
Ontbijtsessie Arbeidsrecht

Van WWZ naar WAB, in één ochtend het wie/wat/waar van 
het “nieuwe” ontslagrecht



Programma

• Hoe ga je contract aan? 

• Proeftijd 

• Flexibel / vast 

• Ketenregeling

• Oproepcontract 

• Hoe beëindig je een contract?

• I-grond 

• Transitievergoeding 

• Aanzegging bij oproepcontract / TV



Hoe ga je contract aan?
Proeftijd

Proeftijd blijft zoals het nu is geregeld:

• Aovk ≤ 6 maand: geen proeftijd

• Aovk > 6 maand < 2 jaar: proeftijd 1 maand

• Aovk ≤ 2 jaar: proeftijd max 2 maanden

• Aovk OT: proeftijd maximaal 2 maanden

Let op:
Er komt dus geen proeftijdverlenging tot max 
5 maanden bij contract voor onbepaalde tijd



Hoe ga je contract aan?
Proeftijd

Reminders tav de proeftijd, zorg dat deze – op straffe van 
nietigheid:

• Schriftelijk is overeenkomen

• Voor beide partijen dezelfde termijn heeft

• De juiste termijn hanteert (check cao)

• Niet in een opvolgende aovk is opgenomen 

• Niet in aovk staat voor zes maanden of korter

Een onjuist proeftijdbeding = nietig! Niet herstelbaar



Hoe ga je contract aan?
Flexibel of vast

• Flexibele contracten – wat is wat?

• Vast contract – onbepaalde tijd
• Vaste uren omvang

• Geen eenduidig vastgestelde uren (oproepcontract)

• Tijdelijk contract – bepaalde tijd
• Vaste uren omvang

• Geen eenduidig vastgestelde uren (oproepcontract)



Hoe ga je contract aan?
Ketenregeling

De ketenregeling beperkt de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd te (blijven) aanbieden

Per 1/1/2020: Verruiming van de ketenregeling: 

Was 3x2x6 (drie contracten, twee jaar, zes maanden ‘pauze’)

Wordt 3x3x6 (drie contracten, drie jaar, zes maanden ‘pauze’)

De contractloze periode (doorbreking van een keten) blijft gelijk: zes maanden

Afwijking bij cao mogelijk tot maximal 6 overeenkomsten in 4 jaar, indien de 
intrensieke aard van de bedrijfsvoering dat vereist

Op het moment dat een maximum wordt overschreden wordt een lopende
arbeidsoveenkomst voor bepaalde tijd automatisch -> onbepaalde tijd

Nieuw:  minister kan functies uitzonderen bij terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste 9 maanden kan worden verricht. 
Voorbeeld: sporttrainer / theaterproducties. Tevens uitzondering invalkrachten voor ziektevervanging in primair onderwijs



Hoe ga je contract aan?
Ketenregeling

Inwerkingtreding direct per 1 januari 2020, geldt dus ook
onverkort voor ketens die voor 1 januari 2020 zijn gestart

Voorbeeldsituatie, is een nieuw jaarcontract mogelijk?

- Tweede jaarcontract eindigt 30 november 2019

- Werknemer in dienst per 1/7/2018 obv aovk voor 7 en daarna
8 maanden: einddatum 31 oktober 2019



Hoe ga je contract aan?
Oproepovereenkomst

Wanneer is sprake van een oproepovereenkomst?

• Omvang van arbeid niet als 1 aantal uren per tijdseenheid
is vastgelegd of 

• Als het recht op loon gedurende de eerste 26 wkn is 
uitgesloten igv niet werken door reden die in risicosfeer
werkgever ligt

• Let op: dus ook min/max ovk



Hoe ga je contract aan?
Oproepovereenkomst

Gevolgen WAB voor oproepovereenkomst:

• Werkgever dient werknemer minimaal 4 dagen van te 
voren op te roepen, doet hij dit niet dan is werknemer niet
verplicht om te komen werken

• Binnen 4 dagen wijzigen of intrekken van de oproep: 
werknemer heeft desondanks recht op loondoorbetaling

