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De eerste tranche van de Wet Werk en Zekerheid is inmiddels bijna drie jaar geleden in werking getreden. Een goed
moment om terug te blikken op de jurisprudentie die de WWZ tot op heden heeft opgeleverd om te bezien of de
doelstellingen die de wetgever met de invoering van de WWZ voor ogen had, reeds zijn behaald.

1. Inleiding

Na de in 2016 verschenen kroniek Wet Werk en Zekerheid 2015[2] zijn we inmiddels ruim anderhalf jaar verder. De Wet
Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) is niet meer weg te denken. Hoewel in het Regeerakkoord van Rutte III[3] alweer enkele
wijzigingen op de WWZ zijn voorgesteld en een aantal zaken waarschijnlijk wederom zal veranderen, lijkt het goed uiteen te
zetten wat de WWZ ons tot op heden heeft gebracht. Wij zullen dit doen in twee delen. In dit eerste deel wordt ingegaan op
de meest relevante onderwerpen van de eerste tranche van de WWZ. In het tweede deel, dat aan het einde van dit jaar zal
verschijnen, staat de tweede tranche van de WWZ centraal, te weten het ontslagrecht en de vergoedingen.
Met dit artikel wordt beoogd om aan de hand van de (meest in het oog springende) gepubliceerde jurisprudentie over de
afgelopen anderhalf jaar inzicht te geven in welke wijzigingen – die de invoering van de WWZ heeft voortgebracht – nog
problemen geven en welke wijzigingen hun weg hebben gevonden. Voorts zal worden onderzocht of de doelstellingen van
de wetgever om een nieuw evenwicht te vinden tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt (‘geen baanzekerheid
maar werkzekerheid’) zijn behaald.

2. Proeftijd

Onder de WWZ is het niet meer mogelijk een proeftijd overeen te komen in een arbeidsovereenkomst die is aangegaan
voor een duur van zes maanden of korter (art. 7:652 lid 4 BW). Bij arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met een
looptijd tussen de zes maanden en twee jaar en voor langer dan twee jaar, mag de proeftijd maximaal één respectievelijk
twee maanden bedragen (in het Regeerakkoord Rutte III wordt voorgesteld die laatste termijn te verlengen naar drie dan
wel vijf maanden (deze laatste termijn is uitsluitend mogelijk indien de eerste arbeidsovereenkomst tussen partijen direct
voor onbepaalde tijd wordt aangegaan)).

Onder het huidige recht geldt echter nog altijd dat uitsluitend een geldig proeftijdbeding kan worden overeengekomen in
arbeidsovereenkomsten met een looptijd van ten minste zes maanden en één dag. Hoewel er over het proeftijdbeding niet
veel gepubliceerde jurisprudentie voorhanden is, waaruit kan worden opgemaakt dat de wetgeving helder is en in de
praktijk tot weinig problemen leidt, gaat het toch nog een enkele keer mis en wordt een arbeidsovereenkomst
overeengekomen voor zes maanden inclusief een proeftijdbeding. In de jurisprudentie wordt daarmee korte metten
gemaakt. Een proeftijdbeding wordt ongeldig verklaard bij een duur van een arbeidsovereenkomst van precies zes
maanden.[4] Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overwoog in februari 2017 dat een proeftijdbeding in een
arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter nietig is.[5]

Bij de vraag of een proeftijdbeding geldig overeengekomen is speelt regelmatig de discussie wat de exacte duur is van de
arbeidsovereenkomst (zes maanden of langer) en wanneer de arbeidsovereenkomst (en dientengevolge de proeftijd) is
aangevangen, om zo wellicht toch nog een beroep te kunnen doen op het proeftijdbeding of juist op de nietigheid ervan.
Een geschil waarin de duur van de arbeidsovereenkomst centraal stond speelde onder andere bij de Kantonrechter
Amersfoort.[6] Daar kwam de vraag aan de orde of een arbeidsovereenkomst een duur had van zes of zeven maanden en of
het derhalve mogelijk was voor de werkgever om een beroep te doen op het proeftijdbeding. De kantonrechter oordeelde
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dat in de concept arbeidsovereenkomst een duur van zeven maanden was overeengekomen, dat de werknemer dit concept
had ontvangen en geen bezwaar had gemaakt tegen de duur. De werkgever mocht er derhalve gerechtvaardigd op
vertrouwen dat de inhoud van de concept arbeidsovereenkomst de weergave was van datgene wat partijen waren
overeengekomen. De kantonrechter kwam tot het oordeel dat de werkgever rechtsgeldig gebruik had gemaakt van het
proeftijdbeding.

