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de Wet arbeidsmarkt in balans

Het vaste arbeidscontract onder de Wet arbeidsmarkt in 
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Casus 1 (ontslagroute)
– Bij Dutch Fasteners, een groothandel in bevestigingsmaterialen, werkt Dirk.
– Dirk is al bijna 10 jaar bij Dutch Fasteners in dienst, vanaf maart 2003.
– De laatste 2 jaar is zijn functioneren steeds aanzienlijk slechter geworden.
– Zijn leidinggevende heeft voor hem een verbetertraject opgezet, in de hoop een structurele

verbetering te kunnen bewerkstelligen.
– Na een maand of 10 is de conclusie van de leidinggevende van Dirk dat structurele

verbetering niet meer tot de mogelijkheden behoort en adviseert de directie om het
dienstverband met Dirk te beëindigen.
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Casus 1 (ontslagroute)

– De directie overlegt met de huisadvocaat over het opstarten over een procedure om te
komen tot beëindiging van het dienstverband.

– De advocaat adviseert een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.
– Het verzoek tot afgifte van een ontslagvergunning, met als grondslag disfunctioneren, wordt

ingediend op 10 december 2013.
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Stelling 1 (ontslagroute)

– WAAR of NIET WAAR?

“Het UWV is bevoegd om van het verzoek tot afgifte van een ontslagvergunning kennis te 
nemen.”
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Antwoord stelling 1 (ontslagroute)

– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 1 (ontslagroute)

– Vóór de invoering van de WWZ was de werkgever vrij in de keuze van de te volgen
ontslagroute.

– Ongeacht de grond waarop de werkgever wilde komen tot beëindiging van het
dienstverband kon de werkgever terecht bij zowel het UWV als de Kantonrechter.
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Toelichting casus 1 (ontslagroute)

– Procedure bij het UWV: geen ontslagvergoeding, hooguit vergoeding bij kennelijk onredelijk
ontslag.

– Procedure bij de Kantonrechter: mogelijkheid toekenning van een billijke vergoeding, veelal
gebaseerd op de Kantonrechtersformule.
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Toelichting casus 1 (ontslagroute)

– Behoudens gevallen waarin de werknemer een verwijt van de reden van beëindiging viel te
maken werd er bij de ontbindingsprocedure eigenlijk altijd een vergoeding toegekend.

– Door C-factor (correctiefactor) in de Kantonrechtersformule was hoogte van de vergoeding
lastig voorspelbaar.
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Casus 2 (ontslagroute)
– 2016: Dutch Fasteners heeft wederom een slecht functionerende werknemer, Kees.
– Ook met Kees is er een verbetertraject gevolgd maar wederom is de conclusie dat er geen

structurele verbetering te verwachten valt.
– De leidinggevende adviseert de directie om ook voor Kees te streven naar beëindiging van

het dienstverband.
– Omdat er al eerder een dergelijke ontslagprocedure is gevoerd voor Dirk, wordt besloten

om de procedure zelf te voeren en wederom een ontslagvergunning aan te vragen bij het
UWV.

– Op 15 november 2016 wordt een verzoek ingediend bij het UWV tot afgifte van een
ontslagvergunning.
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Stelling 2 (ontslagroute)
– WAAR of NIET WAAR?

“Het UWV is bevoegd om van het verzoek tot afgifte van een ontslagvergunning kennis te 
nemen.”
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Antwoord stelling 2 (ontslagroute)

– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 2 (ontslagroute)

– Met de WWZ is de te volgen ontslagroute afhankelijk gesteld van de grond waarop de
werkgever wil komen tot een beëindiging van het dienstverband.

– Indien er sprake is van een gewenste beëindiging op grond van bedrijfseconomische
redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid dient de werkgever een
ontslagvergunningsaanvraag in bij het UWV.

