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109. De Wet werk en zekerheid in 
vogelvlucht; een trendbreuk of 
een compromis in de polder
Mr. T.L.C.W. NoorDoveN

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’) is de aanpassing van het ontslagrecht na 
jaren van debat een feit. De Wwz houdt niet alleen een vernieuwing van het ontslagrecht in, maar draagt 
ook bij aan een verbetering van de rechtspositie van flexwerkers. De eerste wetswijzigingen zijn per 
1 januari 2015 doorgevoerd. Deze wijzigingen zagen voornamelijk op een beperking van de mogelijkheid 
om een proeftijd of concurrentiebeding overeen te komen en op de introductie van een aanzegtermijn bij 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Naast deze wijzigingen is per 1 juli 2015 het ontslagrecht op 
essentiële onderdelen gewijzigd. Daarbij zijn onder andere nieuwe ontslagprocedures en een nieuwe manier 
van berekening van de ontslagvergoeding geïntroduceerd en is de ketenregeling voor overeenkomsten voor 
bepaalde tijd aangepast. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen besproken. 
Daarnaast wordt stilgestaan bij het toegenomen belang van de zorgplicht van de werkgever en bij de 
procesrechtelijke gevolgen van de Wwz.

Achtergronden Wwz

D e wijzigingen in het ontslagrecht die dit jaar het licht 
hebben gezien komen niet onverwacht. Al tientallen 

jaren bestaat er kritiek op het Nederlandse ontslagrecht. 
Het was dan ook niet de vraag of, maar wanneer het ont
slagrecht zou worden gewijzigd. De belangrijkste kritiek 
was dat de preventieve ontslagtoets, waarbij de werkgever 
een arbeidsovereenkomst pas kan opzeggen nadat hij daar
voor toestemming heeft gekregen van Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen (‘UWV’), achterhaald was. Deze 
kritiek is niet onbegrijpelijk. De preventieve ontslagtoets 
bestaat immers al sinds 1945 en is na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog bij wijze van (tijdelijke) noodmaatregel in 
het leven geroepen om rust op de arbeidsmarkt te creëren 
en een bijdrage te leveren aan het economisch herstel. 
Een ander belangrijk punt van kritiek richtte zich op de 
dualiteit van het ontslagstelsel, waarbij werkgevers bij 
ontslag konden kiezen tussen een gang naar UWV of een 
procedure bij de kantonrechter, en op het verschil in be
eindigingsvergoeding bij deze verschillende routes. UWV 
toetste immers uitsluitend het voorgenomen ontslag, 
zonder zich uit te laten over een ontslagvergoeding, terwijl 
de kantonrechter zich niet alleen uitliet over de beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst, maar ook over een passende 
beëindigingsvergoeding. 
Tot slot bestond kritiek op het grote verschil in ontslag
bescherming tussen werknemers met een vast dienstverband 
en werknemers met overeenkomst voor bepaalde tijd. 
Uit rapportages van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling bleek dat de Nederlandse 
arbeidsmarkt op zich gemiddeld flexibel is, maar dat de 
mobiliteit van werknemers met een vast dienstverband zeer 
laag is en die van flexwerkers juist zeer hoog is.
Om tegemoet te komen aan deze kritiekpunten zijn er 
sinds 2007 in ieder geval twee (serieuze) wetsvoorstel
len ingediend om het ontslagrecht te wijzigen. Deze zijn 
een stille dood gestorven. Met het sluiten van het Sociaal 
Akkoord tussen de werkgevers en werknemersverenigin
gen en het kabinet in april 2013, bleek de tijd rijp voor 
een daadwerkelijke aanpassing van het arbeidsrecht. De 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
de afspraken uit het Sociaal Akkoord met grote voort
varendheid tot een concreet wetsvoorstel gesmeed. Dit 
wetsvoorstel heeft de minister vervolgens met even grote 
voortvarendheid door de Tweede en Eerste Kamer geloodst. 
Als gevolg daarvan is de Wwz nog geen twee jaar nadat het 
Sociaal Akkoord is gesloten een feit.
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Doelstellingen Wwz

Met de Wwz heeft het kabinet RutteII willen komen tot 
een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de 
arbeidsmarkt. Daarmee is aansluiting gezocht bij de arbeids
marktontwikkelingen van de 21ste eeuw. In de Memorie 
van Toelichting wordt de verwachting uitgesproken dat 
mensen langer zullen doorwerken en vaker zullen wisselen 
van baan (Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 3). 

