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DISCLAIMER 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze 
uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het 
forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt 
in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding (bestaande uit: 
“Nieuwsbrief Ondernemingsrecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 
 
De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van 
cliënten en andere relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die 
gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden deskundig advies 
worden gegeven. 
 
Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, 
aanvaardt KienhuisHoving geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere 
onjuistheden (of de gevolgen daarvan). 
 
© 2014 KienhuisHoving N.V. 

 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/frank-roben/


WET WERK EN ZEKERHEID AANGENOMEN 

Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. 

Hierdoor verandert het nodige binnen het arbeidsrecht. Het was aanvankelijk de 

bedoeling dat de eerste wijzigingen per 1 juli 2014 in werking zouden treden. Afgelopen 

week heeft minister Asscher echter toegezegd dat de eerste wijzigingen pas vanaf 1 

januari 2015 in werking treden. Wij zetten de belangrijkste veranderingen met de datum 

van inwerkingtreding voor u op een rij. 

FLEXREGELS 

 

Proeftijd – 1 januari 2015 

Bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden 

opgenomen. 

 

Concurrentiebeding – 1 januari 2015 

Een concurrentiebeding kan in beginsel niet worden overeengekomen bij een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit kan alleen als in het concurrentiebeding is vermeld 

dat dit noodzakelijk is in verband met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en waar deze 

uit bestaan. 

 

Aanzegtermijn – 1 januari 2015 

De werkgever dient bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer 

een aanzegtermijn van minimaal één maand in acht te nemen. Dit houdt in dat de werkgever 

minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer 

moet aangeven of en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. 

Doet de werkgever dit niet of niet tijdig, dan is hij een vergoeding ter grootte van maximaal één 

maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. 

 

ONTSLAGRECHT 

 

Eén ontslagroute – 1 juli 2015 

De werkgever kan niet meer kiezen of hij een ontslagprocedure via het UWV of de 

kantonrechter voert. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na langdurige 

arbeidsongeschiktheid gaat verplicht via het UWV. Alle andere ontslaggronden gaan verplicht 

via de kantonrechter. 

 

Daarnaast kunnen hoger beroep en cassatie worden ingesteld. 

 

Transitievergoeding – 1 juli 2015 

De werkgever is in beginsel aan iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is 

geweest een transitievergoeding verschuldigd, ongeacht of het gaat om een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Ook werknemers van wie de 

arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV wordt opgezegd, hebben recht op een 

transitievergoeding. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan de kantonrechter een 

aanvullende vergoeding toekennen. 

 

Bedenktijd bij sluiten vaststellingsovereenkomst – 1 juli 2015 

De werknemer krijgt 14 dagen bedenktijd vanaf het moment van het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. De werknemer kan 

binnen deze 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, zijn instemming herroepen. 

 

Ketenregeling – 1 juli 2015 

Als elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 24 maanden 

overschrijden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan 

voor onbepaalde tijd. De keten wordt pas onderbroken na een tussenpoos van meer dan zes 

maanden. 

 

WW 

 

Maximale duur werkloosheidsuitkering – 1 januari 2016 

De maximale duur van de WW wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk afgebouwd van 38 naar 24 



maanden. Bij CAO kunnen afspraken gemaakt worden over een aanvulling van de duur van de 

WW. 

 

Binnenkort zenden wij u een nieuwe nieuwsbrief met praktische tips. 

 

Heeft u vragen over de Wet Werk en Zekerheid? Neem dan contact op met één van onze 

arbeidsrechtspecialisten. 



 


