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Drie contracten in drie jaar 
De regeling waarin meerdere tijdelijke 
contracten elkaar opvolgen heet de 
‘ketenregeling’. De huidige regeling 
is maximaal drie tijdelijke contracten 
in maximaal twee jaar. Na deze drie 
tijdelijke contracten of na maximaal 
twee jaar, ontstaat er automatisch 
een contract voor onbepaalde tijd als 
er wordt doorgewerkt. In de praktijk 
bleek echter dat de tijdelijke contracten 
juist werden beëindigd na 2 jaar. 
Met de komst van de WAB wordt deze 
regeling aangepast en wel naar drie 
tijdelijke contracten in maximaal 
drie jaar. Dat houdt dus in dat er 1 jaar 
langer op tijdelijke basis kan worden 
gewerkt. Daarbij maakt de lengte 
van de tijdelijke contracten niet uit 
(bijvoorbeeld een 1e contract van 
6 maanden, een 2e van 1 jaar en een 
3e van 1,5 jaar), zolang de drie opeen-
volgende contracten de duur van drie 
jaar maar niet overschrijden. Let op: 
ook tussenliggende periodes waarin 
niet wordt gewerkt, moeten worden 
meegeteld voor de 3-jaarsgrens (dat 
geldt alleen voor periodes die korter 
dan 6 maanden zijn).   

Ontslaggronden combineren
In de wet staan de gronden aangegeven 
die nodig zijn om ontslag te kunnen 
geven. Een werkgever kan zijn werk-
nemer namelijk niet zomaar ontslaan. 
In de praktijk dient de werkgever te 
voldoen aan de eis van ‘dossier-
opbouw’. Er dient niet alleen een 
geldige reden (= ontslaggrond) voor 
ontslag te zijn, maar deze dient ook 
duidelijk te worden aangetoond 
(dossier).  

Vóór 1 januari 2020 mocht een 
werkgever de verschillende ontslag-
gronden niet samenvoegen en/of bij 
elkaar optellen. Hierdoor was het 
voor werkgevers moeilijker om een 
werknemer te ontslaan. Met de WAB 
mag de werkgever de redenen voor 
ontslag wel op één hoop gooien. 
Dit betekent dat, wanneer er sprake 
is van meerdere ontslaggronden, de 
werkgever makkelijker een dossier 
tegen de werknemer kan opbouwen. 
De werkgever kan dan sneller over-
gaan tot ontslag, maar betaalt in dat 
geval wel een iets hogere ontslag-
vergoeding. 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De WAB brengt grote 
veranderingen met zich mee, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Maar wat betekent 
dit nu voor u? In deze rubriek staan wij stil bij drie belangrijke wijzigingen. 

Wet Arbeidsmarkt in Balans, wat betekent dit voor u? 

Transitievergoeding
De transitievergoeding is een ontslag-
vergoeding waar een werknemer – wet-
telijk – recht op heeft bij ontslag (tenzij 
de werknemer zelf opzegt uiteraard). 
Per 1 januari 2020 heeft de werknemer 
recht op een transitievergoeding vanaf 
de eerste werkdag. Deze vergoeding is 
voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd 
of aantal dienstjaren (daarmee komt 
een eind aan de speciale regeling voor 
ouderen). De nieuwe regeling is dus 
gunstig voor werknemers die kort bij 
een bedrijf in dienst zijn. Voor oudere 
werknemers die langere tijd in dienst 
zijn, is het echter een stuk minder voor-
delig. Voorheen konden werknemers 
pas aanspraak maken op een transitie-
vergoeding wanneer ze 24 maanden 
bij een bedrijf in dienst waren. 

Na tien jaar bouwden werknemers 
extra transitievergoeding op en na 
hun vijftigste verjaardag zelfs nog een 
beetje extra. Nu de WAB de transitie-
vergoeding voor iedereen gelijkstelt, 
komen die bijzondere regels te ver-
vallen. De nieuwe vorm van de 
transitievergoeding heeft dus vooral 

een positieve werking voor werk-
nemers met contracten voor bepaalde 
tijd.

