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1 Het arbeidscontract 

Bij het aangaan en voortzetten van een arbeidsovereenkomst heeft u te maken met een aantal 

wettelijke verplichtingen. Hierop gaan we in dit hoofdstuk in.  
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1.1 Schriftelijk arbeidscontract of bevestiging 

De wet biedt in art. 7: 655 BW de keuze voor een schriftelijk overeenkomst tussen werkgever en 

werknemer of een bevestiging door de werkgever, schriftelijk of als de werknemer daarmee akkoord 

gaat een elektronische bevestiging. 

 

Welke onderwerpen moeten schriftelijk worden bevestigd? 

In het contract of de bevestiging moet de werkgever tenminste de volgende onderwerpen 

vastleggen: 

 Naam en woonplaats van partijen; 

o Advies is geboortedatum, adres en sofinummer werknemer op te nemen,  

 De standplaats of - plaatsen waar de arbeid wordt verricht;  

o Advies is om in geval van meerdere regionale vestigingen en/of werkzaamheden buiten 

standplaats de regio te benoemen waar de werknemer werkzaam kan zijn 

 De functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid; 

o Advies is om een functieomschrijving (verantwoordelijkheden, taken en functie-eisen) als 

bijlage bij de arbeidsovereenkomst op te nemen;  

 De datum van indiensttreding/ eerste werkdag; 

 De duur van de overeenkomst (bepaalde/onbepaalde tijd) en de periode bij een overeenkomst 

voor bepaalde tijd; 

 De aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak; 

o Maak onderscheid naar wettelijke en bovenwettelijke dagen 

 De duur van de door de partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening 

van deze termijnen; 

 De gemiddelde gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week; 

 Het loon, de termijn van uitbetaling en als het loon afhankelijk is van prestaties van 

werknemer de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid werk, de prijs per stuk en de tijd 

die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering; 

 Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; 

 De toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een bevoegd 

publiekrechtelijk orgaan. 

 Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is 

 

Indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland 

dienen nog aanvullende gegevens te worden vermeld. 

 

Voor een aantal onderwerpen geldt dat zij niet in de schriftelijke arbeidsovereenkomst hoeven te 

worden vermeld, als deze voorwaarden al vastgelegd zijn in de toepasselijke cao of het 

geïncorporeerde reglement. Deze regel geldt voor de volgende onderwerpen: vakantierechten, 

opzeggings-voorschriften, tijdstip uitbetaling van loon, de gebruikelijke arbeidsduur bij een voltijds 

dienstverband en/of de eventuele toepasselijkheid van een pensioenregeling. 

U moet dan wel in het contract of de bevestiging verwijzen naar de betreffende cao en/of het 

betreffende reglement. 

 

Wat de werkgever schriftelijk bevestigt, geldt, tenzij 

De algemene regel is dat de werkgever afspraken bevestigt. Een schriftelijke bevestiging van de 

aanstelling moet uiterlijk binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden worden verstrekt, 
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of zoveel eerder als de dienstbetrekking eindigt, worden verstrekt. De werkgever moet de 

bevestiging wel kunnen bewijzen. Vandaar dat een schriftelijke door beide partijen op elke bladzijde 

ondertekende arbeidsovereenkomst de voorkeur heeft. Als de werknemer geen schriftelijk akkoord 

heeft gegeven, geldt toch wat de werkgever heeft bevestigd. De werknemer wordt dan geacht 

stilzwijgend te hebben ingestemd. Als de werknemer het niet eens is met wat de werkgever heeft 

bevestigd, moet hij de werkgever hiervan per direct en bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd in 

kennis stellen. Partijen dienen dan alsnog in overleg te treden.  

 

Bedingen schriftelijk vastleggen en overeenkomen 

Bedingen, zoals het proeftijdbeding, beding tussentijdse opzegging, beding eenzijdige wijziging, 

concurrentiebeding, nevenarbeid beding en boetebeding, moeten schriftelijk worden vastgelegd. 

Voor de rechtsgeldigheid van deze bedingen is van belang dat de werknemer zijn schriftelijk akkoord 

heeft gegeven: in de arbeidsovereenkomst zelf of in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst.  

 

Voor het proeftijdbeding is leidend dat dit beding schriftelijk is bevestigd door de werkgever en dat 

de werknemer de ontvangst heeft bevestigd. Als de werknemer daarna aan het werk gaat bij 

werkgever op de in het contract vermelde eerste dag, is het proeftijd beding geldig.  

