziekte-verzuim-re-integratie/verzuimtrajecten/
http://www.personeelsman.nl/ziekte-verzuim-re-integratie/verzuimtrajecten/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-disfunctioneren/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-verstoorde-arbeidsverhouding-arbeidsrelatie/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-verwijtbaar-handelen-en-nalaten/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-ernstige-gewetensbezwaren/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-ernstige-gewetensbezwaren/
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Wat verandert er nu eigenlijk precies per 1 juli 2015? 
 
Per 1 juli 2015 is er een nieuw ontslagrecht. Had je op die datum nog een ontslagzaak bij het 
UWV of de kantonrechter lopen? Dan geldt het oude ontslagrecht en is er sprake van 
overgangsrecht. Op 1 juli of na die datum gestarte ontslagzaken gelden onderstaande 
bepalingen uit het nieuwe ontslagrecht. 
 
Doorlooptijd en opzegtermijn 
 
Compleet aangeleverde ontslagaanvragen worden bij het UWV binnen vier weken 
afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. 
Bij de kantonrechter moet de behandeling van een verzoekschrift binnen vier weken 
starten.  
 
De opzegtermijnen blijven ongewijzigd. Per 1 juli 2015 mag je de gehele doorlooptijd van de 
procedure bij het UWV of de kantonrechter in mindering brengen op de opzegtermijn. Tot 
die datum was dit alleen een maand bij een UWV procedure. Wel moet, evenals in de oude 
situatie, minimaal een maand opzegtermijn overblijven. 
 

 
Je mag in een beëindigingsovereenkomst een kortere of zelfs geen opzegtermijn 
opnemen. Je werknemer is dan sneller van de loonlijst af, maar maakt door de 
zgn. fictieve opzegtermijn nog geen aanspraak op een WW-uitkering. Je kunt de 
tijd tussen het einde van het dienstverband en de WW-uitkering financieel 
compenseren met een extra vergoeding zodat hij de termijn kan overbruggen.  
 

Scholingsplicht 
 
 Vanaf 1 juli 2015 heb je als werkgever een scholingsplicht 

voor je personeel. Je moet je werknemer in staat stellen om 
scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van 
zijn functie. De kans is vrij groot dat bij ontslagzaken de 
kantonrechter regelmatig de vraag zal stellen of er voldoende 
aandacht voor scholing is geweest. 

 

 
Kosten voor scholing die je maakt om de brede inzetbaarheid van de werknemer 
te versterken (bijvoorbeeld cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling of 
andere niet werk-gerelateerde cursussen) mag je onder voorwaarden aftrekken 
van de transitievergoeding. Weten welke voorwaarden dit zijn? Lees het artikel 
scholingsafspraken vastleggen in het personeelsdossier. 

 
 
  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/opstarten-ontslagprocedure-uwv-kantonrechter/ontslagprocedure-uwv-of-kantonrechter/?preview=true%23Overgangsrecht%23Overgangsrecht
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-werkt-de-opzegtermijn/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-werkt-de-opzegtermijn/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/wat-is-scholingsplicht/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/wat-is-scholingsplicht/
http://www.personeelsman.nl/scholingsafspraken-vastleggen-in-personeelsdossier/
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Ketenregeling tijdelijke contracten  
 
Een tijdelijk contractant kan per 1 juli 2015 al na twee jaar aanspraak maken op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; in het oude ontslagrecht was dat pas na drie 
jaar. Dit betekent dat je door deze nieuwe ketenregeling eerder aan een tijdelijke 
werknemer ‘vast zit’ of afscheid moet nemen.   
 
Binnen die termijn van twee jaar kun je wel (net als in 
het oude ontslagrecht) drie tijdelijke contracten 
aanbieden. Het volgende contract is dan voor 
onbepaalde tijd, tenzij er een periode van minimaal zes 
maanden tussen de contracten zit (was destijds drie 
maanden). 

 

 

 
Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de Wet Werk & 
Zekerheid? Sluit na 1 juli 2015 eerst een arbeidsovereenkomst voor zeven 
maanden af (zodat een proeftijdbeding is toegestaan) en aansluitend twee keer 
voor acht maanden. Hiermee komt het dienstverband uit op 23 maanden en ben 
je geen transitievergoeding verschuldigd. Lees meer over deze 7+8+8 regel. 

 
Opvolgend werkgeverschap 
 
De ketenregeling is ook van toepassing bij opvolgend werkgeverschap. Dit geldt als 
een werknemer, die al langer bij een bepaald bedrijf werkt, vervolgens via een andere 
werkgever in dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf doorwerkt en geldt zowel voor 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd. Hiervan is sprake als de 
werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met bijvoorbeeld de inlener of met een andere 
werkgever binnen een concern voor (nagenoeg) dezelfde arbeid, die van de werknemer 
dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist.  
 
Ook bij overname of faillissementen is er sprake van  opvolgend werkgeverschap. Realiseer 
je dat de duur van de dienstverbanden van de werknemers die je zou willen meenemen bij 
een failliete onderneming, meetelt bij een doorstart of overname. 
 

