
O P  1  J U L I  2 0 1 5  I S  D E  W E T  W E R K  E N  Z E K E R H E I D 
( W W Z )  I N  W E R K I N G  G E T R E D E N .

Door het overgangsrecht zijn enkele belangrijke 
gevolgen van de WWZ, die bij uitstek van belang zijn 
voor werkgevers in het onderwijs, uitgesteld. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de transitievergoeding bij 
ontslag. Het overgangsrecht bepaalt namelijk dat geen 
transitievergoeding verschuldigd is indien aanspraak 
op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering bestaat.

Daarnaast hebben schoolbesturen ook langer de tijd 
gekregen om zich voor te bereiden op de beperking 
van de mogelijkheid om tijdelijke dienstverbanden 
aan te gaan. 

Maar het is nu wel tijd om voorbereidingen 
te tre� en voor de aanstaande wijzigingen in 
de ketenregeling uit de WWZ en rekening te houden 
met het feit dat het overgangsrecht met betrekking 
tot de transitievergoeding per 1 juli 2016 eindigt. 

Intussen blijft onduidelijk of en (zo ja) hoe een nieuwe 
CAO zal gaan inwerken op die aanstaande wijzigingen.

Wij bieden u een vrijblijvend gesprek aan om van 
gedachten te wisselen over genoemde wijzigingen 
en mogelijke oplossingen voor uw organisatie.

Voor eventuele vragen of het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met onze O�  ce manager :

Alide Aalderink
aalderink@evl-advocaten.nl 
T  053 574 51 08

Het overgangsrecht van 
de Wet Werk en Zekerheid 
loopt op 1 juli 2016 af. 

Bent u goed voorbereid ?



W I E  Z I J N  W I J ?

Eillert & Van Lammeren 
Advocaten
Ons kantoor is gespecialiseerd in o.a. het onderwijsrecht. 
Daarbij neemt het arbeidsrecht, inclusief de bijzonder-
heden die de onderwijssetting met zich meebrengt, 
een belangrijke plaats in. Het overgrote deel van ons 
werk bestaat uit het adviseren van en het procederen 
voor schoolbesturen in het primair - en het voortgezet 
onderwijs. Wij werken vanuit Enschede en Deventer 
en zijn landelijk actief.

Wij zijn in staat om u bij te staan tegen scherpe tarieven. 
Een bijkomend voordeel is dat wij in de regio zijn 
gevestigd. De regio en speci� eke vraagstukken waarmee 
schoolbesturen worden geconfronteerd zijn ons bekend.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij van toegevoegde 
waarde kunnen zijn en maken graag kennis met u.

Stefan van Lammeren
Advocaat sinds 2003. 
Specialist in arbeidsverhoudingen 
en medezeggenschap in het onderwijs. 

Stefan staat vooral schoolbesturen in het primair -, 
voortgezet - en speciaal onderwijs bij.

Herman Eillert
Advocaat sinds 2006. 
Specialist in arbeidsrecht / ambtenarenrecht 
en bekostigingskwesties. 

Herman staat onder meer onderwijsinstellingen, 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen bij.


