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Beste relatie, 

H
et duale ontslagstelsel met preventieve 
ontslagtoets − onvrijwillig ontslag kan via 
het UWV of via de kantonrechter −  
bestaat dit jaar 70 jaar. Toestemming 

vragen om een werknemer te mogen ontslaan 
vond al die tijd plaats op basis van het Buiten-
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. De 
laatste jaren bij het UWV, vroeger bij het Gewes- 
telijk Arbeidsbureau. Het BBA, noodwetgeving van 
direct na de Tweede Wereldoorlog, is per 1 juli 2015 
verleden tijd. 

De preventieve ontslagtoets en het duale ont-
slagstelsel blijven bestaan, maar voortaan staan 
alle regels daarvoor in het Burgerlijk Wetboek. 
Die regels, andere wijzigingen in het arbeidsrecht 
en versoberingen in de Werkloosheidswet vor-
men samen de Wet werk en zekerheid, kortweg 
Wwz. Deze wet legt nieuwe verplichtingen op aan 
werkgevers. Volgens de regering maakt de Wwz 
ook zaken gemakkelijker, maar daar hebben wij zo 
onze twijfels over.

Nieuw is dat een werkgever geen keuzevrijheid 
meer heeft. De ontslaggrond bepaalt voortaan of 
men bij het UWV moet zijn of ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst kan verzoeken aan de kan-

tonrechter. Ook nieuw is de transitievergoeding, 
een wettelijke ontslagvergoeding voor werknemers 
die langer dan 2 jaar in dienst zijn.

Een andere wijziging is de nieuwe ketenregeling, 
die de mogelijkheden om tijdelijke arbeidscontrac- 
ten te sluiten inperkt. 

In dit magazine leest u alles over de Wwz in een 
beknopte vorm. Wij hopen dat het een handvat 
biedt in het doolhof van nieuwe regels. In aan-
loop naar de Wwz hebben wij gemerkt dat er in de 
praktijk nog veel vragen zijn, waarop de Wwz geen 
helder antwoord biedt. De werkelijkheid is toch 
complexer en gevarieerder dan de wetgever voor 
ogen had. Bovendien zullen rechters de komende 
tijd gaan bepalen hoe de nieuwe wetsbepalingen 
moeten worden begrepen. 
Schroom dus niet om ons te mailen of bellen, als 
uw vraag met dit magazine nog niet wordt beant-
woord. Een service-advies geven wij u graag.

Amsterdam, juli 2015

Els Unger
Unger Van Els Advocaten
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1  Wijzigingen  
sinds 1 januari 2015

Aanzegplicht 
De aanzegplicht houdt in dat de werkgever uiterlijk 
één maand voor de einddatum van de arbeidsover-
eenkomst bij de werknemer moet aangeven (aan-
zeggen) of de overeenkomst wordt voortgezet of 
niet.  Bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst 
dient de werkgever de voorwaarden waaronder 
voortzetting zal plaatsvinden mede te delen.

De aanzegplicht geldt voor arbeidsovereenkomsten 
van zes maanden of langer. De aanzegplicht is niet 
van toepassing op arbeidsovereenkomsten korter 
dan zes maanden en op uitzendovereenkomsten. 
Een niet-tijdig of niet-nagekomen aanzegplicht heeft 
tot gevolg dat de werkgever aan de werknemer – 
maximaal - een maand extra loon moet betalen.

Proeftijd 
De proeftijd is de periode waarin de werkgever en de 
werknemer wederzijds onderzoeken of de arbeidsre-
latie aan hun verwachtingen voldoet. Sinds 1 januari 
2015 is het niet toegestaan om in arbeidsovereen-
komsten van zes maanden of korter een proeftijd 
af te spreken. Een proeftijd in een opvolgende 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet 
rechtsgeldig, tenzij de werkzaamheden in de tweede 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wezenlijk 
verschillen van het eerdere contract.