Deze ontwikkeling vraagt volgens het Kabinet enerzijds 
om een mobiliteitsbevorderend ontslagrecht en anderzijds 
om een stevig fundament van hechte arbeidsrelaties waarin 
werkgever en werknemer bereid zijn om in elkaar te 
investeren. Bovendien diende de werkloosheidsvoorzienin
gen volgens het Kabinet een meer activerend karakter te 
krijgen. Het overkoepelende motto van de Wwz is dan ook 
‘geen baanzekerheid, maar werkzekerheid’. 
Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de regels voor 
ontslag zo gewijzigd dat de werkgever niet langer kan 
kiezen tussen verschillende ontslagroutes, maar dat dwin
gendrechtelijk is voorgeschreven in welke gevallen, welke 
ontslagroute moet worden gevolgd. Daarnaast is de ont
slagvergoeding omgevormd tot een transitievergoeding die 
in beginsel bij een beëindiging van arbeidsovereenkomsten 
van twee jaar of langer verschuldigd is. Daarbij maakt het 
niet uit of de werkgever het ontslag heeft bewerkstelligd via 
de UWVprocedure of door een gang naar de kantonrechter. 
Een andere belangrijke doelstelling van de Wwz is de 
verbetering van de rechtspositie van flexwerkers. Daartoe 
is een aantal maatregelen genomen waardoor langdurig 
gebruik van flexibele arbeidsrelaties wordt ontmoedigd. 
Het is de bedoeling dat werkgevers door deze maatregelen 
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd sneller een vast dienstverband aanbieden. 
Tot slot worden de werkloosheidsuitkeringen aangepast. 
De meest vergaande wijziging is de beperking van de 
maximale duur van de WWuitkering van 38 maanden 
naar 24 maanden. Dit zou een activerend effect moeten 
hebben. Deze maatregelen treden pas per 1 april 2016 in 
werking en worden in deze bijdrage niet verder behandeld.

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt, zijn de meest in het 
oog springende arbeidsrechtelijke wijzigingen de beperking 
van de mogelijkheden om een proeftijd of concurrentiebe
ding aan te gaan, de introductie van de aanzegtermijn bij ar
beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en een aanpassing 
van de ketenregeling.

Met de inwerkingtreding van de Wwz is het sinds 1 januari 
2015 niet langer toegestaan een proeftijd overeen te 

komen bij arbeidsovereenkomsten met een looptijd van zes 
maanden of korter (artikel 7:652 lid 4 BW). Hiermee is 
beoogd de positie van de flexwerkers te versterken. Bij ar
beidsovereenkomsten met een looptijd van tussen de zes 
maanden en twee jaar mag nog altijd een proeftijd van 
maximaal één maand worden overeengekomen en bij ar
beidsovereenkomsten met een duur van twee jaar of langer 
mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn. Indien een 
proeftijd wordt overeengekomen die in strijd is met deze 
regels, is deze nietig.

Ten aanzien van het concurrentiebeding is artikel 7:653 lid 
1 BW met ingang van 1 januari 2015 zodanig gewijzigd, 
dat het niet langer mogelijk is in alle gevallen een con
currentiebeding overeen te komen. In beginsel kan dit 
alleen nog bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde 
tijd. Slechts bij wijze van uitzondering is het toegestaan 
een concurrentiebeding overeen te komen in arbeidsover
eenkomsten voor bepaalde tijd. In dat geval dient uit de 
schriftelijke motivering bij het beding te blijken dat sprake 
is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen die een dergelijk 
beding noodzakelijk maken (artikel 7:653 lid 2 BW). Deze 
noodzaak moet niet alleen bestaan op het moment van 
aangaan van het beding, maar ook op het moment dat de 
werkgever zich op het concurrentiebeding beroept. Door 
als uitgangspunt te nemen dat een concurrentiebeding niet 
toelaatbaar is in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd, wordt bijgedragen aan een versterking van de positie 
van de flexwerkers.