 
Start een werknemerscarrousel met ‘bevriende’ concurrenten zonder dat er 
sprake is van opvolgend werkgeverschap. Na 2 jaar kun je goede werknemers 
waarvan je het vervelend vindt dat ze op straat komen te staan uitwisselen met 
zakelijke relaties. Denk aan functies waarbij geen gevoelige bedrijfsinformatie 
wordt gedeeld zoals catering medewerkers en timmermannen. Na twee jaar 
ervaring bij een concullega kun je ze zelf weer (tijdelijk) in dienst nemen. 

 

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/hoe-werkt-de-nieuwe-ketenregeling/
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Beëindigingsovereenkomst 
 
Nog steeds kun je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan door het maken van afspraken 
over het ontslag in een beëindigingsovereenkomst. Bij onderhandelingen geldt dat zowel de 
werknemer als de werkgever vrij zijn overeenkomen te komen wat zij willen. Dit betekent 
ook dat je niet gehouden bent om een betaling van de transitievergoeding met elkaar af te 
spreken.  
 
 
 
 

 
 

 
Pas op met zieke werknemers: het UWV acht het ontslag verwijtbaar als een zieke 
werknemer instemt met een beëindigingsovereenkomst. Dit betekent geen 
ziektewet- of WW-uitkering!  

Bedenktijd 

Een werknemer heeft na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst of na instemming 
met de opzegging een bedenktijd van veertien dagen waarin hij deze overeenkomst zonder 
opgave van redenen kan ontbinden.  
 
De bedenktijd kan niet contractueel worden uitgesloten en moet worden opgenomen in de 
beëindigingsovereenkomst of bij instemming binnen twee dagen te worden medegedeeld. 
Doe je dit niet? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot drie weken. 

 
Bedenk van tevoren of je de bedenktermijn in de beëindigingsovereenkomst wilt 
noemen of dat je het risico wilt nemen dat de bedenktermijn met een week 
wordt verlengd. 
 

Schriftelijke instemming  

Je kan de arbeidsovereenkomst – zonder voorafgaande toestemming van het UWV 
opzeggen als de werknemer schriftelijk instemt met de beëindiging ervan. Dit geldt echter 
niet voor langdurig zieke werknemers. Voor de schriftelijke instemming geldt de bedenktijd 
van twee weken, die wordt verlengd tot drie weken als je de werknemer niet binnen twee 
werkdagen op dit recht hebt gewezen. 

 
Zorg dat je de afspraken – ondanks de schriftelijke instemming van de 
werknemer– goed vastlegt in een beëindigingsovereenkomst, zodat je finale 
kwijting overeenkomt en je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. 

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslag-kantonrechter/ontslag-met-wederzijds-goedsvinden/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
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Vernietiging opzegging of herstel van de arbeidsovereenkomst 

Een werknemer kan de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen (ongedaan te 
maken) of een billijke vergoeding toe te kennen als de werkgever het dienstverband in strijd 
met een opzegverbod heeft opgezegd (bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap).  

Dit geldt ook als je binnen 26 weken na een 
bedrijfseconomisch ontslag een andere werknemer 
aanneemt voor dezelfde werkzaamheden. Dit 
verzoekschrift moet de werknemer binnen een 
vervaltermijn van twee maanden na zijn ontslag 
indienen. 

 

Een werknemer kan de kantonrechter ook binnen twee maanden na het ontslag verzoeken 
de arbeidsovereenkomst te herstellen of – als herstel niet mogelijk is door ernstig handelen 
of nalaten van de werkgever – een billijke vergoeding toe te kennen als je de 
arbeidsovereenkomst niet helemaal volgens de regels hebt beëindigt. 

 
Heeft de oude functie ‘verdacht’ veel overeenkomsten met de nieuwe functie na 
de reorganisatie? Volg je ontslagen werknemer op Linkedin en maak de afweging 
of je nog even wacht met publicatie of invulling totdat er 26 weken verstreken 
zijn. 

Billijke vergoeding 
 
In bijzondere gevallen kan de kantonrechter een billijkheidsvergoeding bepalen 
(bijvoorbeeld bij ernstig wangedrag van een werkgever). Dit kan ook als het dienstverband 
minder dan twee jaar heeft geduurd. De kantonrechter bepaalt zelf de hoogte van deze 
vergoeding. Er komt overigens geen nieuwe kantonrechtersformule of andere 
berekeningswijze voor in de plaats.   

 
De kans op een billijke vergoeding is groot als de werknemer kan aantonen dat er 
sprake is van bijvoorbeeld discriminatie, (seksueel) gedrag van de werkgever of 
grove veronachtzaming van zijn re-integratieverplichtingen. In dat geval is het 
verstandig om een beëindigingsovereenkomst overeen te komen. Dit voorkomt 
allereerst een slechte naam bij publicatie in de rechtspraak maar je kunt ook door 
de verruimde beroepsmogelijkheden (hoger beroep en cassatie) alsnog jaren 
later veroordeeld worden tot het betalen van deze vergoeding en de 
proceskosten. 

