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Eind 2017 (Bb 2017/83) en begin 2018 (Bb 2018/22) werd in dit 
tijdschrift in twee delen de kroniek Wet Werk en Zekerheid 
2016-2017 gepubliceerd. In navolging hierop wordt wederom 
in een kroniek van twee delen een overzicht gegeven van de 
meest relevante WWZ-rechtspraak uit 2018. In dit eerste deel 
van de kroniek wordt ingegaan op de jurisprudentie die is ge-
wezen over de proeftijd, het concurrentiebeding, scholing, de 
ketenregeling en de beëindiging met wederzijds goedvinden 
dan wel de opzegging met instemming. In het volgende num-
mer verschijnt het tweede deel van de kroniek Wet Werk en 
Zekerheid 2018. Daarin wordt ingegaan op jurisprudentie met 
betrekking tot het ontslagrecht en de vergoedingen.

1. Inleiding

Net op het moment dat de meeste wijzigingen die de Wet 
Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) met zich heeft gebracht 
niet meer uit ons arbeidsrecht zijn weg te denken en de 
Hoge Raad zich over belangrijke onderwerpen heeft uitge-
sproken, heeft de wetgever opnieuw een nieuwe wet aan-
gekondigd: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB). 
Met de WAB worden enkele wijzigingen uit de WWZ terug-
gedraaid dan wel aangepast. Zo wordt in het ontslagrecht 
een cumulatiegrond (‘de i-grond’) geïntroduceerd, wordt 
de maximale keten van twee jaar weer gesteld op drie jaar 
en poogt de wetgever meer evenwicht aan te brengen in 
de transitievergoeding door het recht daarop al bij begin 
van het dienstverband toe te kennen en de uitzondering bij 
dienstverbanden van tien jaar of langer te schrappen. De 
beoogde inwerkingtredingsdatum van de WAB is 1 januari 
2020.
Aangezien de WWZ voorlopig nog leidend zal zijn en niet 
ondenkbaar is dat in de rechtspraak ontwikkelde lijnen ook 
na 1 januari 2020 nog relevant zijn, wordt in dit artikel aan 
de hand van de meest relevante en gepubliceerde jurispru-
dentie uit 2018 inzicht gegeven in de huidige stand van de 
WWZ-rechtspraak over de proeftijd, het concurrentiebe-
ding, scholing, de ketenregeling en de beëindiging met we-
derzijds goedvinden dan wel opzegging met instemming.

2. Proeftijd

Op grond van artikel 7:652 lid 4 BW is een proeftijd in een 
arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter niet toe-
gestaan. In 2018 is hierover, in tegenstelling tot de jaren die 
daaraan vooraf gingen, nauwelijks rechtspraak verschenen. 
Daaruit kan worden opgemaakt dat deze wijziging in de 
praktijk kennelijk niet meer voor (grote) problemen zorgt. 
Wel is het afgelopen jaar opnieuw bevestigd dat een proef-
tijdbeding in een arbeidsovereenkomst voor zes maanden 

1 Annemarth Hiebendaal is advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam.

nietig is, waardoor een opzegging de arbeidsovereenkomst 
niet doet eindigen.2

In de beperkte rechtspraak die voorhanden is, is voorname-
lijk nog maar eens bevestigd dat het schriftelijkheidsvereis-
te doorslaggevend is voor de houdbaarheid van een beroep 
op het proeftijdbeding. Zo is een beroep van een werkgever 
op “de wettelijke bepaalde proeftijd” zonder dat deze tus-
sen partijen in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen 
door de kantonrechter Maastricht in kort geding subiet 
van de hand gewezen3 en heeft de kantonrechter Leiden 
nog maar eens bevestigd dat een proeftijd schriftelijk tus-
sen partijen moet worden overeengekomen in een over-
eenkomst die ook daadwerkelijk door de werknemer moet 
worden ondertekend.4 Met betrekking tot de aanvang van 
de proeftijd is in Kroniek 2016-2017 al kort stilgestaan bij 
rechtspraak waarin werd geoordeeld dat de proeftijd begint 
zodra de bedongen werkzaamheden feitelijk zijn aange-
vangen. Dat moment kan ook liggen vóór de startdatum uit 
de arbeidsovereenkomst. Deze lijn is in 2018 nog maar eens 
bekrachtigd door het Hof Arnhem-Leeuwarden.5