Nieuw is de introductie van de aanzegtermijn bij arbeids
overeenkomsten voor langer dan zes maanden (artikel 
7:668 BW). Deze verplichting houdt in dat de werkgever een 
werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereen
komst eindigt schriftelijk dient te laten weten of de arbeids
overeenkomst wordt voortgezet en, bij voortzetting, over 
de voorwaarden waarop deze wordt voortgezet. De sanctie 
op niet nakoming van deze verplichting is dat de werkgever 
de werknemer een vergoeding van één bruto maandsalaris 
dient te betalen. Bij niet tijdige nakoming van de aanzegver
plichting, geldt een vergoedingsplicht naar rato. 

Tot slot zijn de aanpassingen van de ketenregeling uit 
artikel 7:668a BW relevant. Op basis van de ketenregeling 
wordt bepaald wanneer een overeenkomst voor bepaalde 
tijd als overeenkomst voor onbepaalde tijd moet worden 
aangemerkt. Voor de inwerkingtreding van de Wwz gold 
dat binnen een periode van drie jaren maximaal drie ar
beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mochten worden 
aangegaan. De vierde werd aangemerkt als overeenkomst 
voor onbepaalde tijd. Bij deze keten van overeenkomsten 
voor bepaalde tijd, werden overeenkomsten die werden 
aangegaan met een tussenpoos van drie maanden of korter 
als opeenvolgende overeenkomst gezien. Sinds 1 juli 2015 is 
de termijn waarbinnen drie overeenkomsten voor bepaalde 
tijd mogen worden aangegaan verkort van drie naar twee 
jaar en is de tussenpoos waarbinnen overeenkomsten 
voor bepaalde tijd als opeenvolgend worden aangemerkt 

Met de inwerkingtreding van de Wwz is het belang 
van werkgevers om te zorgen voor goede  
werkomstandigheden toegenomen.
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verlengd van drie naar zes maanden. Deze aanpassing van 
de ketenregeling moet eraan bijdragen dat flexwerkers 
eerder een vaste aanstelling krijgen.

Wijzigingen in het ontslagrecht

De manier waarop een arbeidsovereenkomst kan komen 
te eindigen, is door de Wwz niet wezenlijk gewijzigd. Nog 
altijd kan dit, kort gezegd, met wederzijds goedvinden, 
met toestemming van UWV of via ontbinding door de 
kantonrechter. Ook de ontslagverboden als genoemd 
in artikel 7:670 BW, waaronder bijvoorbeeld het 
ontslagverbod gedurende de eerste twee ziektejaren als 
genoemd in 7:670 lid BW, worden door de Wwz (nagenoeg) 
niet gewijzigd. Wel brengt de Wwz belangrijke wijzigingen 
aan in de systematiek en de regels bij ontslag. Ook heeft de 
Wwz vergaande gevolgen voor zowel de aanspraak op als 
de hoogte van de ontslagvergoedingen. 

Ten aanzien van de mogelijkheid om met wederzijds 
goedvinden uit elkaar te gaan, werden tot de inwerking
treding van de Wwz geen vormvereisten gesteld. De Wwz 
schrijft echter dwingend voor dat een beëindigingsovereen
komst slechts geldig is indien deze schriftelijk is aangegaan. 
Om de positie van de werknemer te versterken, biedt de 
Wwz de werknemer voorts de mogelijkheid de beëindi
gingsovereenkomst binnen een termijn van veertien dagen 
schriftelijk, zonder opgave van, redenen te ontbinden. De 
werkgever is gehouden dit recht in de overeenkomst op te 
nemen. Als hij dit nalaat, bedraagt de termijn waarbinnen 
de werknemer de overeenkomst kan ontbinden drie weken. 

