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Het arbeidsrecht wijzigt in 2015
Wat betekent dat voor jouw bedrijfsvoering?
Voor veel ondernemers lijkt het arbeidsrecht een mijnenveld. Even niet opletten en je zit

onbedoeld vast aan een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd, of je mag een
torenhoge loonvordering betalen aan een medewerker waar je afscheid van wilde nemen.
En dan veranderden dit jaar de regels rondom het arbeidsrecht ook nog ingrijpend.
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2
Voorkom de
grootste fout

Vergroot je kennis over het arbeidsrecht met dit e-book

Om je te helpen je kennis over arbeidsrecht te vergroten, bieden we je dit e-book aan. Hierin lees
je welke wijzigingen er zijn in 2015, waar je aan moet denken bij een arbeidsconflict, hoe je je

medewerker begeleidt bij re-integratie na ziekte en hoe je in het uiterste geval een medewerker

op staande voet ontslaat. De inhoud van dit e-book stelden we samen met de hulp van Stichting
Achmea Rechtsbijstand. Hun juristen, gespecialiseerd in arbeidsrecht, trekken samen met jou
door het land dat arbeidsrecht heet en leren je valkuilen te omzeilen en te vermijden.
Wij helpen je graag bij preventie

Alleen als je wéét welke risico’s je loopt, kun je afwegen of je ze wilt nemen. We hopen dat dit

e-book je helpt je kennis over arbeidsrecht te vergroten, zodat je zelf kunt bepalen of je juridische
hulp wilt inschakelen om arbeidsconflicten te voorkomen of te verkleinen.
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Veel leerzaam leesplezier!
Interpolis

5
Wijzigingen
per 1 juli 2015

6
Tot slot

2

2

Voorkom de grootste fout bij een
conflict met uw medewerker

1
Introductie

Je bent ontevreden over een medewerker, want hij loopt er al jaren de kantjes vanaf.
Hij is minder productief dan zijn collega’s, komt vaak te laat, heeft een slechte

werkhouding en een slechte invloed op de sfeer op de afdeling. Kortom, tijd om afscheid
van elkaar te nemen, vind jij. Hoe gemakkelijk is het om deze medewerker op korte

termijn zonder al te veel juridisch getouwtrek te ontslaan? Dat ligt aan wat jij er aan

hebt gedaan om je medewerker te helpen zijn prestaties te verbeteren! Of maakte jij

Vervolg

ook de meest gemaakte fout?

Vergeet niet dat jij medeverantwoordelijk bent
voor het functioneren van je medewerkers

De meeste medewerkers leveren graag goed werk.
Presteren ze niet goed, dan is in eerste instantie
hun eigen verantwoordelijkheid om daar wat
aan te doen. Maar als werkgever ben je

medeverantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid
gaat verder dan je medewerker erop te wijzen
dat hij niet goed functioneert.

Bied hem actief hulpmiddelen en mogelijkheden aan
om zijn prestaties te verbeteren. En leg dit vast in

het personeelsdossier. Komt het dan toch tot een
gang naar de rechtbank, dan kun je de rechter
aantonen dat je alles hebt gedaan wat in je

vermogen lag om je medewerker te helpen zijn
prestaties te verbeteren.

Is er een
personeelsdossier?
3

Frequent
functioneringsgesprekken
gehad?

Zorg voor een actueel en
compleet personeelsdossier
Sommige MKB’ers kennen het belang
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van een goed personeelsdossier niet.

Anderen hebben geen tijd, maken onduidelijke
notities of laten hun medewerker de

gespreksverslagen niet ondertekenen.

Herkenbaar? Onhandig! Als je geen helder
dossier opbouwt, weten zowel jijzelf als je
medewerker na verloop van tijd niet meer

goed wat jullie afspraken. En wat jullie dus

van elkaar verwachten. Wil je uiteindelijk toch
afscheid nemen van je medewerker omdat hij
niet goed functioneert, dan ben je vanaf juli
2015 verplicht het ontslag aan te vragen bij
de kantonrechter. Met een gedetailleerd

personeelsdossier waarin je aantoont dat
je samen met je medewerker tevergeefs

aan verbetering hebt gewerkt, sta je dan
een stuk sterker.
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Voer 2 tot 3 keer per jaar
een functioneringsgesprek

