Inleiding
Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u
per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het
arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te zeggen. Dit betekent dat u de werknemer op de hoogte stelt of zijn
arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd wordt. Wij adviseren in het kader van goed werkgeverschap de
werknemer eerst mondeling te laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Deze voorbeeld
aanzegbrief kunt u gebruiken om deze mondelinge afspraken te bevestigen.
Wanneer u de aanzegplicht niet (tijdig) naleeft bent u de werknemer een bedrag verschuldigd. Deze
vergoeding geldt naar rato en is maximaal één maandsalaris.
Aanzegbeding in de arbeidsovereenkomst
Het is juridisch gezien ook mogelijk om bij indiensttreding (of verlenging) direct een bepaling in de
arbeidsovereenkomst op te nemen waarin u aangeeft dat u na afloop van de arbeidsovereenkomst niet het
voornemen een verlenging aan te bieden. Hiermee heeft u dan voldaan aan uw aanzegplicht. U loopt
echter wel het risico dat de werknemer niet meer beschikbaar is wanneer u later toch graag de
arbeidsovereenkomst wil verlengen.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via
T 088 – 888 66 88.
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Voorbeeld aanzegbrief beëindiging arbeidsovereenkomst
Naam medewerker
Adres
Postcode en woonplaats

Plaats & datum

Betreft: aanzegging tijdelijke arbeidsovereenkomst

Geachte _______________, Beste _______________,
Zoals reeds besproken op _______________ (datum) bevestigen wij u hierbij dat uw arbeidsovereenkomst
niet zal worden verlengd. Uw arbeidsovereenkomst zal derhalve per _______________ (datum) van
rechtswege zijn beëindigd. Dit betekent dat _______________ (datum) uw laatste werkdag zal zijn. Wij
vertrouwen er desondanks op dat wij ook gedurende deze laatste periode van onze arbeidsrelatie op een
prettige wijze blijven samenwerken.
Op _______________ (datum) ontvangt u uw laatste salarisbetaling inclusief de afrekening van uw
vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen.
Indien van toepassing kunt u deze passage opnemen:1
Daarnaast ontvangt u bij uitdiensttreding een transitievergoeding van _______________ (deel
maandsalaris) per gewerkt dienstjaar. Aangezien u _______________ (aantal dienstjaren/maanden) bij
ons werkzaam bent geweest heeft u recht op € _______________ (bedrag) aan transitievergoeding. Deze
vergoeding ontvangt u samen met uw laatste salaris en de afrekening van vakantiegeld en niet-genoten
vakantiedagen.
Het spijt me u niet anders te kunnen berichten. Om zeker te zijn van een goede ontvangst, versturen wij u
deze aanzegbrief per aangetekende post. Wij bedanken u voor de samenwerking en wensen u het beste
voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,

Bedrijf
Naam
Functie

1

Valt de einddatum van de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015? Dan heeft uw werknemer recht op een
transitievergoeding als hij twee jaar of meer bij u heeft gewerkt in een of meerdere aaneengesloten dienstverbanden.
Kijk voor meer informatie over de transitievergoeding in onze kennisbank arbeid.
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Voorbeeld aanzegbrief verlenging arbeidsovereenkomst
Naam medewerker
Adres
Postcode en woonplaats

Plaats & datum

Betreft: aanzegging tijdelijke arbeidsovereenkomst

Geachte _______________, Beste _______________,
Zoals reeds besproken op _______________ (datum) bevestigen wij u hierbij dat uw arbeidsovereenkomst
met einddatum _______________ zal worden verlengd. De looptijd van uw nieuwe arbeidsovereenkomst
loopt van _______________ (datum) en eindigt van rechtswege op _______________ (datum).
Hierbij ontvangt u uw nieuwe arbeidsovereenkomst in tweevoud. Graag ontvangen wij een getekend
exemplaar terug.
Om zeker te zijn van een goede ontvangst, versturen wij u deze aanzegbrief per aangetekende post.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u geen nieuwe arbeidsovereenkomst verstrekt kunt u deze passage opnemen:
De arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder de volgende voorwaarden:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Als u dit aanbod wenst te accepteren verzoek ik u vriendelijk om het bijgevoegde tweede
exemplaar van deze brief binnen zeven dagen na dagtekening dezes voor akkoord getekend te
retourneren.

Met vriendelijke groet,

Bedrijf
Naam
Functie
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Voorbeeld aanzegbeding in arbeidsovereenkomst
Voorbeeld 1
Door ondertekening van deze overeenkomst is werknemer ermee bekend en akkoord dat de aanzegtermijn
van minimaal één maand in acht is/wordt genomen en hiermee tijdig van rechtswege is opgezegd.
Voorbeeld 2
Werkgever is niet voornemens om na afloop van deze overeenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst aan
te bieden. Dit dient te worden beschouwd als een formele aanzegging dat de arbeidsovereenkomst eindigt
per _______________ (laatste werkdag).
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