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ARBEIDSRECHT

Aanpassing ketenregeling 
Onder de huidige regelgeving hebben werknemers na twee 
jaar dienstverband recht op een vast contract. De (huidige) 
ketenregeling luidt: maximaal drie tijdelijke contracten voor 
een periode van maximaal twee jaar, met een tussenperiode 
van maximaal zes maanden (3x2x6). Het kabinet wil de keten-
regeling aanpassen naar 3x3x6. Dat wil zeggen: maximaal drie 
tijdelijke contracten voor een periode van maximaal drie jaar, 
met een tussenperiode van maximaal zes maanden. Werkne-
mers hebben daardoor na drie jaar dienstverband recht op 
een vast contract. De ketenregeling wordt dus deels terugge-
draaid naar zoals deze was vóór de WWZ.

De keten van tijdelijke contracten wordt doorbroken als er 
een tussenperiode is van zes maanden of langer. In dat geval 
gaat de teller op nul. Het is op dit moment onder bepaal-
de voorwaarden mogelijk hiervan af te wijken, bijvoorbeeld 
wanneer sprake is van seizoensarbeid. Het kabinet wenst de 
mogelijkheden te verruimen om op sectorniveau van de tus-
senpoos af te wijken en de tussenperiode te verkorten als het 
werk daarom vraagt.

Ruimere proeftijd 
Het wordt mogelijk een langere proeftijd overeen te komen. 
Voor een contract voor bepaalde tijd met een duur van meer 
dan twee jaar wordt een proeftijd van maximaal drie maan-
den toegestaan. Wanneer een contract voor onbepaalde tijd 
wordt gesloten, wordt een proeftijd van maximaal vijf maan-
den toegestaan. Onder de huidige regelgeving is in voor-
noemde situaties een proeftijd van maximaal twee maanden 
toegestaan. 

Cumulatie van ontslaggronden
De WWZ heeft ervoor gezorgd dat er limitatieve ontslag-
gronden zijn opgenomen in de wet. Een ontslaggrond moet  
opzichzelfstaand ‘voldragen’ zijn om tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst te kunnen leiden. Het kabinet wil dat 
het ontslagrecht minder star wordt en heeft het voornemen 
een nieuwe ontslaggrond op te nemen die het (weer) moge-
lijk maakt verschillende ontslaggronden te laten cumuleren 
(c.q. op te tellen). Door deze ‘cumulatiegrond’ kunnen meer-
dere ontslaggronden worden gecombineerd (bijvoorbeeld: 
disfunctioneren én een verstoorde arbeidsverhouding). Hier 
hangt wel een prijskaartje aan. De rechter kan een extra  
vergoeding toekennen aan de werknemer van maximaal de 
helft van de transitievergoeding, bovenop de al bestaande 
transitievergoeding.

Wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding
Op dit moment heeft een werknemer recht op een transitie-
vergoeding wanneer het dienstverband ten minste 24 maan- 

 
 
den heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt 
beëindigd. Dit wordt gewijzigd, waardoor direct bij indienst-
treding aanspraak bestaat op een transitievergoeding. Daar-
naast wordt de berekening van de transitievergoeding gewij-
zigd. Per gewerkt dienstjaar zal de werknemer voortaan 1/3 
bruto maandsalaris opbouwen. De tijdelijke overgangsrege-
ling voor 50-plussers blijft wel gehandhaafd. Daarnaast wordt 
het eenvoudiger om scholingskosten in mindering te brengen 
op de transitievergoeding. 
 
Compensatie transitievergoeding bij ontslag vanwege 
twee jaar ziekte
Het voorstel om werkgevers te compenseren voor een transi-
tievergoeding die is betaald aan een werknemer waarvan het 
dienstverband vanwege twee jaar ziekte eindigt, wordt door-
gezet. Het eerdere wetsvoorstel was door het vorige kabinet 
controversieel verklaard. De compensatieregeling houdt in 
dat werkgevers een transitievergoeding die wordt betaald bij 
een ontslag vanwege twee jaar ziekte, krijgen terugbetaald 
uit het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte verkort
De loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (werk-
gevers tot 25 werknemers) wordt verkort van twee jaar naar 
één jaar. De verantwoordelijkheid van de loondoorbetalings-
verplichting en een aantal re-integratieverplichtingen gaan 
daarbij over naar UWV. Het opzegverbod (c.q. de ontslagbe-
scherming) blijft echter gelden gedurende de eerste twee jaar 
van ziekte. De collectieve kosten van het tweede ziektejaar 
worden betaald via een uniforme lastendekkende premie, te 
betalen door kleine werkgevers.

Differentiatie van de WW-premie naar type contract
Het kabinet gaat bekijken hoe premiedifferentiatie in de 
Werkloosheidswet (WW) kan leiden tot meer vaste contrac-
ten. Wanneer een werkgever veel tijdelijke contracten sluit 
met werknemers, zal de werkgever mogelijk een hogere 
WW-premie moeten betalen.  

Payrolling en nulurencontracten
Het kabinet wil voorkomen dat verschillende vormen van het 
aanbieden van flexibiliteit worden benut om te concurreren 
op arbeidsvoorwaarden of leiden tot situaties waarbij de flexi-
biliteit voor de werk- of opdrachtgever ten koste gaat van de 
arbeidsmarktkansen van de werkende. 

