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PRAKTISCHE TIPS WET WERK EN 
ZEKERHEID 
Berdine van Eerden  

Per 1 januari 2015 is het eerste gedeelte van de Wet Werk en 

Zekerheid in werking getreden. De wijzigingen zien op het 

proeftijdbeding, het concurrentiebeding en de aanzegtermijn. 

Enige tijd geleden informeerden wij u over deze veranderingen 

binnen het arbeidsrecht. In aanvulling hierop geven wij u in deze 

nieuwsbrief een aantal praktische tips over het proeftijdbeding, het 

concurrentiebeding en de aanzegtermijn. In onze volgende 

nieuwsbrief  geven wij praktische tips ten aanzien van het nieuwe 

ontslagrecht, dat per 1 juli 2015 ingevoerd zal worden. 

  

NB: de onderstaande wijzigingen zijn sinds 1 januari 2015 van 

kracht. 

 

Proeftijdbeding 

 

Bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter mag geen 

proeftijd meer worden opgenomen. 

 

Tip: Wilt u toch een proeftijd van een maand, sluit dan een 

arbeidsovereenkomst voor de duur van meer dan zes maanden 

(bijv. zeven maanden). In dat geval kunt u wél rechtsgeldig een 

proeftijd overeenkomen. 

 

Concurrentiebeding 

 

Een concurrentiebeding kan in beginsel niet worden 

overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 

tenzij dit noodzakelijk is in verband met zwaarwegende bedrijfs- of 

dienstbelangen. 

 

Tip: Er gelden strikte eisen voor het aangaan van een 

concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: 

motiveer in de arbeidsovereenkomst concreet en zo uitvoerig 

mogelijk wáárom het noodzakelijk is met juist déze werknemer 

een concurrentiebeding aan te gaan. Maatwerk is vereist. Geen 

standaardtekst gebruiken! NB: de noodzaak om het beding te 

sluiten moet er zowel op het moment van het aangaan van het 
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beding, als op het moment dat de werkgever zich erop beroept, 

bestaan! 

 

Tip: Kom bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd het concurrentiebeding opnieuw overeen. 

 

Aanzegtermijn 

 

De werkgever dient bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd van zes maanden of langer een aanzegtermijn van minimaal 

één maand in acht te nemen. Aangezegd moet worden óf de 

werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet, en zo 

ja onder welke voorwaarden. 

 

Tip: Inventariseer alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

binnen uw organisatie. Agendeer de data waarop uiterlijk moet 

worden aangezegd. Wij adviseren uiterlijk anderhalve maand voor 

de einddatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te 

zeggen. 

 

Tip: Stel voor elke werknemer die het betreft een aanzegbrief op, 

waarin u aangeeft of u de arbeidsovereenkomst al dan niet wenst 

voort te zetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Laat de 

werknemer tijdig tekenen voor ontvangst van de brief, zodat u 

kunt bewijzen dat u aan uw aanzegplicht heeft voldaan. 

 

Heeft u vragen over de Wet Werk en Zekerheid? Neem dan 

contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten. 
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VAR-VERKLARING WORDT GEEN 
BGL 
Lidwien Hazenberg  

De aangekondigde opvolger van de VAR-verklaring, de 

Beschikking Geen Loonheffingen (BGL), wordt voorlopig in 

de ijskast gezet en zal naar verwachting niet in 2015 

ingevoerd worden. De Tweede Kamer heeft het kabinet 

verzocht om alternatieven voor de BGL te onderzoeken. 

Het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen werd op 22 

september 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. De belangrijkste 

maatregelen betroffen de vervanging van de vier verschillende 

soorten VAR-verklaringen door een BGL en het invoeren van een 

medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juistheid 

van de door de opdrachtnemer aangevraagde BGL. 

 

Door verschillende belangenorganisaties en politieke partijen, 

maar ook door de Raad van State werd kritiek geleverd op het 

wetsvoorstel, die ondermeer zag op een potentiële verzwaring van 

de administratieve lasten voor de opdrachtgever en het gebruik 

van de webmodule voor de aanvraag van de BGL. 