1.2 Geïncorporeerd reglement 

De meeste werkgevers leggen de aanvullende arbeidsvoorwaarden en huisregels die voor alle of 

groepen werknemers gelden, vast in een reglement. Een dergelijk huishoudelijk en arbeidsvoor-

waarden reglement wordt tegelijkertijd met de arbeidsovereenkomst aan de nieuwe werknemer 

verstrekt. In de arbeidsovereenkomst wordt naar dat reglement verwezen en bepaald dat het 

reglement deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst (incorporatie) en dat de werknemer tekent 

voor ontvangst en akkoord. In plaats van een reglement wordt ook wel gesproken van een 

personeelsgids of personeelshandboek.  

1.3 Contract voor onbepaalde of bepaalde tijd 

U kunt een contract voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd overeenkomen. 

 

Onbepaalde tijd  

Bij een contract voor onbepaalde tijd komt u overeen dat het dienstverband op een bepaalde datum 

aanvangt en voor onbepaalde tijd zal voortduren. Voor opzegging gelden wettelijke regels en 

eventuele andere door partijen overeengekomen afspraken. 

 

Bepaalde tijd 

Bij een contract voor bepaalde tijd maakt u zowel een afspraak over de datum van indiensttreding als 

over de tijdelijke duur van het dienstverband. U kunt de duur koppelen aan een bepaalde termijn of 

bepaalde einddatum.  

 

Koppeling aan moment of gebeurtenis 

Partijen mogen ook afspreken dat het contract zal eindigen met ingang van het moment waarop zich 

een bepaalde gebeurtenis voordoet. Dat moment of die gebeurtenis moet door geen van beide 

partijen beïnvloedbaar en bepaalbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is dat u iemand aanneemt ter 
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vervanging van een collega gedurende de periode van ziekte of zwangerschap- en bevallingsverlof. U 

spreekt dan af dat het dienstverband zal eindigen op het moment dat de vervangen medewerker 

weer aan het werk gaat. Het kan gebeuren dat die werknemer niet meer terugkeert, omdat hij ziek 

blijft of ontslag neemt. Voor zulke situaties is het raadzaam bij vervanging af te spreken dat het 

dienstverband uiterlijk een bepaald aantal weken of tot een bepaalde datum zal duren. 

 

Koppeling aan de duur van een project of seizoen 

Wanneer een werknemer nodig is voor een project, kan een arbeidsovereenkomst voor de duur van 

het project worden aangegaan. Voor een rechtsgeldige beëindiging moet het project nauwkeurig 

worden omschreven. De werkgever mag bij het bepalen van de einddatum geen beleidsvrijheid 

hebben. 

 

Advies:   Ga geen contract aan voor de duur van een campagne of seizoen, tenzij er tevens een 

objectief eindmoment/ datum wordt genoemd in het contract. 

1.4 Proeftijd 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunt u een proeftijd bedingen (7: 652 BW). Dit kan 

zowel bij een contract voor bepaalde als een contract voor onbepaalde tijd. Een proeftijd is geldig als 

deze schriftelijk is overeengekomen, of als de proeftijd onderdeel uitmaakt van een toepasselijke 

CAO of het geïncorporeerde reglement.  

 

Contract van 6 maanden of korter: geen proeftijd 

Er mag geen proeftijd worden overeengekomen bij een contract voor bepaalde tijd, als het contract 

voor 6 maanden of korter is aangegaan. Met andere woorden als er toch een proeftijd is bedongen, 

is deze nietig (= niet geldig). 

 

Proeftijd van maximaal 1 of 2 maanden 

De proeftijd mag maximaal één maand bedragen bij: 

o een tijdelijk contract dat 6 maanden of langer en korter dan twee jaren duurt; 

o een tijdelijk contract waarbij de beëindigingdatum (kalenderdatum) nog niet vaststaat, zoals 

bij een project of ter vervanging van een zieke collega. 

 

De proeftijd mag maximaal twee maanden bedragen bij:  

o een contract voor onbepaalde tijd; 

o een contract voor bepaalde tijd dat langer dan twee jaren duurt. 

Elk beding is nietig waarbij de proeftijd niet voor beide partijen gelijk is, dan wel langer is dan de 

wettelijke termijn, alsmede elk beding waarbij bij het aangaan van een nieuwe proeftijd de 

gezamenlijke proeftijden langer zijn dan de wettelijke termijn.  