Een belangrijker wijziging is echter het vervallen van de 
keuze voor de werkgever om een beëindiging van de ar
beidsovereenkomst na te streven via de UWVprocedure of 
de kantonrechtersprocedure. Met de inwerkingtreding van 
de Wwz is in artikel 7:669 BW een limitatief aantal gronden 
opgesomd op basis waarvan de arbeidsovereenkomst kan 
worden beëindigd. Voor een beëindiging op grond van be
drijfseconomische omstandigheden of vanwege langdurige 
ziekte (langer dan twee jaar), dient de werkgever 
toestemming te vragen bij UWV. Hij kan hiervoor dus 
niet langer terecht bij de kantonrechter. De kantonrechter 
heeft ten aanzien van de overige ontslaggronden de 
exclusieve bevoegdheid – UWV heeft deze bevoegdheid dus 
uitdrukkelijk niet. Onder de ontslaggronden die behoren 
tot de bevoegdheid van de kantonrechter worden verstaan 
het bij herhaling ziekmelden, ongeschiktheid voor de 
functie, verwijtbaar handelen, werkweigering, verstoorde 
arbeidsverhoudingen en overige gronden. In aanvulling 
daarop kan een werkgever bij de kantonrechter terecht als 
UWV toestemming voor opzegging heeft geweigerd.
De wijziging die misschien wel de meeste impact heeft, 
is de introductie van de transitievergoeding (artikelen 
7:6737:673c BW). De transitievergoeding vervangt de 
vergoedingen op basis van de kantonrechtersformule en 
kennelijk onredelijk ontslag. De transitievergoeding heeft 
als doel het beperken van de hoogte van de vergoedingen, 

het wegnemen van de verschillende uitkomsten bij een 
beëindiging via de UWVprocedure of de kantonrechters
procedure en het bevorderen dat de vergoedingen worden 
aangewend voor de mobiliteit van werknemers. De tran
sitievergoeding is door de werkgever aan de werknemer 
verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst minimaal 
24 maanden heeft geduurd en deze op initiatief van de 
werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt 
verlengd. De aanspraak op een transitievergoeding bestaat 
derhalve niet alleen bij een opzegging of ontbinding van 
een arbeidsovereenkomst, maar ook bij een besluit van de 
werkgever om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
niet te verlengen. 
De transitievergoeding bedraagt over de eerste tien jaar 
van de arbeidsovereenkomst 1/6 maandsalaris per half 
jaar. Na deze periode wordt per half jaar dienstverband 
1/4 maandsalaris opgebouwd. De transitievergoeding is 
gemaximeerd op € 75.000 of een jaarsalaris indien dat 
hoger is. Op de transitievergoeding mag de werkgever 
de kosten die hij heeft gemaakt om de werknemer 
voor werkloosheid te behoeden en om tot een bredere 
inzetbaarheid te komen in mindering brengen. Dit mag 
echter alleen indien dit schriftelijk met de werknemer 
is overeengekomen voordat de kosten zijn gemaakt. De 
transitievergoeding is in beginsel de enige vergoeding 
waarop een werknemer bij beëindiging van de arbeids
overeenkomst aanspraak kan maken, ongeacht of deze via 
UWV of de kantonrechter is geëindigd. De kantonrechter 
heeft daarnaast de mogelijkheid een aanvullende billijke 
vergoeding toe te kennen, indien sprake is van ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Uit de 
wetgeschiedenis volgt dat deze vergoeding alleen mogelijk 
is in uitzonderingsgevallen en kantonrechters hier zeer 
terughoudend mee dienen te gaan.

Toegenomen belang van zorgplicht werkgever

Naast voorgaande wijzigingen, brengt de Wwz ook met zich 
dat het voor de werkgever belangrijker wordt om te zorgen 
voor goede arbeidsomstandigheden. Hoewel de Wwz 