Ook de aanvang van de arbeidsovereenkomst en daarmee de aanvang van de proeftijd komt een enkele keer terug in de
jurisprudentie. Zo wordt aangenomen dat de proeftijd begint zodra de werkzaamheden feitelijk zijn aangevangen.[7] Een
proeftijd vangt derhalve aan op de feitelijke aanvangsdatum en niet vanaf de contractdatum. De Rechtbank Amsterdam
oordeelde hierover in december 2016 dat voor een eerdere aanvang sprake moet zijn van werkzaamheden die passen
binnen de bedongen arbeid en die de werkgever gelegenheid bieden een beeld te vormen van de kwaliteiten van de
werknemer.[8]

Tijdens de parlementaire behandeling van de WWZ is opgemerkt dat een proeftijdbeding uitsluitend is toegestaan bij het
aangaan van de arbeidsovereenkomst. Dit is ook zo opgenomen in art. 7:652 lid 5 BW. Een proeftijd opnemen bij het
aangaan van een opvolgende arbeidsovereenkomst met dezelfde of een opvolgende werkgever is nietig, tenzij de nieuwe
arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist. Daarmee is met de WWZ in art.
7:652 lid 8 sub d en e BW de jurisprudentie van de Hoge Raad gecodificeerd.[9] De criteria voor opvolgend
werkgeverschap zijn met de inwerkingtreding van de WWZ veranderd; het ‘zodanige banden’-criterium is afgeschaft.
Thans kan volgens art. 7:668a lid 2 BW sprake zijn van opvolgend werkgeverschap ‘ongeacht of inzicht bestaat in de
hoedanigheden en geschiktheid van de werknemer’. Voor de proeftijd wordt het ‘opvolgend werkgever’-criterium nog
conform het oude recht uitgelegd, hetgeen betekent dat het strenger wordt uitgelegd dan opvolgend werkgeverschap in
het kader van de ketenregeling en de berekening van de transitievergoeding. Het ‘zodanige banden’-criterium geldt
zodoende nog wel voor het proeftijdbeding. Zo oordeelde ook de Rechtbank Rotterdam.[10] Een nieuwe proeftijd is slechts
geoorloofd, indien voor het verrichten van de aan de opvolgende arbeidsovereenkomst verbonden werkzaamheden duidelijk
andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevergd waarover de vorige arbeidsovereenkomst geen of
onvoldoende inzicht heeft gegeven.

3. Concurrentiebeding

Met de WWZ is de hoofdregel geïntroduceerd dat in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding
mag worden opgenomen, tenzij uit een schriftelijke motivering blijkt dat sprake is van zwaarwichtige bedrijfs- of
dienstbelangen. Uit de parlementaire behandeling bij art. 7:653 lid 2 BW volgt dat hieraan de gedachte ten grondslag ligt
dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ‘dubbel nadeel’ ondervindt, omdat een dergelijk
beding belemmerend werkt bij een overstap naar een andere baan, terwijl bij aanvang vaststaat dat de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel van korte duur is.[11] De afgelopen jaren is over deze materie
behoorlijk wat rechtspraak verschenen.[12]

De wetgever gaat ervan uit dat het concurrentiebeding evenals de motivering onderdeel uitmaken van de
arbeidsovereenkomst. De motivering kan worden opgenomen in het beding zelf, voor of na het beding, of in een apart
document dat samen met de arbeidsovereenkomst wordt opgesteld en getekend. Het opstellen van de motivering dient
gelijktijdig met het aangaan van het concurrentiebeding plaats te vinden en aan de werknemer kenbaar te worden
gemaakt. Zo achtte de Kantonrechter Rotterdam in oktober 2016 een concurrentiebeding niet rechtsgeldig, omdat de
motivering pas op een later moment was toegevoegd.[13] Voorts kan een dergelijke fout niet achteraf worden hersteld door
het beding te herbevestigen in de vaststellingsovereenkomst.[14] Het is derhalve van belang dat werkgevers zich dit
voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd realiseren.

In een groot aantal uitspraken was sprake van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
waarbij de vereiste motivering geheel ontbrak. Het was te voorzien dat werkgevers de motivering vlak na de
inwerkingtreding van de WWZ regelmatig zouden vergeten, maar gezien de hoeveelheid recente rechtspraak hierover,
lijken werkgevers hiervoor ook nu nog onvoldoende aandacht te hebben.[15] Een concurrentiebeding in een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is nietig. In principe heeft het beding dan ook geen gelding. Desondanks wordt
door werknemers regelmatig de vernietiging van een concurrentiebeding gevorderd wegens het ontbreken van de
motivering. De lijn in de rechtspraak is echter dat het ontbreken van de motivering nietigheid met zich brengt en
vernietiging daarvan dus niet vereist is, ook niet als de werknemer dit expliciet vordert.[16]