 

Nieuwe functie, nieuwe arbeidsovereenkomst, nieuwe proeftijd 

Als een werknemer bij zijn werkgever een nieuwe functie aanvaardt en partijen daartoe een nieuwe 

arbeidsovereenkomst aangaan, is het mogelijk om een proeftijd te bedingen. Voorwaarde is wel dat 

de nieuwe functie duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist dan de vorige 

functie. Bovendien moeten de ervaringen gedurende de eerdere dienstbetrekking onvoldoende 

inzicht hebben gegeven in de geschiktheid van de werknemer voor de nieuwe functie.  



 5 

 

 

Eerst uitzendkracht en daaropvolgend werknemer 

U kunt geen proeftijd bedingen als de werknemer voorafgaand aan de indiensttreding in dezelfde 

functie of vrijwel dezelfde functie als uitzendkracht werkzaam was, tenzij de uitzendperiode en de 

proeftijd samen de duur van maximale wettelijke proeftijd niet overschrijden. 

1.5 Aanstelling met ontbindende voorwaarde 

Voor sommige beroepen of functies kan gelden dat door het optreden van een bepaalde voorwaarde 

of gebeurtenis de rechtsgrond van de arbeidsovereenkomst komt te vervallen. Voor zulke situaties 

kan een ontbindende voorwaarde worden opgenomen in het contract. Voorbeelden van een 

ontbindende voorwaarde die rechtmatig kan zijn: 

 permanente/ langdurige ontzegging rijbevoegdheid voor beroepschauffeur, terwijl er geen 

passende vervangende werkzaamheden voor werknemer zijn in het bedrijf van werkgever; 

 ontzegging recht tot betreden van de plaats waar de arbeid dient te worden verricht/ 

intrekking pas door bevoegde instantie (denk aan Schiphol- pas); 

 niet verlengen van verklaring omtrent gedrag voor een werknemer, die functie niet mag 

uitvoeren bij het ontbreken van de verklaring;  

 niet door de (herhalingskeuring) heenkomen om bepaalde beroepsactiviteiten te mogen 

uitvoeren; 

 wegvallen van de subsidie voor een niet reguliere functie; 

 uitschrijving werknemer/leerling door opleidingsinstituut waar werknemer onderwijs volgt in 

kader van leer- arbeidsovereenkomst. 

 

Een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst dient volgens de Hoge Raad aan de 

volgende drie voorwaarden te voldoen:  

(1)  de ontbindende voorwaarde mag niet in strijd zijn met het gesloten stelsel van het 

ontslagrecht,  

(2)  de vervulling van de ontbindende voorwaarde mag niet te beïnvloeden zijn door één der 

partijen en  

(3)  de arbeidsovereenkomst moet door het intreden van de ontbindende voorwaarde inhoudsloos 

zijn geworden.  

Van geval tot geval dient te worden bezien in hoeverre de strekking van voormelde regels nu wel of 

niet tot nietigheid van de ontbindende voorwaarde leidt. Bij het formuleren van de ontbindende 

voorwaarde dient nauwgezet en zorgvuldig te worden geformuleerd, welke omstandigheid of 

gebeurtenis als ontbindende voorwaarde wordt aangemerkt.  

1.6 Afspraken over voortzetting van contract voor bepaalde tijd 

Het komt regelmatig voor dat de werkgever bij het aangaan van een contract voor bepaalde tijd de 

intentie uitspreekt om het contract daarna te verlengen of om dat om te zetten in een contract voor 

onbepaalde tijd. Soms wordt de intentie schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.  

Voorbeelden: 

'… de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd met uitzicht op een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.' 
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'… na gebleken geschiktheid in de functie bestaat de mogelijkheid dat een nieuwe 

arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.' 

'… na gebleken geschiktheid in de functie wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan voor 

onbepaalde tijd.' 

Volgens rechterlijke uitspraken zijn de eerste twee voorbeelden te beschouwen als intenties met 

behoud van vrijheid voor de werkgever om al dan niet over te gaan tot het aanbieden van de 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De intentie in het derde voorbeeld was volgens de 

rechter geen intentie, maar een verplichting van de werkgever om bij gebleken geschiktheid een 

onbepaald tijdscontract aan te bieden.  