De WAB bevatte aanvankelijk een aantal wijzigingen met 
betrekking tot de proeftijd. In het wetsvoorstel had de wet-
gever de intentie om de maximale duur van de proeftijd 
in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te verlengen 
naar drie maanden en de mogelijkheid te bieden om een 
proeftijd van vijf maanden op te nemen in arbeidsovereen-
komsten die direct voor onbepaalde tijd zouden worden 
gesloten. Naar aanleiding van breed gedragen kritiek zijn 
de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de proeftijd 
uiteindelijk bij amendement geschrapt waardoor de regels 
omtrent de proeftijd na de inwerkingtreding van de WAB 
ongewijzigd zullen blijven.6

3. Concurrentiebeding

Met de WWZ werd in artikel 7:653 lid 2 BW als hoofdre-
gel geïntroduceerd dat in arbeidsovereenkomsten voor be-
paalde tijd in principe geen concurrentiebeding mag wor-
den opgenomen, tenzij uit een schriftelijke motivering blijkt 
dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelan-
gen. Daar waar in de voorgaande jaren nog veel rechtspraak 
is verschenen over de vraag of werd voldaan aan de eisen 
ten aanzien van de motivering, is hierover in 2018 weinig 
rechtspraak verschenen. Aan de kantonrechter Amersfoort 
werd een concurrentiebeding voorgelegd waarin als mo-
tivering was opgenomen dat onder meer vanwege de zeer 
concurrentiegevoelige markt van werkgever er wegens de 
bij haar specifiek door werknemer verworven bedrijfsinfor-
matie, kennis en kunde ernstige vrees bestond voor benade-
ling van werkgever indien de werknemer die na beëindiging 

2 Hof Amsterdam 10 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1256.
3 Kantonrechter Maastricht 13 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8709.
4 Kantonrechter Leiden 20 juni 2018, AR-Updates 2018-1251.
5 Hof Arnhem-Leeuwarden 5 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11183. 
6 Kantonrechter Amersfoort 4 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5960.
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van de arbeidsovereenkomst zou aanwenden om concurre-
rende activiteiten te verrichten.7 Bovendien werden in dit 
beding de zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever, 
zoals het weglekken van kennis van klantenbestand en be-
drijfsprocessen, opgesomd en werd een link gelegd naar de 
werkzaamheden van werknemer. Hoewel de motivering 
zeer uitgebreid was, kwam de kantonrechter Amersfoort tot 
het oordeel dat het concurrentiebeding niet houdbaar was 
omdat de motivering te algemeen en onvoldoende specifiek 
was. De kantonrechter Amersfoort overwoog daarbij dat de 
beoordeling van de houdbaarheid van een concurrentiebe-
ding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd per geval 
een specifieke afweging van de motivering vergt, waardoor 
een werkgever bij de motivering niet kan volstaan met een 
algemene opsomming van belangen die voor veel werkge-
vers relevant zijn. De werkgever heeft naar het oordeel van 
de kantonrechter ten onrechte niet duidelijk gemaakt waar-
om juist zij bescherming nodig heeft.
Hoewel het inmiddels van algemene bekendheid mag wor-
den verondersteld dat in arbeidsovereenkomsten voor be-
paalde tijd moet worden gemotiveerd dat de werkgever een 
zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij het beding heeft, 
is ook in 2018 in een aantal zaken tevergeefs getracht een 
werknemer te houden aan een concurrentiebeding waarin 
de vereiste motivering in het geheel ontbrak.8 In een zaak 
waarin schorsing van het concurrentiebeding werd gevor-
derd, oordeelde de kantonrechter Rotterdam dat het beding 
nietig was vanwege het ontbreken van een schriftelijke mo-
tivering en een nietig beding niet kan worden geschorst.9 In 
een vergelijkbare situatie werd het verzoek tot vernietiging 
van het beding afgewezen, aangezien het ontbreken van de 
motivering nietigheid tot gevolg heeft.10