Wat betreft opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is in de rechtspraak verduidelijkt dat wanneer tussen
werkgever en werknemer vóór 1 januari 2015 in een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was bepaald dat
deze na beëindiging (per 1 maart 2015) stilzwijgend zou worden voortgezet, daarmee een derde arbeidsovereenkomst is
ontstaan ná 1 januari 2015. Het gewijzigde art. 7:653 lid 2 BW is daarop dus van toepassing, waardoor het daarin
opgenomen concurrentiebeding zonder motivering derhalve nietig is.[17] Een variant daarop was het geval waarin sprake
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was van een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, waarbij de eerste arbeidsovereenkomst een formeel
juist overeengekomen concurrentiebeding bevatte, waarnaar in de opvolgende overeenkomsten werd verwezen. Volgens
het Hof Arnhem-Leeuwarden behoudt het concurrentiebeding zijn gelding door naar de eerste arbeidsovereenkomst te
verwijzen, ook indien deze niet opnieuw is bijgevoegd.[18]

Waar het niet motiveren van het zwaarwegende bedrijfsbelang bij een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd leidt tot nietigheid en vernietiging derhalve niet noodzakelijk is, is vernietiging van een
concurrentiebeding wel aan de orde indien ter discussie staat of sprake is van zodanig zwaarwichtige bedrijfs- of
dienstbelangen dat die een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Uit de jurisprudentie volgt dat rechters zeer
terughoudend zijn in het aannemen van zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen, gegeven het door de wetgever
gekozen uitgangspunt: ‘niet geldig, tenzij..’.[19] Veelal wordt geoordeeld dat de zwaarwegende bedrijfsbelangen
onvoldoende concreet zijn gemaakt, waardoor een concurrentiebeding de rechterlijke toets niet doorstaat.[20] Zo achtte de
Kantonrechter Amsterdam in maart 2016 de in de arbeidsovereenkomst opgenomen motivering “De door werknemer te
bekleden functie van adviseur heeft hem/haar toegang tot belangrijke informatie, daaronder begrepen tarifering en marges,
zowel ten aanzien van opdrachtgevers van werkgeefster alsook van werkgeefster zelf.” qua strekking te algemeen,
waardoor niet duidelijk is om welke specifieke werkzaamheden het gaat en wat met ‘belangrijke informatie’ wordt
bedoeld.[21] De Kantonrechter Almere overwoog in juni 2016 dat een motivering dat bedrijfsgevoelige informatie moet
worden beschermd zonder concreet te maken om welke kennis het gaat, niet aan de daaraan gestelde eisen voldoet.[22]

Ook een opsomming van bedrijfsgegevens waarvan een werknemer gedurende zijn dienstverband kennis zou krijgen
werd als te algemeen en onvoldoende specifiek aangemerkt.[23] In de motivering had volgens de Kantonrechter
Groningen naar voren moeten komen om welke concrete ‘commercieel gevoelige, vertrouwelijke bedrijfsinformatie’ het
precies ging als gevolg waarvan het daarop gerichte concurrentiebeding noodzakelijk was. Recentelijk oordeelde de
Kantonrechter Leeuwarden hier nog over dat door de werkgever onvoldoende concreet was gemaakt wat de
zwaarwegende bedrijfsbelangen waren en waarom deze tot een uitzondering op de hoofdregel noopten.[24]

De uitspraken waarin een concurrentiebeding wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk werd
geacht en daarmee als geldig werd aangemerkt, zijn op één hand te tellen. Een bijzondere uitspraak is die van de
Kantonrechter Utrecht in februari 2016, waarin tot het oordeel werd gekomen dat de motivering de inhoudelijke toets
weliswaar doorstond, maar dat de werknemer door het beding toch onbillijk werd benadeeld.[25] In de motivering werd
onder meer verwezen naar de essentiële bedrijfsgegevens, zoals die met betrekking tot gevoerde prijstactieken en
prijsinstellingen, volumes en andere strategische kennis. De kantonrechter achtte het voldoende aannemelijk dat het
concurrentiebeding wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk was. Desalniettemin kwam deze kantonrechter
tot het oordeel dat het beding de werknemer op onbillijke wijze benadeelde. Daarbij werd van belang geacht dat de
werknemer geen tastbare informatie in schriftelijke, digitale of andere vorm heeft verkregen die hij later kon naslaan en
dat hij van het klantmanagementsysteem weliswaar concurrentiegevoelige informatie kon verkrijgen, maar dat was niet
gesteld of gebleken dat hij die informatie op enige wijze heeft opgeslagen. Dat de werknemer de werkgever gedurende
een vol jaar na het formele einde van de arbeidsovereenkomst nog concurrentie zou kunnen aandoen, achtte de
kantonrechter derhalve niet aannemelijk, als gevolg waarvan het concurrentiebeding twee maanden na het einde van de
arbeidsovereenkomst werd geschorst. Ook in twee arresten van het Hof Arnhem-Leeuwarden in augustus en december
2016 werd voldoende aannemelijk geacht dat een concurrentiebeding wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen
noodzakelijk was. Een daarvan ging over een motivering waarin was opgenomen dat de werknemer in zijn functie in
aanraking zou komen met zeer vertrouwelijke informatie over de werkgever, waarbij een opsomming was gegeven van de
zwaarwegende bedrijfsbelangen.[26] In het andere arrest stond in de motivering opgenomen dat ‘werknemer in zijn functie
als Accountmanager in aanmerking komt met zeer vertrouwelijke informatie over werkgever en contact heeft met relaties
van het bedrijf en kennis neemt van cijfers, marges, strategieën, prijsafspraken etc.'.[27] Dit is opmerkelijk in vergelijking
met de strenge toets die werd gehanteerd door de Kantonrechters Groningen en Almere, waarbij een soortgelijke
motivering was opgenomen.[28] De rechtspraak lijkt op dit punt dus toch wat wisselend.

