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Is een projectovereenkomst mogelijk 
na een vast of tijdelijk contract?
Onze organisatie wil zich op een nieuwe markt begeven en overweegt hiervoor een 

project te starten. Omdat het onzeker is of dit zal slagen, lijkt het ons goed om de werk-

nemers die het project gaan uitvoeren te laten werken op basis van een projectovereen-

komst. Kunnen wij zo’n contract ook afsluiten met personeel dat al in dienst is?

Voor een antwoord op deze vraag is het allereerst 
goed om te weten wat de wet onder de projectover-
eenkomst verstaat, namelijk een tijdelijk contract 
zonder een exacte einddatum, dat wordt aangegaan 
voor de duur van een project. Zodra het project ein-
digt, eindigt ook het contract. Bij een projectover-
eenkomst staat dus niet vast op welke datum, maar 
wél op welk moment het contract zal eindigen.

Voorwaarden
Regel voor een projectovereenkomst het volgende:

 ▪ Omschrijf duidelijk in de arbeidsovereenkomst 
voor welk specifieke project u de werknemer inzet 
en welke werkzaamheden bij dit project horen.

 ▪ Geef in de overeenkomst concreet aan wanneer 
het project eindigt, ook als u geen einddatum van 
het project kunt noemen. Het gaat dan om een 
moment dat objectief is vast te stellen. Dit mo-
ment hangt dus niet af van uw wil of de wil van de 
werknemer. U kunt ook meerdere situaties om-
schrijven waarin het project als beëindigd geldt.

Als de projectovereenkomst niet aan deze voorwaar-
den voldoet, kan er een vast contract ontstaan. 

Ketenbepaling
Het heeft geen nut om een werknemer met een vast 
contract een projectovereenkomst aan te bieden. 
Zo’n overeenkomst is immers tijdelijk en op basis 
van de Ragetlieregel kan een tijdelijk contract dat 
binnen ten hoogste zes maanden een vast contract 
opvolgt, niet van rechtswege eindigen. Dit nieuwe 
(tijdelijke) contract moet u dan opzeggen als een 
vast contract, tenzij u het daaraan voorafgaande 
vaste contract rechtsgeldig heeft opgezegd. Daar 
is alleen sprake van als de arbeidsovereenkomst is 
beëindigd door UWV, de kantonrechter of de cu-
rator na een faillissement. Een opzegging door de 
werknemer of een beëindiging via een vaststellings-

overeenkomst is dus geen rechtsgeldige opzegging. 
De projectovereenkomst kunt u wel afsluiten met 
werknemers met een tijdelijk contract, maar let dan 
op de ketenbepaling: u mag in maximaal twee jaar 
maximaal drie tijdelijke contracten overeenkomen, 
voordat er een vast contract ontstaat. Als die con-
tracten elkaar opvolgen met tussenpozen van zes 
maanden of minder, behoren de contracten tot de-
zelfde ‘keten’. De ketenbepaling geldt niet als u een 
(eerste) tijdelijk contract sluit voor 24 maanden of 
langer en dit direct laat volgen door een tijdelijk con-
tract voor niet meer dan drie maanden. Dit tweede 
(kortdurende) contract eindigt dan van rechtswege. 
Deze optie bestaat voor de situatie waarin een werk-
nemer is aangenomen voor een project dat langer 
duurt dan verwacht. U kunt de werknemer dan nog 
enkele maanden laten doorwerken zonder dat hij 
recht op een vast contract krijgt.

Einddatum
Bij een projectovereenkomst hoeft u geen rekening 
te houden met de wettelijke aanzegplicht, tenzij u 
een ‘maximale einddatum’ overeenkomt en dat is 
wel aan te raden. U spreekt dan af dat het contract 
wordt aangegaan voor de duur van het project, maar 
dat het contract in ieder geval op de maximale eind-
datum eindigt. Er ontstaat dan niet automatisch een 
vast contract, ook niet als de projectovereenkomst 
niet rechtsgeldig is overeengekomen. U bent im-
mers een concrete einddatum overeengekomen. De 
arbeidsovereenkomst geldt dan gewoon als tijdelijk, 
namelijk tot die maximale einddatum.  
Tot slot, vergeet niet om een tussentijds opzegbe-
ding in de projectovereenkomst op te nemen. An-
ders kunt u het contract niet tussentijds opzeggen.
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