Concurrentiebeding
Sinds 1 januari 2015 geldt de hoofdregel dat het niet 
is toegestaan om in een arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd een concurrentiebeding af te 
spreken, tenzij in het concurrentiebeding de zwaar-
wichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn motiveerd. 
De zwaarwegende bedrijfseconomische belangen 
dienen specifiek benoemd te worden. Hier ligt een 
verzwaarde motiveringsplicht voor de werkgever.

Geen arbeid, wel loon
Sinds 1 januari 2015 is de werkgever verplicht loon 
door te betalen als de werknemer geen arbeid heeft 
verricht door een oorzaak die naar alle redelijkheid 
voor rekening en risico van de werkgever komt. De 
bewijslast rust bij de werkgever om aan te tonen 
dat het – geheel of gedeeltelijk – niet verrichten van 
arbeid redelijkerwijs voor rekening en risico van de 
werknemer komt. 

Op 1 januari 2015 zijn reeds vier belangrijke maatregelen uit de Wwz ingevoerd 
in het arbeidsrecht. Deze maatregelen hebben voornamelijk betrekking op 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. 

Aandachtspunten
Tijdelijke arbeidsovereenkomst 
van zeven maanden met één 
maand proeftijd is toegestaan.

Indien een concurrentiebeding toch van 
belang is bij een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd: besteedt ruime aandacht aan de 
motivering van het concurrentiebeding.

_

_
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2  Nieuw ontslagrecht

B
ij het ontstaan van de 
arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd 
wordt voor de bereke-

ning daarvan de tussenpoos 
tussen twee contracten van 
drie maanden verlengd naar 
zes maanden. De periode van 
36 maanden (drie jaar) wordt 
teruggebracht naar 24 maanden 
(twee jaar).

D
e keuze of bij ontslag 
de UWV-procedure 
of de ontbindingspro-
cedure bij de kanton-

rechter wordt gevolgd, komt te 
vervallen. Vanaf 1 juli 2015 regelt 
de wet voor welke ontslaggrond 
de UWV-procedure dan wel de 
ontbindingsprocedure bij de 
kantonrechter gevolgd moet 
worden. 

O
nder de Wwz wordt 
de vergoeding bij 
ontslag in de wet 
aangeduid als 

“transitievergoeding”. De tran-
sitievergoeding is afhankelijk 
van de duur van de arbeids-
overeenkomst en het loon. De 
werkgever kan bepaalde kosten 
verrekenen met de transitiever-
goeding. 

 

d l j

Sneller  
arbeidsovereen-
komst voor  
onbepaalde tijd

“Dossier- 
opbouw wordt  
belangrijker 
dan ooit!”“Strak regime.”

“Transitie- 
vergoeding:
er is een 
nieuwe realiteit 
ontstaan.”

Ontslagrecht Transitie- 
vergoeding
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3  Flexwet  
vanaf 1 juli 2015

D
e hoofdregel – bij de vierde arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd ontstaat een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd – blijft na 1 juli 2015 voortbestaan. 

Door de nieuwe flexwet kunnen drie arbeidsover-
eenkomsten voor bepaalde tijd tot stand komen 
binnen een periode van maximaal twee jaar zonder 
dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
ontstaat. Eerst bij de vierde arbeidsovereenkomst 
ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaal-
de tijd. 
De wijzigingen per 1 juli 2015 zijn:

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt wanneer de afgesproken 
periode is verstreken. In de praktijk sluiten dezelfde werkgever en dezelfde 
werknemer, al dan niet met tussenpozen, meerdere arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd af. De wet bepaalt wanneer bij meerdere arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De periode waarin een contract voor 
onbepaalde tijd ontstaat, wordt in 
het kader van meer zekerheid voor 
flexwerkers teruggebracht naar 24 
maanden (was 36 maanden). 