 

De Tweede Kamer heeft daarop besloten om de behandeling van 

het wetsvoorstel tot nader order uit te stellen en het kabinet 

verzocht de in de nota naar aanleiding van het verslag genoemde 

alternatieven voor de BGL te onderzoeken. De huidige VAR-

verklaring zal dus voorlopig blijven bestaan. Het was tot nu toe 

niet nodig (en ook niet mogelijk) om een VAR-verklaring voor 

2015 aan te vragen, omdat de VAR-verklaring over 2014 geldig 

zou blijven totdat de BGL zou worden ingevoerd. Waarschijnlijk 

zullen ZZP-ers binnenkort wel de mogelijkheid hebben om een 

nieuwe VAR-verklaring voor 2015 aan te vragen. 

 

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van 

onze arbeidsrechtspecialisten. 

 

Bron: Rijksoverheid 
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NIEUWE REGELS VERLOF EN 
ARBEIDSTIJDEN VANAF 1 JANUARI 
2015 
Berdine van Eerden  

Per 1 januari 2015 zijn een aantal wettelijke regelingen op het 

gebied van verlof- en arbeidstijden gewijzigd. Het doel 

hiervan is dat werknemers werk en zorg gemakkelijker 

kunnen combineren. 

Hieronder zetten wij de belangrijkste wijzigingen van de Wet 

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden op een rij. 

Tenzij expliciet anders is aangegeven gelden de genoemde 

wijzigingen per 1 januari 2015. 

 

Het ouderschapsverlof is verruimd. Bij de geboorte van het kind 

krijgt de partner een onvoorwaardelijk recht op drie dagen 

opname ouderschapsverlof. Dit kan in aanvulling op de twee 

dagen kraamverlof genoten worden. Daarnaast is voor het 

opnemen van ouderschapsverlof de eis vervallen dat de 

werknemer minstens één jaar in dienst moet zijn bij de werkgever. 

Tevens kan de werknemer om elke gewenste wijze van opname 

van het ouderschapsverlof verzoeken. De werkgever dient dit 

ongeacht de verzochte periode of het opnamepatroon te 

accepteren, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich 

hiertegen verzetten. 

  

Ook bevallingsverlof is verruimd. Indien het pasgeboren kind na 

de geboorte langdurig is opgenomen in het ziekenhuis 

(‘couveusekind’), kan de moeder na de ziekenhuisopname haar 

kind tien weken thuis verzorgen. De totale duur van 16 weken 

zwangerschaps- en bevallingsverlof is in dit geval verruimd tot 26 

weken. Daarnaast is nieuw dat het bevallingsverlof overgaat op de 

partner, indien de moeder bij de geboorte van het kind overlijdt. 

Ook bestaat de mogelijkheid tot het opnemen van bevallingsverlof 

in deeltijd over een maximale periode van 30 weken vanaf de 

zesde week na de bevalling. Verder gaat gelden dat 

zwangerschapsverlof na de bevalling van een meerling wordt 

uitgebreid met vier weken. De inwerkingstredingsdatum hiervan is 

echter nog onbekend. 

  

Ook het kort- en langdurend zorgverlof wordt uitgebreid. Per 1 
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juli 2015 geldt dat deze verlofvormen ook kunnen worden 

opgenomen indien zorg voor bijvoorbeeld een huisgenoot, vriend 

of tweedegraads familielid dient te worden uitgeoefend. Tot die tijd 

kan dit enkel ingeval van zorg voor een ziekte partner, ouder of 

kind. 

  

Verder mogen werknemers nu ieder jaar om een andere 

arbeidsduur verzoeken. Tot 1 januari 2015 was dit enkel één 

keer per twee jaar mogelijk. Tevens kan verzocht worden om een 

tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur. Voorheen werd een 

aanpassing van de arbeidsduur geacht een blijvend karakter te 

hebben. Thans kan een aangepaste arbeidsduur dus ook zien op 

een bepaalde periode. 