 

  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-op-bedrijfseconomische-gronden/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/alles-over-de-billijkheidsvergoeding/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
http://uitspraken.rechtspraak.nl/
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Transitievergoeding 

Per 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die langer dan twee jaar in dienst is (mits hij 18 jaar 
of ouder is en een contract heeft van meer dan 12 uur per week en niet zelf ontslag neemt) 
recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor tijdelijke contracten.  

Deze vergoeding is aanmerkelijk lager dan de oude ontslagvergoeding volgens de 
kantonrechtersformule. De regeling geldt voor elk dienstverband dat op of na 1 juli 2015 zal 
eindigen en niet valt onder het overgangsrecht.  

De transitievergoeding is als volgt opgebouwd: 

• Eerste tien jaar: ⅙ maandloon per zes maanden dienstverband. 
• Vanaf tien jaar: ¼ maandsalaris per zes maanden dienstverband. 
• Met een maximale vergoeding van € 75.000 bruto of een jaarsalaris als een werknemer 

meer dan € 75.000 bruto per jaar verdient. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd. 

Zelf de transitievergoeding berekenen? Dat kan via berekenhet.nl.  

Het is de bedoeling dat de transitievergoeding wordt besteed voor het vinden van ander 
werk, bijv. door omscholing of het inschakelen van een outplacementbureau. Er zijn speciale 
regelingen voor oudere werknemers en een lagere ontslagvergoeding voor MKB-bedrijven 
met maximaal 25 werknemers.  

 
Scholingskosten (mits de scholing niet bedoeld is voor de eigen functie) en 
outplacementkosten mag je in minder brengen op deze vergoeding als je dit met 
de werknemer overeenkomt of als je deze maakt met de vakbond(en) of de 
ondernemingsraad (OR). De werknemer kan het bedrag ook gebruiken om de 
inkomstenterugval op te vangen. 

 
Ontslaggronden en ontslagroute 
 
In het nieuwe ontslagrecht wordt de ontslagroute bepaald 
door de ontslaggrond. Met andere woorden: de reden van 
het ontslag bepaalt nu bij welke instantie je het ontslag moet 
aanvragen. In de wet zijn de ontslagredenen nu beperkt tot 
acht ‘smaken’ met ieder hun ontslagroute. 

 

Nu lopen er nog maar 2 ontslagredenen via het UWV: 

    a)  vervallen van de arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische omstandigheden; 
    b)  langdurige arbeidsongeschiktheid. 
 
 
  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-bereken-je-de-transitievergoeding/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslag-kantonrechter/niet-verlengen-van-contract-arbeidsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-werkte-de-oude-kantonrechtersformule/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/opstarten-ontslagprocedure-uwv-kantonrechter/ontslagprocedure-uwv-of-kantonrechter/?preview=true%23Overgangsrecht%23Overgangsrecht
http://www.berekenhet.nl/ontslag/transitievergoeding-berekenen.html
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-bereken-je-de-transitievergoeding/%23Overgangsregelingen
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-bereken-je-de-transitievergoeding/%23Overgangsregelingen
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel669/geldigheidsdatum_02-07-2015
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-op-bedrijfseconomische-gronden/
http://www.personeelsman.nl/ziekte-verzuim-re-integratie/verzuimtrajecten/
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Alle andere ontslagredenen lopen via de kantonrechter: 
 
    c)  regelmatig ziekteverzuim; 
    d)  disfunctioneren; 
    e)  verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer; 
    f)  werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar; 
    g)  verstoorde arbeidsverhouding; 
    h)  ontslag op andere gronden. 
 
Klik op de ontslagredenen voor meer informatie over het ontslag. 
 
Van belang is dat de ontslaggronden niet meer bij elkaar mogen worden opgeteld, maar 
ieder afzonderlijk worden getoetst op dossieropbouw.  De tijden van een half opgebouwd 
dossier vanwege disfunctioneren en de nodige emotie in de rechtszaal door een opgeblazen 
arbeidsconflict zijn voorbij. Je bent bovendien verplicht na te gaan of de werknemer – al dan 
niet met scholing – binnen je bedrijf kan worden herplaatst. 
 

 
Dossieropbouw is nu van essentieel belang om een ontslag te realiseren. Een 
goed voorbeeld is een verbetertraject voor een disfunctionerende werknemer. 
Zorg voor terugkerende beoordelingsmomenten en leg de beoordelingen (zowel 
positieve als negatieve) evenals de scholingsafspraken goed vast.   

 
Beroep tegen ontslagbeslissing 
 
In het oude ontslagrecht is een ontslagbesluit van het UWV of de  
kantonrechter meestal definitief. Er was nagenoeg geen mogelijkheid  
voor hoger beroep. In het nieuwe ontslagrecht kun je altijd  
beroep aantekenen tegen een ontslagbeslissing. Bij een uitspraak van  
het UWV teken je beroep aan bij de kantonrechter, terwijl je een  
uitspraak van de kantonrechter kunt aanvechten bij het gerechtshof  
en daarna de Hoge Raad.  