Tot slot kwam in de rechtspraak de vraag aan de orde of een 
concurrentiebeding in een nieuwe arbeidsovereenkomst 
tussen dezelfde partijen opnieuw moet worden overeen-
gekomen. In Kroniek 2016-2017 is een arrest van het Hof 
Arnhem-Leeuwarden besproken waarin werd geoordeeld 
dat een concurrentiebeding zijn gelding behoudt door in 
de nieuwe arbeidsovereenkomst naar de eerste arbeids-
overeenkomst te verwijzen, zelfs als de oude arbeidsover-
eenkomst niet opnieuw is bijgevoegd. Het Hof Amsterdam 
is in 2018 in een vergelijkbare zaak tot een bepaald andere 
uitkomst gekomen en heeft geoordeeld dat in een dergelijke 
situatie niet is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.11

4. Scholing

Met de inwerkingtreding van de WWZ is voor werkgevers 
een inspanningsverplichting geïntroduceerd om werkne-
mers in staat te stellen de scholing te volgen die noodza-

7 Kantonrechter Amersfoort 4 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5960.
8 Zie o.m. kantonrechter Maastricht 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9246,

kantonrechter Rotterdam 27 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5116 en kan-
tonrechter Den Haag 16 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1886.

9 Kantonrechter Rotterdam 27 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5116.
10 Kantonrechter Den Haag 16 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1886.
11 Hof Amsterdam 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4034. Zie over het 

schriftelijkheidsvereiste ook: kantonrechter ’s-Hertogenbosch 15 novem-
ber 2018, AR Updates 2018-1378.

kelijk is voor het uitoefenen van hun functie en, voor zover 
dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het 
voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de func-
tie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in 
staat is deze te vervullen. Gezien de zeer beperkte hoeveel-
heid rechtspraak over leidt deze inspanningsverplichting in 
de praktijk niet voor veel onduidelijkheid.12

In Kroniek 2016-2017 kwam rechtspraak aan bod waarin 
werd verduidelijkt dat de inspanningsverplichting van 
werkgever verder gaat dan het enkel voldoen van scholings-
kosten. Uit de jurisprudentie kwam naar voren dat deze 
verplichting ook kan inhouden dat een werkgever actief bij 
de werknemer navraag moet doen naar zijn eventuele scho-
lingsbehoefte van werknemer en dat de werkgever daarbij 
inzichtelijk dient te maken wat van werknemer wordt ver-
wacht en wat de consequenties zijn als de werknemer niet 
aan deze verwachtingen voldoet.13

Ook bij de vraag of herplaatsing mogelijk is kan scholing een 
rol spelen. Bij het onderzoek naar de herplaatsingsmogelijk-
heden in een andere passende functie moet immers wor-
den onderzocht of dat, al dan niet met behulp van scholing, 
mogelijk is.14 Uit de gepubliceerde rechtspraak volgt dat bij 
dit onderzoek van werkgevers enige inspanning kan wor-
den gevergd. Zo oordeelde de kantonrechter Amsterdam 
dat in het geval waarbij werknemer voldoende aannemelijk 
had gemaakt dat hij met scholing binnen een redelijke ter-
mijn geschikt zou zijn voor een passende functie, van een 
werkgever kon worden verlangd dat zij werknemer daad-
werkelijk de gelegenheid biedt een opleiding te volgen ten 
behoeve van de passende functie.15 In een procedure bij het 
Hof Arnhem-Leeuwarden kwam onder meer aan de orde 
wat de reikwijdte van de scholingsverplichting is. Het Hof 
Arnhem-Leeuwarden heeft onder verwijzing naar artikel 
7:611a BW geoordeeld dat de scholingsverplichting uitslui-
tend betrekking heeft op de bedongen arbeid, ook in geval 
van langdurige arbeidsongeschiktheid.16