– Voor alle overige gronden moet de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de
Kantonrechter.
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Casus 3 (ontslaggronden)
– 2019: Dutch Fasteners heeft weer een slecht functionerende werknemer, Henk.
– Ook Henk blijkt na een aantal jaren redelijk gefunctioneerd te hebben enorm achter te blijven in

productiviteit.
– Ook voor hem wordt een verbetertraject opgestart.
– Dirk en Kees waren bereid om actief mee te werken maar Henk is niet gediend van kritiek op zijn

functioneren.
– Alle pogingen om met Henk in gesprek te komen om een adequaat verbetertraject op te starten

stuiten op een muur en de onderlinge verhoudingen raken verstoord.
– De leidinggevende van Henk is het zat en wil geen tijd en negatieve energie meer besteden aan

pogingen om Henk beter te laten functioneren.
– Zelfs al zouden die succesvol zijn is de leidinggevende van Henk van mening dat hij, en met hem

diverse collega’s, niet meer met Henk kan samenwerken.
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Casus 3 (ontslaggronden)

– Gelet op de fout die eerder is gemaakt door een verzoek in te dienen bij het UWV in plaats
van een ontbindingsverzoek bij de Kantonrechter in te dienen, besluit de directie van Dutch
Fasteners haar advocaat weer te raadplegen en te verzoeken om een procedure op te
starten om te komen tot beëindiging van het dienstverband.
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Stelling 3 (ontslaggronden)

– WAAR of NIET WAAR?

“Volgens de advocaat van Dutch Fasteners zal een ontbindingsverzoek naar alle 
waarschijnlijkheid afgewezen gaat worden omdat het verbetertraject nog niet is afgerond.”
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Antwoord stelling 3 (ontslaggronden)

– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 3 (ontslaggronden)
– Bij de WWZ is er een limitatief grondenstelsel ingevoerd. Ontbinding van de

arbeidsovereenkomst kan slechts plaatsvinden als er 1 van de volgende, voldragen,
gronden is (artikel 7:669 lid 3 c tot en met h):
– regelmatig niet kunnen verricht van bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebrek met

voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen (c)

– ongeschiktheid voor functie (d)

– verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (e)

– weigeren van werknemer bedongen arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren (f)

– verstoorde arbeidsrelatie (g)

– andere dan hiervoor genoemde omstandigheden zodanig dat van werkgever niet kan worden

gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (h)
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Casus 4 (ontslaggronden)

– Voorheen was ontbinding van de arbeidsovereenkomst geregeld in 7:685 BW waarin enkel
was bepaald: “Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de Kantonrechter te
wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te
ontbinden. Als gewichtige redenen worden beschouwd omstandigheden die een dringende
reden als bedoeld in de wet zouden hebben opgeleverd indien de arbeidsovereenkomst
deswege onverwijld opgezegd zou zijn, alsook veranderingen in de omstandigheden welke
van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd
hoort te eindigen.”
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Stelling 4 (ontslaggronden)

– WAAR of NIET WAAR?

“Nu de wet de gronden waarop de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden duidelijker 
omschrijft zal de Kantonrechter, als op één van de limitatieve gronden een 
ontbindingsverzoek wordt ingediend, vaker over gaan tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst.”
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Antwoord stelling 4 (ontslaggronden)

– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 4 (ontslaggronden)
– De uitgeschreven limitatieve gronden leiden niet vaker tot ontbinding op grond van een

ingediend ontbindingsverzoek:
– onderzoek niet-gepubliceerde rechtspraak: voor WWZ werd1 op de 10 ontbindingsverzoeken

afgewezen, terwijl dat na WWZ 4 op de 10 ontbindingsverzoeken was.

– zelfde onderzoek: bij ontbindingsverzoeken op D-grond (disfunctioneren) werd ongeveer 80%

afgewezen. Inmiddels zelfs nog hoger, rechters blijken nog iets strenger te toetsen.

– Achterliggende reden: Kantonrechters hebben geen beleidsvrijheid meer, kunnen niet meer
compenseren.
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Ketenregeling

– Doel van de invoering van de WWZ was het verkleinen van de kloof tussen “vast” en “flex”:
flex minder flex, vast minder vast.

– Ketenregeling, opvolging arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die nog van
rechtswege kunnen eindigen, aangepast zodat werknemers eerder een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen.
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Ketenregeling

– Voor WWZ: 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tezamen maximaal 3 jaar.

