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Aanzegtermijn



Aanzegverplichting

Wijziging per 1 januari 2015
• De werkgever is vanaf 1 januari 2015 verplicht om minimaal één maand voor 

afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren 
("aanzeggen") óf de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke 
voorwaarden. Laat de werkgever dat na, dan dient een vergoeding te worden 
betaald van maximaal 1 bruto maandsalaris. 

• Bij een te late aanzegging geldt de verplichting tot betaling van een pro rata 
bedrag. 

• De werknemer heeft de tijd tot 2 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst 
om de aanzegvergoeding te claimen bij de werkgever. Doet hij dat niet tijdig, dan 
vervalt het recht daar op. 

• Ook indien de werkgever de arbeidsovereenkomst verlengt, geldt de 
aanzeggingsplicht. 

• De werknemer heeft bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst tevens de 
mogelijkheid om een aanzegvergoeding op te eisen indien de werkgever de 
aanzegtermijn niet in acht heeft genomen. Ook hier geldt dat de werknemer 
daarvoor tot 2 maanden de tijd heeft na de dag waarop de arbeidsovereenkomst 
zou zijn geëindigd. 



Aanzegverplichting

De aanzegverplichting geldt niet:

1. Indien sprake is van een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden;

2. Wanneer de einddatum niet kan worden 
bepaald, bijvoorbeeld indien de 
arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van 
een project;

3. Bij vervanging (bijvoorbeeld tijdens ziekte).



Aanzegverplichting: tips

• Voorkom de aanzegtermijn door een 
arbeidsovereenkomst voor korter dan 6 maanden te 
sluiten. NB: het is dan niet mogelijk om een 
proeftijdbeding op te nemen.

• Neem aanzegging op voorhand op in de 
arbeidsovereenkomst.

• Richt de administratie in op de aanzegtermijnen zodat u 
deze termijnen niet vergeet. Bent u te laat, dan dient u 
een aanzegvergoeding te betalen.

• Aanzeggen per e-mail is rechtsgeldig maar alleen met 
bevestiging van ontvangst.

• Werkgever hoeft niet te motiveren.



Proeftijd



Proeftijd

• Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk in 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 

6 maanden of korter een proeftijd op te nemen.



Proeftijd

Geldige proeftijd:

• 2 maanden proeftijd bij de arbeidsovereenkomst aangegaan voor 2 jaar of 

langer;

• 1 maand proeftijd bij de arbeidsovereenkomst aangegaan voor korter dan 

2 jaren*;

• 1 maand proeftijd indien het einde van een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld*;

• Geen proeftijd indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 6 

maanden of korter.

• Het schriftelijkheidsvereiste en het feit dat een proeftijd voor beide 

partijen gelijk dient te zijn (behoudens uitzondering), blijft bestaan.

• Codificatie opvolgend werkgeverschap

Van *  kan bij cao worden afgeweken.



Proeftijd: tips

• Proeftijd is toegestaan bij een 
arbeidsovereenkomst aangegaan voor langer dan 
6 maanden, bijvoorbeeld voor 6 maanden en 1 
dag of 7 maanden.

• Let op: bij een arbeidsovereenkomst vanaf 6 
maanden geldt de aanzegtermijn. 

• In feite dient keuze te worden gemaakt tussen 
het opnemen van de proeftijd of het vermijden 
van de aanzegtermijn. Ons advies: kies voor de 
proeftijd.



Concurrentiebeding



Concurrentiebeding

• De belangrijkste wijziging is dat er onderscheid 

wordt gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde en voor onbepaalde tijd: 

– Het concurrentiebeding kan nog slechts worden 

overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd indien uit de in dat beding opgenomen 

schriftelijke motivering van de werkgever blijkt, dat 

het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende 

bedrijfs- of dienstbelangen.



Concurrentiebeding

• Uit de motivering moet het zwaarwegende belang duidelijk blijken. 

Er zal sprake moeten zijn van bijzondere omstandigheden, 

bijvoorbeeld indien werknemer kennis heeft gekregen van hele 

specifieke en waardevolle technologische, product- of 

klantenkennis. Dit belang moet aanwezig zijn bij het aangaan en 

einde van de arbeidsovereenkomst.

• Als er geen motivering is opgenomen, geldt het concurrentiebeding 

niet. Als er onvoldoende belang bij het beding bestaat, kan de 

werknemer (al dan niet bij de rechter) proberen het beding te 

vernietigen.

• Het concurrentiebeding vervalt wanneer het eindigen of niet 

voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig 

verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.