Een relevante ontwikkeling met betrekking tot scholing 
en de kosten daarvan, is dat een wijziging wordt beoogd 
op basis waarvan de mogelijkheid om scholingskosten in 
mindering te brengen op de transitievergoeding wordt ver-
ruimd.17 Waar op dit moment uitsluitend inzetbaarheids-
kosten in mindering kunnen worden gebracht op de tran-
sitievergoeding wanneer de werkgever deze heeft gemaakt 
voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van 
de werknemer buiten de eigen organisatie, bestaat het voor-
nemen om het mogelijk te maken deze kosten ook in min-
dering op de transitievergoeding te brengen wanneer deze 
zijn gemaakt ter bevordering van de inzetbaarheid van de 
werknemer binnen de eigen organisatie. 

12 Artikel 7:611a BW.
13 Kantonrechter Alkmaar 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2362.
14 Artikel 7:669 lid 1 BW.
15 Kantonrechter Amsterdam 29 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8683.
16 Hof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9536.
17 Ontwerpbesluit; wijziging van het Besluit voorwaarden in mindering bren-

gen kosten op transitievergoeding.
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5. Bepaalde tijd en ketenregeling

5.1 Aanzegtermijn
Met betrekking tot de aanzegverplichting is in 2018 een 
aantal relevante uitspraken verschenen. Voor de aanzegver-
plichting geldt de ontvangsttheorie op basis waarvan werk-
gever moet bewijzen dat de aanzegging tijdig is verzonden 
en ontvangen is door werknemer. Dat een werknemer de 
aanzegging schriftelijk moet hebben ontvangen wordt nog 
eens benadrukt door de kantonrechter Zwolle, die oordeelde 
dat niet was voldaan aan de wet door werknemer de aan-
zegbrief te laten ondertekenen zonder hem daarvan een af-
schrift te verstrekken.18 De kantonrechter overweegt dat de 
brief aan de werknemer ter hand gesteld had moeten wor-
den, daar de functie van het schriftelijk informeren is dat 
werknemer beschikt over de mededeling van zijn werkgever 
dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Ook in andere zaken is 
bevestigd dat een werkgever er hoe dan ook goed aan doet 
om de aanzegging schriftelijk te doen.19 Zo bepaalde het Hof 
Den Haag dat de eis dat een aanzegging schriftelijk moet 
geschieden van dwingend recht is en als waarborg dient om 
discussies achteraf te voorkomen. In eerste aanleg kwam de 
kantonrechter Den Haag tot de slotsom dat de werknemer 
ruim een maand voor de overeengekomen einddatum er-
mee bekend was dat de arbeidsovereenkomst zou komen te 
eindigen, waardoor de werknemer zich er naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid niet op kon beroepen dat niet 
schriftelijk was aangezegd en de aanzeggingsvergoeding 
verschuldigd was. Het Hof Den Haag overwoog daarente-
gen dat tot de slotsom dat het gelet op het dwingendrech-
telijke karakter van de schriftelijkheideis naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is dat de 
werknemer aanspraak maakt op de aanzegvergoeding. In 
een ander arrest heeft het Hof Den Haag ten aanzien van de 
aanspraak op een aanzegvergoeding overwogen dat het niet 
relevant is of een werknemer gedurende de aanzegtermijn 
in onzekerheid heeft verkeerd over het al dan niet voort-
zetten van de arbeidsovereenkomst na de overeengekomen 
einddatum.20 Ook als een maand voor het einde van de ar-
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd duidelijk is wat er bij 
afloop gaat gebeuren, maar de aanzegging niet schriftelijk 
(tijdig) aan de werknemer is verstrekt, is het naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat 
de werknemer aanspraak maakt op de aanzegvergoeding.
Hoewel deze lijn helder lijkt, zijn er ook uitspraken gewe-
zen waarin van deze lijn wordt afgeweken. Zo oordeelde 
de kantonrechter ’s-Hertogenbosch over een situatie waar-
bij de aanzegging van werkgever weliswaar per e-mail 
plaatsvond maar uit de tekst niet ondubbelzinnig bleek dat 
werkgever na het van rechtswege eindigen van de arbeids-
overeenkomst het dienstverband met de werknemer niet 
wenste voort te zetten, dat de schriftelijke aanzegging geen 
waarborgfunctie meer had en niet meer was dan een for-