– Na WWZ: 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tezamen maximaal 2 jaar.
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Casus 5 (transitievergoeding)

– Dutch Fasteners heeft in het verleden vaker via een ontbindingsprocedure werknemers
moeten ontslaan.

– Daarbij werd in de regel aan de werknemers een vergoeding toegekend gebaseerd op de
Kantonrechtersformule.

– Nu de transitievergoeding is ingevoerd bij de WWZ denkt Dutch Fasteners dat het in ieder
geval goedkoper zal zijn om werknemers te ontslaan.
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Stelling 5 (transitievergoeding)

– WAAR of NIET WAAR?

“Na de invoering van de WWZ is het goedkoper om werknemers te ontslaan.”
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Antwoord stelling 5 (transitievergoeding)

– De stelling is: WAAR en NIET WAAR !
(afhankelijk van de omstandigheden van het geval)
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Toelichting casus 5 (transitievergoeding)

– De Kantonrechtersformule is geen wettelijke basis maar gebaseerd op advies van Kring 
van Kantonrechters. De formule was A x B x C. 
– A was aantal gewogen dienstjaren, 

– B was beloning,

– C was correctiefactor.
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Toelichting casus 5 (hoogte transitievergoeding)
– Vergoeding op basis van (neutrale) Kantonrechtersformule was hoger dan de

transitievergoeding.
– Artikel 7:673 lid 2 BW: hoogte transitievergoeding:

– Gedurende de eerste tien jaar (120 maanden): een zesde maandsalaris voor elke volle periode

van zes maanden waarin de werknemer in dienst was.

– Na de eerste tien jaar (120 maanden): een kwart maandsalaris elke volle periode van zes

maanden dat de werknemer in dienst was.

– Oudere werknemer (50 jaar) van grote werkgever (> 25 werknemers): een half maandsalaris

elke volle periode van zes maanden dat de werknemer in dienst was na het bereiken van de

50-jarige leeftijd (tijdelijke overgangsregeling voor 50-plussers).
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Toelichting casus 5 (transitievergoeding)

– Maximaal € 81.000,-- of jaarsalaris als dat hoger is.

– Ontslag van een werknemer na de invoering van de WWZ is in sommige gevallen 
goedkoper.
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Toelichting casus 5 (transitievergoeding)

– Maar: werkgever is nu bij elke beëindiging van het dienstverband die op zijn initiatief
plaatsvindt, zolang de arbeidsovereenkomst minstens 24 maanden heeft geduurd, een
transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.

– Uitzondering: eindigen op initiatief van de werknemer in het geval van ernstig verwijtbaar
gedrag van de werkgever.
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Toelichting casus 5 (transitievergoeding)

– Voorheen: na opzegging van het dienstverband na een verkregen ontslagvergunning geen
vergoeding verschuldigd. Wellicht vergoeding in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure
indien werknemer die opstartte. Maar daarbij niet altijd toekenning vergoeding.

– In die gevallen is het ontslag na invoering WWZ dus duurder.
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Reparatiewetgeving Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

– Keuze voor vast of flexibel personeel is veelal niet gebaseerd op aard van het werk maar
eerder op kosten en risico’s. Gevolg hiervan is steeds meer flexwerk.

– Daarom de Wet arbeidsmarkt in balans: een pakket aan maatregelen die het voor
werkgever aantrekkelijker moet maken om mensen in vaste dienst te nemen:
– door vaste arbeid, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dus, minder vast te maken.

– flexibele arbeid minder flexibel te maken en daardoor minder aantrekkelijk.
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Ontslagroutes

– Ontslagroutes blijven hetzelfde: beëindiging om bedrijfseconomische redenen of langdurige 
arbeidsongeschikt: UWV

– Overige ontslaggronden: Kantonrechter
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Ontslaggrond: cumulatiegrond
– Maar: er wordt een nieuwe grond toegevoegd, de cumulatiegrond (7:669 lid 3 onder i BW):

– Onder een redelijke grond om te komen tot ontbinding wordt verstaan “een combinatie van

omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot

en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de

arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

– NB: de f-grond (werkweigering in verband met gewetensbezwaar) kan geen onderdeel zijn
van de cumulatiegrond.
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Ontslaggronden

– De invoering van deze cumulatiegrond zou in het geval van Henk, die niet mee wilde
werken aan een verbetertraject waardoor er een verstoorde arbeidsrelatie ontstond, er voor
kunnen zorgen dat een ontbindingsverzoek wel zal worden toegewezen.