  

Heeft u vragen over de nieuwe regels over verlof en 

arbeidstijden? Neem dan contact op met één van onze 

arbeidsrechtspecialisten. 

  

Bron: Rijksoverheid, Memorie van Toelichting Wet Modernisering 

regelingen voor verlof en arbeidstijden 
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HOGE RAAD BEVESTIGT: IN HET 
ARBEIDSRECHT GELDT: “WEZEN 
GAAT VOOR SCHIJN” 
Emile Cornel  

Doorbreking ketenregeling, door tegelijk met de vierde 

arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst te 

sluiten, is in strijd met dwingend recht! 

Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak 

waarin een werkgever en een werknemer na drie jaarcontracten 

een vierde arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) 

aangingen, in welke overeenkomst tegelijkertijd werd opgemerkt 

dat er aanvullende afspraken waren gemaakt “over duur en 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst.” 

  

In de vaststellingsovereenkomst, die voorafgaand aan c.q. tegelijk 

met de vierde arbeidsovereenkomst werd aangegaan stond 

opgenomen:  

 dat de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd zou zijn, 

 dat de werkgever aan de werknemer had meegedeeld dat 

zij de arbeidsovereenkomst alleen wilde verlengen indien 

op voorhand duidelijkheid zou ontstaan over de datum 

waarop de arbeidsovereenkomst alsnog zou eindigen, 

 dat de werknemer zich realiseerde dat werkgever alleen 

maar tot verlenging zou overgaan indien werknemer 

akkoord zou gaan met de op voorhand vastgestelde 

einddatum. 

 

Vervolgens werd overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst 

tien maanden later zou eindigen. 

  

Tevens was in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat 

partijen tot vaststelling van de in die overeenkomst gelegde 

afspraken waren gekomen ter voorkoming van onzekerheid en ter 

vermijding van een procedure en dat die overeenkomst derhalve 

had te gelden als een vaststellingsovereenkomst in de zin van 

artikel 7:900 BW. 
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Vlak voor de “einddatum” geeft de werknemer te kennen dat er 

geen sprake kan zijn van een rechtsgeldig einde: de 

vaststellingsovereenkomst is volgens hem nietig omdat deze in 

strijd is met de ketenregeling van artikel 7:668a BW. Tevens geeft 

hij aan dat zijn instemming met de vaststellingsovereenkomst 

tegen zijn wil is afgedwongen. 

  

Kantonrechter 

  

De werknemer stelt een loonvordering in en krijgt van de 

Kantonrechter gelijk (inmiddels was de arbeidsovereenkomst 

voorwaardelijk ontbonden zodat het uiteindelijk over een 

loondoorbetaling gedurende zeven maanden ging en een 

toegekende ontbindingsvergoeding van bruto € 49.000,--!). 

  

Hoger beroep 

  

In hoger beroep vernietigt het Gerechtshof Den Bosch de 

uitspraak van de Kantonrechter. Kort gezegd overweegt het Hof 

dat vast staat dat partijen een vierde arbeidsovereenkomst zijn 

aangegaan voor onbepaalde tijd, en dat het feit dat partijen 

tegelijkertijd met het sluiten van die vierde overeenkomst een 

andere overeenkomst hebben gesloten, waarbij werd afgesproken 

dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zou 

worden beëindigd op een termijn van tien maanden, aan die 

onbepaalde duur van de (vierde) arbeidsovereenkomst niet kan 

afdoen. 

Het Hof overweegt vervolgens: “Van een (vierde) 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gelet op de 

bewoordingen van beide genoemde overeenkomsten derhalve 

geen sprake. Artikel 7:668a lid 1 sub b BW mist in zoverre 

(directe) toepassing.” 

  

Met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst overweegt het 

Gerechtshof dat die overeenkomst kennelijk is gesloten ter 

voorkoming van een (toekomstige) onzekerheid of geschil omtrent 

hetgeen tussen partijen rechtens geldt, nu partijen zekerheid 

wensten omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd en gezien de achtergrond van het aanbod aan de 

werknemer om nogmaals een arbeidsovereenkomst aan te gaan 

en elk conflict daarover uit de weg te willen gaan. 