4. Scholing

Met de invoering van de WWZ wilde de wetgever meer nadruk leggen op scholing van werknemers. Zo werd aan titel
7.10 BW art. 7:611a BW toegevoegd, waarmee een inspanningsverplichting voor werkgevers werd geïntroduceerd om
alle werknemers in staat te stellen de scholing te volgen die voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk is. Dit
uitgangspunt strekt niet zover dat de werkgever op grond hiervan gehouden is de kosten te betalen voor scholing die
gericht is op het verwerven van arbeid buiten de bestaande arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer ter zake een
eigen verantwoordelijkheid heeft.[29] Voorts laat deze bepaling zogenaamde studiekostenbedingen onverlet. Een
werknemer kan dus nog steeds verplicht worden bij een door hemzelf genomen ontslag de kosten van scholing aan de
werkgever te vergoeden.[30] In de rechtspraak zijn inmiddels enkele voorbeelden te vinden waarbij door rechters is
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geoordeeld dat de inspanningsverplichting ex art. 7:611a BW verder gaat dan het enkel voldoen van de scholingskosten.
Zo oordeelde de Kantonrechter Roermond in september 2017 dat het ontbreken van de benodigde certificaten bij de
werknemer het gevolg was van onvoldoende zorg vanuit de werkgever. Deze had volgens de kantonrechter zorg moeten
dragen voor de scholing dan wel voor het op peil houden van de vereiste vaardigheden en bijbehorende certificaten.[31]

Ook de Kantonrechter Amersfoort kwam in mei 2017 tot het oordeel dat van de werkgever meer scholingsinspanningen
verwacht hadden mogen worden, zoals het treffen van noodzakelijke maatregelen van organisatorische aard, waaronder
het ter beschikking stellen van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten.[32] De omstandigheid dat een werknemer de
benodigde diploma’s niet tijdig had gehaald, vormde volgens de kantonrechter geen redelijke grond voor ontbinding.
Voorts werd een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een leerkracht op de g-grond (verstoorde
arbeidsverhouding) door de Kantonrechter Utrecht in februari 2016 afgewezen, omdat de verstoorde arbeidsverhouding
niet het gevolg mag zijn van onvoldoende zorg van de werkgever.[33] Van het schoolbestuur had als goed werkgever ex art.
7:611 en 7:611a BW verwacht mogen worden dat deze het initiatief had genomen de leerkracht specifieke begeleiding aan
te bieden.

Op grond van art. 7:669 lid 1 BW kan een werkgever de arbeidsovereenkomst enkel opzeggen als herplaatsing van de
werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet
mogelijk is of niet in de rede ligt. Uit de rechtspraak volgt dat de scholingsverplichting geldt ‘voor zover dit redelijkerwijs
van werkgever kan worden verlangd’. Van een werkgever kan niet worden verlangd dat hij een werknemer scholing
aanbiedt, terwijl aantoonbaar geen zicht bestaat op herplaatsing in een passende functie.[34] Voorts toetsen rechters bij
een ontbindingsverzoek in veel gevallen of de werkgever heeft voldaan aan zijn scholingsverplichting. Zo wees de
Kantonrechter Amersfoort in september 2016 het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een
werkneemster die jarenlang onbevoegd als groepsleerkracht had gewerkt af, omdat van de school verwacht had mogen
worden hiervan op de hoogte te zijn. De school had dit in een veel eerder stadium kunnen en moeten mededelen aan
werkneemster, zodat zij eerder had kunnen beginnen met een zij-instroomtraject aan de PABO om alsnog haar
lesbevoegdheid te behalen.[35] Dat het niet voldoen aan de scholingsverplichting niet altijd leidt tot een afwijzing van een
ontbindingsverzoek, blijkt uit een uitspraak van de Kantonrechter Alkmaar in juni 2016.[36] Daarin werd geoordeeld dat de
werkgever verwijtbaar was tekortgeschoten in zijn scholingsverplichting. Desondanks werd het ontbindingsverzoek op de h-
grond – onder toekenning van een billijke vergoeding aan werknemer – toegewezen, omdat deze gedurende langere tijd niet
inzetbaar zou zijn wegens het ontbreken van diploma’s.