18 Kantonrechter Zwolle 13 februari 2018, AR Updates 2018-0258.
19 Hof Den Haag 27 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:314 (zie ook Hof 

Arnhem-Leeuwarden 8 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4783). 
20 Hof Den Haag 21 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:312.

maliteit.21 In deze zaak hechtte de kantonrechter juist wel 
waarde aan het feit dat de werknemer gedurende de aan-
zegtermijn niet in onzekerheid had verkeerd over het eindi-
gen van de arbeidsrelatie en oordeelde dat onder de gegeven 
omstandigheden aanspraak op de aanzegvergoeding naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
was. Een andere situatie waarbij het naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar werd geacht 
dat een werknemer een beroep deed op het schenden van 
de aanzegverplichting was die waarbij de werknemer niet 
in onzekerheid had gezeten over een nieuwe baan en ook 
niet de intentie had om zelf bij de werkgever in dienst te 
blijven.22 De kantonrechter Almelo kwam tot een vergelijk-
bare uitkomst in een zaak waarbij partijen ver voor de eind-
datum hadden onderhandeld over een beëindiging met we-
derzijds goedvinden zonder tot overeenstemming te komen 
en werknemer inmiddels was vrijgesteld van werkzaam-
heden.23 Weer een ander voorbeeld waarin een aanspraak 
op de aanzegvergoeding naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar werd geacht, was die waar-
bij aan een werknemer de keuze was gegeven tussen een 
ontslag op staande voet of het uitdienen van de arbeids-
overeenkomst; ook hier was voor de werknemer geen onze-
kerheid over het wel of niet verlengen van zijn arbeidsover-
eenkomst.24 De lagere rechtspraak lijkt dan ook milder om 
te gaan met het schriftelijkheidsvereiste dan het Hof Den 
Haag. Bovendien speelt de omstandigheid of bij een werk-
nemer onzekerheid bestaat over het wel of niet voortzetten 
van het dienstverband in de lagere rechtspraak vaak toch 
een (doorslaggevende) rol.
Tot slot is vermeldenswaardig dat het risico op niet (tijdig) 
aanzeggen niet enkel bestaat uit het moeten betalen van de 
aanzegvergoeding, maar dat dit tevens tot gevolg kan heb-
ben dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 
dezelfde tijd en onder dezelfde voorwaarden wordt voort-
gezet indien de werknemer na afloop van de arbeidsover-
eenkomst zijn werkzaamheden voortzet.25

5.2 Ketenregeling
Waar het overgangsrecht en de bestaande cao-afspraken 
in samenhang met de bij WWZ gewijzigde ketenregeling 
aanvankelijk nog wel eens vragen opriepen, lijkt een en 
ander gezien de hoeveelheid rechtspraak die hierover in 
2018 is gepubliceerd inmiddels helder. Ten aanzien van het 
omzeilen van de ketenregeling werd in Kroniek 2016-2017 
een uitspraak van de kantonrechter Assen besproken, welke 
recentelijk door het Hof Arnhem-Leeuwarden is bekrach-
tigd.26 In deze uitspraak werd geoordeeld dat de constructie 
waarbij een payrollonderneming werd ingeschakeld om te 
voorkomen dat de werkgever aan de werknemer een ar-
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moest aanbieden, 