  



Het Gerechtshof acht de constructie dus wel degelijk mogelijk. 

  

Cassatie 

  

De werknemer gaat in cassatie en de Hoge Raad vernietigt het 

arrest van het Hof op alle punten! 

  

Ten onrechte heeft het Hof slechts gelet op de bewoordingen van 

de overeenkomst (onbepaalde tijd). De Hoge Raad overweegt dat 

bij de beantwoording van de vraag of partijen een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd zijn 

overeengekomen, niet alleen acht dient te worden geslagen op de 

tekst van de schriftelijke arbeidsovereenkomst, maar dat voor de 

beantwoording van de vraag wát partijen zijn overeengekomen 

het immers mede erom gaat wat zij met de overeenkomst hebben 

beoogd en daarbij, aldus de Hoge Raad, zijn alle omstandigheden 

van het geval van belang. 

  

Toegepast op deze casus: het tegelijkertijd sluiten van een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een 

vaststellingsovereenkomst waarin de beëindiging van die 

arbeidsovereenkomst is vastgelegd maakt, dat er in wezen sprake 

is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

  

Pijnlijke fout Hof 

  

Ook het oordeel van het Hof over de vaststellingsovereenkomst 

wordt vernietigd: artikel 902 boek 7 BW bepaalt, dat een 

vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op 

vermogensrechtelijk gebied ook geldig is als zij in strijd mocht 

blijken te zijn met dwingend recht (tenzij zij naar inhoud of 

strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde). 

Er moet, aldus de Hoge Raad, dus sprake zijn van een reeds 

bestaand geschil en dus niet een vaststelling ter voorkoming 

daarvan! 

Het Hof had de wet dus gewoonweg fout toegepast. 

NB: de Kantonrechter heeft op dit punt uitvoerig en juist 

geoordeeld. 

  

Wat is de les uit dit arrest? 

  

In het arbeidsrecht geldt het fundamentele beginsel van 



ongelijkheidscompensatie. De wet kent een aanzienlijke 

bescherming van de werknemer tegen beëindiging van zijn 

dienstverband, gebaseerd op financiële maar ook zwaarwegende 

sociale en emotionele belangen. Het proberen te omzeilen van 

een dwingendrechtelijke regel op het terrein van het ontslagrecht 

is vrijwel niet mogelijk. 

Daarbij geldt: het wezen gaat voor de schijn! Er wordt door 

constructies heen gekeken. 

 

Nieuw recht 

  

Onder de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) wordt de ketenregeling 

aangescherpt: vanaf 1 juli 2015 wordt de periode van drie jaar 

verkort naar twee jaar en wordt de tussenpoos verhoogd van drie 

maanden naar zes maanden. De regering beoogt uitdrukkelijk te 

bewerkstelligen dat de werknemer eerder in vaste dienst is. 

 

De in deze casus gekozen oplossing van de gelijktijdig afgesloten 

vaststellingsovereenkomst blijkt een ondeugdelijke constructie: de 

rechter kijkt door de constructie heen naar wat er werkelijk 

gebeurt en dat zal onder het nieuwe recht nog scherper gebeuren 

gelet op de uitdrukkelijke wil van de wetgever! 

 

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van 

onze arbeidsrechtspecialisten. 
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NIEUWE FISCALE PENSIOEN 
KADERS EN NETTO-PENSIOEN 
Ruud Derksen  

Per 1 januari jl. zijn de kaders waarbinnen fiscaal gefaciliteerd 

pensioen opgebouwd kan worden beperkt. Daarnaast is er 

een nieuw soort pensioenregeling geïntroduceerd, het netto-

pensioen. 

Het maximaal jaarlijks op te bouwen bruto pensioen is beperkt. 

Ook het inkomen waarover bruto pensioen opgebouwd kan 

worden, is beperkt tot € 100.000,-. Deze wijzigingen hebben 

gevolgen voor vele pensioenregelingen en hebben geleid tot de 

invoering van een netto-pensioenregeling. Met betrekking tot de 

invoering van een netto-pensioenregeling is het van belang dat de 

werkgever hiertoe een duidelijk doel formuleert. 