 
Een procedure kan nu jaren duren. Probeer voortijdig overeenstemming te 
bereiken door afspraken vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. 
Hiermee koop je procesrisico’s af (vernietiging opzegging, herstel 
arbeidsovereenkomst, hoger beroep en cassatie) zodat je achteraf niet voor 
onverwachte verrassingen komt te staan. 

 

  

 

http://www.personeelsman.nl/ziekte-verzuim-re-integratie/verzuimtrajecten/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-disfunctioneren/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-verwijtbaar-handelen-en-nalaten/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-ernstige-gewetensbezwaren/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-verstoorde-arbeidsverhouding-arbeidsrelatie/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/%23Ontslag-op-andere-gronden
http://www.personeelsman.nl/contracten-regelingen-arbeidsvoorwaarden/dossier-service/dossieropbouw/
http://www.personeelsman.nl/verbeteren-functioneren/functioneren-verbeteren/stappenplan-verbetertraject/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/opstarten-ontslagprocedure-uwv-kantonrechter/ontslagprocedure-uwv-of-kantonrechter/%23Beroep-tegen-ontslagbeslissing
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
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Ontslag op staande voet 

Een werknemer zal nu een gerechtelijke procedure moeten starten om het ontslag op 
staande voet van tafel te krijgen. De werkgever kan als tegeneis om voorwaardelijke 
ontbinding verzoeken voor het geval dat het ontslag op staande voet geen stand zou 
houden. Ook in dat geval geldt dat de werkgever een geldige reden voor het ontslag zal 
moeten aanvoeren. 

 
Bedenk goed of het ontslag op staande voet zal standhouden. Als het ontslag op 
staande voet geen stand houdt, zal de rechter een redelijke ontslaggrond nodig 
hebben om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden, bijvoorbeeld door een 
ontslag door verwijtbaar handelen of nalaten. 

 
Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 
 
Al eerder per 1 januari 2015 is een groot deel van deze nieuwe wet in werking getreden. 
Daarover later meer. De nieuwe wijzigingen per 1 juli 2015 zijn beperkt tot het kortdurend 
zorgverlof en langdurend zorgverlof 
 
 Het is nu mogelijk om voor beide soorten zorgverlof op te nemen om 

andere mensen dan directe familieleden te helpen. Naast de partner, 
de ouder of het kind, kan de werknemer zorgverlof opnemen voor 
andere familieleden zoals een broer, een zus of een kleinkind. 
Zorgverlof is nu ook mogelijk voor vrienden en bekenden. De 
werknemer kan langdurend zorgverlof opnemen bij alle noodzakelijke 
zorg, dus niet alleen bij een levensbedreigende ziekte. 

 
Aanpassingen WW 

Vanaf 1 juli 2015 wordt na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passend beschouwd. De 
maatregel geldt niet voor mensen die al vóór 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.  
 
Ook de berekening van het dagloon van de WW-uitkering verandert. Het dagloon is de basis 
voor de berekening van de WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon wordt vanaf 
1 juli 2015 gekeken naar het sociale verzekeringsloon in een periode van een jaar voor de 
datum van de werkloosheid, ook als dit loon bij verschillende werkgevers of bij dezelfde 
werkgevers in verschillende dienstverbanden is verdiend. 

 
Per 1 juli 2015 gaat de inkomensverrekening in de WW in en loont het om te 
werken in de WW. Dat betekent dat van elke verdiende bruto euro altijd 30% 
mag worden gehouden. Deze regeling geldt niet voor mensen die al vóór 1 juli 
2015 een WW-uitkering ontvangen. 

 

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-op-staande-voet/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-op-staande-voet/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-verwijtbaar-handelen-en-nalaten/
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Wat staat ons nog te wachten in 2016? 
 
Nieuwe berekening WW en maximale duur afgebouwd 

De Werkloosheidswet zal vanaf 1 januari 2016 verder worden 'versoberd'. Per kwartaal zal 
één maand van de maximale duur van de thans 38 maanden worden afgetrokken, totdat de 
maximale duur in 2019 zal zijn teruggebracht tot 24 maanden. 
 
Vanaf 1 januari 2016 bouwen werknemers in de eerste tien jaar van hun loopbaan per 
gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna per gewerkt jaar een halve maand. 

Wet Flexibel Werken 
 
Op 1 januari 2016 gaat de Wet flexibel werken in en vervangt de Wet Aanpassing 
Arbeidsduur. De wet maakt het onder andere mogelijk dat werknemers een verzoek kunnen 
indienen als zij hun werktijden willen wijzigen (bijvoorbeeld van 14.00 tot 18.00 uur in plaats 
van 12.00 tot 16.00 uur) of op een andere plek willen werken. 
 
Om dit verzoek in te kunnen dienen, hoeft de werknemer straks niet meer minstens één 
jaar, maar een half jaar in dienst te zijn.  Hij kan een verzoek straks één keer paar jaar 
indienen en daarnaast bij onvoorziene omstandigheden (zoals een scheiding).  
 
