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DE TOTALE DUUR VAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR WERKNEMERS  
 
 
Met ingang van 1 januari 2020 gaat de wet WAB in werking, De wijzingen in deze wet kunnen dit jaar 
al gevolgen voor de arbeidsovereenkomst hebben. Wat is het geval? 
 
Verschillen tot en met 2019 en vanaf 2020 
Op dit moment mogen werknemers 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2 jaar ontvangen. Als er 
meer dan 6 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten zit dan begint de telling opnieuw.  
 
Met ingang van 1 januari 2020 mogen werknemers 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 3 jaar 
ontvangen.  
 
Mogelijkheden voor werknemers met een tijdelijke overeenkomst 
Nu zijn er mogelijkheden voor werknemers die vanaf 1 januari 2018 in dienst zijn gekomen en nog 
geen 3e arbeidsovereenkomst hebben ontvangen.  
 
De nieuwe ketenregeling kent geen overgangsrecht en geldt dus direct vanaf de invoering van de 
WAB (de beoogde datum is 1 januari 2020). Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst gesloten voor 
inwerkingtreding van de WAB, maar die de na de inwerkingtreding de totale duur van twee jaar 
overschrijdt (maar niet die van drie jaar) toch een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd blijft.  
 
Hieronder enkele voorbeelden. 
 
Op 1 april 2018 sluiten partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden. Op 1 oktober 
2018 verlengen partijen de arbeidsovereenkomst voor twaalf maanden. Op 1 oktober 2019 verlengen 
partijen de arbeidsovereenkomst voor 12 maanden (tot 1 oktober 2020). Er zijn in dat geval drie 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten en de maximale termijn van twee jaar (huidig 
recht) verstrijkt op 1 april 2020, waardoor nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is 
ontstaan. 
 
Op 1 oktober 2018 sluiten partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van twaalf maanden. Op 1 
oktober 2019 verlengen partijen de arbeidsovereenkomst voor achttien maanden (tot 1 april 2021). Er 
zijn in dat geval twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten en de maximale termijn van 
twee jaar (huidig recht) verstrijkt op 1 oktober 2020, waardoor nog geen arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd is ontstaan. 
 
 