op dit gebied geen aanvullende of nieuwe verplichtingen 
voor de werkgever in het leven roept en ook de werkge
versaansprakelijkheid door de Wwz niet wordt gewijzigd, 
is het belang van zorg voor goede arbeidsomstandigheden 
door de werkgever met de inwerkingtreding van de Wwz 
wel degelijk toegenomen. Op verschillende plaatsen in de 
Wwz speelt de zorg voor goede arbeidsomstandigheden 
een rol. De verplichtingen waaraan een werkgever dient 
te voldoen, zijn opgenomen in de Arbowet. Kort gezegd, 
komt het erop neer dat de werkgever de verplichting heeft 
de arbeid op zodanige wijze in te richten en zodanige 
maatregelen te treffen of aanwijzingen te verstrekken dat 
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De Wwz is procedureel een trendbreuk te noemen, 
maar lijkt voor het overige niet meer dan een 

 compromis in de polder.
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voorkomen wordt dat de werknemer in de uitoefening van 
zijn werk schade lijdt (artikel 7:658 BW). De mate waarin 
de werkgever aan deze verplichting heeft voldaan, kan van 
invloed zijn op ontbindingsprocedures en het toekennen 
van een eventuele aanvullende billijke vergoeding. Voor de 
beoordeling hiervan lijkt teruggevallen te kunnen worden op 
de ruime jurisprudentie die voor handen is met betrekking 
tot de werkgeversaansprakelijkheid voortvloeiend uit het 
onvoldoende nakomen van de zorgplicht uit artikel 7:658 
BW.

Met betrekking tot het toegenomen belang van de 
zorgplicht in het kader van ontbindingsprocedures, kan 
in de eerste plaats worden verwezen naar de in artikel 
7:669 lid 3 onder c BW opgenomen redelijke ontslaggrond 

‘frequent ziekteverzuim’. Deze ontslaggrond wordt echter 
alleen gehonoreerd indien het frequente ziekteverzuim niet 
het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor 
de arbeidsomstandigheden. Als het frequente ziekteverzuim 
daarmee wel verband houdt, wordt de arbeidsovereen
komst niet op deze grond ontbonden. 
Ook ten aanzien van de verschuldigdheid van een eventuele 
billijke vergoeding in aanvulling op de transitievergoe
ding speelt de zorgplicht van de werkgever een belangrijke 
rol. De kantonrechter kan een billijke vergoeding aan een 
werknemer toekennen indien de ontbinding van de ar
beidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werkgever. Zoals hiervoor 
onder ‘Belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht’ 
reeds is gesteld, is het de bedoeling van de wetgever dat 
kantonrechters alleen in uitzonderingsgevallen overgaan 
tot toekenning van een billijke vergoeding. De ruimte 
daarvoor is beperkt tot situaties waarin sprake is van 
‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ door de werkgever. 
In de Memorie van Toelichting bij de Wwz is als voorbeeld 
voor deze ernstige verwijtbaarheid gegeven de situatie 
waarin de werknemer arbeidsongeschikt is geworden en 
wordt ontslagen als gevolg van verwijtbaar onvoldoende 
zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden 
(Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 34). Hoewel 
niet op voorhand is te zeggen wat de hoogte van een billijke 
vergoeding zal zijn, is het gelet op de uitzonderlijke situaties 
waarin deze kan worden toegekend niet ondenkbaar dat 
het om aanzienlijke bedragen kan gaan.

Gevolgen voor het procesrecht

Tot de inwerkingtreding van de Wwz was de ontbindings
procedure een atypische procedure, omdat het, op een 
aantal uitzonderingsgevallen na, niet mogelijk was om 