In twee voorbeelden uitgetekend (In de tabel staat m voor maanden):

Maand 24 onbepaalde tijd

arbeidsovereenkomst 12m
12m

7 5

Periode geen  
arbeidsovereenkomst 
(uit dienst)

5m

arbeidsovereenkomst 1 2 3 4 onbepaalde tijd

arbeidsovereenkomst 3m 4m 1m 1m

Periode geen arbeidsovereenkomst 
(uit dienst)

4m 4m 5m

9 9
De maximale onderbreking van  
3 maanden wordt verlengd naar 
ten hoogste 6 maanden.
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Verder blijft het vanaf 1 juli 2015 mogelijk om af te 
wijken van het maximum aantal arbeidsovereenkom-
sten voor bepaalde tijd en de termijn van 24 maan-
den. Afwijking is in de volgende gevallen mogelijk.

Uitzendkrachten
Ten aanzien van uitzendkrachten kan bij cao of 
een andere regeling, bijvoorbeeld in een sociaal 
plan, afgeweken worden. De grens van 24 maan-
den kan in fase B worden verlengd tot maximaal 
48 maanden of ten hoogste zes arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tijd. 

Bepaalde functies
Ten aanzien van bepaalde functies of functiegroe-
pen en werknemers die een opleiding volgen kan 
de flexwet buiten toepassing worden gelaten. 

Bestuurders
In het geval de flexwerker de bestuurder van een 
rechtspersoon – stichting, B.V., vereniging enz. – 
is, kan in de arbeidsovereenkomst of een andere 
regeling worden afgeweken. 

 

Duur van het contract 
Wanneer de eerste arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd wordt aangegaan voor 24 maan-
den en eenmalig met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd voor de duur van 3 maanden 
wordt opgevolgd.

Minderjarige werknemers
Werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemid-
deld 12 uren per week werken. 

Opvolgend werkgeverschap
De flexwet is ook van toepassing bij opvolgend 
werkgeverschap. Van opvolgend werkgever-
schap is sprake wanneer een werknemer op 
basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaal-
de tijd bij – formeel – verschillende werkgevers 
dezelfde werkzaamheden verricht en dezelfde 
verantwoordelijkheden heeft.

Hieronder worden twee voorbeelden van opvol-
gend werkgeverschap gegeven. 

Twee voorbeelden van 

opvolgend werkgeverschap

Een werknemer werkt 
via een uitzendbureau 
bij een inlener. Na enige 
tijd wordt de werknemer 
in dienst genomen door 
de inlener. De werkgever 
moet bij een volgende 
arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd 
rekening houden met de 
gewerkte periode via het 
uitzendbureau. Deze tijd 
telt mee bij de keten van 
arbeidsovereenkomsten.

1
In geval van faillissement is 
de curator bevoegd om het 
arbeidscontract met een werknemer 
op te zeggen. Wanneer de 
onderneming een doorstart maakt, 
kan de doorstartende werkgever de 
werknemer opnieuw een contract 
aanbieden. De doorstartende 
werkgever is dan de opvolgende 
werkgever die rekening moet 
houden met de gewerkte periode 
van de werknemer bij de failliete 
werkgever.

2
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4  Ontslagrecht 
vanaf 1 juli 2015

D
e gronden voor ontslag worden onder 
a tot en met h in de wet aangeduid als 
“redelijke grond”. Hierna volgt per grond 
een beschrijving. 

Bedrijfseconomische omstandigheden 
(a-grond)
Onder bedrijfseconomische omstandigheden 
wordt het anders inrichten van de organisatie ver-
staan. Deze omstandigheden kunnen bedrijfseco-
nomisch en / of de bedrijfsorganisatorisch zijn. Bij 
ontslag wegens bedrijfseconomische omstandig-
heden moeten de veranderingen binnen een peri-
ode van 26 weken (in de toekomst) plaatsvinden. 
De werkgever moet aantonen dat de maatregelen 
noodzakelijk zijn en dat deze maatregelen ontslag 
van de werknemer tot gevolg hebben. 

Bij een voorgenomen ontslag dient de werkgever 
na te gaan of de werknemer binnen een redelijke 
termijn herplaatst kan worden in een passende 
functie, al dan niet na het volgen van scholing. 