Concurrentiebeding: tips

• Ook een "relatiebeding" is een concurrentiebeding en moet aan 

dezelfde eisen voldoen. 

• Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is het cruciaal 

om het beding van een goede motivering ten aanzien van de 

zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen te voorzien. 

• Neem ook voor een concurrentiebeding bij een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een motivering op. 

Verwachting is dat een rechter bij een belangenafweging in het 

kader van een concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomsten 

voor onbepaalde tijd meer aansluiting zoekt bij de strikte 

motiveringseis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Wetsvoorstel verwacht.

• Wees selectief en ontwerp een beleid



Geen arbeid, geen loon

• Nu: via loondoorbetalingsbeding contracteert 

de werkgever zijn verplichting uit 7:627 BW j°

7:628 BW weg om het loon te moeten 

doorbetalen wanneer de werknemer niet 

werkt. 

• Met name bij oproepovereenkomsten 

gebruikt.



Geen arbeid, geen loon

• 7:627 BW (geen arbeid geen loon) geschrapt

• 7:628 BW aangescherpt:

• Werkgever moet loon doorbetalen ook indien de arbeid niet 
geheel of slechts gedeeltelijk is verricht tenzij verwijtbaar aan de 
werknemer

• Lid 5: 6 maanden afwijken van lid 1

• Lid 6: bij verlenging slechts 1 x

• Lid 7: slechts afwijking bij CAO mits functiewerkzaamheden 
incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben (vb. de 
invalkrachten)

• Lid 8: St. v.d. Arbeid lid 5, 6, 7 n.v.t. bep. bedrijfstakken (zorg)

• Lid 9: calamiteitenregeling bij buitengewone omstandigheden



Geen arbeid, geen loon: tips

• Maak gebruik van de mogelijkheid om 

loondoorbetaling uit te sluiten gedurende de 

eerste 6 maanden door dit in de 

arbeidsovereenkomst op te nemen. 



Ketenregeling

Wijziging per 1 juli 2015

• Per 1 juli a.s. wordt de "keten" ingeperkt. In plaats van 3 x 3 
x 3 wordt het 3 x 2 x 6. 

• De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt 
automatisch omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd indien:
1. Er na 3 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een vierde 

opeenvolgende arbeidsovereenkomst wordt gesloten; en/of

2. Er meerdere (2 of meer) tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn 
overeengekomen waarbij in totaal een termijn van 2 jaar 
(voorheen drie jaar) is overschreden; en

3. De opvolgende arbeidsovereenkomsten niet voor langer dan 6 
maanden (voorheen 3 maanden) onderbroken zijn.



Ketenregeling

De ketenregeling geldt niet:

1. Voor werknemers jonger dan 18 jaar met een 

gemiddelde arbeidsduur van 12 uur of 

minder per week; en

2. Voor de werknemer die leerling is en een 

duale opleiding volgt.



Ketenregeling

Afwijking bij cao is vanaf 1 juli 2015 alleen nog mogelijk:

1. Voor uitzendovereenkomsten;

2. Voor functies of functiegroepen waarbij de intrinsieke aard 
van de bedrijfsvoering een verlenging en/of uitbreiding van 
de ketenregeling vereist. Het gaat daarbij niet om normale 
schommelingen in de bedrijfsvoering als gevolg van 
economische omstandigheden, maar om een noodzaak die 
voortvloeit uit de aard van de bedrijfsvoering dan wel uit 
het productieproces in de sector. Bijvoorbeeld de media & 
cultuur sector, de academische sector en de horeca sector;

3. Voor bepaalde functies die door de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid zijn aangewezen, bijvoorbeeld 
profvoetballers.



Ketenregeling

• 3 x 3 x 3 blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten 
die zijn gesloten/verlengd vóór 1 juli 2015. Op alle 
arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 ingaan 
dan wel worden verlengd, is de nieuwe ketenregeling van 
toepassing.

• Als er gebruik is gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid 
bij cao, dan blijft die afwijkingsmogelijkheid gelden tot de 
expiratiedatum van die cao, maar maximaal tot 1 juli 
2016 (ongeacht of de cao nog doorloopt na 1 juli 2016).

• Voor bestuurders van rechtspersonen kan worden 
afgeweken van de ketenregeling ten aanzien van de 
totale duur van opvolgende tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten.



Ketenregeling: tips

• Voor optimaal gebruik: drie contracten met een totale duur van 
23 maanden (bijvoorbeeld één contract voor 7 maanden en 
twee contracten voor 8 maanden).