1.7 Beding tussentijdse opzegging en tussentijdse beëindiging 

Het kan wenselijk zijn om een contract voor bepaalde tijd eerder te beëindigen.  Partijen daartoe bij 

aanvang een beding tussentijdse opzegging overeenkomen (7: 667 BW).1 Daarmee kan de tijdelijke 

arbeidsovereenkomst rechtmatig eenzijdig worden opgezegd, met in achtneming van een door 

partijen te bepalen opzegtermijn. Die opzegtermijn dient ten minste gelijk te zijn aan de wettelijke 

opzegtermijn. Als een dergelijk opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst kan de 

werknemer eenzijdig opzeggen, zonder instemming van de werkgever. 

  

Als de werkgever eenzijdig opzegt onder verwijzing naar het opzegbeding, is het aan de werknemer 

om te bepalen of hij daarmee akkoord wil gaan. Gaat de werknemer niet akkoord en blijft de 

werkgever blijft bij de opzegging, dan is sprake van onregelmatig ontslag. De werknemer kan dan een 

loonvordering instellen en via de kantonrechter afdwingen. Dat loopt al gauw op tot een bedrag van 

enkele maanden loon. Daarnaast is het mogelijk dat de werkgever veroordeeld wordt door de 

kantonrechter om een extra billijke vergoeding te betalen, als de werknemer tegenover de rechter 

aannemelijk kan maken dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. 

 

Als de werkgever de opzegging wil doorzetten, ondanks de weigering van de werknemer om akkoord 

te gaan met wederzijds goedvinden, is het advies om in geval van economische redenen een 

ontslagvergunning aan te vragen of in geval van persoonlijke gronden om ontbinding te verzoeken bij 

de kantonrechter. 

                                           

1 Artikel 667  

1 Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst of bij de 

wet aangegeven. 

2 Voorafgaande opzegging is in dat geval nodig: 

a. indien zulks bij schriftelijk aangegane overeenkomst is bepaald; 

b. indien volgens de wet of het gebruik opzegging behoort plaats te vinden en daarvan niet, waar zulks 

geoorloofd is, bij schriftelijk aangegane overeenkomst is afgeweken. 

3 Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 1 kan slechts tussentijds worden opgezegd indien voor ieder der 

partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen.  
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Als er geen beding tussentijdse opzegging is overeengekomen 

Schadeplichtigheid werknemer 

Als er geen beding tussentijdse opzegging van toepassing is, is de werknemer schadeplichtig als hij 

eerder ontslag neemt. De vergoeding komt overeen met het brutoloon van de werknemer over de 

periode dat hij te vroeg uit dienst is gegaan.  

 

Stel dat het contract loopt van 1 januari – 1 januari van het volgende jaar en de werknemer per 1 augustus 

opzegt. Stel dat de werknemer € 3000 per maand verdient, dan bedraagt de vergoeding die de werknemer aan 

de werkgever moet betalen: (5 x € 3000 x 1,08). 

 

Eventueel wordt dit bedrag nog verhoogd als de werkgever tegenover de kantonrechter aannemelijk 

kan maken dat de werkgever extra schade heeft geleden door de opzegging van de werknemer.   

 

Werkgever zegt toch op 

In een dergelijk geval is de opzegging door de werkgever nietig en kan de werknemer een vergoeding 

vorderen die tenminste overeenkomt met het loon dat de werknemer zou hebben verdiend als het 

contract volledig was uitgediend. 

 

Recht op WW als werknemer akkoord gaat 

Als er geen tussentijdse opzegging is overeengekomen en de werknemer gaat wel akkoord met een 

ontslag met wederzijds goedvinden, dan komt de werknemer pas in aanmerking voor een WW-

uitkering, vanaf de dag dat het contract van rechtswege zou eindigen. 
 

Conclusie: Het beding tussentijdse opzegging biedt de werknemer meer vrijheid dan de 

werkgever. 

Advies: Voor de werkgever is het beding tussentijdse opzegging van belang in geval van 

langer durende contracten voor bepaalde tijd (1 jaar of langer) en waarbij er gerede 

twijfels bestaan over de kwalificaties van de werknemer en/of de zekerheid dat er 

over de volle contractperiode werk zal zijn voor de werknemer. 

1.8 Aanzegplicht bij contract voor bepaalde tijd 

In art. 7:668 BW staat dat de werkgever de werknemer schriftelijk en uiterlijk een maand voordat de 

arbeidsovereenkomst eindigt, dient te informeren over:  

 het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst;  

 bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst wil 

voortzetten. 