Langdurige arbeidsongeschiktheid 
(b-grond)
Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake 
wanneer de werknemer wegens ziekte of een ge-
brek na het verstrijken van de termijn van 104 we-
ken (de duur van de loondoorbetalingsverplichting) 
niet meer in staat is om zijn werk te verrichten. 
Na de termijn van 104 weken mag de werkgever 
toestemming vragen aan het UWV om de arbeids-
overeenkomst met de werknemer op te zeggen. De 
werkgever moet aantonen dat de werknemer niet 
in staat zal zijn om zijn werkzaamheden binnen 

Voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is 
opzegging vereist. Wanneer de werknemer niet instemt met de opzegging, kan de 
werkgever toestemming vragen bij het UWV of de kantonrechter verzoeken de 
arbeidsovereenkomst te ontbinden. Welke ontslagprocedure gevolgd moet worden, 
is afhankelijk van de grond voor het ontslag. Daarnaast stelt de wet een aantal 
voorwaarden aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wanneer het initiatief 
van de werkgever komt.

26 weken (gerekend vanaf de datum van aanvraag 
van de ontslagvergunning) te verrichten. 

Frequent ziekteverzuim (c-grond)
Van frequent ziekteverzuim wordt gesproken wan-
neer een werknemer zich regelmatig ziek meldt 
en dit voor de bedrijfsvoering van de werkgever 
onaanvaardbare gevolgen heeft. In deze situatie 
moet de werkgever aantonen dat hij de arbeids-
omstandigheden (werktijden en werkplek) van de 
werknemer heeft aangepast. Mochten de aanpas-
singen het frequent ziekteverzuim niet terugge-
drongen hebben, dan kan de werkgever de kanton-
rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te 
ontbinden. De werkgever dient het ontbindingsver-
zoek te onderbouwen met een second opinion – 
deskundigenoordeel – van het UWV.

Ongeschiktheid voor de bedongen  
arbeid (d-grond)
In geval van ongeschiktheid voor de bedongen 
arbeid, oftewel disfunctioneren, beschikt de werk-
nemer niet meer over de juiste kwalificaties om 
het werk te verrichten. Het disfunctioneren mag 
niet het gevolg zijn van ziekte of gebrek van de 
werknemer. Daarnaast mag het disfunctioneren 
niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg (geen 
scholing aangeboden en geen aanpassingen van 
de arbeidsomstandigheden) van de werkgever. 

Verwijtbaar handelen of nalaten van de 
werknemer (e-grond)
Verwijtbaar handelen of nalaten van een werk-
nemer is een zodanig ernstige gedraging van de 
werknemer dat van de werkgever niet verwacht 
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kan worden dat de arbeidsovereenkomst wordt 
voortgezet. Op de eerste plaats gaat het hierbij om 
redenen die een ontslag op staande voet recht-
vaardigen. Ook kan hiervan sprake zijn als de werk-
nemer bij voortduring zijn re-integratieverplichtin-
gen niet nakomt.

Weigeren arbeid te verrichten wegens 
gewetensbezwaren (f-grond)
Van een dergelijke situatie is sprake als de werkne-
mer wegens ernstige gewetensbezwaren – bijvoor-
beeld wegens religieuze redenen of maatschap-
pelijke opvattingen – zijn werkzaamheden niet wil 
verrichten. 

Verstoorde arbeidsverhouding 
(g-grond)
Van een verstoorde arbeidsverhouding is sprake 
wanneer de relatie tussen werkgever en werkne-
mer zodanig verstoord is, dat van de werkgever 
niet verwacht kan worden dat de arbeidsovereen-
komst wordt voortgezet. Bij het ontbindingsver-
zoek dient de werkgever aan te tonen dat hij al het 
mogelijke heeft geprobeerd om de relatie met zijn 
werknemer te verbeteren, bijvoorbeeld met medi-
ation. 

Andere omstandigheden (h-grond)
Andere zodanige omstandigheden die zoda-
nig van aard zijn, dat in redelijkheid niet van de 
werkgever kan worden verwacht om de arbeids-
overeenkomst voort te zetten. Een voorbeeld van 
een dergelijke omstandigheid kan detentie van de 
werknemer zijn.

