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De regels voor proeftijd
Als uw onderneming een nieuwe werknemer in 
dienst neemt, kan het slim zijn om een proeftijd 
in het contract op te nemen. U heeft dan tijd om 
bijvoorbeeld te beoordelen of de werknemer vol-
doende functioneert, zonder dat u direct met het 
strikte ontslagrecht wordt geconfronteerd. Maar 
let op: als u de wettelijke regels over de proeftijd 
niet in acht neemt, is het proeftijdbeding nietig. 

De proeftijd is bedacht om zowel de werknemer 
als de werkgever flexibiliteit te bieden. Als al snel 
duidelijk is dat de samenwerking om welke reden 
dan ook niet goed verloopt, kan de arbeidsover
eenkomst met onmiddellijke ingang worden op
gezegd. De opzegtermijn is dan niet van toepas
sing en de wettelijke opzegverboden ook niet. De 
norm van goed werkgeverschap en de regels over 
discriminatie blijven echter wel van toepassing, 
dus u mag niet onredelijk handelen.

Schriftelijk
Omdat de proeftijd afdoet aan de ontslagbe
scherming van de werknemer, bevat de wet di
verse regels waaraan een proeftijd moet voldoen. 
Van groot belang is het schriftelijkheidsvereiste: 
de proeftijd moet schriftelijk worden vastge

legd. Dat vastleggen gebeurt bij voorkeur in de 
schriftelijke arbeidsovereenkomst, maar mag ook 
in een ander document, zoals in de cao of het 
arbeidsvoorwaardenreglement. De werknemer 
moet wel kennis van het document en de daarin 
opgenomen proeftijd hebben kunnen nemen.

Verboden
Bij arbeidsovereenkomsten die een half jaar of 
korter duren, mag uw organisatie geen proeftijd 
afspreken. Die regel is opgenomen in de Wet 
werk en zekerheid (WWZ) en geldt sinds 1 januari 
2015. De reden is dat werknemers met (kortdu
rende) tijdelijke contracten al zo weinig rechtsbe
scherming hebben, dat een proeftijd voor deze 
werknemers niet te rechtvaardigen is. In de prak
tijk blijkt dat deze wetswijziging nog niet bij alle 
werkgevers is doorgedrongen. De afgelopen tijd 
zijn er verschillende rechtszaken geweest waarin 
een proeftijdontslag ongedaan werd gemaakt 
door de rechter, omdat de proeftijd vanwege de 
korte duur van de overeenkomst niet geldig was. 

Duur
De duur van de proeftijd moet voor werknemer 
en werkgever even lang zijn. De maximale proef

Dezelfde functie en dezelfde leidinggevenden: geen proeftijd

Een chauffeur werkte bij een transportbedrijf 
toen dat failliet ging. De curator beëindigde alle 
arbeidsovereenkomsten, waaronder die met 
de chauffeur. Vier dagen na het faillissement 
bereikte de curator overeenstemming met een 
ander transportbedrijf over een doorstart, waar
bij 25 van de 51 werknemers bij de nieuwe werk
gever een arbeidsovereenkomst kregen. Ook de 
chauffeur werd in dienst genomen. In zijn con
tract stond een proeftijd van een maand. 

Inzicht 
Binnen de maand proeftijd ontstond een ge
schil, waarop de werkgever de arbeidsovereen
komst met onmiddellijke ingang beëindigde. 
De chauffeur was het met het ontslag oneens, 
omdat de proeftijd volgens hem nietig was. De 
kantonrechter stelde vast dat de werknemer ook 
bij de nieuwe werkgever in dienst was als chauf

feur met dezelfde vereiste vaardigheden en 
verantwoordelijkheden. De vervolgvraag was of 
tussen de beide ondernemingen zodanige ban
den waren, dat de nieuwe werkgever eigenlijk al 
inzicht had moeten hebben in het functioneren 
van de chauffeur. 

Selectie
Dit was volgens de kantonrechter inderdaad het 
geval. Hoewel het strikt genomen om twee ver
schillende ondernemingen ging, kreeg de werk
nemer te maken met dezelfde leidinggevenden. 
Daarnaast waren bij de doorstart 25 werkne
mers geselecteerd op basis van geschiktheid. 
De nieuwe werkgever was dus bekend met het 
functioneren van de werknemer. De proeftijd 
was nietig en het ontslag dus niet rechtsgeldig.
Kantonrechter Groningen, 24 juli 2014, ECLI (ver-
kort): 4628
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tijd bedraagt één maand voor contracten met 
een looptijd tussen de 6 en 24 maanden en voor 
overeenkomsten die niet op een kalenderdatum 
eindigen (bijvoorbeeld een contract voor de duur 
van een project). Bij arbeidsovereenkomsten van 
minimaal 24 maanden of voor onbepaalde tijd is 
de proeftijd maximaal twee maanden. In cao’s 
mag een langere proeftijd worden afgesproken. 
Belangrijk is dat de (maximale) proeftijd niet mag 
worden opgeschort. Als een werknemer in zijn 
eerste week ziek wordt en u zijn functioneren dus 
niet goed kunt beoordelen, mag u de proeftijd 
dus niet verlengen. 