Zwangerschapsverlof bij meerlingen 
 
Vanaf 1 april 2016 wordt het zwangerschapsverlof bij 
meerlingen met vier weken uitgebreid. Het 
zwangerschapsverlof gaat na de inwerkingtreding van de 
nieuwe regels vier weken eerder in, dus tussen de 30e en 
32e week in plaats van tussen de 34e en 36e week van de 
zwangerschap. Deze eerdere ingangsdatum gaat niet ten 
koste van de lengte van hun bevallingsverlof. 
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Wat waren ook alweer de wijzigingen per 1 januari 2015? 
  

Proeftijdbeding 

Per 1 januari 2015 mag je al geen proeftijdbeding opnemen in contracten voor bepaalde tijd 
van zes maanden of korter. Wanneer je een tijdelijk contract hebt die langer duurt dan zes 
maanden, maar korter dan twee jaar dan geldt een proeftijd van een maand. Dit geldt ook 
voor tijdelijke contracten voor een project of klus. Bij tijdelijke contracten van twee jaar of 
langer of bij een vast dienstverband geldt een proeftijd van twee maanden. 

 
Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de Wet Werk & 
Zekerheid? Sluit na 1 juli 2015 eerst een arbeidsovereenkomst voor zeven 
maanden (zodat een proeftijdbeding is toegestaan) en aansluitend twee keer 
voor acht maanden. Hiermee komt het dienstverband uit op 23 maanden en 
ben je geen transitievergoeding verschuldigd. Lees meer over deze 7+8+8 regel. 
  

Aanzegplicht 

In het oude ontslagrecht verliep een tijdelijk contract van rechtswege. Het was niet verplicht 
om van tevoren aan te geven of je het contract wel of niet zou verlengen. Hierdoor hoorden 
werknemers soms een dag van tevoren pas dat hun contract niet werd verlengd.  

Vanaf 1 januari 2015 ben je verplicht om minimaal een maand van te voren schriftelijk aan je 
werknemer aan te geven of je zijn contract wel of niet verlengd. Dit heet een aanzegtermijn. 
Hou je je hier niet aan, dan ben je aan de werknemer een vergoeding van maximaal een 
maandsalaris schuldig als hij hier binnen twee maanden na de einddatum van het contract 
om vraagt. Laat je niets weten, maar mag de werknemer wel blijven, dan wordt het contract 
geacht te zijn voorgezet onder dezelfde voorwaarden met een maximum van een jaar. 

 
Om de aanzegplicht te omzeilen maak je gebruik van een keten van tijdelijke 
contracten korter dan zes maanden. Het nadeel daarvan is dat je niet optimaal 
gebruik maakt van de maximale termijn van 24 maanden. Een ander nadeel is dat 
je bij het eerste contract van bijvoorbeeld vijf en een halve maand geen proeftijd 
kunt hanteren. Je voorkomt dit door in de arbeidsovereenkomst een artikel over 
“aanzegging bij voorbaat” op te nemen. De Personeelsman kan hiervoor zorgen. 
 

Concurrentiebeding tijdelijk contract 

In het oude ontslagrecht mocht je een concurrentiebeding zowel in een tijdelijk contract als 
in een vast contract opnemen. Zo’n beding kan de werknemer beperken in het vinden van 
ander werk na het nemen of krijgen van ontslag. Vanaf 1 januari 2015 mag je in een tijdelijk 
contract geen concurrentiebeding meer opnemen. Er is een uitzondering als blijkt dat een 
concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. 

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslag-kantonrechter/niet-verlengen-van-contract-arbeidsovereenkomst/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/hoe-werkt-de-aanzegtermijn/
http://www.personeelsman.nl/contracten-regelingen-arbeidsvoorwaarden/contracten-service/
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Neem in de arbeidsovereenkomst op dat jullie ervan bewust zijn dat 
concurrentiebedingen niet mogen, maar met wederzijdse instemming een 
concurrentiebeding zijn overeengekomen waarbij je de nader omschreven 
bedrijfsbelangen expliciet vermeld. Wil de werknemer dit niet? Dan zijn er andere 
juridische mogelijkheden om een ex-werknemer alsnog aan te pakken als hij 
misbruik maakt van onrechtmatige werknemersconcurrentie. Maar waarom 
moeilijk doen? Je kunt de werknemer meteen een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met twee maanden proeftijd geven zodat hierin wel een 
concurrentiebeding zonder schriftelijke motiveringsplicht is opgenomen. 
 

Risicoregeling 
 
 De hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ is per  

1 januari 2015 komen te vervallen. Het nieuwe 
uitgangspunt is dat de werkgever verplicht is om 
loon te voldoen wanneer de werknemer geen 
arbeid verricht tenzij dit in redelijkheid voor 
rekening van de werknemer hoort te komen.  
Er is nu sprake van omgekeerde bewijslast. 