AANVULLENDE EISEN
Bij enkele ontslaggronden worden bij de ontslag-
procedures aanvullende eisen gesteld. De eisen 
zijn: 

Bedrijfseconomische omstandigheden 
(a-grond)
Bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstan-
digheden geldt een vaste ontslagvolgorde waarbij 
het afspiegelingsbeginsel het uitgangspunt is. Op 
grond van dit beginsel moeten eerst flexibele ar-
beidskrachten afvloeien. Vervolgens wordt bepaald 
in welke rangorde vaste werknemers binnen een 
bepaalde categorie uitwisselbare functies van de 
bedrijfsvestiging ontslagen moeten worden. Met 
uitwisselbare functies worden functies bedoeld 
die naar inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en 

competenties vergelijkbaar zijn. Ook dienen het 
niveau en de beloning vergelijkbaar te zijn. Deze 
factoren worden in onderlinge samenhang be-
oordeeld. De verschillende uitwisselbare functies 
worden verdeeld in vijf leeftijdsgroepen. De leef-
tijdsgroepen zijn: van 15 tot 25 jaar; van 25 tot 35 
jaar; van 35 tot 45 jaar; van 45 tot 55 jaar; en van 
55 jaar tot de AOW- gerechtigde leeftijd. 

De hoofdregel is dat per leeftijdsgroep eerst de 
werknemers met het kortste dienstverband worden 
voorgedragen voor ontslag. Bij de categorie 55+ 
worden werknemers die de AOW-gerechtigde 
leeftijd hebben bereikt, eerst voorgedragen voor 
ontslag. De Ontslagregeling maakt enkele uitzon-
deringen op het afspiegelingsbeginsel mogelijk en 
sluit ontslag van langdurig zieke werknemers uit. 
Ook via de cao zijn afwijkingen mogelijk. 

Niet nakomen re-integratie- 
verplichtingen door werknemer
In de situatie waarin een werknemer zijn re- 
integratieverplichtingen niet nakomt, dient de 
werkgever:
•  de werknemer schriftelijk aangemaand te heb-

ben tot nakoming van zijn verplichtingen; of
•  de loondoorbetaling stop te zetten indien de werk-

nemer geen gevolg geeft aan de aanmaning; of 
•  de loondoorbetaling stop te zetten. 
Hierna kan de werkgever de kantonrechter verzoe-
ken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens 
verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Aandachtspunten

Draag zorg voor een volledig 
opgebouwd personeelsdossier._ 

Werkgever en werknemer zijn beide 
gehouden re-integratie te realiseren._
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De UWV-procedure
De wet schrijft voor in welke twee situaties de 
werkgever toestemming moet vragen aan het 
UWV om de arbeidsovereenkomst voor onbepaal-
de tijd rechtsgeldig op te zeggen. Dit is het geval 
bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstan-
digheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.
Nadat het UWV toestemming heeft verleend, kan 
de werkgever de arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd rechtsgeldig opzeggen. Bij de opzeg-
ging dient de werkgever de reden voor opzegging 
te vermelden en de wettelijke opzegtermijn in 
acht te nemen. De proceduretijd bij het UWV mag 
in mindering gebracht worden op de wettelijke 
opzegtermijn. Als minimum geldt een termijn van 
een maand.

De UWV-procedure is de bestuursrechtelijke 
ontslagroute in het ontslagrecht. Het is echter niet 
mogelijk om bestuursrechtelijk bezwaar of beroep 
in te stellen tegen het besluit van het UWV. Wel 
staat de civielrechtelijke route (de ontbindings-

Vanaf 1 juli 2015 is de procedurele ontslagroute afhankelijk van de ontslaggrond.

procedure) open als het UWV toestemming heeft 
geweigerd. De werknemer die vindt dat ten on-
rechte wel toestemming is verleend door het UWV, 
kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsover-
eenkomst te herstellen of een vergoeding toe te 
kennen.