Is de medewerker
begeleid om beter
te functioneren

Wacht niet tot het beoordelingsgesprek om
het functioneren van je medewerker te

bespreken. Bespreek regelmatig met je

2

medewerker wat je vindt van zijn prestaties,
zijn werkhouding, zijn manier van

communiceren. Bespreek wat goed gaat en
voorbeelden. En, heel belangrijk, neem hierin

Begeleid je medewerker
om beter te functioneren

adviezen, scholing, cursussen, coaching

Van je medewerker verwacht je inzet en

wat beter kan, gebruik daarbij concrete

Is er een
up-to-date
gespreksverslag

je verantwoordelijkheid. Bied concrete

en begeleiding aan om de prestaties te
verbeteren als dat nodig is.

commitment, jij hoort hem daarin te faciliteren.
Als je medewerker beter leert te presteren,
plukken jullie daar allebei de vruchten van.

We snappen best dat het voor ondernemers,

Leg alles nauwkeurig vast
in een gespreksverslag

maken voor functioneringsgesprekken.

Maar heb je wel tijd voor een juridische strijd?
Een functioneringsgesprek hoeft geen uren te
duren! Het gaat erom dat je het functioneren

hoe help jij hem om deze verbetering te

En gaat het ondanks alle begeleiding toch

resultaten te zien? Laat je medewerker het

opgebouwd en gedocumenteerd

momenten je de vorderingen toetst en

zonder veel juridisch getouwtrek afscheid

verbetering verwacht je van je medewerker,

van je medewerker analyseert en vastlegt.

realiseren, binnen welke termijn verwacht je

niet naar wens, dan heb je met een goed

verslag ondertekenen en spreek af op welke

personeelsdossier de mogelijkheid om

bespreekt. Is je medewerker het niet eens

van elkaar te nemen.

dan in elk geval tekenen voor ‘gezien’.

Voorkom de
grootste fout
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zeker in het MKB, lastig is om tijd vrij te

Wat hebben jullie besproken, welke

met de inhoud van het verslag, laat hem

Introductie
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Meldt je medewerker zich voor de
zoveelste keer ziek?
Het is een lastige situatie. Een van je medewerkers meldt zich alwéér ziek. En eigenlijk

weet je vrijwel zeker dat hij dat niet is. Omdat hij gisteren woedend naar huis is gegaan.
Of omdat je hebt gehoord van anderen dat hij er thuis of ergens anders fanatiek op los
klust wanneer hij zich ziek meldt. Hoe pak je dit als goed werkgever nu het best aan?

Ga direct het gesprek aan
met je medewerker

Is een gesprek niet mogelijk,
schakel dan de bedrijfsarts in

Met je medewerker om tafel gaan en je twijfel

Je laat je medewerker met spoed oproepen

boven water te krijgen waarom iemand zich

het niet lukt om in contact te komen met je

hardop uitspreken, is soms voldoende om
onterecht ziek meldt. Misschien zijn er
problemen in de thuissituatie of op de

werkvloer? Is er thuis iemand langdurig ziek
of wordt de medewerker gepest? Kan hij de
stress die het werk met zich meebrengt niet

aan of haalt hij geen voldoening meer uit zijn

werkzaamheden? In dit soort situaties kun je
als werkgever je medewerker een helpende
hand toesteken. Bied de mogelijkheid tot

extra vrije dagen als je medewerker daarmee
de problemen thuis kan overbruggen,

distantieer je van pesterijen, bemiddel en

stuur actief bij om de werksituatie voor je
medewerker te verbeteren.

voor het spreekuur van de bedrijfsarts als
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Vervolg

medewerker of als hij het gesprek afwijst.
Zo ontvang je een advies over de

arbeidsongeschiktheid en de verwachte

hersteltermijn. Daarnaast kan de bedrijfsarts
een eventueel re-integratietraject in goede
banen leiden. Hij maakt bijvoorbeeld een

probleemanalyse op: wat kan de medewerker
nog wel en wat niet? Geeft je medewerker

ook aan de oproep van de bedrijfsarts geen

gehoor, stuur de medewerker dan direct een

brief. Daarin vertel je hem dat je zijn loon niet
langer betaalt als hij blijft weigeren om het

spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken.