• Als gevolg van 3 x 2 x 6 krijgt een werknemer eerder een vast 
dienstverband. Van belang is om eerder een definitieve keuze te 
maken over een eventuele vaste aanstelling. Let daar op bij 
aannamebeleid.

• Maak gebruik van de periode tot aan 1 juli 2015 door 
bijvoorbeeld op 30 juni 2015 een derde arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd overeen te komen (totaal max. 36 maanden).

• Onderzoek of bepaalde functies binnen het bedrijf voor 
afwijking van de ketenregeling in aanmerking kunnen komen. Dit 
kunt u in de lopende en/of komende cao-onderhandelingen 
meenemen.



Wettelijke scholingsverplichting

• Artikel 7:611a BW

• De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die 
noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat 
redelijkerwijs van hem (de werknemer) kan worden verlangd, voor het 
voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de 
werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

• Studiekostenbeding?



Wettelijke scholingsverplichting: tips

• Reserveer een jaarlijks budget voor scholing. 

• Inventariseer interne scholingsbehoeften, zo 
mogelijk op basis van aanwezige 
functiebeschrijvingen. 

• Registreer gevolgde en bekostigde scholing en 
maak hier aantekening van in het 
personeelsdossier. 

• Registreer het ook indien werknemers 
scholing weigeren.



Wettelijke herplaatsingsverplichting

• Werkgever is verplicht herplaatsings-

mogelijkheden te onderzoeken alvorens tot 

ontslag over te kunnen gaan. 

• Ook in geval van niet-bedrijfseconomische 

ontslaggrond.



Instemming en beëindigingsovereenkomst 

• Opzeggen met instemming. Loze figuur? 

• Werknemer kan binnen 14 dagen herroepen en 
werkgever moet werknemer hierop wijzen 

• Vaststellingsovereenkomst (VSO) bestaat nog steeds 
maar let op: ontbinding door werknemer mogelijk 
binnen 14 dagen! 

• Indien werkgever niet op 14 dagen termijn wijst � 3 
weken

• Is een geregelde ontbinding (pro forma) dan de 
oplossing?

• Nieuw: Losse Eindjes Overeenkomst (LEO) in combinatie 
met beschikking kantonrechter én berustingsclausule



Vaststellingsovereenkomst: tips

• Pas het model vaststellingsovereenkomst aan 

door de wettelijke bedenktijd hierin op te 

nemen. 

• Bied de vaststellingsovereenkomst in de 

eerste week van de maand aan, zodat indien 

de werknemer op de regeling terugkomt, 

voldoende tijd is om voor het einde van 

dezelfde maand een regeling te treffen. 



Transitievergoeding

• Kantonrechtersformule voorgoed voorbij

• Forfaitair / bij wet

• Voor alle werknemers die ten minste 24 

maanden in dienst zijn geweest (bepaalde én 

onbepaalde tijd): 23 maanden?



Transitievergoeding

• Bij opzegging door de werkgever

• Al dan niet met instemming werknemer of na verkregen vergunning 

UWV

• Bij ontbinding door de kantonrechter

• Na einde van rechtswege van een dienstverband van tenminste 24 

maanden welke op initiatief van werkgever niet wordt voortgezet 

• Niet bij bereiken pensioenleeftijd of werknemers onder 18 jaar met 

gemiddelde arbeidsomvang van max. 12 uur per week

• Niet bij ernstig verwijtbaar handelen medewerker (dringende 

reden?)

• Niet bij sluiten vaststellingsovereenkomst � vrijheid partijen om 

eigen afspraken te maken blijft dus 



Transitievergoeding

• Hoogte:

– Eerste 10 jaar: 

• 1/6 bruto maandsalaris per 1/2 gewerkt jaar

• 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar

– Na 10 jaar:

• 1/4 bruto maandsalaris per 1/2 gewerkt jaar

• 1/2 bruto maandsalaris per gewerkt jaar

– Maximum: EUR 75.000,- bruto of ten hoogste één jaarsalaris indien 

dat meer is (norm publieke sector)

– Bruto maandsalaris: basissalaris + vast overeengekomen componenten 

(vak. geld/13e maand/structurele bonus) / B-factor

– Overgangsrecht oudere werknemers



Transitievergoeding

• Diensttijd afgerond op hele dienstjaren?