Ideeën voor onderwerpen in 2020
Ook in 2020 verzorgt HJS een column 
in Dwars. Wij zijn benieuwd welke 
onderwerpen de lezers graag toegelicht 
willen hebben. Uw ideeën zijn dan ook 
van harte welkom. U kunt deze mailen 
naar hjs@hva.nl #

Waar(mee) kunnen wij u verder nog 
helpen? Medewerkers van HJS staan voor 
u klaar om al uw vragen omtrent het 
arbeidsrecht, belastingen, juridische- en 
sociaal-maatschappelijke kwesties 
te beantwoorden. Als blijkt dat het 
niet mogelijk is om uw vraag te beant-
woorden, verwijzen wij u door naar een 
van onze samenwerkingspartners.
U kunt hiervoor terecht op de onder-
staande locatie: 
BOOT Oost
Sumatrastraat 314 (1095 HV)
telefoon: 020 - 233 97 59
HJS-inloopspreekuur: elke dinsdag van 
13:00 tot 17:00 uur 

Voor overige locatie zie onze website: 
www.hva.nl/hjs

LET OP: in de periode van 23 december 
tot 6 januari 2020 zijn HJS en BOOT ge-
sloten. HJS wenst u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2020!

Team OOST

Tot nu toe was het altijd zo dat bij een 
inkomen van e 1 meer dan de inkomens-
grens het recht op huurtoeslag volledig 
weg was (en huurders dus moesten 
terugbetalen als er wel huurtoeslag ont-
vangen was). 

Vanaf 1 januari 2020 loopt de huurtoeslag 
geleidelijk terug bij een hoger inkomen. 
Voor alleenstaanden is de nieuwe grens 
e 31.500, voor samenwonenden e 40.500. 
Uiteraard gelden er daarnaast nog andere 
regels. 

Als u wilt weten of u in 2020 recht heeft 
op huurtoeslag, doe dan de proefbereke-
ning op de site van de Belastingdienst, of 
ga langs bij een spreekuur van Sociaal 
Raadslieden bij u in de buurt. #

Heeft u op dit moment een sociale huurwoning, maar geen huurtoeslag omdat uw inkomen te 
hoog is? Dan zou het zomaar kunnen dat u vanaf 1 januari 2020 wel in aanmerking komt. 
De inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn namelijk verruimd, waardoor zo’n 115.000 extra 
huishoudens recht krijgen op huurtoeslag. 

Meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag

Deze regels gelden als een woning 
gedeeld wordt door meer dan twee 
personen die geen gemeenschappelijke 
huishouding vormen (hospitaverhuur 
uitgezonderd). Hoewel de regels nog 
officieel moeten worden vastgesteld 

door de gemeenteraad, is de verwachting 
dat dit de nieuwe (aanvullende) regels 
worden:
• Per wijk wordt een maximum voor het
 aantal te verlenen vergunningen voor 
 kamergewijze verhuur ingevoerd. 

 Daarnaast geldt een maximum aantal 
 vergunningen per gebouw.
• Er mag één persoon per kamer wonen.
• Iedere huurder krijgt een individueel 
 huurcontract. Zo hebben huurders 
 meer rechtsbescherming en kunnen zij 

Amsterdam wil bewoners beschermen tegen overlast en huisjesmelkers en voorkomen dat een te 
groot aantal woningen kamergewijs wordt verhuurd, zodat er ook grotere woningen beschikbaar 
blijven voor gezinnen. Daarom zijn er per 1 januari nieuwe regels voor kamergewijze verhuur, 
oftewel woningdelen.

Nieuwe regels voor kamerverhuur  een te hoge huur aanvechten bij de 
 Huurcommissie.
Het is aan de verhuurder een vergunning 
aan te vragen. Sommige verhuurders 
doen dit liever niet, omdat ze dan aan 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen, 
of omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat de 
woning in waarde daalt. Vraagt de ver-
huurder geen vergunning aan, of wordt 
er geen vergunning verstrekt, dan kan het 
zijn dat de huidige huurders een pro-
bleem hebben. Is dat het geval, kom dan 
langs bij één van onze spreekuren. Wij 
kijken naar uw huurcontract en adviseren 
u wat u het beste kunt doen. Indien nodig 
verwijzen wij u  naar een advocaat. #

Onze reguliere inloopspreekuren zijn op maan-

dagavond tussen 18.30 en 20 uur en woensdag-

ochtend tussen 9 en 12 uur aan de 2e Boer-

haavestraat 46-H. Bellen of mailen kan ook: op 

020-5230150 of oost@wooninfo.nl. Daarnaast 

hebben wij spreekuren Woningnet: woensdag-

middag tussen 14 en 16.30 u. en vrijdagochtend 

tussen 10 en 12.30 u. Voor deze spreekuren 

werken wij op afspraak. Tijdens de kerstvakantie 

zijn wij gewoon open, met uitzondering van het 

avondspreekuur van 30 december. Deze komt 

te vervallen. De Woningnetspreekuren van 

woensdag 25 december, vrijdag 27 december en 

woensdag 1 januari vervallen eveneens.

Openingstijden !Woon Oost 
in kerstvakantie