Vaak is het versturen van deze brief voldoende
om je medewerker op het spreekuur van de

bedrijfsarts te laten verschijnen. Ga daarom in

een dergelijk geval nooit meteen over tot ontslag.
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Re-integreren doet je medewerker samen met jou

Blijkt uit het gesprek tussen je medewerker en de bedrijfsarts dat je medewerker zich terecht

ziek heeft gemeld? En ziet het er naar uit dat de ziekteperiode langer dan 6 weken gaat duren?
Begin dan vanaf dat moment met het aanleggen van een dossier met de re-integratieafspraken
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en een plan van aanpak. Misschien is er passend ander werk binnen je bedrijf waardoor hij

weer kan deelnemen aan het arbeidsproces? Of is hij erbij gebaat om tijdelijk minder uren per
week te werken? Hoe dan ook, jullie moeten er samen voor zorgen dat je medewerker weer
snel aan de slag kan.

Goed om te weten voor je maatregelen treft: soms is thuis klussen wel toegestaan
tijdens ziekte

Verdenk je je medewerker van een onterechte ziekmelding? Omdat je weet dat hij tijdens

2
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zijn ziekte thuis klust? Onthoud dat werken tijdens ziekte niet altijd tegenstrijdig hoeft te zijn
met de ziekmelding. Voor een overspannen medewerker kan thuis klussen zijn herstel zelfs
bevorderen. Voor een stukadoor met rugklachten niet.

Verzamel voldoende bewijs
voordat je maatregelen treft
Wil je de loonbetaling stopzetten of de

medewerker ontslaan, dan heb je voldoende
bewijsmateriaal nodig voor het geval je
medewerker je maatregelen aanvecht.

Hoe beter jij je besluit onderbouwt met

bewijsmateriaal, hoe sterker je zaak bij de
rechtbank. Waak er wel voor dat je de
privacy regels niet overtreedt.

Bij blijvende twijfel vraag je
een deskundigenoordeel aan
bij het UWV
Heb je twijfels over het oordeel van de bedrijfsarts?
Of dreigt het re-integratietraject stil te vallen,
omdat je medewerker zijn afspraken niet
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nakomt? Een deskundigenoordeel van het UWV
is een investering van € 400,-, maar het geeft
je een kapstok om aan te tonen dat het niet

goed gaat. Zo’n deskundigenoordeel maakt
inzichtelijk of:

• je medewerker zijn eigen werk weer
kan oppakken

• je medewerker genoeg heeft gedaan
voor zijn re-integratie

• het werk dat jij aan je medewerker
voorstelt passend is voor hem

• jij genoeg hebt gedaan voor de re-integratie
van je medewerker

6
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Een negatief deskundigenoordeel geeft je het recht maatregelen te treffen

Als je medewerker volgens het deskundigenoordeel onvoldoende meewerkt aan zijn

re-integratie stuur je hem eerst een schriftelijke waarschuwing. Werkt hij daarna nog steeds niet
mee dan mag je serieuze maatregelen nemen. Je kunt bijvoorbeeld de loonbetaling stopzetten.
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Heeft ook dat geen effect? Dan mag je overgaan tot ontslag. Want als je medewerker

zonder deugdelijke grond blijft weigeren om (passende) arbeid te verrichten, dan geldt het

ontslagverbod tijdens ziekte niet meer. Voordat je hiertoe overgaat, is het wel praktisch om
eerst juridisch advies in te winnen.
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Op 1 januari wijzigde het
arbeidsrecht.
Hoe goed ben jij op de hoogte?
In 2015 past de wetgever in 2 fases het arbeidsrecht aan in de Wet Werk en Zekerheid.

We voorzien dat deze wijzigingen bij veel ondernemers voor onduidelijkheden, onnodige
kosten en conflicten gaan zorgen. Daarom vertellen we je in dit hoofdstuk wat er per
1 januari wijzigde. In een volgend hoofdstuk leggen we je uit wat de wijzigingen per
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1 juli 2015 zijn.

Je hebt een aanzegtermijn
van minimaal 1 maand voor
alle tijdelijke contracten van
6 maanden of langer
Sommige werknemers horen pas 1 dag van

tevoren dat het contract niet wordt verlengd.

De wetgever vindt dat te laat. Daarom ben je

voortaan verplicht minimaal 1 maand voor het

contract afloopt schriftelijk aan je medewerker

Tip: leg in tijdelijke arbeidsovereenkomsten

vast dat je het contract op voorhand aanzegt
Hoe voorkom je dat je vergeet op tijd aan te
zeggen en dus een boete moet betalen?