Deze aanzegplicht is niet van toepassing als:  

 het einde van het contract niet is gesteld op een kalenderdatum (bijvoorbeeld bij een contract 

voor de duur van een project of werk); 

 de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan 6 maanden. 

 

Gevolg als werkgever niet (tijdig) aanzegt 

Als een werkgever niet tijdig aanzegt, heeft dat twee gevolgen voor de werkgever: 
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- het arbeidscontract wordt van rechtswege voortgezet 

- de verschuldigdheid van een werkgever wordt een aanzegvergoeding    

 

Van rechtswege voortzetting 

Een te late aanzegging heeft het rechtsgevolg van een voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor 

de duur van de overeengekomen periode en met een maximum van 1 jaar. 

 

Aanzegvergoeding voor werknemer  

Daarnaast moet de werkgever een vergoeding aan de werknemer betalen ter grootte van een 

maandloon als de werkgever de aanzegplicht niet is nagekomen en de werknemer deze vergoeding 

ook opeist. De werknemer heeft vanaf het einde dienstverband 2 maanden de tijd om de vergoeding 

op te eisen. Als de werkgever de aanzegplicht niet tijdig maar wel tijdens de laatste maand van de 

arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een vergoeding naar rato van de duur 

van de te late aanzegging.  

 

Stel dat de werkgever in de maand februari 2 weken te laat is, dan heeft de werknemer recht op 14/28 bruto 

maandloon. Als de werkgever in de maand maart 14 dagen te laat is met de aanzegging bedraagt de 

aanzegvergoeding 14/31 x het bruto maandloon.  

 

Bij een wisselende arbeidsduur bedraagt het mandloon: het gemiddeld aantal uren dat de 

werknemer in de afgelopen 12 maanden werkte x het uurloon.  

 

Let op: de vakantiebijslag en andere vaste of variabele looncomponenten worden niet meegerekend. 

 

Attentiepunten aanzegplicht 

Op basis van de jurisprudentie over dit onderwerp geven we de volgende adviezen: 

- de aanzegging dient (tijdig) schriftelijk te worden vastgelegd/bevestigd; 

- laat de werknemer voor ontvangst tekenen of 

- als de werknemer niet op het werk aanwezig is, verstuur de aanzegging dan aangetekend of 

laat deze bezorgen door betekening bij deurwaardersexploot. 

 

1.9 Contract voortzetten of omzetten 

Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege als de overeengekomen periode is 

verstreken. Als er nog werk is of ander werk is, kan een nieuw contract voor bepaalde tijd worden 

aangegaan of kunnen partijen ervoor kiezen om het contract om te zetten in een contract voor 

onbepaalde tijd.  

 

Bij gelijkblijvende overige voorwaarden kunt u volstaan met een schriftelijke bevestiging van de 

voortgezette of omgezette arbeidsovereenkomst. In het geval er bedingen zoals het 

concurrentiebeding, beding geheimhouding en beding nevenarbeid in de arbeidsovereenkomst 

staan, is het met het oog op de rechtsgeldigheid aan te bevelen deze bedingen opnieuw schriftelijk 

overeen te komen, dan wel te vermelden dat deze bedingen onverkort van toepassing blijven. 

 



 9 

 

1.10 Afspraken over (stand)plaats en functie 

U dient duidelijke afspraken te maken over de plaats of plaatsen en/of de regio waar de medewerker 

doorgaans werkt. Voor zover mogelijk dient u te specificeren op welke plaatsen het werk kan 

plaatsvinden. Zo kan een medewerker worden aangesteld voor de vestiging of het filiaal. Bij werken 

in meer vestigingen moet u vermelden om welke vestigingen het dan gaat. Wanneer de medewerker 

regelmatig op locatie werkt, kunt u afspreken dat de werknemer in een straal van een gespecificeerd 

aantal kilometers van de standplaats of vestigingsplaats van het bedrijf werkzaam zal zijn. 

 

De inhoud en het karakter van de functie dient u te omschrijven. In principe kunt u volstaan met de 

functiebenaming. U kunt ter verduidelijking van de functie een functieomschrijving maken en deze 

bij de aanstelling aan de nieuwe medewerker uitreiken. Het is doorgaans niet te doen om alle 

werkzaamheden die u redelijkerwijs van de medewerker kunt verwachten in de functieomschrijving 

te vermelden. Bovendien kunnen er na verloop van tijd werkzaamheden bij komen of afvallen.  