Opvolgend
Als uw onderneming met een werknemer een 
nieuwe, opvolgende arbeidsovereenkomst aan
gaat, mag u daarin niet (opnieuw) een proeftijd
beding opnemen. Uw organisatie zou inmiddels 
namelijk inzicht in het functioneren van de 
werknemer moeten hebben. Een proeftijd in een 
opvolgende overeenkomst mag alleen als de 
werknemer bij uw onderneming een functie gaat 
vervullen die andere vaardigheden en verantwoor
delijkheden vereist.  
Deze regel geldt ook als uw organisatie de op
volgende werkgever is. Als iemand dus eerst 
als uitzendkracht bij uw onderneming werkt en 

daarna rechtstreeks bij uw onderneming in dienst 
treedt én dezelfde werkzaamheden blijft verrich
ten, mag u geen proeftijd overeenkomen. Als de 
(voormalige) uitzendkracht een andere functie 
gaat vervullen, kan een proeftijd wel zijn toege
staan. Die nieuwe functie moet dan wel andere 
vaardigheden en verantwoordelijkheden met zich 
meebrengen dan de vorige functie. 

Nietig
Wanneer een werknemer als gevolg van een fusie 
of overname bij uw organisatie komt werken, mag 
u ook geen proeftijd afspreken. In zulke gevallen 
mogen de rechten van betreffende werknemer 
namelijk niet worden aangetast.  
Het in strijd handelen met de genoemde proef
tijdregels leidt ertoe dat de proeftijd nietig is. Dit 
betekent dat de proeftijd niet heeft bestaan en 
er dus geen beroep op kan worden gedaan. Als 
een werknemer een proeftijdontslag dan aan de 
rechter voorlegt, zal het oordeel luiden dat het 
ontslag ongeldig is en het dienstverband van de 
werknemer doorloopt. 

Jeroen Brouwer en Jeanne van Deuren, advoca-
ten bij Wybenga Advocaten, tel (010) 214 00 00, 
e-mail: brouwer@wybenga-advocaten.nl,  
www.wybenga-advocaten.nl 

Nieuwe verantwoordelijkheden en vaardigheden: wel proeftijd

Een verkoopster had bij haar werkgever een 
arbeidsovereenkomst met een looptijd van een 
jaar en een proeftijd van een maand. Na afloop 
van dit contract sloten de verkoopster en de 
werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst, 
opnieuw voor een jaar. Deze keer had de werk
neemster niet alleen de functie van verkoop
ster, maar ook van filiaalleidster. In dit tweede 
contract werd een proeftijd van twee maanden 
opgenomen. 

Cao
Nadat de werkgever haar tijdens de proeftijd 
had ontslagen, legde de werkneemster de 
situatie aan de rechter voor. Ze vond dat de 
proeftijd nietig was, onder meer omdat bij een 
jaarcontract geen proeftijd van twee maanden 
mocht worden afgesproken. Dat mocht volgens 
de rechter echter wel, omdat in de cao de maxi
male duur van de proeftijd was aangepast.  

Het tweede argument van de werkneemster was 
dat de werkgever volgens haar al over inzicht in 
haar functioneren beschikte. Ze had immers al 
een jaar gewerkt voor de werkgever. 

Begrijpelijk
De rechter ging ook met dit standpunt niet 
mee. De werkneemster had voorheen maar 
enkele uren per week als verkoopster gewerkt 
op dagdelen dat de voormalig filiaalleidster 
afwezig was. De functie van filiaalleidster was 
nieuw voor haar. Die functie bracht duidelijk 
andere vaardigheden en verantwoordelijkheden 
met zich mee. De rechter achtte het begrijpelijk 
dat de werkgever eerst wilde bezien of de werk
neemster deze functie aan zou kunnen en daar
om was een nieuwe proeftijd gerechtvaardigd. 
Het proeftijdontslag bleef dus in stand.
Rechtbank Arnhem, 28 maart 2011, ECLI (ver-
kort): 0704