Voorts speelt scholing een rol bij het bepalen van de transitievergoeding. Op grond van art. 7:673 lid 6 sub b BW kunnen
de transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. De wetgever heeft
benadrukt dat de kosten die gemoeid zijn met de scholing ex art. 7:611a BW gericht zijn op het behoud van de
arbeidsovereenkomst en dus niet in mindering strekken op de transitievergoeding.[37] In het ‘Besluit voorwaarden in
mindering brengen kosten op transitievergoeding’ staan de voorwaarden opgenomen waaronder deze kosten door de
werkgever mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Uit art. 4 van het Besluit voorwaarden in mindering
brengen kosten op transitievergoeding volgt dat inzetbaarheidskosten in verband met een opleiding alleen in mindering
kunnen worden gebracht op de transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan om de werknemer in
de gelegenheid te stellen die opleiding te volgen en na afronding van die opleiding niet, of met een tussenpoos van zes
maanden, wordt voortgezet. De gedachte hierachter is dat als een werknemer na afloop van de opleiding in dienst blijft,
de werkgever wordt geacht profijt te hebben van een opleiding, waardoor de kosten daarvoor niet langer mogen worden
verrekend met de transitievergoeding. De Kantonrechter Enschede merkte de opleidingskosten van een werknemer niet
aan als inzetbaarheidskosten ex art. 7:673 lid 6 BW, omdat de door de werknemer gevolgde opleiding door eenieder kan
worden gevolgd en het hebben van een arbeidsovereenkomst daarvoor dus niet vereist is. De kantonrechter ’s-
Gravenhage overwoog in april 2016 dat de opleidingskosten niet in mindering kunnen worden gebracht op de
transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan om de werknemer in de gelegenheid te stellen een
opleiding te volgen, maar tussen partijen is overeengekomen dat het dienstverband daarna nog zes maanden wordt
voortgezet.[38]

Het Regeerakkoord Rutte III bevat het voornemen om de mogelijkheid tot het in mindering brengen van scholingskosten op
de transitievergoeding te verruimen. Aangekondigd wordt dat het voorschrift dat het niet mag gaan om kennis en
vaardigheden die zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen – ook al betreft het een andere dan de
huidige functie – zal worden geschrapt. Als gevolg daarvan kunnen de kosten voor scholing gericht op een andere functie
binnen de organisatie in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Wat betreft de scholing gericht op de
inzetbaarheid binnen de eigen functie van werknemers wordt niets gewijzigd. Hoe dit voornemen in de wetgeving zal
worden uitgewerkt, is op het moment van schrijven nog onbekend. Wel is hiermee duidelijk geworden dat de WWZ op dit
punt kennelijk niet heeft voldaan aan de verwachtingen van de wetgever.

5. Bepaalde tijd en ketenregeling
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5.1 Aanzegtermijn

Art. 7:668 BW bevat de aanzegverplichting die geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of
langer. Het doel van de bepaling is dat de werkgever tijdig duidelijkheid verschaft aan de werknemer. In dat kader dient
de werkgever uiterlijk een maand voorafgaand aan het aflopen van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te
informeren of, en zo ja, onder welke voorwaarden deze wordt voortgezet. Indien de werkgever dit niet nakomt, is deze
aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Voor de aanzegverplichting geldt de
ontvangsttheorie; de werkgever zal moeten bewijzen dat de aanzegging tijdig is verzonden en is ontvangen door de
werknemer.[39] In dat verband is het raadzaam de aanzegging aangetekend te versturen.[40] Het niet aangetekend
versturen van de aanzegging kan immers betekenen dat een werkgever niet slaagt in zijn bewijslast, zo concludeerde de
Kantonrechter Alkmaar.[41]

Al vrij snel na de invoering van de aanzegverplichting volgden de eerste uitspraken over dit onderwerp. Rechters
oordeelden onder andere dat een (schriftelijke) aanzegging direct bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst gedaan
kan worden.[42] Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat een mondelinge aanzegging niet voldoet[43], maar dat de
schriftelijkheid ruim moet worden geïnterpreteerd.[44] Ook een whatsapp-bericht of een email worden aangemerkt als
rechtsgeldige schriftelijke aanzegging.

Ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste van de aanzegging is ook in de afgelopen periode weer een aantal
uitspraken verschenen. Deze laten een wisselend beeld zien. De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat ook een bericht via
LinkedIn voldoet aan de schriftelijkheidsvereiste van de aanzegverplichting.[45] Uit het bericht op LinkedIn – in samenhang
bezien met de vrijstelling van werkzaamheden van werknemer, het feit dat de werknemer op geen enkel moment had
verzocht om zijn werkzaamheden weer uit te voeren en de specifieke afspraken ten aanzien van het gebruik van de
leaseauto gedurende de vrijstelling van werkzaamheden – was volgens de kantonrechter genoegzaam gebleken dat de
werkgever de arbeidsovereenkomst niet wilde voortzetten en dat dit voor de werknemer duidelijk was. Het verzoek van
werknemer tot betaling van een aanzegvergoeding werd derhalve afgewezen. De Kantonrechter Alkmaar oordeelde nog
eens dat de aanzegging schriftelijk moet worden gedaan en dat aan een mondelinge aanzegging geen betekenis
toekomt.[46] Voor het betrachten van enige soepelheid met betrekking tot het schriftelijkheidsvereiste, omdat werknemer
volgens werkgever wist waar hij aan toe was, biedt het wetsartikel naar het oordeel van de kantonrechter geen ruimte. De
wet verlangt immers uitdrukkelijk dat de werkgever de werknemer schriftelijk informeert. Ook de Kantonrechter Rotterdam
oordeelde in juni 2017 langs deze lijn. Precies een jaar eerder ging dezelfde kantonrechter hier in een uitspraak nog wat
soepeler mee om. Toen had de werkgever niet voldaan aan de schriftelijkheid en was deze naar het oordeel van de
kantonrechter in beginsel een vergoeding verschuldigd, maar gegeven de omstandigheden van het geval achtte hij het naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om de werkgever te veroordelen tot betaling. Hierin speelde mee
dat de werknemer halverwege zijn dienstverband werd vrijgesteld van werkzaamheden en zijn spullen reeds had ingeleverd
en afscheid had genomen van zijn collega’s. Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de kantonrechter geen
onzekerheid hebben bestaan over de vraag of de tijdelijke arbeidsovereenkomst tussen partijen per einddatum zou
eindigen. Volgens de kantonrechter kan het niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest om een werknemer in een
dergelijk geval aanspraak te laten maken op de aanzegvergoeding.

Ook enkele andere rechters gaan soms wat soepeler met het schriftelijkheidsvereiste om. Zo oordeelden de
Kantonrechters Den Haag[47] en Tilburg[48] dat werkgevers niet hadden voldaan aan de aanzegverplichting, maar dat
desondanks voor de werknemers geen onduidelijkheid bestond over het niet voortzetten van het dienstverband waardoor
het naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was om de werkgever te veroordelen in de betaling van de
aanzegvergoeding.

Over het algemeen wordt de schriftelijke aanzegverplichting echter strikt toegepast en blijkt uit de rechtspraak dat er
nauwelijks mogelijkheden zijn om onder deze verplichting uit te komen. De Kantonrechter Maastricht oordeelde in twee
zaken dat een werkgever niet werd ontslagen van zijn aanzegverplichting door enkele dagen voor het einde van de
arbeidsovereenkomst nog een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden en ook niet indien de werknemer zelf enkele
dagen voor het einde van de arbeidsovereenkomst aangeeft geen verlenging van de arbeidsovereenkomst te wensen.[49]

Ook de Rechtbank Overijsel oordeelde in het geval van een werknemer die zelf ontslag nam langs deze lijn.[50] Enkele
dagen nadat de aanzegverplichting in deze zaak ontstond, nam de werknemer zelf ontslag. De werkgever werd
veroordeeld tot betaling van het bedrag aan loon naar rato berekend over de dagen tot aan de ontslagname van
werknemer. Er kan vanaf de datum van indiening ontslag niet meer worden geoordeeld dat een werkgever niet heeft
voldaan aan de aanzegverplichting, omdat vanaf dat moment zekerheid bestaat over het einde van de
arbeidsovereenkomst. De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat het niet is toegestaan de aanzegvergoeding te
vervangen door het loon over één maand (verschuldigd uit hoofde van de nieuwe arbeidsovereenkomst) door de
arbeidsovereenkomst te verlengen met de duur van één maand onder vrijstelling van werkzaamheden.[51] De werkgever
diende in dat geval naast de verlenging van de arbeidsovereenkomst ook een aanzegvergoeding te betalen. Over deze
samenloop van sancties wordt ook wel anders geoordeeld. Zo oordeelde de Kantonrechter Amersfoort[52] dat een
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vergoeding voor schending van de aanzegverplichting zou neerkomen op het opleggen van een dubbele sanctie aan de
werkgever wat volgens hem niet toelaatbaar is. Deze uitspraak is naar ons oordeel niet in lijn met de parlementaire
geschiedenis, waarin is opgenomen dat het de werknemer vrijstaat de vergoeding voor niet tijdige aanzegging te
vorderen wanneer niet tijdig is aangezegd, maar wel een volgende arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.[53]