• Nee, wet spreekt van perioden van 6 maanden

• Geen afronding bij korter of langer dan 6 maanden

• 2 jaar en 11 maanden wordt dus 2,5 jaar (2 jaar en 6 

maanden) 

• Zie rekentool HDK seminar vorig jaar



Transitievergoeding

• In mindering:

– Eerder betaalde transitievergoeding bij beëindiging 

voorgaande arbeidsovereenkomst

– Kosten bevorderen bredere inzet werknemer: 

scholing/herplaatsingskosten � dit zijn niet de kosten die 

directe relatie met functie werknemer hebben dan wel 

duurzame inzet binnen organisatie bevorderen 

– Aftrek alleen met voorafgaande instemming werknemer

– Inzetkosten mogen maximaal 5 jaar voor einde 

arbeidsovereenkomst zijn gemaakt 



Overgangsregeling: 

Tijdelijke contracten vanaf 1 juli 2012 

• Alleen het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 - met 
een onderbreking korter dan zes maanden – tellen mee voor de 
transitievergoeding. 

• Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee in 
geval van een onderbreking van ten hoogste drie maanden. 

• Transitievergoeding hoeft niet direct betaald te worden indien werkgever 
de werknemer de garantie biedt dat hij binnen zes maanden weer aan de 
slag kan. Dit voorkomt dat een werkgever na 1 juli 2015 meteen na afloop 
van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd is.

• Als een werknemer binnen zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijke 
contract een contract voor onbepaalde tijd krijgt, dat ingaat op of na 1 juli 
2015, telt voor de transitievergoeding de periode tussen 1 juli 2012 en 1 
juli 2015 alleen mee als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben 
opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden (i.p.v. 6). In ruil 
daarvoor krijgt de werknemer dan de zekerheid van een vast contract.



Overgangsregeling: 

Geen dubbele betalingen

• Overgangsregeling geldt voor afspraken over 
vergoedingen en voorzieningen die: 
– Voor 1 juli 2015 zijn aangegaan;

– Uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden;

– Waaraan werknemer rechten kan ontlenen.

• Afspraken met vereniging van werknemers, bijv. in cao of 
sociaal plan, waarbij geen rekening is gehouden met 
transitievergoeding gaan vóór op de transitievergoeding: 
– Totdat afspraken worden verlengd of gewijzigd maar uiterlijk 

tot 1 juli 2016;

– Voor ontslagprocedures gestart vóór 1 mei 2016;

– Overgangsregeling ook van toepassing wanneer cao 
nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd.



Overgangsregeling: 

Geen dubbele betalingen

• Voor andere afspraken, bijvoorbeeld in de individuele
arbeidsovereenkomst: keuzemodel

• Werknemer moet kiezen tussen: 

– Transitievergoeding; of

– Recht op vergoeding of voorzieningen uit bedoelde
afspraken:

• Vergoeding is bijvoorbeeld ontslagvergoeding / golden parachute

• Voorzieningen zijn alle afspraken die geen vergoeding zijn: 
outplacement, aanvulling WW, wachtgeldregeling, om- en 
bijscholing

• Geldt zolang werknemer uit afspraken rechten kan
ontlenen. Einddatum 1 juli 2016 niet van toepassing.



Transitievergoeding: tips

• Kosten voor outplacement en scholing kunnen in 
mindering worden gebracht op de transitievergoeding 

• Onderzoek of afwijken bij cao een mogelijkheid is 

• Onderzoek of keuzemodel van toepassing is

• Werk met bepaalde tijdcontracten van maximaal 23 
maanden ter voorkoming van (i) transitievergoeding en 
(ii) onbepaalde tijd contract van rechtswege

• Denk aan de gehele keten < 6 / < 3maanden 
onderbreking

• Wees voorbereid op de wens van nieuwe werknemers 
om golden parachute op te nemen  



Ontslagrecht



• Uitgangspunt bij ontslag is opzegging met instemming
werknemer

• Vaststellingsovereenkomst

• Geregelde ontbinding met LEO

• Zo niet, dan via UWV of kantonrechter: 

– Preventieve toets

– Duaal stelsel

– Gelijke criteria

– Niet bij ontslag tijdens proeftijd, ontslag op staande voet
of statutair bestuurder

Algemeen



Route (7:669 BW)
• UWV:

– A-grond: Bedrijfseconomische ontslagen

– B-grond: Langdurige arbeidsongeschiktheid 

• Kantonrechter: 

– C-grond: Bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van 

ziekte of gebreken van werknemer met voor bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen

– D-grond: Ongeschiktheid van de werknemer anders dan ten gevolge van ziekte of gebrek 

(disfunctioneren)

