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Amici, Amicae,
Namens het VAAN bestuur bericht ik u als volgt.
Wetsvoorstel werk en zekerheid (de WWZ) in de Eerste Kamer
Het voorbereidend onderzoek van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt plaats op 8
april a.s. en de plenaire behandeling mogelijk in of rond de tweede helft van mei a.s.
Namens het VAAN Bestuur zijn vorige week de via de links te raadplegen brief en Notitie van 24 maart 2014 bij de
griffier en de leden van de Commissie voor SZW bezorgd.
Deze en overige relevante stukken met betrekking tot de WWZ – waaronder een doorlopende wettekst – zijn te
raadplegen via de tab Wetsvoorstel werk en zekerheid: het VAAN dossier van het publiek toegankelijke deel van
www.vaan-arbeidsrecht.nl.
Het blijkt dat nogal wat VAAN leden in het duister tasten over de vraag of, en zo ja welke, onderdelen van de WWZ
al op 1 juli 2014 in werking treden. Daarom – zonder bijzondere aandacht voor het overgangsrecht – het
navolgende:
·

Lid 1 van artikel XXXIX van het aan de Eerste Kamer aangeboden wetsvoorstel (33818, A) luidt als volgt: “De
artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen ervan verschillend kan worden vastgesteld [……..]”. De Memorie van
Toelichting (33818, nr 3, pagina 150) licht artikel XXXIX als volgt toe “De verschillende onderwerpen die in
dit wetsvoorstel worden geregeld, kennen verschillende beoogde data van inwerkingtreding. De beoogde
datum van inwerkingtreding voor de maatregelen die dienen ter nadere bescherming van mensen met een
flexibele arbeidsovereenkomst is 1 juli 2014 [……….]. Beoogd is voorts om de artikelen waarin de herziening
van het ontslagrecht is vormgegeven, in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2015”.

·

Hoofdstuk 2 van de Memorie van Toelichting (pag. 8 e.v) heeft als kop “FLEXIBELE ARBEID” en hoofdstuk 3
(pag. 22 e.v.) “WIJZIGING VAN HET ONTSLAGRECHT”. Op basis van voormelde toelichting op artikel XXXIX
en deze indeling van hoofdstukken kan worden aangenomen, dat het de oorspronkelijke bedoeling was dat al
de in hoofdstuk 2 van de Memorie van Toelichting vermelde regelgeving met ingang van 1 juli 2014 in
werking zou treden. Het gaat om de wijzigingen inzake: de ketenbepaling, de proeftijd, het
concurrentiebeding, uitzendarbeid, oproepcontracten en de aanzegtermijn.

·

Het voormelde blijkt – meer specifiek – ook uit paragraaf 8 van hoofdstuk 2 van de Memorie van Toelichting
(pagina 21 e.v.), waarin staat: “De bepalingen uit het wetsvoorstel die zien op versterking van de positie van
flexwerkers treden met ingang van 1 juli 2014 in werking. Het gaat hierbij om de gewijzigde artikelen 7:628,
vijfde tot en met achtste lid, en tiende lid, 652, 653, eerste tot en met derde lid, 668, 668a, en 691 BW. De
oude artikelen 628, 652, 653, eerste tot en met derde lid, en 691 blijven van toepassing op
arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor de dag van inwerkingtreding van de onderdelen van het
wetsvoorstel die zien op de versterking van de positie van flexwerkers […]”.

·

Bijzondere aandacht verdient artikel 653 (concurrentiebeding). Een deel van de wijzigingen van dat artikel
gaat namelijk op 1 juli 2014 in en een ander deel eerst op 1 juli 2015. De motiveringsplicht voor een
concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd treedt per 1 juli 2014 in werking (leden 1
en 2). Ook het nieuwe lid 3 (gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding) zal met ingang
van die datum gaan gelden, evenals de vernummering van de huidige leden 3 en 4 naar 4 en 5. Tot slot
wordt op 1 juli 2014 de verwijzing naar lid 1 in de nieuwe leden 4 en 5 aangevuld met een verwijzing naar lid
2. Eerst met ingang van 1 juli 2015 wordt vervolgens het schadeplichtigheidscriterium uit de (nieuwe) leden
4 en 5 vervangen door het criterium “ernstig verwijtbaar handelen of nalaten”. De nieuwe leden 4 en 5
worden derhalve twee maal gewijzigd. Zie ook de Memorie van Toelichting (pag. 92): “Het vierde en vijfde lid
worden in dit onderdeel tweemaal gewijzigd. Dit is nodig omdat beoogd wordt de bepalingen op grond
waarvan de term «schadeplichtig» komt te vervallen op een later tijdstip in werking te laten treden dan de
voorgestelde wijziging van het concurrentiebeding, zoals opgenomen in het eerste tot en met derde lid.”

·

Door het aannemen van amendement nr. 30 is alléén de datum van inwerkingtreding van de ketenbepaling
inmiddels verschoven van 1 juli 2014 naar 1 juli 2015. Dit blijkt ook uit lid 2 van artikel XXXIX van het aan
de Eerste Kamer aangeboden wetsvoorstel. De overige genoemde maatregelen staan derhalve nog steeds
gepland voor inwerkingtreding op 1 juli 2014.

Onder Professoren
Na de enigszins hectisch verlopen inschrijving van 27 februari jl. – onder andere veroorzaakt doordat leden zich ten
onrechte opgaven voor zowel 13 mei a.s. als 7 oktober a.s. – zijn alle inschrijvers geplaatst. Hetzelfde geldt voor
degenen die in 2013 niet aan Onder Professoren konden deelnemen, dientengevolge op de wachtlijst stonden en
daardoor dit jaar een voorrangspositie hadden. Er is nu dus geen wachtlijst meer.

Algemene Ledenvergadering
Op 13 mei a.s. om 9.00 uur vindt, zoals gebruikelijk, voorafgaand aan Onder Professoren de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV) plaats. De agenda zal u tijdig worden toegezonden. Het verslag van de ALV van 23 mei
2013 kunt u vinden op het ledengedeelte van de VAAN Website onder de tab ALV. U kunt daarvoor ook doorklikken
naar deze link.

Puntenopgave 2013
Zoals u weet zijn VAAN leden verplicht jaarlijks (ten minste) twaalf juridische PO punten te behalen op het gebied
van het arbeidsrecht. Alle leden hebben het verzoek ontvangen de puntenopgave 2013 vóór 1 april a.s. te doen.
Op dit moment zijn wij nog in afwachting van ca. 90 opgaven. De betreffende leden hebben inmiddels een
herinnering ontvangen. Het niet (tijdig) opgave doen kan beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
Uiteraard hopen wij dat het zo ver niet hoeft te komen en dat door iedereen tijdig aan de betreffende – wezenlijke –
verplichting wordt voldaan.

Jaarcongres Orde
Op vrijdag 26 september 2014 zal in Theater ’t Spant in Bussum het Jaarcongres van de Nederlandse Orde van
Advocaten plaatsvinden. Het thema van dit jaar is Rechtstaat in recessie. VAAN zal, net zoals vorig jaar, tijdens het
Jaarcongres twee workshops verzorgen. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Met vriendelijke groet,
Max Keulaerds, voorzitter
U ontvangt deze nieuwsbrief van VAAN.