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in twee arresten[54] geoordeeld dat een aanzegging dat een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, niet kan worden gezien als een opzegging. Een dergelijke situatie kan zich onder
andere voordoen als een werkgever meent dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en dus
aanzegt, maar een werknemer uitgaat van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de twee voornoemde
arresten was de aanzegging naar het oordeel van het Hof onmiskenbaar gericht op het verstrekken van informatie over
het vervolg van de arbeidsrelatie. Met het oog op de vervaltermijnen waarmee een werknemer rekening moet houden in
geval van een onregelmatige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zou een ruime uitleg van
een aanzegging (te weten dat dit een opzegging zou inhouden) ook ten koste kunnen gaan van de bescherming van
werknemers. Dat dit de bedoeling van de wetgever zou zijn met het invoeren van de aanzegverplichting onder de WWZ,
heeft het Hof niet in de parlementaire geschiedenis kunnen lezen. Ook de Kantonrechters Eindhoven en Utrecht
oordeelden langs deze lijn.[55] Daarentegen oordeelde de Kantonrechter Amsterdam anders.[56] Weliswaar gaf deze
kantonrechter aan dat het juist is dat een aanzegging niet zonder meer als opzegging kan gelden, maar in casu werd dit wel
zo gezien nu de aanzeggingsbrief was op te vatten als een opzegging en de werknemer daar zelf ook vanuit ging (hetgeen
bleek uit brieven waarin zij geprotesteerd had tegen de beëindiging). De werknemer had derhalve naar het oordeel van de
kantonrechter binnen de vervaltermijn de nietigheid moeten inroepen.

Met betrekking tot de (berekening van de) aanzegvergoeding zelf waren er in de afgelopen periode niet veel uitspraken.
Indien de werkgever de aanzegverplichting niet nakomt, is deze aan de werknemer conform art. 7:668 lid 3 BW een
vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon over maximaal één maand. Voor het begrip ‘loon’ moet
worden gekeken naar het ‘Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’. Op basis van dat besluit
moet onder ‘loon’ worden verstaan het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand,
of indien geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen, het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddeld
aantal gewerkte uren per maand. De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde langs deze lijn en gaf daarbij aan dat de
vakantiebijslag in geval van vergoeding van de aanzegtermijn buiten het loonbegrip valt.[57] Dit is in overeenstemming met
voornoemd besluit.

5.2 Ketenregeling

Met de invoering van de WWZ is de ketenregeling aangepast, waarbij de maximumduur van de keten is verkort van 36
naar 24 maanden en de maximumlengte van de tussenpozen verlengd van drie naar zes maanden. In de rechtspraak
kwamen deze wijzigingen vrijwel niet aan de orde, waaruit op te maken valt dat de aanpassingen in de ketenregeling
in de praktijk niet tot noemenswaardige problemen hebben geleid. Wel stonden cao-afspraken met betrekking tot de
ketenregeling meerdere keren centraal. Cao-afspraken waarin voorafgaande aan de invoering van de WWZ van de
ketenregeling werd afgeweken, bleven op grond van het overgangsrecht tot 1 juli 2016 geldig. De Rechtbanken Noord-
Holland en Oost-Brabant oordeelden dat dit niet geldt als de cao eerder eindigt en niet wordt verlengd.[58]De
Gerechtshoven ’s-Hertogenbosch en Arnhem-Leeuwarden overwogen op hun beurt dat indien de cao geldig bleef tot 1
juli 2016, de oude ketenregeling daarop tot 1 juli 2016 van toepassing bleef.[59] Onder de WWZ is de
afwijkingsmogelijkheid bij cao beperkt tot ten hoogste 48 maanden. Het Hof Arnhem-Leeuwarden kwam dan ook tot het
oordeel dat afwijking voor de totale duur van 60 maanden niet was toegestaan.[60]

Ook het omzeilen van het ketenbeding kwam in de rechtspraak aan de orde. De Kantonrechter Assen oordeelde hierover
dat de constructie waarbij een payrollbedrijf werd ingeschakeld om te voorkomen dat de werkgever aan de werknemer ex
art. 7:668a BW een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moest aanbieden, enkel bedoeld was om de
consequenties van de ketenregeling te ontlopen.[61] De kantonrechter overwoog daarbij dat door de constructie moet
worden heengekeken. Het Hof Arnhem-Leeuwarden achtte de ketenregeling echter niet van toepassing op een
detacheringsovereenkomst, omdat met de detachering uitvoering wordt gegeven aan de bestaande arbeidsovereenkomst
die in het kader van de detachering is aangegaan.[62] Van een nieuwe schakel in de keten is bovendien ook geen sprake
in het geval waarbij een tweede wijziging van de arbeidsovereenkomst niet de duur maar andere arbeidsvoorwaarden
betreft.[63]