– Deze grond heeft echter één nadeel.
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Ontslaggronden

– Nadeel: als de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van de
cumulatiegrond kan de rechter een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal de
helft van de transitievergoeding. Dit is naast de verschuldigdheid van de
transitievergoeding omdat arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van werkgever (7:671b
lid 8 BW).

– Daarnaast eventueel: billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever .
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Overgangsrecht

– Artikel XI Wet arbeidsmarkt in balans:
– Het oude recht is van toepassing als het ontbindingsverzoek vóór de inwerkingtreding van de 

wet is ingediend.
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Ketenregeling

– Artikel 7:668a lid 1 BW:
– Verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden van rechtswege omgezet in

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zodra:
– Meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd;

– Meer dan 24 maanden zijn verstreken (tussenpozen van zes maanden of minder inbegrepen).
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Verruiming maximumtermijn ketenregeling

– 24 maanden wordt (weer) 36 maanden.
– Geen overgangsrecht:

– Onmiddellijke werking;

– Verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die vóór 01-01-2020 is geconverteerd in

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd.
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Casus 6 (ketenregeling)

– Eerste contract: van 01-02-2018 tot 01-02-2019
– Tweede contract: van 01-02-2019 tot 01-02-2020

01-10-2019 41

Stelling 6 (ketenregeling)

– WAAR of NIET WAAR?

“Er kan nog een derde arbeidsovereenkomst voor een jaar worden aangegaan zonder dat 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.”
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Antwoord stelling 6 (ketenregeling)

– De stelling is: WAAR !
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Casus 7 (ketenregeling)

– Eerste contract: van 01-12-2017 tot 01-12-2018
– Tweede contract: van 01-12-2018 tot 01-12-2019
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Stelling 7 (ketenregeling)

– WAAR of NIET WAAR?

“Er kan aansluitend nog een derde arbeidsovereenkomst voor een jaar worden aangegaan
zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat omdat de derde
arbeidsovereenkomst eindigt in 2020 en het totaal van de arbeidsovereenkomsten dan 36
maanden is.”
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Antwoord stelling 7 (ketenregeling)

– De stelling is: NIET WAAR !

01-10-2019 46



24

Toelichting casus 7 (ketenregeling)

– Als aansluitend een derde arbeidsovereenkomst voor een jaar wordt gesloten, betekent dit
dat de arbeidsovereenkomst per 1 december 2019 langer dan 24 maanden heeft geduurd.

– Op dat moment wordt de verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geconverteerd
in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
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Casus 8 (ketenregeling)

– Eerste contract: van 01-12-2017 tot 01-12-2018
– Tweede contract: van 01-12-2018 tot 01-12-2019
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Stelling 8 (ketenbepaling)

– WAAR of NIET WAAR?

“Als er niet aansluitend per 1 december 2019 maar per 1 januari 2020 (dus binnen 6 
maanden zodat het meetelt in de keten) nog een derde arbeidsovereenkomst voor een jaar 
tot 1-1-2021 wordt aangegaan ontstaat er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
omdat er geen sprake van is dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 2019 nog 
zijn geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.”
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Antwoord stelling 8 (ketenbepaling)

– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 8 (ketenbepaling)

– Het is correct dat de arbeidsovereenkomst niet al in 2019 is geconverteerd in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

– Maar: voor het bepalen van de 36 maanden termijn telt de maand december, die tussen het
tweede en derde contract zit, wel mee.

– In dit geval overschrijden de 3 arbeidsovereenkomsten tezamen de 36 maanden en wordt
het alsnog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
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Aanpassing transitievergoeding
– Eerder recht op transitievergoeding.

– Met ingang van 1-1-2020 heeft de werknemer recht op een transitievergoeding vanaf dag 1
van het dienstverband. Oók bij ontslag in de proeftijd.