 

Het is ook raadzaam om een clausule 'overige werkzaamheden en taken' in de functieomschrijving of 

het arbeidscontract op te nemen. Daarnaast kunt u overeenkomen dat de werknemer redelijke 

voorstellen voor een functiewijziging voor langere of onbepaalde tijd alleen kan afwijzen als de 

aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. 

1.11 Ketenbepalingen bij voortzetting en opvolging van contracten 

Omdat een contract voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, is het voor de werkgever 

aantrekkelijk om meerdere contracten voor bepaalde tijd aan te gaan met dezelfde werknemer. 

Maatschappelijk gezien acht men dit echter niet wenselijk omdat daarmee een vaste aanstelling 

wordt uitgesteld. Daarom zijn de zogenoemde ketenbepalingen in de wet opgenomen. Met keten 

wordt bedoeld dat contracten elkaar direct of binnen een termijn van een aantal maanden opvolgen.  

 

Conversie 

In de wet is bepaald dat na een bepaald aantal verlengingen in de keten en na overschrijding van een 

totale duur van de contracten in de keten, inclusief de onderbrekingen, door zogenaamde wettelijke 

conversie (= omzetting) de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde opzegging wordt beschouwd 

als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. (7: art. 668a). 

 

6X2X3 

Met ingang van 1 juli 2015 is de wettelijke onderbrekingstermijn verlengd van 3 naar 6 maanden. Dit 

betekent dat de keten pas wordt onderbroken als de termijn tussen 2 contracten meer dan 6 

maanden bedraagt. 

De periode waarbinnen verlening mogelijk is, zonder dat er sprake is van wettelijke conversie naar 

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt sinds 1 juli1 2015 2 jaar. Het blijft mogelijk 

in een tijdsbestek van 2 jaar 3 contracten voor bepaalde tijd af te sluiten, zodat het derde contract 

ook nog van rechtswege eindigt.  

Als een werknemer op basis van opvolgende contracten voor bepaalde tijd ten minste 24 maanden in 

dienst was, heeft hij recht de transitievergoeding. Zie het hoofdstuk over de transitievergoeding.  
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7-8-8 patroon  

Tot 1 juli 2015 was het gebruikelijk om 3 jaarcontracten aan te bieden. Nu dat vanaf die datum niet 

meer mogelijk is, komt een nieuw patroon in beeld, te weten het 7-8-8  patroon. Het eerste contract, 

met proeftijd, duurt 7 maanden en de volgende twee contracten elk 8 maanden, waarmee de totale 

duur op 23 maanden komt. Er is dan geen transitievergoeding verschuldigd. 

 

25 + 26 + 52 weken patroon  

Een alternatief is het 25 + 25 + 52 patroon. Het eerste contract duurt 25 weken, zodat de 

aanzegplicht niet van toepassing is. Het tweede contract duurt eveneens 25 weken, zodat de 

aanzegplicht ook dan niet toepasselijk is. Het derde contract duurt 52 weken, met aanzegplicht. Aan 

het eind van het derde contract is de 2 jaar nog net niet bereikt en is geen transitie’-vergoeding 

verschuldigd. 

 

Uitzonderingen op de ketenbepalingen 

De wet kent een aantal uitzonderingen op de nieuwe ketenregels. De regels gaan niet op voor: 

 Bestuurders van rechtspersonen (directeuren) als dat schriftelijk wordt afgesproken; 

 Arbeidsovereenkomsten, die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg; 

 Arbeidsovereenkomsten die uitsluitend of overwegend zijn aangegaan omwille van de educatie 

van de werknemer; 

 Werknemers jonger dan 18 jaar en die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week gemiddeld 

werken. 

 

Cao- afwijkingen 

Bij cao kan men afwijken van het wettelijk toegestane aantal verlengingen (maximaal 6) en de 

maximale periode die de keten mag beslaan (48 maanden). 

1.12 Opvolgend werkgeverschap 

In de ketenbepalingen wordt gesproken over contracten voor bepaalde tijd tussen dezelfde partijen: 

dezelfde werknemer en dezelfde werkgever. In de praktijk komt het ook voor dat werknemers het 

zelfde werk blijven doen, maar eerst in dienst zijn van de ene werkgever en later in dienst van een 

andere werkgever. Bijvoorbeeld is de werknemer eerst in dienst van een uitzendbureau om bij een 

inlener te werken en komt de werknemer in dienst van het inlenende bedrijf voor hetzelfde werk.  

uitvoert. Ook binnen een concern komt het voor dat de werknemer eerst in dienst is van de ene 

werkmaatschappij en vervolgens hetzelfde werk blijft doen in dienst is van een andere 

werkmaatschappij. We spreken dan van opvolgend werkgeverschap. 