• Deze termijn kan bij cao worden verkort tot 24 uur

• (Overleg over) oproep: schriftelijk of electronisch

• Opzegtermijn wn: gelijk aan 4 dagen / < 4 dagen CAO

• Na 12 maanden: verplichting tot aanbieden vaste
urenomvang obv gemiddelde afgelopen jaar



Hoe ga je contract aan?
Oproepovereenkomst: aanbod vaste urenomvang

• Referteperiode: 
na 12 maanden dient de werkgever de werknemer een aanbod
te doen voor een vaste arbeidsomvang (ten minste) thv de 
gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande 12 maanden. Dit
aanbod moet werkgever een maand gestand doen

• Let op: geldt ook in geval van opvolgend werkgeverschap

• Doet de werkgever geen aanbod:
Sanctie: werknemer kan niet-genoten loon vanaf de uiterlijke
datum waarop werkgever het aanbod had moeten doen claimen

• Uiterlijk moment voor aanbod: einde 13e maand aovk



Hoe ga je contract aan?
Oproepovereenkomst

• Directe werking, dus voor alle lopende oproepcontracten (≥ 
12 maanden) dient binnen één maand na 1 januari 2020 
een aanbod te worden gedaan

• Let op: het aanbod vaste urenomvang is niet hetzelfde als
aanbod voor een nieuwe arbeidsovereenkomst

• Wat als werknemer niet accepteert?



Hoe beëindig je een contract?



Hoe beëindig je een contract?
Introductie i-grond

Werkgever kan arbeidsovereenkomst enkel tussentijds doen
eindigen als sprake is van een valide ontslaggrond

Huidige situatie: de wet kent 8 concreet omschreven
ontslaggronden die per stuk volledig moeten worden
onderbouwd door werkgever

WAB: I-grond: Werkgever kan diverse omstandigheden uit
overige persoonlijke ontslaggronden combineren om één
volledig dossier te maken (oftewel: 2 halven maken 1 hele)



Hoe beëindig je een contract?
Introductie i-grond

I-grond = maatwerk voor de rechter: denk aan combinatie van 
verstoorde verhouding en disfunctioneren: beide gronden zijn
zelfstandig niet voldoende onderbouwd, maar de rechter ziet
duidelijk dat partijen niet meer langer kunnen samenwerken

Let op: bij beëindiging obv de I-grond kan werknemer tot max een
halve transitievergoeding extra claimen. Deze vergoeding dient als
compensatie van de onvoldragen ontslaggrond. Dit staat los van de 
reguliere transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding

Effect op schikkingspraktijk? 



Hoe beëindig je een contract?
Transitievergoeding

• Wijzigingen aanspraak + opbouw

• Introductie Compensatieregeling kleine werkgevers

• Compensatieregeling Transitievergoeding bij langdurige ao

• Overbruggingsregeling kleine werkgevers

• Overgangsrecht 50+ ers



Hoe beëindig je een contract?
Transitievergoeding: aanspraak

Transitievergoeding huidige regeling: 

Werknemer heeft recht op transitievergoeding indien de 
arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden duurt

Transitievergoeding nieuwe regeling: 

Werknemer heeft vanaf de 1e dag van de 
arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding

Max: EUR 81.000,- of jaarsalaris indien hoger (indexering)



Hoe beëindig je een contract?
Transitievergoeding: opbouw

Transitievergoeding huidige regeling: 

De transitievergoeding bedraagt 1/6 maandloon per half dienstjaar
over de eerste 120 maanden, daarna ¼ maandloon per volgemaakt
half dienstjaar

Transitievergoeding nieuwe regeling: 

De transitievergoeding bedraagt 1/3 per volledig dienstjaar en een
evenredig deel daarvan voor de resterende periode

Dus geen extra vergoeding meer over de dienstjaren na 10 jaar
dienstverband



Hoe beëindig je een contract?
Transitievergoeding: uitzonderingen

• Nieuwe regelingen ihkv transitievergoeding: 
• Compensatie aan kleine werkgever (< 25 wns) als sprake is van 

bedrijfssluiting vanwege pensionering, overlijden of 
arbeidsongeschiktheid werkgever