Payrolling blijft mogelijk maar moet een instrument worden 
om werkgevers te ‘ontzorgen’ en dient niet te leiden tot con-
currentie op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet komt met een 
wetsvoorstel waarin het soepelere arbeidsrechtelijk regime 
van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt ver-
klaard voor payrolling. Daarnaast wil het kabinet dat bij nu-
lurencontracten geen sprake is van permanente beschikbaar-
heid terwijl de aard van de werkzaamheden dat niet vereist. 
Een oproepkracht zal in bepaalde situaties niet verplicht zijn 
gehoor te geven aan een oproep en bij een afzegging van 
een oproep ontstaat mogelijk toch recht op loon.

WIJ INFORMEREN U AAN DE HAND VAN DEZE NIEUWSBRIEF  
OVER DE HOOFDLIJNEN VAN HET REGEERAKKOORD  
2017-2021 VAN KABINET RUTTE III. 
In het Regeerakkoord staan de plannen voor de aankomende vier jaren van de samenwerkende regeringspartijen VVD, CDA, D66 
en ChristenUnie. Het Regeerakkoord bevat voorgestelde wijzigingen c.q. maatregelen op het gebied van (onder meer) recht-
spraak, arbeidsrecht en het werken als zelfstandige/zzp. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de voorgestelde maatregelen op 
voornoemde gebieden.

De hoofdlijnen van het Regeerakkoord zijn bekend, de details dienen echter nog te worden uitgewerkt. Wanneer de maatregelen 
uiteindelijk zijn opgenomen in een wetsvoorstel dienen de Tweede en Eerste Kamer hierover te stemmen. Er zal dus pas volledige 
duidelijkheid ontstaan over de voorgestelde wijzigingen wanneer de nieuwe wetgeving daadwerkelijk in werking treedt. Het is 
vooralsnog onduidelijk of, wanneer en in welke vorm de voorgestelde wijzigingen wet gaan worden.

Wij wijzen u erop dat niet alle in het Regeerakkoord genoemde maatregelen (volledig) aan bod komen in deze nieuwsbrief. Aan 
de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

RECHTSPRAAK

Innovatieve rechtspraak 
Het kabinet is van mening dat juridische procedures complex 
zijn en niet altijd voldoen voor het oplossen van alledaagse 
problemen van burgers. Om die reden wil het kabinet dat er 
innovatieve wetgeving tot stand komt die ruimte biedt aan 
rechters om te experimenteren. Daarnaast worden de Raad 
voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket samengevoegd. 
Griffierechten worden, behoudens indexatie, niet verhoogd.

WERKEN ALS ZELFSTANDIGE/ZZP

Wet DBA maakt plaats voor ‘opdrachtgeversverklaring’
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt afgeschaft. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) 
echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan 
de onderkant van de zzp-markt) voorkomen. 

Zzp’ers worden ingedeeld in drie groepen c.q. schalen: 
• zzp laag tarief (circa € 15 tot € 18 per uur);
• zzp midden tarief;
• zzp hoog tarief (circa € 75 per uur of meer). 

Ten aanzien van de middengroep wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd die online kan worden ingevuld via een web-
module. Met de opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever (in beginsel) vooraf zekerheid van vrijwaring van loonbelas-
tingen en werknemersverzekeringen. Na de invoering van de nieuwe wet zal de Belastingdienst maximaal nog een jaar terughou-
dend zijn in het handhavingsbeleid.

BRENGT HET REGEERAKKOORD 
DAADWERKELIJK DE BEOOGDE 
VERANDERINGEN?

De conclusie na ruim twee jaar WWZ is dat het lastiger 
is geworden vaste werknemers te ontslaan, maar als dit  
lukt, is het doorgaans wel goedkoper voor de werkgever  
dan voor de WWZ, vanwege de transitievergoeding. Het  
kabinet lijkt hier deels op terug te komen. Bepaalde 
WWZ-maatregelen worden (deels) teruggedraaid, bijvoor-
beeld de cumulatie van de ontslaggronden en de maximale 
duur van de ketenregeling. 

De kern van het Regeerakkoord luidt: ‘Vast werk minder vast 
maken en flexwerk minder flex’. De ambitie van het kabinet is 
meer mensen aan het werk te krijgen met een contract voor 
onbepaalde tijd en zzp’ers meer ruimte te geven om te on-
dernemen. De vraag luidt: zal dit met de voorgestelde maat-
regelen daadwerkelijk worden gerealiseerd?

Het arbeidsrecht zal door middel van het Regeerakkoord 
behoorlijk worden herzien. De groeiende onzekerheid op de 
arbeidsmarkt wordt waarschijnlijk niet gekeerd met de voor-
gestelde wijzigingen in het Regeerakkoord. Enkele beoogde 
maatregelen zouden in het voordeel werken van werkgevers 
(met name in het MKB), maar het is de vraag of dit daad-
werkelijk zo gaat uitpakken. Bepaalde maatregelen (zoals de 
verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 
voor kleine werkgevers) lijken wellicht een verbetering, maar 
worden op andere wijze betaald uit de portemonnee van alle 
kleine werkgevers. 

Vooralsnog komt er geen zekerheid voor zzp’ers, voor hen 
blijft gelden dat ze met elkaar moeten blijven concurreren. 
Het is discutabel of de voorgestelde  ‘opdrachtgeversverkla-
ring’ via een webmodule een werkbare oplossing zal bieden.
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• vast contract: maximaal 5 maanden
• tijdelijk contract langer dan 2 jaar: maximaal 3 maanden
 

•  loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers van 
twee naar één jaar

• Wet DBA verdwijnt en wordt een webmodule
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Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van het Regeerakkoord op de voet en informeren u graag over wetswijzigingen en 
de mogelijke gevolgen daarvan voor u als ondernemer. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met ons kantoor.
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