 

Volgens art. 7: 668a.2 BW gelden de conversieregels ook bij elkaar opvolgende arbeidsovereen-

komsten, tussen een werknemer en verschillende werkgevers die, ongeacht of inzicht bestaat in de 

hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze 

geacht worden elkanders opvolger te zijn.  

 

Deze regel geldt zowel voor tijdelijke contracten en voor onbepaalde tijd contracten, als de 

werknemer (nagenoeg) dezelfde arbeid, die van de werknemer dezelfde vaardigheden en 

verantwoordelijkheden eist, blijft verrichten.  
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Treedt de werknemer volledig op eigen initiatief in dienst van een nieuwe werkgever, dan is volgens 

de uitleg bij de wet geen sprake van opvolgend werkgeverschap. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn 

als de werknemer eerst als uitzendkracht werkzaam is voor de inlenende werkgever, om vervolgens 

te solliciteren op een vacature voor diezelfde functie bij de inlenende werkgever. Deze regel roept 

vragen op. Het is belangrijk de jurisprudentie te volgen op dit punt.  

1.13 Eerst onbepaald en daarna bepaalde tijdscontract  

Een andere regel uit art. 7.667 BW betreft de zogenaamde Ragetli- regel. Deze regel houdt in dat als 

een contract voor onbepaalde tijd, na een tussenpoos van ten hoogste 6 maanden is voortgezet door 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dat dan voorafgaande opzegging nodig is. 

Voorafgaande opzegging is niet nodig als het contract voor onbepaalde tijd is ontbonden door de 

kantonrechter, of is opgezegd met toestemming van UWV of als het is opgezegd in verband met het 

bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd of toepasselijke pensioengerechtigde leeftijd of is 

opgezegd in verband met een faillissement. 

 

In alle andere gevallen is dus voorafgaande opzegging nodig, zoals bijvoorbeeld de situatie dat 

werknemer het contract zelf heeft opgezegd, om later weer voor bepaalde tijd in dienst te treden. 

1.14 Adviezen voor de schriftelijke arbeidsovereenkomst  

 Hanteer bij voorkeur een (gecontroleerde) standaardarbeidsovereenkomst. 

 Beperk de inhoud van de arbeidsovereenkomst tot de noodzakelijke onderwerpen. 

 Vermijd formuleringen als: 'De werknemer moet of is verplicht om ...' Hanteer bij voorkeur 

formuleringen als: 'De werknemer verklaart zich uitdrukkelijk bereid om …' 

 Maak onderscheid tussen individueel overeengekomen afspraken en aanvullende (bedrijfs- of 

functie gebonden) regelingen/arbeidsvoorwaarden. Benoem welke arbeidsvoorwaarden bedrijfs- 

of functie gebonden zijn en vermeld daarbij dat de werkgever zich het recht voorbehoudt deze 

regelingen aan te passen of te wijzigen als de gewijzigde omstandigheden daartoe nopen. 

 In het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: 

 Vermeld geen toezeggingen over voortzetting, tenzij dit expliciet is afgesproken; 

 Check in hoeverre er al ketens in de reeks zijn, als de werknemer voordien werkte voor een 

uitzendbureau/ detacheringsbureau 

 Vermeld bij een voortzetting of sprake is van een eerste of volgende voortzetting 

 In het geval er een proeftijd beding van toepassing is, vermeld dat het beding van toepassing is 

zolang de proeftijd niet is verstreken 

 Geef de conceptarbeidsovereenkomst plus bijlagen, zoals een reglement en een cao, van tevoren 

aan de werknemer en biedt hem een redelijke tijd om alles te lezen. Laat hem daarna voor 

ontvangen, gelezen en akkoord tekenen. 

 Laat de werknemer op alle bladzijden van het contract een paraaf voor akkoord zetten. Doe dat 

als werkgever zelf ook. 

 Laat de werknemer niet eerder aan het werk gaan nadat het contract aan de werknemer is 

bevestigd en door hem is getekend. 

 Zowel werkgever als werknemer ontvangen ieder een door beide partijen getekend exemplaar 

van de arbeidsovereenkomst. 

 