 
Voor de eerste zes maanden van het dienstverband kun je nog schriftelijk in de 
arbeidsovereenkomst of bij CAO van deze regel afwijken. Leg dit vast in een 
bepaling in de arbeidsovereenkomst dat je voor de eerste zes maanden afwijkt 
van artikel 7:628 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Vermeld daarin duidelijk dat 
het niet-werken van de werknemer voor zijn eigen rekening en risico komt. 

Beperking 0-urencontracten  

Een 0-urencontract kan nu nog slechts voor een periode van zes maanden worden gesloten 
en is het dus niet meer mogelijk om oneindig te verlengen. Van deze regel kan uitsluitend bij 
CAO  worden afgeweken. Dit geldt echter voor een relatief kleine groep functies die 
incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben.  

 
Een werknemer heeft na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld 
aantal uren dat deze in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Bovendien 
wordt na zes maanden aangenomen dat de werknemer een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met een omvang die eveneens 
gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren in de voorafgaande drie 
maanden. Er zijn –in afwijking hierop- wel CAO`s die de loonbetalingsplicht voor 
een onbepaalde tijd uitsluiten. Controleer dus altijd eerst de CAO. 

 
 
  

 

http://www.personeelsman.nl/contracten-regelingen-arbeidsvoorwaarden/contracten-service/
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Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 
 
Door het in werking treden van deze wet is een groot aantal voorwaarden rondom verlof 
gewijzigd. Met onderstaande verlofsoorten moet je rekening houden als je werknemer een 
verlofaanvraag indient.  
 
Ouderschapsverlof 
Iedere werknemer (dus ook als je korter dan één jaar in dienst bent) kan verzoeken om elke 
gewenste wijze van opname (periode of opnamepatroon) van het ouderschapsverlof. Dit kon 
eerder alleen beperkt en als je langer dan een jaar in dienst was. Je moet, op verzoek van de 
werknemer, een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof. 

 
Vaderverlof 
Vaders hadden al recht op 2 werkdagen betaald kraamverlof. Nu hebben vaders ook recht 
op 3 werkdagen onbetaald verlof. In totaal kan een partner dus een week verlof opnemen na 
de geboorte van het kind. Je kunt dit extra verlof niet weigeren. Overlijdt de moeder bij de 
geboorte van het kind? Dan krijgt de vader van het kind het bevallingsverlof van de moeder. 
 
Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
De in de wet opgenomen opsomming van situaties waarop calamiteitenverlof en ander kort 
verzuimverlof betrekking heeft, is uitgebreid. 
 
Bevallingsverlof 
Het bevallingsverlof is verlengd voor moeders van wie een baby na de bevalling of tijdens 
het bevallingsverlof in het ziekenhuis is opgenomen, bijvoorbeeld bij extreme 
vroeggeboorte. Zo hebben moeders van bijvoorbeeld couveusekinderen, nadat de baby uit 
het ziekenhuis komt, nog recht op 10 weken bevallingsverlof. Hierdoor heeft de moeder 
voldoende tijd te herstellen en het kind zelf thuis te verzorgen. Overlijdt de moeder bij de 
geboorte van het kind? Dan is het straks mogelijk het bevallingsverlof van de moeder over te 
dragen aan haar partner. 
 
Adoptieverlof of pleegzorgverlof 
Het is mogelijk adoptieverlof of pleegzorgverlof gespreid op te nemen. Voorheen moest de 
werknemer dit verlof in een aansluitende periode van 4 weken opnemen. Daarnaast is de 
termijn verruimd van 18 naar 26 weken rond de opname van het kind. 
 

 
Hou er rekening mee dat je door al deze wijzigingen je personeelsreglement of je 
personeelshandboek moet wijzigen. 

  

 

http://www.personeelsman.nl/contracten-regelingen-arbeidsvoorwaarden/personeelsregelingen-service/
http://www.personeelsman.nl/hulp-nodig/hulp-op-locatie/inhuur-voor-projecten/
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Wet Aanpassing arbeidsduur 
 
De werknemer kan één keer per jaar een nieuw verzoek indienen om de arbeidsduur aan te 
passen. Voorheen was dit één keer per twee jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan hij 
binnen één jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag bovendien tijdelijk zijn. 
 
Wijziging Ziektewet 
 
Deze hoort niet in het rijtje van wijzigingen in 2015 thuis. Het betreft echter wel een 
belangrijke aanpassing in het arbeidsrecht die al op 1 januari 2013 is ingegaan maar nog voor 
vele werkgevers onbekend is. 
 
Voor medewerkers met een tijdelijk contract die 
ziek uit dienst treden, of zich binnen 28 dagen na 
uitdiensttreding ziek melden, betaal je met 
terugwerkende kracht, vanaf 2012, een 
boetepremie. Hoe hoog hangt af van het aantal 
mensen dat je in dienst had, of hebt. 
 
De premie die je afdraagt is per 1 januari 2014 
niet meer sector afhankelijk, maar wordt per 
werkgever berekend. In principe geldt hoe hoger 
het verzuim, hoe hoger de premie.  
 

