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De laatste tips voor de
wijzigingen in het arbeidsrecht
Per 1 januari 2015 is het zover. Dan treden de nieuwe wettelijke bepalingen met betrekking tot tijdelijke
arbeidsovereenkomsten in werking. Een half jaar later is het ontslagrecht aan de beurt.
De wijzigingen in het arbeids- en
ontslagrecht zijn ingrijpend en zullen gevolgen hebben voor alle werkgevers in Nederland. Hieronder de laatste
praktische handreikingen om gereed te zijn voor
wat komen gaat.

PROEFTIJD
In arbeidsovereenkomsten met een looptijd van
zes maanden of korter mag geen proeftijd meer
worden afgesproken. Staat er toch een proeftijdbeding in de overeenkomst, dan is die ongeldig.
Als u toch een proeftijd wilt afspreken met een
tijdelijke werknemer, dan kan dat alleen als de
arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden
duurt. U kunt ook kiezen voor een kort tijdelijk
contract, bijvoorbeeld van twee of drie maanden.
Dan is het leed te overzien als achteraf toch blijkt
dat de werknemer niet geheel geschikt is voor uw
bedrijf of voor de functie.
Waar u wel rekening mee moet houden is dat dit
korte contract meetelt in de zogenaamde ketting
van drie contracten. De regel is dat als er meer
dan drie arbeidsovereenkomsten achter elkaar of
met een onderbreking van drie maanden of korter, de vierde arbeidsovereenkomst op grond van
de wet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd, een vast contract, is geworden. Hetzelfde is
het geval bij een ketting van contracten dat de totale periode van drie jaar overschrijdt.
Alvast vooruitlopend op de wijzigingen in het
ontslagrecht per juli 2015 moet u zich realiseren
dat de totale periode waarbinnen de drie tijdelijke contracten nog vanzelf eindigen wordt bekort van drie naar twee jaar. De
onderbrekingsregel (nu drie maanden) gaat dan
naar zes maanden.

AANZEGTERMIJN

CONCURRENTIEBEDING

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten eindigen van
rechtswege, dat wil zeggen dat het einde intreedt
op grond van de wet. Vanaf 1 januari 2015 is de
werkgever verplicht de werknemer tijdig te informeren over het naderende einde van de overeenkomst en tevens mede te delen of de
overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Deze
aanzegging moet schriftelijk en uiterlijk één
maand voor de contractuele einddatum aan de
werknemer worden gezonden. Doet u dat niet, of
niet tijdig, dan kan de werknemer aanspraak
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in acht genomen aanzegtermijn. Dit heeft overigens niet tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst
wordt voortgezet als u de aanzegging vergeet.

In vanaf 2015 te sluiten tijdelijke arbeidsovereenkomsten is geen concurrentiebeding meer
toegestaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen is
dit nog wel mogelijk. Dan dient u bij het aangaan
van de overeenkomst al een uitvoerige motivering op te nemen. Concurrentiebedingen die in
nog lopende contracten zijn opgenomen blijven
gewoon bestaan.

Voorbeeld aanzegging: geen verlenging
“Hierbij zeggen wij u aan dat uw arbeidsovereenkomst met ingang van ……………. (datum) van
rechtswege eindigt en niet zal worden verlengd.”
Voorbeeld aanzegging: wel verlenging
“Hierbij zeggen wij u aan dat uw arbeidsovereenkomst met ingang van ……………. (datum) zal
worden voortgezet voor bepaalde tijd, namelijk
voor de duur van ……………..(periode), onder de
voorwaarden die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van …………..(datum).”

Bent u van mening dat uw organisatie groot belang heeft bij het maken van concurrentiebeperkende afspraken met tijdelijke werknemers, dan
is het van belang om duidelijk te beschrijven wat
precies het belang is dat u wilt beschermen.
Alleen dan is een concurrentiebeding nog toegeVWDDQ)HLWHOLMNPRHWHUSHUIXQFWLHHHQVSHFL¿HNH
beschrijving van de zwaarwegende bedrijfsbelangen plaatsvinden. Een relatiebeding is ook een
concurrentiebeding!
Heeft u vragen over de komende wijzigingen in
het arbeidsrecht; heeft u hulp nodig bij het aanpassen van uw contracten of wilt u weten of uw
contracten Wwz-proof zijn? Elke laatste donderdag van de maand is er een gratis spreekuur. U
kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een
adviesgesprek.
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of:
“Hierbij zeggen wij u aan dat uw arbeidsovereenkomst met ingang van ……………. (datum) zal
worden voortgezet voor bepaalde tijd, namelijk
voor de duur van ……………..(periode), onder de
volgende voorwaarden:…………... .”
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