Ketenbepaling in de Dierhouderij
Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de ketenbepaling voor tijdelijke contracten. De maximale termijn van
opeenvolgende tijdelijke contracten wordt anders en de tussenpoos die verstreken moet zijn voordat
een nieuw contract niet meer als opvolgend contract wordt gezien wordt langer.

Huidige regels tot en met 30 juni 2015
Op dit moment kan een werkgever in de Dierhouderij maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk
contract aanbieden, binnen een periode van maximaal drie jaar. Daarna is er sprake van een contract
voor onbepaalde tijd, tenzij de keten met een tussenpoos van minimaal 3 maanden wordt
doorbroken. Na de tussenpoos van minimaal 3 maanden kan er weer een tijdelijk contract ingaan
zonder dat er een vast contract ontstaat.
Maximaal 3 contracten

binnen 3 jaar met meer dan 3 maanden tussenpoos

Nieuwe regels per 1 juli 2015
Voor elk tijdelijk contract dat is aangegaan op of na 1 juli 2015 gelden nieuwe regels. De werkgever
mag nog steeds maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk contract aanbieden, maar dan binnen
een maximale periode van twee jaar. Daarna is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd,
tenzij de keten van contracten met een tussenpoos van minimaal zes maanden wordt doorbroken.
Na zes maanden plus één dag kan weer een tijdelijk contract ingaan zonder dat er een vast contract
ontstaat.
Maximaal 3 contracten

binnen 2 jaar met meer dan 6 maanden tussenpoos

Overgangsregeling
Tot 1 juli 2015 kunnen cao’s worden afgesloten die van de ketenbepaling, zoals die tot 1 juli 2015
geldt, afwijkende bepalingen bevatten. Mogelijk wordt er nog voor 1 juli 2015 een nieuwe cao
Dierhouderij afgesloten waar gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid bij cao, namelijk:
maximaal 3 contracten binnen een periode van maximaal 3 jaar en een tussenpoos van minimaal 31
dagen om de keten van contracten te doorbreken. De afwijkingsmogelijkheid blijft gelden tot de
expiratiedatum van de cao, maar maximaal tot 1 januari 2016.