Simpel. Neem een bepaling op in alle tijdelijke

3
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arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of
langer. Daarin zeg je op voorhand aan dat
de arbeidsovereenkomst eindigt op de
contractvervaldatum.

Vervolg

te laten weten of je zijn contract verlengt
of niet. Deze maand noemen we de

aanzegtermijn. Houd je je hier niet aan,

dan ben je een vergoeding van maximaal 1

maandsalaris verschuldigd aan je medewerker.
Deze boete is naar rato: ben je 2 weken te

laat, dan is de boete 2 weken salaris. De nieuwe

regel geldt voor alle tijdelijke arbeidscontracten
die op of na 1 februari 2015 eindigen.
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In een contract voor
bepaalde tijd is een
concurrentiebeding
niet toegestaan
Een concurrentiebeding beperkt je medewerker

Introductie

met een tijdelijk contract, is bij hen een

In een tijdelijk contract van
maximaal 6 maanden is een
proeftijd niet toegestaan

Neem je deze bepaling toch in een tijdelijk

Om de positie van werknemers op de

niet geldig. Uitsluitend in zeer uitzonderlijke

wetgever niet langer toe dat je in tijdelijke

belangen) is een concurrentiebeding toegestaan:

proeftijd opneemt.

tot informatie die geen enkel ander bedrijf heeft,

tijdelijke arbeidsovereenkomsten lopen tot de

Als daarvan sprake is volgens jou, moet je dit

een looptijd vanaf 6 maanden tot 2 jaar is

arbeidsovereenkomst.

2 maanden proeftijd toegestaan.

in het vinden van een nieuwe baan. Omdat de

wetgever dit niet redelijk vindt voor medewerkers
concurrentiebeding niet langer toegestaan.
contract op, dan is deze bepaling per definitie

arbeidsmarkt te beschermen, staat de

omstandigheden (bij zwaarwegende bedrijfs

contracten van 6 maanden of minder een

bijvoorbeeld als je medewerker toegang krijgt

Tussentijds ontslag is niet langer mogelijk, deze

zoals in een hoog gekwalificeerd IT-bedrijf.

afgesproken datum. In tijdelijke contracten met

opnemen en motiveren in de tijdelijke

1 maand proeftijd toegestaan, daarboven zijn
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Tip: laat je tijdelijke contracten goed controleren om problemen te voorkomen!

Om vervelende conflictsituaties te voorkomen, adviseren we je om je tijdelijke contracten
goed te controleren. Staat er een concurrentiebeding of proeftijd in je sjabloon?
Houd er dan rekening mee dat deze bepalingen mogelijk niet meer geldig zijn.
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Wijzigingen in het arbeidsrecht per
1 juli 2015: ken jij de gevolgen?

1
Introductie

In 2015 is het arbeidsrecht, en dan vooral het ontslagrecht, volop in beweging. Fase 1

startte op 1 januari, vanaf 1 juli begint fase 2 om ontslagprocedures sneller, eerlijker en

goedkoper te maken. We leggen je graag uit wat de belangrijkste wijzigingen zijn die je
kunt verwachten en wat ze voor jou, als werkgever, betekenen.

Oneerlijke verschillen tussen een ontslagaanvraag bij het UWV en bij de kantonrechter
Het UWV kent geen ontslagvergoeding toe. Als de arbeidsovereenkomst met toestemming

van het UWV is beëindigd, kan de werknemer de zaak naar de kantonrechter brengen en daar
om een ontslagvergoeding vragen. Na deze uitspraak kan hij nog bij het gerechtshof in hoger
beroep gaan. Loopt de ontslagaanvraag via de kantonrechter, dan is geen beroep mogelijk

tegen de uitspraak. De kantonrechter berekent wel een ontslagvergoeding, op basis van de

‘kantonrechtersformule’. De praktijk wijst uit dat deze ontslagvergoeding vaak 70-80% hoger
uitvalt dan via de andere route. Omdat de wetgever de verschillen tussen deze routes niet
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3
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eerlijk vindt, wijzigt de ontslagroute.