– Maar: de hoogte van de transitievergoeding gaat omlaag. Het wordt:
– Een derde maandsalaris per kalenderjaar;
– Naar evenredigheid als de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd.

– Dus:
– De verhoging van een zesde maandsalaris per half jaar naar een vierde maandsalaris per

half jaar na 10 jaar dienstverband vervalt.
– De regeling voor de oudere werknemer (50 jaar of ouder) van een half maandsalaris per half

jaar vervalt.
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Hoogte transitievergoeding omlaag

– Gevolg:
– Bij elk einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever:

– Transitievergoeding verschuldigd van één derde van het maandsalaris per dienstjaar.

– Naar rato van de duur van de arbeidsovereenkomst:
– Jaarsalaris x 1/3 : 12 maanden = 1/36e van het maandsalaris = 2,78%;

– Te berekenen op basis van het laatstgenoten loon.
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Overgangsrecht

– Artikel XII Wet arbeidsmarkt in balans: transitievergoeding berekend op basis van oude
recht indien:
– De arbeidsovereenkomst is opgezegd vóór 01-01-2020;

– De werknemer vóór 01-01-2020 heeft ingestemd met opzegging van de

arbeidsovereenkomst;

– Het verzoek om toestemming van het UWV voor opzegging van de arbeidsovereenkomst

vóór 01-01-2020 is gedaan;

– Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vóór 01-01-2020 is ingediend.
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Compensatie van transitievergoeding bij beëindiging van 
het dienstverband wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid

– In geval van beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 
van de werknemer (wachttijd van 104-weken doorlopen):
– Compensatie van de transitievergoeding door UWV.
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Overgangsrecht

– Artikel VIIIa Wet arbeidsmarkt in balans:
– Terugwerkende kracht tot 01-07-2015 van de bepaling van artikel VI, lid 2, van de Wet van 11

juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens

bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Stb. 2018, 234):
– Compensatie door het UWV.

– Maar beperkt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst “vanwege een omstandigheid

als bedoeld in artikel 673e, eerste lid, onderdeel a, onder 1 of 2, van Boek 7 van het

Burgerlijk Wetboek”.
= Beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
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Compensatie van transitievergoeding bij 
bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte

– 7:673e lid 1 onder b BW:
– Ook compensatie van transitievergoeding door UWV;

– Op verzoek van de werkgever met minder dan 25 werknemers;

– In geval van staking van de onderneming als gevolg van:
– Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de werkgever;

– Staking van de onderneming als gevolg van arbeidsongeschiktheid van de werkgever;

– Overlijden van de werkgever.
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Overgangsrecht
– Geen overgangsrecht voor artikel 7:673e lid onderdeel b.

– = De beëindiging wegens staking van de onderneming door een kleine werkgever als gevolg

van pensionering, ziekte of overlijden geregeld.

– Dus:
– Geen terugwerkende kracht tot 01-07-2015 voor compensatie van deze

transitievergoedingen.

– Maar:
– Onmiddellijke werking = toepassing van de wet vanaf de invoeringsdatum op feiten

(beëindiging van arbeidsovereenkomst) die zich vanaf die datum voordoen.
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Proeftijd
– Duur proeftijd:

– Bij arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter: geen proeftijd.

– Bij arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar: één maand

proeftijd.

– Bij arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer of voor onbepaalde tijd: twee maanden.

– Gaat niet door:
– Bij arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer: drie maanden.

– Bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: vijf maanden.
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Tips voor werkgevers

– Verleng contracten voor bepaalde tijd op zodanige wijze dat optimaal gebruik gemaakt kan
worden van de verlengde totale duur van het totaal van drie arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd.

– Wacht (zo mogelijk) met ontslag in moeilijke ontslagzaken tot na 01-01-2020.
– Wacht zo mogelijk met ontslag van werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn tot na

01-01-2020.
– Beëindig voor kleine werkgevers die hun onderneming staken als gevolg van pensionering,

ziekte of overlijden de arbeidsovereenkomst na 01-01-2021.

01-10-2019 60



31

Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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