21 Kantonrechter ’s-Hertogenbosch 11 april 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1834.
22 Kantonrechter Den Haag 14 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:978.
23 Kantonrechter Almelo 19 januari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:212.
24 Kantonrechter Zwolle 16 januari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:164.
25 Hof Den Haag 6 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:368 en kantonrechter 

Zaandam 4 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4851. 
26 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7135.
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enkel bedoeld was om de consequenties van de ketenrege-
ling te ontlopen. De kantonrechter Amsterdam oordeelde 
over een vergelijkbare situatie dat het de oude werkgever 
was die nog steeds het gezag had bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, waardoor deze in de arbeidsrelatie tot 
de werknemer kwalificeerde als werkgever.27 Ook hier was 
derhalve sprake van een arbeidsovereenkomst die voor on-
bepaalde tijd was voortgezet.

De WAB bevat een wijziging van de bij WWZ ingevoerde 
wijzigingen van de ketenregeling. Zo is de wetgever voorne-
mens de maximumduur van de keten te stellen op 36 maan-
den in plaats van 24 maanden en daarmee op dat punt terug 
te keren naar de situatie zoals die gold in het pre WWZ tijd-
perk. In de praktijk heeft terugbrengen van de periode tot 
24 maanden er veelal toe geleid dat werknemers eerder, na-
melijk na twee jaar in plaats van drie, werkloos zijn gewor-
den. Een andere wijziging die de WAB meebrengt is dat de 
mogelijkheid wordt gecreëerd om de maximumduur van de 
tussenpozen van zes maanden voor seizoenswerk bij cao te 
verkorten naar drie maanden.

6. Beëindiging met wederzijds goedvinden en 
opzegging met instemming

Met de WWZ werd in artikel 7: 670b lid 2 BW de bedenk-
termijn geïntroduceerd op basis waarvan werknemers een 
overeengekomen vaststellingsovereenkomst binnen veer-
tien dagen zonder opgaaf van redenen kunnen ontbinden. 
Een vergelijkbare bedenktermijn geldt op grond van artikel 
7:671 lid 2 BW ook in de situatie waarbij een werknemer 
heeft ingestemd met de opzegging. In de rechtspraak is de 
afgelopen jaren regelmatig aan de orde geweest vanaf welk 
moment de bedenktermijn aanvangt, maar in 2018 is hier-
over geen rechtspraak gepubliceerd. Daaruit kan worden 
opgemaakt dat de lijn in de rechtspraak duidelijk is.
Wel stond de vraag centraal of sprake is van een beëindiging 
met wederzijds goedvinden als de werknemer de vaststel-
lingsovereenkomst niet heeft ondertekend. Artikel 7:670b 
BW bepaalt dat een overeenkomst waarmee een arbeids-
overeenkomst wordt beëindigd slechts geldig is indien deze 
schriftelijk is aangegaan. Van een (rechtsgeldige) beëindi-
ging met wederzijds goedvinden is dan ook geen sprake 
indien een van partijen de vaststellingsovereenkomst niet 
heeft ondertekend.28

7. Conclusie

Inmiddels kan gezegd worden dat zich in de rechtspraak op 
de in dit artikel besproken onderwerpen een betrekkelijk 
heldere lijn heeft ontwikkeld. Voornamelijk ten aanzien van 
de wijze waarop wordt omgegaan met het schriftelijkheids-
vereiste van de aanzegging en de verschuldigdheid van de 
aanzegvergoeding als de werknemer gedurende de aan-
zegtermijn niet in onzekerheid heeft verkeerd is de recht-

27 Kantonrechter Amsterdam 19 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:420. 
28 Kantonrechter Den Haag 11 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:204.

spraak nog wat verdeeld. De WAB zal voor de in dit artikel 
besproken onderwerpen slechts beperkte wijzigingen mee-
brengen. De grootste wijzigingen die voortvloeien uit de 
WAB hebben betrekking op het ontslagrecht en de vergoe-
dingen. Deze onderwerpen komen in het tweede deel van 
de kroniek Wet Werk en Zekerheid 2018 aan bod.
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