Nieuw:

verplichte standaard
ontslagroute voor
iedereen

Tot 1 juli 2015 hebben partijen (meestal de werkgever)

de vrijheid om een procedure te kiezen. Dit is dus niet

gebonden aan een bepaalde reden voor ontslag. Daarna
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wordt het voor iedereen hetzelfde. Wil je je medewerker

om bedrijfseconomische redenen of na langdurige

arbeidsongeschiktheid ontslaan, dan vraag je het

ontslag aan bij het UWV. Ontslag om disfunctioneren

of een verstoorde arbeidsrelatie vraag je altijd aan bij de

kantonrechter.

Vervolg
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Voortaan krijgt een medewerker die langer dan 2 jaar

Nieuw:

transitievergoeding
vervangt de
ontslagvergoeding

in dienst is geen ontslagvergoeding meer, maar een

transitievergoeding. Het maakt niet uit of het ontslag

1
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wordt verleend via het UWV of de kantonrechter. In de

transitievergoeding staat de mobiliteit van werk naar

werk centraal: de medewerker gebruikt deze vergoeding

voor (om)scholing naar ander werk, outplacement of als

aanvulling op een lager inkomen.

De transitievergoeding is lager dan de voormalige ontslagvergoeding, vooral voor
50-plussers

Anders dan in de oude kantonrechtersformule tellen dienstjaren boven de 50 jaar niet dubbel.

In de nieuwe regeling kijkt men naar de duur van de arbeidsovereenkomst: was de werknemer
langer dan 10 jaar in dienst, dan krijgt hij voor die jaren daarboven een hogere vergoeding.
Naar de leeftijd wordt niet gekeken. Een werknemer van 48 jaar met een bruto salaris van
€ 2.500,- die twaalf jaar in dienst was, krijgt in de nieuwe regeling € 11.700,-. In de oude
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regeling was dat € 36.450,-, € 24.750,- minder dan volgens de kantonrechtersformule.

Let op: uw werknemer krijgt meer mogelijkheden van beroep

Straks mag de werknemer altijd in beroep gaan, ook bij een ontslagaanvraag via de

kantonrechter. Dat betekent hogere juridische kosten en meer onzekerheid voor jou
als werkgever. Was het ontslag terecht of niet? Moet ik rekening houden met een
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loonvordering van de werknemer?

We verwachten meer vaststellingsovereenkomsten

In een vaststellingsovereenkomst, of beëindigingsovereenkomst, beëindigen je werknemer en

Vervolg

jij de arbeidsovereenkomst samen, met wederzijds goedvinden. Je hebt direct duidelijkheid en
voorkomt op deze manier juridische procedures en kosten. Vergeet niet dat veel werknemers
een rechtsbijstandverzekering hebben, zij schuwen de gang naar de rechtbank niet. Heb jij
geen zakelijke rechtsbijstandverzekering, dan lopen de kosten voor jou al snel hoog op.
Laat je hier daarom goed in adviseren.
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Let op: de werknemer krijgt 14 dagen bedenktijd bij een
vaststellingsovereenkomst

Toch zit ook hier een addertje onder het gras. Tot nu toe was de
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vaststellingsovereenkomst direct na ondertekening rechtsgeldig. Om de werknemer
te beschermen, krijgt hij voortaan 14 dagen bedenktijd. Werknemers kunnen dit als
handig onderhandelingsinstrument gaan gebruiken. Stel je eens voor. Je maakt
afspraken met je medewerker over de ontslagdatum, de uitwerkperiode, de

transitievergoeding en een outplacement-traject. Een dag later bedenkt de werknemer
zich. Hij wil een hogere transitievergoeding. Wat doe je dan? Alsnog naar de rechter?
Goed juridisch advies is in ieder geval cruciaal.

Nieuwe ketenregeling:
flexwerkers krijgen
sneller een
vast contract

Ook de ketenregeling wordt aangepast om flexwerkers een

betere positie te geven op de arbeidsmarkt. De nieuwe

ketenregeling geldt voor alle tijdelijke contracten die je op of

na 1 juli 2015 sluit. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd kan op twee manieren automatisch een contract voor

onbepaalde tijd worden volgens de nieuwe regeling:

1. Bij contracten voor bepaalde tijd die elkaar met tussenpozen

van ten hoogste 6 maanden hebben opgevolgd wordt iedere

4e (voortgezette) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
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2. Contracten voor bepaalde tijd die elkaar met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden

hebben opgevolgd én een periode van 24 maanden hebben overschreden worden automatisch
een contract voor onbepaalde tijd. Dat kan dus ook al bij twee opeenvolgende contracten voor
bepaalde tijd het geval zijn.

