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‘Transitienacht van de arbeid’ 
 

Nieuwegein, 30 juni 2015 

 
WWZ - MKB 

 
Inleider mr. D.M. van Genderen 

Referent: prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss 
 



MKB en WWZ:  



MKB in  
parlementaire behandeling 
 

Positie MKB na WWZ:  
•  kosten MKB hoger door transitievergoeding bij opzegging 
•  transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid 
 

Minister:  
•  Transitievergoeding cf. akkoord sociale partners:  

•  = recht werknemer 
•  kosten gemiddeld niet hoger 
•  kosten voorzienbaar, eenduidige berekening 
•  hardheidsclausule voor MKB 

•  Toezegging: monitoring op gevolgen MKB, m.n. 
•  voor zeer kleine bedrijven 
•  cumulatie loondoorbetaling - transitievergoeding 

 
  

  



MKB in WWZ ? 
 

Geen uitzonderingspositie voor MKB: 
 

•  flexdeel 
•  toetsing opzeggingsgronden 
•  eisen aan herplaatsing 
•  transitievergoeding bij opzegging/bepaalde tijd 
 
 

Uitzonderingen voor werkgever <25 werknemers alleen 
m.b.t. de Transitievergoeding: 
 

•  673a lid 2:   50+ -regeling 
•  673d lid 1 sub a:  habe-nichts 

  
  



Stellingen 

1.  Artikel 7:673a BW motiveert het MKB om: 
1.  50+ -werknemers met > 10 jaar dienstverband 

tenminste tot 1 januari 2010 in dienst te houden. 
2.  Werknemers die vóór die datum aan de criteria van  

art. 7:673a BW gaan voldoen voordien te ontslaan. 

2.  Artikel 7:673d BW is voor het MKB van nul en 
generlei waarde. 

 



WWZ 1e tranche = onbekend 
 
 

Mondelinge aanzegging? 
•  Ktr. Rotterdam 5 juni 2015, 

       
 ECLI:NL:RBROT:2015:3883 

 

Aanzegging in arbeidsovereenkomst ?   
•  Ktr. Utrecht 13 mei 2015, JAR 2015/141 

 

Proeftijd in overeenkomst voor zes maanden 
•  Ktr. Utrecht 13 mei 2015, 

       
 ECLI:NL:RBMNE:2015:3460 

 

Concurrentiebeding 
•  ‘voorzetting onder dezelfde voorwaarden’ 



WWZ 2e tranche = onbekend 

2e tranche: 
 

•  Toetsing ontslaggronden  
•  => noodzaak dossiervorming 

•  Vast gaat voor flex 
•  Flex moet beëindigd zijn, tenzij 

•  Wijziging afspiegelingsregeling: 
•  AOW-ers,  
•  Payroll 
•  Talentregeling 

 



WWZ = onbekend 

2e tranche: 
 

•  Transitievergoeding 
•  angst voor omvang   
•  mogelijkheden verrekening 
•  reservering 

 

  
 
 
 
 

•  Leeftijdsontslag: de krasse flexknar 
 
 



Stellingen 
 
 
 
 

3.  Gebrekkige kennis van het MKB van de WWZ  
zal veelvuldig gaan leiden tot afwijzing van 
verzoeken om opzegging of ontbinding. 
 
 

4.  Maximale flexibiliteit bereikt het MKB met 
arbeidsovereenkomsten met AOW-ers. 
 

 



MKB en WWZ:  
 onbekend en onbemind  

•  Uitzendorganisaties 19 januari 2015: 
 ‘MKB-ers onvoldoende voorbereid op WWZ’ 

 

•  Onderhoud.nl 14 januari 2015:   
 ‘Nieuwe WWZ levensgroot gevaar voor continuïteit 

 bedrijfstak’ 
 

•  ONL.nl 24 april 2015: 
 ‘Asscher, repareer samen met ons de WWZ’ 

 
Asscher, brief aan TK 15 juni 2015: 

•  onbekend maakt onbemind, 
•  communicatie:  mijnwerkzekerheid.nl 
•  monitoring: eerste indrukken ‘dit najaar’ 

 



MKB en WWZ: onbemind 

Petitie MKB -> EK april 2015: uitstel/heroverweging WWZ: 
 
 

1. Proeftijd 1 week in tijdelijk contract < 6 maanden 

2. Handhaaf oude ketenbepaling 

3. Voorkom hoge proceskosten door eenvoudiger 

procedures voor MKB 

4. Verkort bedenktermijn tot één of enkele dagen 

5. Geen transitievergoeding bij economische reden / UWV 

6. Geen transitievergoeding na 2 jaar ziekte  
  



Transitievergoeding 
langdurig zieke werknemers 

Opties werkgever: 
 

•  verrekening re-integratiekosten? 
•  niet beëindigen? 

 

Risico’s werkgever? 
 
Mogelijkheden werknemer:  
 

•  opzegging of ontbinding? 
•  ernstig verwijtbaar handelen of nalaten ? 

 
 



Stellingen 

 
5.  Een weigering van de werkgever om de 

arbeidsovereenkomst na twee jaar 
arbeidsongeschiktheid op te zeggen met het 
uitsluitende doel de werknemer zo de 
transitievergoeding te onthouden,  
moet worden aangemerkt als ernstig verwijtbaar 
handelen en nalaten.  



Recapitulatie stellingen 

1.  Artikel 7:673a BW motiveert het MKB om: 
1.  50+ -werknemers met > 10 jaar dienstverband 

tenminste tot 1 januari 2010 in dienst te houden. 
2.  Werknemers die vóór die datum aan de criteria van  

art. 7:673a BW gaan voldoen voordien te ontslaan. 

2.  Artikel 7:673d BW is voor het MKB van nul en 
generlei waarde. 

3.  Gebrekkige kennis van het MKB van de WWZ zal 
veelvuldig gaan leiden tot afwijzing van 
verzoeken om opzegging of ontbinding. 

 


