Wat zijn de gevolgen van het einde van het overgangsrecht
voor lopende en nieuwe tijdelijke contracten per 1 juli 2016?
Het contract is gestart voor 1 juli en loopt
door tot na 1 juli 2016

Ja

Dit contract is m.i.v. 1 juli
2016 vast

Ja

Is er sinds de start van de keten*
twee jaar verstreken?
*een keten eindigt na een onderbrekingsperiode van 3 maanden en 1 dag

Nee

Is het huidige contract het
vierde contract (of meer)
in de keten?

Nee

Dit contract is m.i.v. 1 juli
2016 vast
Het contract is onderdeel
van een lopende keten

Wat moet ik nu doen?
Regels ten aanzien van de
ketenbepaling uit de cao
po ’14/’15 zijn voor dit
contract van toepassing

Nee
Is het contract
gestart vóór 1
juli 2016?

Ja

Eindigt het contract
vóór 1 juli 2016?

Ja

Aantal onbeperkt, duur
maximaal 36 maanden

Is er een onderbrekingsperiode geweest (>3
mnd) voor 1 juli 2016?

Nee

Ja
Het contract start op of na 1 juli 2016

Is er in de afgelopen 6 maanden (+ 1
dag) een contract geweest?

Het contract is de start
van een nieuwe keten

Nee

Versiedatum: 11 februari 2016

Een onderbrekingsperiode
waarin meer dan 3
maanden geen contract is
geweest

Want de onderbrekingsperiode zonder
contract is langer dan 6
maanden en1 dag

Ja

Ja

Nee

Is er na de
onderbrekingsperiode
en voor 1 juli
een contract geweest?

Het contract is onderdeel
van een lopende keten
Wat moet ik nu doen?

Nee

Na de onderbrekingsperiode is een
nieuwe keten gestart
Het contract dat is
onderdeel van een
lopende keten
Wat moet ik nu doen?

Stap 1:
Kijk terug in de tijd totdat je een
onderbrekingsperiode tegen komt van >3mnd. Het
eerste contract daarna is de start van de keten.
Stap 2:
Is het nieuwe contract het vierde contract (of
meer) in de keten? En/ of is er sinds de start van
de keten twee jaar verstreken

Nee
Het nieuwe contract is nog een tijdelijk contract
Op het moment dat dit contract de termijn van 2 jaar
overschrijdt, wordt het alsnog een vast contract

Ja
Het nieuwe contract is
een vast contract

Illustratie van de gevolgen van het einde van het overgangsrecht
voor tijdelijke contracten die starten op of na 1 juli 2016
Situatie 1:

Het nieuwe contract start op of na 1 juli 2016
er is een onderbrekingsperiode geweest van 3 maanden en 1 dag
én er is een nieuwe keten gestart voor 1 juli
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Situatie 2:

Het nieuwe contract start op of na 1 juli 2016
er is een onderbrekingsperiode geweest van 3 maanden en 1 dag
maar er is geen nieuwe keten gestart voor 1 juli
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