Voorheen was de termijn 3 jaar en mochten de tussenpozen maximaal 3 maanden omvatten.
Houd deze termijnen goed in de gaten, anders zit je als werkgever onbedoeld vast aan een

contract voor onbepaalde tijd. Bovendien is overgangsrecht van toepassing waardoor contracten
voor bepaalde tijd die vòòr 1 juli 2015 zijn gesloten ook mee kunnen tellen in deze keten.

Vervolg
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5
Advies: bespreek het nieuwe arbeidsrecht met je adviseur

Introductie

Wat betekent de nieuwe ketenregeling voor mijn personeelsbestand? Hoe pak ik een

ontslagprocedure via de kantonrechter aan, hoeveel kost een juridische procedure mij?
Hoe vind ik mijn weg in het mijnenveld van het arbeidsrecht? Allemaal vragen waarbij
je accountant, branchevereniging of rechtsbijstandverzekering je graag verder helpt.
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Tot slot: de belangrijkste
veranderingen in het arbeidsrecht
op een rij
De nieuwe wet Werk en Zekerheid versterkt de rechtspositie van flexwerkers, maakt het

ontslagrecht sneller en goedkoper, en is erop gericht om meer mensen uit de WW aan het
werk krijgen. Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.
Veranderingen vanaf 1 januari 2015

• Aanzegtermijn van 1 maand voor het beëindigen van een tijdelijk contract van 6 maanden
of langer.

• Geen proeftijd in tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden.

• Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten, alleen in bijzondere omstandigheden.

Veranderingen vanaf 1 juli 2015

• Duidelijkere, eenduidige ontslagroute:

- Ontslag om bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV.
- Ontslag om disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie via kantonrechter.

• Meer mogelijkheden voor medewerker om in beroep te gaan tegen ontslag.
• Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding.

• 14 dagen bedenktijd voor medewerkers bij een vaststellingsovereenkomst.

• Nieuwe ketenregeling: iedere 4e (voortgezette) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met

tussenpozen van maximaal 6 maanden wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Ook arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met tussenpozen van maximaal 6 maanden

die een periode van 24 maanden hebben overschreden worden arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd.

• Werkgevers mogen werknemers die de AOW leeftijd hebben bereikt zonder toestemming
ontslaan.
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Veranderingen vanaf 1 januari 2016

• De maximale uitkeringsduur van de WW-uitkering daalt in fasen van 36 naar 24 maanden.

Elk kwartaal vanaf 1 januari 2016 daalt de maximale WW-duur met één maand. Medio 2019
is het nieuwe maximum 24 maanden.
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6

Laatste tips

• 	Controleer wanneer de contracten van je tijdelijk personeel aflopen en plan 5 of 6

weken van tevoren een gesprek met je medewerker. Dat is een mooi moment om het

1
Introductie

werk van je medewerker te evalueren en hem te informeren of je zijn contract verlengt
of niet. Bij nieuwe medewerkers plan je deze afspraak direct in, zo ben je altijd op tijd
met aanzeggen.

• 	Je kunt ook vastleggen in tijdelijke contracten van 6 maanden of langer dat je het
contract op voorhand aanzegt op de contractvervaldatum.

• 	Verleng je je tijdelijke contracten voor 1 juli 2015, dan geldt nog de oude
ketenregeling.

• 	Houd na 1 juli 2015 de nieuwe termijn van 2 jaar goed in de gaten, voorkom dat
je iemand onbedoeld een vast contract aanbiedt.

• 	Win juridisch advies in en laat je (tijdelijke) contracten goed controleren, dan
voorkom je cruciale fouten.

We geven je graag meer inzicht via interpolis.nl

In dit e-book kreeg je meer informatie en handige tips over het nieuwe arbeidsrecht, over

ontslag op staande voet, jouw rol bij arbeidsconflicten en re-integratie bij ziekte. Hiervoor
werkten wij samen met de onafhankelijke juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Wil je weten of een rechtsbijstandverzekering relevant is voor jouw bedrijf? Of wil je meer
informatie over het arbeidsrecht en preventietips? Kijk dan op interpolis.nl/bedrijfsrisico.
Je kunt met je vragen ook terecht bij een Rabobank bij jou in de buurt.
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