Procedure bij de kantonrechter
Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereen-
komst door de kantonrechter kan worden gevraagd 
als het verzoek onder een van de drie categorieën 
valt:
1.  ontslag wegens de gronden c tot en met h (zie 

hoofdstuk 4); 
2.  als toestemming op grond van bedrijfsecono-

mische omstandigheden of langdurige arbeids-
ongeschiktheid is afgewezen door het UWV; en

3.  in het geval van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd die tussentijds niet kan worden 
opgezegd. 

5  Ontslagprocedures

Ontbinding arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Aandachtspunt

_ In een arbeidsovereenkomst voor bepaal-
de tijd kan schriftelijk een tussentijdse 
opzegbeding opgenomen zijn.
Indien dat niet het geval is, kan ontbin-

ding van deze arbeidsovereenkomst bij 
de kantonrechter worden verzocht.  
De kantonrechter stelt het tijdstip van 
beëindiging vast.
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Schema ontslaggronden en procedures

a Bedrijfseconomische omstandigheden
b Langdurige arbeidsongeschiktheid

c Frequent ziekteverzuim
d Ongeschiktheid voor de bedongen arbeid
e Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
f Weigeren arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren
g Verstoorde arbeidsverhouding;
h Andere omstandigheden

Hoger beroep of cassatie
Vanaf 1 juli 2015 is het onder de Wwz mogelijk om in hoger beroep (Gerechtshof) of in cassatie (Hoge Raad) 
te gaan tegen een uitspraak (beschikking) van de kantonrechter. Het instellen van hoger beroep of cassatie 
schorst de tenuitvoerlegging van de beschikking van de kantonrechter niet.

Hieronder worden de rechtsmiddelen onder de Wwz schematisch weergegeven. 

Rechtsmiddelen onder de Wwz

5

{

{

{

{

{

UWV- procedure

Ontbindingsprocedure bij 
de kantonrechter 5

Ontslag wegens a- of b- grond:

Beschikking UWV

Ontbindingsverzoek bij de kantonrechter

Hoger beroep bij het Gerechtshof

Cassatie bij de Hoge Raad
 

Ontslaggronden c- tot en met h:

Beschikking kantonrechter

Hoger beroep bij het Gerechtshof

Cassatie bij de Hoge Raad
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6  Transitievergoeding

Recht op transitievergoeding 
Het recht op transitievergoeding ontstaat wanneer 
de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer 
heeft geduurd. Daarnaast dient de arbeidsovereen-
komst op initiatief van de werkgever opgezegd te 
zijn, ontbonden te zijn of niet aansluitend voortge-
zet te zijn. 

Indien de werknemer op eigen initiatief de arbeids-
overeenkomst beëindigt, kan ook recht op transi-
tievergoeding bestaan. Daarvoor is het noodzake-
lijk dat de werkgever ernstig verwijtbaar of nalatig 
heeft gehandeld.

Het recht op de transitievergoeding is niet afhan-
kelijk van de gekozen ontslagprocedure. 

Onder de Wwz wordt een nieuwe vergoeding bij ontslag geïntroduceerd. De 
vergoeding wordt in de wet beschreven met de term “transitievergoeding”. 
De wet bepaalt wanneer het recht op een transitievergoeding bestaat, welke 
uitzonderingen gelden en hoe de transitievergoeding wordt berekend. De werkgever 
heeft het recht om bepaalde kosten te verrekenen met de transitievergoeding. 

Het recht op de transitievergoeding

Transitievergoeding

Ontslag wegens a- of b- grond

UWV- procedure

Ontslag wegens in persoon 
gelegen reden (gronden c t/m h)

Ontbindingsprocedure bij de 
kantonrechter

ä

ä

5

ä

ä
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De hoogte van de transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding is als volgt 
opgebouwd: 
• per gewerkt jaar is een derde deel (1/3) van een 

maandloon voor de eerste 10 jaren van het 
dienstverband verschuldigd;

•  bij meer dan 10 dienstjaren per gewerkt jaar de 
helft van een maandloon;

• De transitievergoeding is – in de wet vastgelegd – 
maximaal een bedrag van € 75.000 bruto. Of een 
jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000 bruto.

