
 

Wet Werk en Zekerheid en overgangsrecht  

 

Op diverse punten in de nieuwe regelgeving is overgangsrecht van toepassing. Zowel de 

transitievergoeding, ontslag als de ketenregeling hebben hiermee te maken. Daarom is het goed om 

dit even overzichtelijk op een rij te zetten.  

Transitievergoeding                                                                                                                                                 

Ten aanzien van de transitievergoeding heeft te gelden dat er overgangsrecht van toepassing is als  

beëindiging van een arbeidsovereenkomst al wel voor 1 juli 2015 in gang is gezet, maar de 

arbeidsovereenkomst pas na die datum daadwerkelijk eindigt. Als dit aan de orde is, is er dus op 

basis van de Wet Werk en Zekerheid geen transitievergoeding verschuldigd. 

Als er echter sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voor 1 juli 2015 is 

aangegaan en na die datum eindigt is geen overgangsrecht toepasselijk. In dit soort situaties is de 

werkgever dan ook verplicht om een transitievergoeding te betalen als aan de overige voorwaarden 

daarvoor is voldaan en de arbeidsovereenkomst dus minimaal 2 jaar heeft geduurd. 

 

Ontslag                                                                                                                                                                 

Wanneer de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 in gang is gezet, maar de 

arbeidsovereenkomst pas na 1 juli 2015 eindigt, dan is er overgangsrecht van toepassing. Dat houdt 

concreet in dat het oude recht nog van toepassing is op alle ontslagaanvragen die voor 1 juli 2015 

door het UWV zijn ontvangen en op alle verzoekschriften tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten 

die voor 1 juli 2015 door de kantonrechter zijn ontvangen. 

 

Ketenregeling 

Voor contracten die al lopen op 1 juli 2015, en dus voor die datum zijn aangegaan, blijft het recht van 

voor die datum van toepassing, waardoor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per 1 juli 

2015 dus niet zomaar ineens een contract voor onbepaalde tijd wordt. Hetgeen maar goed is ook, 

vanuit het oogpunt van rechtszekerheid aangezien partijen daarop nog niet (met zekerheid) eerder 

konden anticiperen. 



Maar als er op of na 1 juli 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt 

afgesloten, dan geldt het nieuwe recht onder de WWZ. Contracten die op of na 1 juli 2015 en binnen 

zes maanden na afloop van een tijdelijk contract worden afgesloten, tellen daarmee wél mee voor de 

keten van arbeidsovereenkomsten en dat is eveneens het geval als het eerdere tijdelijke contract al 

voor 1 juli 2015 ten einde is gekomen. 

Extra aandachtspunt blijft wel dat het mogelijk is dat bij cao is bepaald dat de ketenregeling zoals 

deze voor 1 juli 2015 gold nog enige tijd - eventueel in aangepaste vorm - van toepassing blijft. In dat 

geval geldt de ketenregeling van voor de WWZ, of (als daar sprake van is) de gewijzigde versie uit de 

cao. Dat blijft dan het geval tot ofwel de cao afloopt dan wel tot uiterlijk 1 juli 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN?             

Neem gerust contact op: 

            