• Compensatie bij einde dienstverband wegens langdurige ziekte

• Deze regelingen vervallen per 1 januari 2020
• Overbruggingsregeling kleine werkgevers: uitzondering voor kleine 

werkgevers (<25 wns) als sprake is van ontslag wegens 
bedrijfseconomische reden (strenge voorwaarden)

• Overgangsrecht Transitievergoeding 50+ ers: verhoging van de 
transitievergoeding voor 50+ers die lang in dienst zijn geweest



Hoe beëindig je een contract?

Directe werking: in principe geldt de nieuwe
berekeningsmaatstaf als de arbeidsovereenkomst
eindigt na 1 januari 2020, tenzij voor die datum:

- De arbeidsovereenkomst is opgezegd;

- Werknemer heeft ingestemd met beëindiging;

- Een UWV ontslagvergunning is aangevraagd;

- Een ontbindingsverzoek is ingediend.

Timing van ontslag kan dus groot verschil maken



Hoe beëindig je een contract?

Timing van ontslag kan dus groot verschil maken

Werknemer: 60 jaar, 25 jaar in dienst, salaris 4500,-

2020: 25x (1/3 maandloon) = EUR 37.500,- bruto

2019: 10x (1/3 maandloon)+ 10x maandloon + 

5x (1/2) maandloon = EUR 71.250 bruto

Werknemer: 29 jaar, 1 jaar in dienst, salaris 3.000,-

2019: geen transitievergoeding

2020: EUR 1000,-



Compensatieregeling Transitievergoeding

Art. 7:673 lid 1 sub a BW:

• De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding 
verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst door de 
werkgever is opgezegd

• De wet legt geen verplichting op om de 
arbeidsovereenkomst met een (langdurig 
arbeidsongeschikte) werknemer op te zeggen



Compensatieregeling Transitievergoeding
Huidige praktijk in geval van langdurige a-o

Werkgever houdt het dienstverband met de langdurige 
arbeidsongeschikte werknemer “slapend” en hoeft daarom geen 
transitievergoeding te betalen.

Rode draad rechtspraak:
Werkgever is niet verplicht arbeidsovereenkomst met langdurige 
zieke werknemer op te zeggen. Het niet beëindigen kwalificeert 
niet als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

Wetgever vindt slapende dienstverbanden niet wenselijk



Compensatieregeling Transitievergoeding

• Werkgever kan verzoek bij UWV indienen per 1/4/2020 ter 
verstrekking van vergoeding ter hoogte van betaalde TV

• Maximering: compensatie niet meer dan hoogte TV op het 
moment dat 104 weken termijn is verstreken of (indien lager) 
aan werknemer betaalde salaris tijdens 104 weken ziekte

• Overgangsrecht: voor alle gevallen vanaf 1/7/2015 : houd 
administratie goed bij!



Hoe beëindig je een contract?
Aanzegging bij oproepcontract / Transitievergoeding

• Aanzegverplichting: uiterlijk één maand voor einde
arbeidsovereenkomst bepaalde tijd moet werkgever aan
werknemer laten weten of er wens tot verlenging bestaat
Sanctie bij niet tijdig aanzeggen: vergoeding thv maandsalaris

• Recht op transitievergoeding?
Ontstaat alleen als werkgever initiatief neemt tot einde aovk

• Aanzegging opnemen in oproepcontract:

• Voordeel: ‘niet vergeten’ te voldoen aan vp

• Nadeel: trigger voor transitievergoeding



Contactgegevens

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op

• mr. Joanne Wesselo
j.wesselo@atwadvocaten.nl
06 810 898 18

• mr. Hanneke Hamelink
h.hamelink@atwadvocaten.nl
06 330 504 52

mailto:j.wesselo@atwadvocaten.nl
mailto:h.hamelink@atwadvocaten.nl


Vragen?
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