 

 

 
Je kan er behoorlijk (financieel) baat bij hebben als je de zieke werknemer ook na 
zijn dienstverband re-integreert. Met het opnemen van een bepaling re-integratie 
na het dienstverband voorzien van een boetebeding heb je een stok achter de 
deur. Dit beding is standaard opgenomen in het pakket aan mogelijkheden in de 
arbeidsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst Ben je dit niet 
overeengekomen met de werknemer? Probeer dit alsnog uit te onderhandelen 
met de werknemer. 

  

 

http://www.personeelsman.nl/contracten-regelingen-arbeidsvoorwaarden/contracten-service/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
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EXTRA TIPS & TRUCS 
 
Hoe maak je optimaal gebruik van  de nieuwe ketenregeling? 
 
Om te voorkomen dat je straks onnodig een transitievergoeding moet betalen, dien je een 
dienstverband met een duur van twee jaar of langer te vermijden. Hou daarbij rekening met 
je tijdelijke contracten en gebruik de 7 + 8 + 8 regel zodat je als werkgever optimaal gebruik 
maakt van de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving. 
 
Je biedt je nieuwe werknemer in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor de 
duur van zeven maanden. Voldoet de werknemer? Dan kun je nog een tweede en een derde 
contract voor acht maanden aanbieden. Een maand voor de afloop van het derde contract 
kun je laten weten of de werknemer of de werknemer wel of geen vast dienstverband krijgt. 
 
De 7+8+8 regel heeft drie voordelen: 
 
1. Je mag in de eerste arbeidsovereenkomst van zeven maanden gewoon een proeftijd 

opnemen. De proeftijd is namelijk niet meer toegestaan in een eerste contract van zes 
maanden of minder. Door het eerste contract zeven maanden te laten duren, kun je de 
eerste maand gebruiken om het functioneren van de werknemer te beoordelen. 
Functioneert de werknemer niet, dan kun je de arbeidsovereenkomst per direct en 
zonder ontslagvergunning beëindigen. 
 

2. De drie tijdelijke contracten duren in totaal 23 maanden waardoor je optimaal van de 
flexibele mogelijkheden gebruikt maakt. Je moet nu onder de nieuwe regels een 
werknemer na drie contracten of twee jaar (wat er eerder komt) een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. Met de 7+8+8 regel stel je een 
vast contract nog even uit. 

 
3. Je hoeft nu de werknemer geen transitievergoeding te betalen als je na het derde 

contract besluit de samenwerking te beëindigen. Deze vergoeding betaal je namelijk wel 
bij een dienstverband dat twee jaar of langer duurt. De 7+8+8 regel zorgt er dus voor dat 
je de werknemer zo lang mogelijk in dienst kunt houden, zonder dat je hem na afloop 
van het derde contract een transitievergoeding hoeft te betalen. 

 
Vergeet niet tijdig om schriftelijk aan de werknemer te bevestigen of je het contract verlengt 
of niet (de zgn. aanzegplicht).   
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FAQ’s over het nieuwe ontslagrecht 

Hieronder vind je een momentopname van veel gestelde vragen tot de maand mei 2015. 
Doordat nog niet alles duidelijk is over het nieuwe ontslagrecht, is het de verwachting dat er 
meer vragen bij komen. Schrijf je in op onze nieuwsbrief of raadpleeg onze FAQ’s op de 
website voor een actueel overzicht.    

+ Kan ik een werknemer straks zomaar ontslaan? 

Nee, dat kan niet. De redenen voor ontslag blijven in het nieuwe ontslagrecht hetzelfde. 

+ Kan ik zelf nog kiezen of ik het ontslag voorleg aan het UWV of de kantonechter? 

Er zijn vaste regels voor de ontslagroute die je moet volgen. Ontslag om bedrijfseconomische 
reden en ontslag na twee jaar ziekte gaan alleen via het UWV. Ontslag om persoonlijke 
redenen leg je voor aan de kantonrechter. Lees meer over de ontslagprocedures. 

+ Hoe lang duurt een ontslagaanvraag? 

Het UWV handelt voortaan de ontslagaanvragen binnen vier weken af in plaats van zes tot 
acht weken. De kantonrechter neemt het ontslagverzoek binnen vier weken in behandeling. 

+ Moet ik bij eenzijdig ontslag nog steeds een ontslagvergoeding betalen?  

Ja. In principe krijgt straks iedereen die minstens twee jaar heeft gewerkt en op initiatief van 
zijn werkgever zijn baan verliest recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor 
tijdelijke contracten. Deze vergoeding is bedoeld om werknemers aan ander werk te helpen. 
Zij kunnen hier bijvoorbeeld een studie of opleiding mee bekostigen. Maar het geld mag ook 
gebruikt worden om het inkomensverlies op te vangen.  

+ Wanneer hoef je geen transitievergoeding te betalen?  

• Bij een dienstverband van minder dan twee jaar. 
• Als de werknemer het ontslag aan zichzelf te wijten heeft. 
• Als de werknemer bij het ontslag nog geen 18 jaar is.  
• Als de werknemer bij het ontslag gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week werkte. 
• Bij ontslag vanwege de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd. 
• Als je bedrijf failliet gaat of om uitstel van betaling heeft verzocht, of als je in de 

schuldsanering zit. 
• Als in de CAO een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is 

opgenomen. 