 
Verrekenen met transitievergoeding
De werkgever mag een aantal – door de wet 
bepaalde – kosten verrekenen met de transitiever-
goeding. De kosten die verrekend mogen worden 
zijn kosten in verband met transitie naar een nieu-
we baan (transitiekosten) en inzetbaarheid. 

Transitiekosten zijn kosten die gemaakt zijn in 
verband met de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst of het niet voortzetten daarvan, zodat de 
werknemer niet of niet langdurig werkloos is na het 
ontslag. De kosten dienen wel gemaakt te zijn ter 
voorkoming van werkloosheid of het bekorten van 
de periode van werkloosheid. De inzetbaarheids-
kosten zijn kosten die gemaakt zijn in verband met 
een bredere inzetbaarheid binnen het bedrijf van 
de werkgever.

Uitzonderingen
De wet schrijft een aantal uitzonderingen voor op 
de verplichting tot het betalen van de transitiever-
goeding. De uitzonderingen hebben betrekking op 
de werknemer of de werkgever. Een werknemer 
heeft geen recht op transitievergoeding wanneer 
de werknemer jonger is dan 18 jaar, de AOW- of 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of ern-
stig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld. 

Een werkgever is geen transitievergoeding ver-
schuldigd bij faillissement of bij surseance van 
betaling, of wanneer de wettelijke schuldsanering 
op de werkgever van toepassing is. Indien de 
werkgever in financiële problemen verkeert op het 
moment dat de transitievergoeding moet worden 
betaald, dan mag een betalingsregeling van maxi-
maal zes maanden afgesproken worden. 

Naast de algemene uitzonderingen bestaan 
tijdelijke uitzonderingen die invloed hebben op 
de berekening van de hoogte van de transitiever-

goeding. Deze uitzonderingen hebben betrekking 
op werknemers die de leeftijd van 50 jaar of ouder 
hebben bereikt en op de groep kleine werkgevers. 
Deze uitzonderingen gelden tot 1 januari 2020. 

Overgangsrecht transitievergoeding
In het overgangsrecht gelden verschillende regels 
voor lopende afspraken die zijn gemaakt met 
verenigingen van werknemers (cao of een soci-
aal plan) en overige afspraken die op een andere 
manier tot stand zijn gekomen (individueel of een 
sociaal plan overeengekomen met de onderne-
mingsraad). 

Lopende cao-afspraken over ontslagvergoedingen 
en voorzieningen tot 1 juli 2016 hebben voorrang 
op de transitievergoeding. Deze regel geldt niet 
voor werknemers met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd. 

Met betrekking tot de overige lopende afspraken, 
is in het overgangsrecht geregeld dat de transitie-
vergoeding uitsluitend verschuldigd is wanneer de 
werknemer schriftelijk afstand doet van het recht 
op de ontslagvergoeding of voorziening. De werk-
nemer krijgt de mogelijkheid om de transitiever-
goeding af te zetten tegen de ontslagvergoeding 
of voorziening waar hij op grond van de overige 
lopende afspraken recht op heeft. 

Aandachtspunten
Bepalingen over verrekening van 
de kosten kunnen in de cao zijn 
opgenomen. 

Schriftelijke instemming van de 
werknemer of afspraken met de 
ondernemingsraad of vakbonden is 
vereist voor de verrekening van tran-
sitiekosten en inzetbaarheidskosten.

Het is van essentieel belang om de 
kosten van opleidingen / cursussen 
bij te houden. 

_

_

_



14 unger van els advocaten

7  Andere wijzigingen

Beëindiging met wederzijds goedvinden
In het kader van beëindiging met wederzijds goed-
vinden, gelden vanaf 1 juli 2015 twee belangrijke 
elementen.

