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Ontslag, WW en flexibele arbeid volgens het Sociaal akkoord 
 
Sociaal akkoord 
In het Sociaal Akkoord is een aantal afspraken gemaakt die van invloed zijn op het 
arbeidsrecht. In hoeverre al deze afspraken uiteindelijk ook vastgelegd gaan worden in 
wetgeving is nog onbekend, aangezien de wetsontwerpen nog gemaakt dienen te worden 
en vervolgens nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.  
Om echter wel alvast een beeld te krijgen van de plannen, treft u onderstaand een aantal 
essentiële afspraken uit het Sociaal Akkoord aan die betrekking hebben op het 
arbeidsrecht: 
 
Ontslag (vanaf 1 januari 2016) 
� De preventieve ontslagtoets blijft in stand; 
� Per ontslagreden komt er één ontslagroute. Voor bedrijfseconomisch ontslag en 
wegens langdurige arbeidsongeschiktheid: staat de weg via UWV WERKbedrijf open en 
voor (andere) in de persoon gelegen redenen en bij een verstoorde arbeidsverhouding 
dient de kantonrechter ingeschakeld te worden. Beëindiging met wederzijds 
goedvinden blijft ook een mogelijkheid, waarbij wel een bedenktijd van 2 weken voor de 
werkneer gaat gelden; 



 

2/1 
 

� Bij een dienstverband van 2 jaar of langer betaalt de werkgever bij een ontslag een 
transitievergoeding met een maximum van € 75.000,- (of een jaarsalaris als dat hoger 
is). De opbouw van de transitievergoeding bedraagt 1/3 van het maandsalaris per 
dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en vanaf de jaren na het 10e dienstjaar ½ 
maandsalaris per dienstjaar; 

� Voor werknemers van 50+ geldt tot 2020 overgangsrecht op basis waarvan zij recht 
hebben op een hogere transitievergoeding; 

� In geval van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan het ontslag is de werkgever 
geen transitievergoeding verschuldigd; 

� In geval van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kan de 
kantonrechter naast de transitievergoeding een aanvullende vergoeding toekennen;  

� Kosten voor ‘van-werk-naar-werk’, scholing, etc. die in het kader van ontslag en in 
overleg met werknemer zijn gemaakt door werkgever, kunnen in mindering worden 
gebracht op de transitievergoeding;  

 
WW (vanaf 1 januari 2016) 
� De opbouw van de WW wordt aangepast naar 1 maand per dienstjaar in de eerste 10 
arbeidsjaren en ½ maand per dienstjaar in de jaren daarna; 

� De maximale publiek gefinancierde WW-duur wordt geleidelijk ingekort naar 24 
maanden; 

� Op CAO-niveau kan een aanvulling van 14 maanden WW worden afgesproken (waarmee 
de maximale WW-duur weer 38 maanden kan worden); 
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Flexibele arbeid (vanaf 1 januari 2015) 
� De ketenbepaling wordt aangepast. De maximale duur van een reeks 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan niet langer meer zijn dan 2 jaar (nu 3 
jaar). Verder zal de reeks pas doorbroken worden als de periode tussen twee 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd meer dan 6 maanden bedraagt (nu 3 
maanden);  

� In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of minder kan geen 
proeftijd worden overeengekomen; 

� In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding worden 
opgenomen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden; 

� De bijzondere ontslagregels bij payrolling zullen worden afgeschaft; 
� In de zorg kunnen geen nulurencontracten meer worden gebruikt. 
 