 

Beknopt weergegeven zien de fiscale kaders er per 1 januari 2015 

als volgt uit: 

 De jaarlijkse opbouw voor ouderdomspensioen bedraagt 

ten hoogste 1,875% bij middelloon (‘ML’) of 1,657% bij 

eindloon (‘EL’); 

 De jaarlijkse opbouw voor partnerpensioen bedraagt ten 

hoogste 1,313% bij ML en 1,160% bij EL; 

 De pensioenleeftijd bedraagt ten minste 67 jaar. Een lagere 

pensioenleeftijd is mogelijk onder voorwaarde dat de 

maximale opbouwpercentages worden verlaagd 

(bijvoorbeeld 1,739% ML bij 66 jaar); 

 Een minimale AOW franchise van € 12.642,- bij een ML met 

1,875% opbouw (bij een lager opbouwpercentage mag de 

AOW franchise lager zijn); 

 Het pensioengevend loon bedraagt ten hoogste € 100.000,-

. Dit maximum bedrag wordt verminderd overeenkomstig de 

deeltijdfactor. 

  

Met betrekking tot het laatste punt houdt dit in dat over het salaris 

boven € 100.000 de zgn ‘omkeerregel’ niet meer mag worden 

toegepast bij de pensioenverwerving. In plaats daarvan heeft de 

wetgever de mogelijkheid van een netto-pensioenregeling 

gecreëerd. 
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Netto-pensioen 

Onze ervaring is dat veel werkgevers een netto-pensioenregeling 

aanbieden. Deelneming aan een netto-pensioen dient op 

vrijwillige basis te geschieden. Dat houdt in dat een werknemer de 

keuzevrijheid moet hebben om al dan niet deel te nemen. Op 

grond van de fiscale wetgeving omtrent netto-pensioen moet een 

werkgever de bijdrage, die hij geeft aan de werknemers die wel 

deelnemen aan netto-pensioen, ook verstrekken aan de 

werknemers die niet deelnemen aan netto-pensioen. 

  

Veelal is het uitgangspunt van de werkgever bij het invoeren van 

netto-pensioen kostenneutraliteit ten opzichte van de bestaande 

regeling. Een belangrijk aandachtspunt bij de invoering van een 

netto-pensioenregeling is gelijke behandeling. 

  

Gelijke behandeling 

De afspraken voor werknemers met een salaris boven € 100.000 

bevat een aantal elementen die gevoelig zijn voor 

leeftijdsonderscheid. Deze onderdelen zijn bijvoorbeeld: 

  

Werkgeversbijdrage 

Doordat de netto-pensioenregeling alleen door middel van een 

gestaffelde beschikbare premieregeling ingevoerd kan worden, 

wordt voor oudere werknemers meer betaald dan voor jongeren. 

Echter dit onderscheid is evenwel objectief te rechtvaardigen, 

doordat het doel van deze aanvulling is om het verlies aan 

pensioen te compenseren. Voor dit doel zijn geen andere 

middelen in de pensioensfeer voorhanden waarmee het doel 

bereikt wordt. 

  

Werknemersbijdrage 

Indien er sprake is van een bijstorting in de regeling, is de hoogte 

ervan veelal leeftijdsafhankelijk. Deze vrijwillige module maakt dus 

leeftijdsonderscheid. Op basis van jurisprudentie van het College 

voor de Rechten van de Mens zijn wij evenwel van mening dat dit 

onderscheid objectief gerechtvaardigd kan worden. 

  

In dit kader is het van belang dat de werkgever die een netto-

pensioen wil aanbieden hiertoe een duidelijk doel formuleert in 

verband met de toets van objectieve rechtvaardiging voor een 

netto-pensioenregeling. 

  



Mocht u meer willen weten, dan kunt u uiteraard contact opnemen 

met Ruud Derksen, advocaat pensioenrecht 
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