• Vormvereiste beëindigingsovereenkomt
De nieuwe regeling in de wet schrijft als belang-
rijkste voorwaarde voor, dat de overeenkomst 
– waarmee de beëindiging met wederzijds goed-
vinden wordt aangegaan – alleen geldig is als deze 
schriftelijk is aangegaan. In een dergelijke situatie 
zijn de werkgever en de werknemer strikt genomen 
niet gehouden aan de wettelijke opzegtermijnen, 
de UWV- procedure, de ontbindingsprocedure bij 
de kantonrechter of de transitievergoeding. 

• Bedenktijd voor de werknemer
Onder de Wwz wordt de mogelijkheid tot ontbin-
ding (herroeping) van de arbeidsovereenkomst 
ingevoerd. De werknemer heeft een bedenktijd. 
Dit houdt in dat de werknemer het recht heeft om 
binnen veertien dagen, zonder opgaaf van reden, 
de beëindigingsovereenkomst door middel van 
een schriftelijke verklaring aan de werkgever te 
herroepen. De werkgever dient een bepaling over 
de bedenktijd van veertien dagen op te nemen in 
de beëindigingsovereenkomst. Als de werkgever 
nalaat deze bepaling op te nemen in de beëin-
digingsovereenkomt, bedraagt de termijn van 
herroeping drie weken. 

Een werknemer kan geen gebruik maken van zijn 
bevoegdheid tot herroeping als hij binnen zes 
maanden, na eerder gebruik te hebben gemaakt 

Naast de ketenregeling, het ontslagrecht en de transitievergoeding wordt – vanaf 
1 juli 2015 – onder de Wwz een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. Hierna een 
overzicht van deze wijzigingen.

van zijn herroepingsrecht, opnieuw een beëindi-
gingsovereenkomst met dezelfde werkgever sluit. 
Een soortgelijke regel geldt indien de werknemer 
instemt met opzegging.

Opzegging onder de Wwz
Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door 
opzegging door de werkgever of de werknemer. In 
het kader van de opzegging gelden onder de Wwz 
enkele aanvullende regels. Deze regels zijn: 

• Opzegging tijdens de proeftijd
Wanneer de arbeidsovereenkomst tijdens de 
proeftijd wordt opgezegd door de werkgever, dient 
de werkgever aan de werknemer (op zijn verzoek) 
de reden schriftelijk te kennen geven. 

• Opzegging wegens dringende reden (ontslag op 
staande voet)
 Onder de Wwz is de bepaling over ontslag op 
staande voet beperkt gewijzigd. De partij (bijvoor-
beeld de werknemer) die door schuld of opzet aan 
de wederpartij (bijvoorbeeld de werkgever) een 
dringende reden heeft gegeven om de arbeids-
overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, moet 
een vergoeding betalen aan de wederpartij. 
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“Oplossingsgericht,  
            gedegen en snel!”



“Voor recht dat werkt!”

www.ungervanels.nl

Onze contactgegevens zijn: 

Adres:
De Boelelaan 7                            
1083 HJ Amsterdam                           

Telefoon: 085 7822801
Fax: 085 7822802
E-mail: info@ungervanels.nl

Over ons
Unger Van Els Advocaten is opgericht per 1 januari 
2015 door Els Unger en Bruno van Els. Zij heb-
ben voordien jarenlange ervaring opgedaan als 
partners bij een middelgroot advocatenkantoor in 
Amsterdam. Het team van Unger Van Els Advo-
caten biedt brede juridische dienstverlening op 
de terreinen arbeidsrecht, medezeggenschap en 
bestuursrecht. Wij zijn thuis in de branches van 
onze cliënten. Vanuit onze expertise zijn wij in 
staat snel, direct en maatwerk te bieden voor uw 
juridische belangen.

Voor wie?
Unger Van Els Advocaten verleent juridische dien-
sten aan bedrijven, instellingen, ondernemingsra-
den, en (ondernemende) particulieren. 

Seminars & workshops
voor relaties en 'incompany'
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