
 

 

WIJZIGINGEN ONTSLAGRECHT PER 1 JANUARI 2015 
 

Huidige situatie Nieuwe situatie 

 

Proeftijd 

Proeftijd is toegestaan. 

 

Proeftijd 

 

Proeftijd alleen voor voor contracten langer 
dan zes maanden. 

Aanzegverplichting 

 

Contracten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. 

   

Aanzegverplichting 

 

Bij contracten voor bepaalde tijd van 
zes maanden of langer moet één maand van 
tevoren worden aangezegd of het contract 
al dan niet wordt verlengd en onder welke 
voorwaarden. 

Non-concurrentiebeding 

 

Non-concurrentiebeding is toegestaan. 

    

Non-concurrentiebeding 

 

Non-concurrentiebeding is niet mogelijk bij 
contracten voor bepaalde tijd, tenzij er 
sprake is van een zwaarwegend 
bedrijfsbelang. 

Loondoorbetalingsverplichting 

 

Loondoorbetalingsverplichting contractueel uitsluiten is 
gedurende de eerste zes maanden mogelijk. Afwijking 
van deze termijn bij CAO is toegestaan. 

Loondoorbetalingsverplichting 

 

Loondoorbetalingsverplichting contractueel 
uitsluiten is gedurende de eerste 
zes maanden mogelijk. Afwijking van deze 
termijn bij CAO is toegestaan, maar 
maximaal 78 weken. 

Uitzendovereenkomst 

 

Maximale uitzendtermijn is 130 weken. Afwijking bij 
CAO is toegestaan. 

  

Uitzendovereenkomst 

 

Maximale uitzendtermijn is 78 weken. 
Afwijking bij CAO is toegestaan, maar 
maximaal 78 weken. 

 

 

 

 



 

 

 

WIJZIGINGEN ONTSLAGRECHT PER 1 JULI 2015 
 

HERZIENING ONTSLAGRECHT   

Preventieve toetsing 

 

Meerdere ontslagroutes naast elkaar mogelijk, te weten 
kantonrechter en/of UWV. 

Preventieve toetsing 

 

Één ontslagroute: kantonrechter óf UWV. 
Ontslagroute wordt afhankelijk van 
de ontslaggrond. 

    

Ontslagvergoeding 

 

Vergoeding bij ontslag op basis van de 
Kantonrechtersformule (m.u.v. procedure UWV). 

Ontslagvergoeding 

 

Transitievergoeding is verschuldigd indien 
een arbeidsovereenkomst eindigt op verzoek 
van de werkgever en er sprake is van een 
dienstverband van meer dan twee jaren. 

Beëindiging met wederzijds goedvinden 

 

Vaststellingsovereenkomst voor ontslag met wederzijds 
goedvinden is onherroepelijk door ondertekening van de 
vaststellingsovereenkomst. 

Beëindiging met wederzijds goedvinden 

 

Na ondertekening van een 
vaststellingsovereenkomst voor ontslag met 
wederzijds goedvinden geldt een wettelijke 
bedenktijd van twee weken. 

Ketenregeling 

Maximaal drie contracten voor bepaalde tijd. Indien die 
contracten voor bepaalde tijd een periode van drie jaar te 
boven gaan moet er een vast contract aangeboden worden. 
De keten kan doorbroken worden door een periode van 
drie maanden zonder arbeidsverhouding. Afwijking bij 
CAO is toegestaan.  

Ketenregeling 

 

Maximaal drie contracten voor bepaalde 
tijd. Indien die contracten voor bepaalde tijd 
een periode van twee jaar te boven gaan 
moet er een vast contract aangeboden 
worden. De keten kan doorbroken worden 
door een periode van zes maanden zonder 
arbeidsverhouding. Afwijking bij CAO is 
beperkt mogelijk: maximaal zes contracten 
in vier jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WIJZIGINGEN ONTSLAGRECHT PER 1 JANUARI 2016 

    

Duur WW-uitkering 

 

Duur WW-uiterking is max. 38 maanden. 

Duur WW-uitkering 

Duur WW-uiterking is max. 24 maanden. 
Aanvulling bij CAO is mogelijk. 

Na één jaar is alle arbeid passend. Verrekening met arbeid 
op urenbasis. 

Na zes maanden is alle arbeid passend. 
Verrekening met uitkering op inkomenbasis. 

 
 