  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/nieuwe-ontslagrecht/faq-nieuwe-ontslagrecht/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/nieuwe-ontslagrecht/faq-nieuwe-ontslagrecht/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-ontslag-aanvragen-voor-werknemer/geen-vrije-keuze-ontslagroute/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/opstarten-ontslagprocedure-uwv-kantonrechter/ontslagprocedure-uwv-of-kantonrechter/?preview=true
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-bereken-je-de-transitievergoeding/
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+ Hoe hoog is de transitievergoeding? 

De algemene regel is: een derde maandsalaris per dienstjaar. En een half maandsalaris per 
dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. Je vermenigvuldigt 
deze uitkomst met het bruto maandinkomen.  

Dit is het totaal van het brutosalaris, vakantiebijslag, ploegentoeslagen, 
overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen. De 
transitievergoeding mag maximaal 75.000 euro zijn. Of een jaarsalaris, als dat hoger is. 

Tot 2020 geldt een gunstigere ontslagvergoeding voor ‘oudere’ werknemers. Als zij tien jaar, 
of langer, in dienst zijn en ouder dan 50 zijn, geldt over de jaren na hun vijftigste een 
ontslagvergoeding van 1/2 bruto maandloon per zes maanden dienstverband.  

Ook hier geldt de maximale vergoeding van € 75.000, of een jaarsalaris als dat hoger is. Deze 
speciale regeling geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers.  

+ Maar als ik al kosten heb gemaakt voor mijn werknemer? 

Kosten van outplacement of scholing mag je aftrekken van de transitievergoeding. Deze 
kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Zijn er 
tijdens het dienstverband kosten gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt? Dan mag je ze ook aftrekken. Maar alleen als de werknemer hiermee heeft 
ingestemd. 

+ En als ik de transitievergoeding niet kan betalen? 

Kun je de transitievergoeding niet in één keer betalen omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? 
Dan mag je in termijnen betalen. 

Voor MKB-bedrijven met maximaal 25 werknemers in financiële nood zal voorlopig tot 2020 
een lagere ontslagvergoeding gelden. Voor de berekening van de transitievergoeding tellen 
de arbeidsjaren voor 2013 dan niet mee bij het bepalen.  

Je moet je slechte bedrijfseconomische situatie wel bewijzen met jaarrekeningen over de 
drie voorafgaande jaren en met een prognose over de volgende zes maanden.  
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Aanbieding 

Op de website van de Personeelsman vind je tools die je helpen om je personeelszaken te 
regelen. Denk daarbij aan voorbeeldbrieven, gespreksverslagen checklists, voorbeelden van 
personeelsregelingen en arbeidsvoorwaarden etc.  

In 2015 geldt een kennismakingsprijs van € 7,95 per tool 

Ook de e-books zijn in 2015 extra gunstig geprijsd. In alle e-books vind je extra uitleg en tips 
die je nog niet op het scherm hebt kunnen lezen. Daarbij krijg je tenminste 10 tools welke 
zijn aangepast aan de Wet Werk & Zekerheid. De tools hebben een aanschafwaarde van       
€ 79,50. Ook ontvang je via de code uit een aangekocht e-book gratis 15 minuten 
ontslagadvies.  

Een e-book pakket met tools en advies koop je voor € 39,95 

Heb je een uitgebreid advies en plan van aanpak nodig voor een verbeter-, ontslag- of re-
integratietraject? Of wil je even sparren of je op de goede weg bent? Of kom je ergens niet 
uit? Kijk op “Hulp bij trajecten” op onze website. Wij helpen je graag verder. 

Ook voor de opmaak van contracten, overeenkomsten, arbeidsvoorwaarden en 
personeelsregelingen ben je bij de Personeelsman aan het juiste adres. Dit kan online, 
telefonisch of op locatie. Met hulp van onze Services stel je eenvoudig een contract, 
personeelsregeling of een gespreksverslag op. Lees meer over onze Services. 

Spelen er andere personeelsvragen binnen het bedrijf? Wij doen veel meer dan alleen 
ontslag. Bezoek dan de website Personeelsman.nl en abonneer je gratis op onze nieuwsbrief 
voor actualiteiten en interessante kortingen.  
 
Voor vragen en suggesties kun je je altijd contact opnemen met info@personeelsman.nl of 
06 - 24 69 25 99.  

Graag tot ziens! 

 

http://www.personeelsman.nl/
http://www.personeelsman.nl/product-categorie/ontslag-tools/
http://www.personeelsman.nl/product-categorie/ontslag-tools/
http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
http://www.personeelsman.nl/onze-beloftes/e-books/
http://www.personeelsman.nl/onze-beloftes/e-books/
http://www.personeelsman.nl/hulp-nodig/trajectenservice/
http://www.personeelsman.nl/hulp-nodig/hulp-bij-contract-en-dossier/
http://www.personeelsman.nl/
mailto:info@personeelsman.nl
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