tegen een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter 
hoger beroep en cassatie in te stellen. De Wwz voorziet 
wel in deze mogelijkheid. Volgens de regering levert het 
openstellen van hoger beroep en cassatie een positieve 
bijdrage aan de uniformiteit van de rechtspraak. Daarnaast 
is het de verwachting dat het gegeven dat hoger beroep en 
cassatie mogelijk zijn, een gunstige invloed heeft op de on
derhandelingen tussen de werkgever en werknemer over een 
beëindigingsregeling. Het vooruitzicht van hoger beroep en 
cassatie zou de bereidheid om te schikken vergroten. Dit 
standpunt staat haaks op hoe in het verleden tegen te ont
bindingsprocedure werd aangekeken. Voor de inwerking
treding van de Wwz werd juist de onmogelijkheid van 
beroep en cassatie als aantrekkelijk beschouwd, omdat 
de ontbindingsprocedure de werkgever en werknemer op 
korte termijn definitieve zekerheid bracht over het ontslag 
en de gevolgen daarvan.
Als gevolg van het openstellen van hoger beroep en 
cassatie, wordt op arbeidsrechtelijke procedures in beginsel 
het reguliere procesrecht, waaronder het bewijsrecht, van 
toepassing. Gelet op de bijzondere aard van de arbeids
overeenkomst, regelt de Wwz in afwijking van het reguliere 
procesrecht echter wel dat geen schorsende werking toekomt 
aan hoger beroep (artikel 7:683 lid 1 BW). In de praktijk 
houdt dit in dat indien een arbeidsovereenkomst door 
de kantonrechter wordt ontbonden, de opzegging wordt 
vernietigd of herstel van de arbeidsovereenkomst wordt 
bevolen, dat voor dat moment zo is en zo blijft. In deze 
situatie komt pas verandering indien in beroep of cassatie 
tot een andere uitkomst wordt gekomen. Daarnaast wordt 
van het reguliere procesrecht afgeweken door de beroeps
mogelijkheden van een werknemer die in beroep gaat van 
een op zijn verzoek toegewezen ontbinding, te beperken 
tot de hoogte van de door de rechter toegekende billijke 
vergoeding of op het niet toekennen daarvan (artikel 7:683 
lid 2 BW). 
Indien in hoger beroep wordt geoordeeld dat een werk
geversverzoek ten onrechte is toegewezen of een werkne
mersverzoek tot vernietiging van de opzegging of herstel 
van de arbeidsovereenkomst ten onrechte is afgewezen, 
kan de werkgever worden veroordeeld tot herstel van 
de arbeidsovereenkomst of tot betaling van een billijke 
vergoeding aan de werknemer (artikel 7:683 lid 3 BW). 
In de spiegelbeeldige situatie, waarbij een werkgeversver
zoek ten onrechte is afgewezen of een werknemersverzoek 
tot vernietiging of herstel ten onrechte is afgewezen, kan 
in hoger beroep een moment worden bepaald dat de ar
beidsovereenkomst alsnog komt te eindigen (artikel 7:683 
lid 5 BW).

Tot slot

De Wwz is voor het Nederlandse arbeids en ontslagrecht 
de meest ingrijpende wetswijziging sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel het goed is op de hoogte te zijn 
van de belangrijkste wijzigingen, zullen de gevolgen van de 
Wwz in de praktijk relatief beperkt zijn. De Wwz vereist 
oplettendheid bij het aangaan, verlengen en beëindigen van 

Met de inwerkingtreding van de Wwz wordt in 
beginsel ook in arbeidsrechtelijke procedures het 
reguliere procesrecht, waaronder het bewijsrecht, 
van toepassing.
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arbeidsovereenkomsten, maar is niet zo baanbrekend dat 
afstand moet worden genomen van wat in het verleden 
gebruikelijk was. Voor de gevolgen van de aangepaste 
regels ten aanzien van de proeftijd, het concurrentiebe
ding en de aanzegverplichting zijn met weinig moeite 
oplossingen te vinden. Zo kan in een overeenkomst voor 
bepaalde tijd van zes maanden en een dag een proeftijd 
worden overeengekomen en kan aan de aanzegverplichting 
worden voldaan door bij het aangaan van de arbeidsover
eenkomst voor bepaalde tijd al direct op te nemen dat deze 
na het verstrijken van die termijn niet wordt verlengd. Ook 
de manier waarop een arbeidsovereenkomst kan worden 
beëindigd wijkt beperkt af van hetgeen waarmee de 
arbeids praktijk bekend was. De belangrijkste wijzigingen 

van de Wwz zijn de wijziging van de systematiek en regels 
bij ontslag, het inruilen van de kantonrechtersformule voor 
de transitievergoeding en de mogelijkheid van beroep en 
cassatie in ontbindingsprocedures. Kortom, de Wwz is 
procedureel een trendbreuk te noemen, maar lijkt voor het 
overige niet meer dan een compromis in de polder.
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