In het Regeerakkoord Rutte III is aangekondigd dat de ketenregeling weer zal worden gewijzigd. Er zal meer ruimte worden
gecreëerd om sectoraal van de maximumlengte van de tussenpozen van zes maanden af te wijken, mits het werk daar om
vraagt. Voorts wordt de maximumduur van de keten weer teruggedraaid naar 36 maanden. Voorafgaand aan de invoering
van de WWZ werden in de literatuur veel vraagtekens gezet bij de verwachting van de wetgever dat de gewijzigde
ketenregeling ertoe zou leiden dat werknemers sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden zouden
krijgen. Uit het feit dat de aanstaande regering thans voornemens is de wijzigingen van de WWZ vrijwel geheel terug te
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draaien, blijkt dat deze twijfel kennelijk in de rede lag. Of het terugdraaien van de regeling echter tot gevolg zal hebben dat
meer werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden zullen krijgen, is nog maar de vraag.
Duidelijk is in elk geval dat de regering hiermee een tijdelijke oplossing wil bieden voor de werknemers die thans na twee
jaar hun dienstverband verliezen.

6. Beëindiging met wederzijds goedvinden en opzegging met instemming

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en de opzegging van de werkgever met
instemming van werknemer zijn beide per 1 juli 2015 van een wettelijke basis voorzien, respectievelijk in art. 7:670b BW en
7:671 BW. Belangrijk is dat de overeenkomst schriftelijk moet zijn aangegaan en de instemming schriftelijk is gegeven. In de
parlementaire geschiedenis wordt voor wat betreft de schriftelijkheid verwezen naar de schriftelijkheidseis van het
concurrentiebeding ex art. 7:653 BW.

Voorts ten aanzien van een beëindiging met wederzijds goedvinden op opzegging met instemming vanuit de
beschermingsgedachte van werknemer een bedenktermijn van veertien dagen opgenomen om de
beëindigingsovereenkomst te ontbinden (art. 7:670b lid 2 BW) of de instemming met opzegging te herroepen (art. 7:671 lid
2 BW). Hiervoor geldt de ontvangsttheorie; werknemer moet stellen en bewijzen dat hij tijdig is teruggekomen op de
beëindiging dan wel instemming.

Ten aanzien van de bedenktermijn geldt voor wat betreft de beëindigingsovereenkomst dat een werknemer het recht heeft
om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen te ontbinden. Van belang is derhalve het antwoord op de vraag wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen.
Gezien het schriftelijkheidsvereiste moet gekeken worden naar het moment dat de overeenkomst schriftelijk tot stand is
gekomen. De vraag die hierbij aan de orde komt, is of dit het moment van ondertekening van de
beëindigingsovereenkomst is of dat het ook het moment kan zijn van het per e-mail geven van akkoord. Rechters hebben
hier in de afgelopen periode verschillend over geoordeeld. Zo oordeelde de Kantonrechter Rotterdam in februari 2016 dat
pas aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan als de overeenkomst is ondertekend.[64] De vaststellingsovereenkomst
werd in casu ondertekend een week na de schriftelijke bevestiging van de gemachtigde van werknemer dat afspraken
zoals opgenomen in de laatste versie van de vaststellingsovereenkomst – die bijgevoegd was – akkoord waren. Voor de
bedenktermijn moest volgens de kantonrechter worden uitgegaan van de datum van ondertekening. Later in dat jaar
hebben de Kantonrechter Leiden en begin dit jaar de Kantonrechter Bergen op Zoom geoordeeld dat een schriftelijke
aanvaarding van het aanbod voldoende is om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen.[65] Deze kantonrechters
oordeelden dat het moment van overeenstemming over de essentialia per e-mail voldoende is om de bedenktermijn van
art. 7:670b BW te doen aanvangen. De Kantonrechter Leiden overwoog hierbij dat uit de jurisprudentie blijkt dat met
mededelingen per whatsapp en met akkoordverklaringen per e-mail voldaan kan worden aan het schriftelijkheidsvereiste.
In de literatuur wordt deze lijn grotendeels gevolgd.[66]

7. Conclusie

Ten aanzien van een aantal belangrijke wijzigingen die de WWZ heeft meegebracht, heeft zich in de rechtspraak een lijn
ontwikkeld. Het Regeerakkoord Rutte III kondigt immers aan dat onder meer wijzigingen zullen volgen ten aanzien van de
ketenregeling. Daaruit kan worden opgemaakt dat de doelstelling van de WWZ om een nieuw evenwicht te vinden tussen
flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt (‘geen baanzekerheid maar werkzekerheid’) kennelijk niet (voldoende) is
behaald. Gezien het feit dat de plannen van Rutte III de WWZ ook op behoorlijk wat andere punten op de schop gooien, lijkt
de rechtszekerheid dit voortvloeit uit de in de jurisprudentie ontwikkelde lijnen van beperkte waarde en duur.
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