– E-grond: Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer, zodanig dat in redelijkheid niet 

van werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

– F-grond: Weigeren van werknemer de bedongen arbeid te verrichten wegens ernstig 

gewetensbezwaar mits aannemelijk dat bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan 

worden verricht

– G-grond: Verstoorde arbeidsverhouding zodanig dat in redelijkheid niet van werkgever 

kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

– H-grond: Andere dan hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat in 

redelijkheid niet van werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten 

voortduren (NB: Geen restgrond! Detentie werknemer of ontbreken werk-

/verblijfsvergunning)



Redelijke grond

• Bij ontslag heeft werkgever altijd een redelijke 
grond nodig o.b.v. 7:669 BW a t/m h

• Voor alle gronden geldt dat deze voldragen moeten zijn

• Borrelglaasjesmethodiek vs. cocktail

• Per grond dossieropbouw van essentieel belang

– Functioneren

– Scholingstraject

– Verbetertraject

– Waarschuwingen

– Schriftelijk!



Redelijke grond

• NB: Werkgever zal steeds moeten nagaan of 
herplaatsing van de werknemer binnen een 
redelijke termijn in een andere passende 
functie mogelijk is vóór ontslag over te gaan
– Eventueel met extra scholing
– Geldt niet als het ontslag het gevolg is van 

verwijtbaar handelen of nalaten van de 
werknemer

• Ontslag = uitdaging:
– Voldragen redelijke grond (dossier)
– Herplaatsing
– Scholing



A- en B-grond: UWV procedure (7:671a BW)

• Bedrijfseconomische redenen en 104 + weken arbeidsongeschikt 

• Doel: 4/5 weken afhandelen procedure

• Beloofd was volledig digitale procedure. Gaat (voorlopig) niet 

door. Wel via gestructureerd digitaal aanvraagformulier �

schriftelijke procedure 

• Toestemming UWV 4 weken geldig (i.p.v. 8 nu)

• Toestemming opzegging wegens bedrijfseconomische redenen 

kan alleen wanneer bepaalde tijdcontracten/flexcontracten zijn 

beëindigd of niet worden voortgezet (codificatie Ontslagbesluit)

• Let op, wijziging Ontslagbesluit: per 1 april 2014: AOW’ers 

komen bij toepassing lifo als eerste voor ontslag in aanmerking = 

gelijk aan bepaalde tijdcontracten



UWV procedure afspiegeling

• Bij bedrijfseconomische ontslagen geldt derhalve een 
nieuwe rangorde:

• 1. Flexibele medewerkers: gedetacheerden, 
uitzendkrachten, werknemers die zijn ingeleend van een 
andere bedrijfsvestiging, oproepkrachten/werknemers met 
een nul-urencontract

• 2. Tijdelijke werknemers van wie het contract binnen 26 
weken na datum indiening van de aanvraag eindigt

• 3. AOW-gerechtigde werknemers

• 4. Tijdelijke werknemers van wie het contract na 26 weken 
na datum indiening van de aanvraag eindigt en werknemers 
met een dienstverband voor onbepaalde tijd 



UWV procedure (7:671a BW)

• Alleen bij cao mogelijkheid om behandeling ontslag 

bedrijfseconomische redenen bij ontslagcommissie neer te 

leggen i.p.v. bij UWV (7:671 a lid 2 BW). In dat geval is ook 

afwijking van lifo-beginsel ook mogelijk (bijvoorbeeld selectie 

o.b.v. kwaliteit).

– Talentregeling: max. 10% getalenteerde werknemers buiten 

afspiegeling houden

• Strikte eisen � vgl. onmisbaarheidscriterium

• Geldt niet voor laagste en hoogste leeftijdsgroep

– Afwijking afspiegelingsbeginsel zodat maatwerk kan worden geleverd 

(aanpassen selectiecriteria)  

• NB: kan alleen bij cao en indien de cao voorziet in instelling van onafhankelijke 

ontslagcommissie 



UWV procedure door ontslagcommissie 

(7:671a BW)

• Formele eisen: hoor/wederhoor/red. reactietermijn etc.

• Cao moet met vakbond(en) die 2 jaar + bestaat worden 
overeengekomen: rol vakbond uitgebreid, representativiteit 
neemt af

• Ongebonden werknemer tekent via incorporatiebeding in 
arbeidsovereenkomst voor minder beschermende 
selectieregels (kwaliteit i.p.v. lifo)

• Wat gebeurt er in geval van conflicterende cao’s bij overgang 
van onderneming?

– Niet-gebonden werknemer zonder incorporatiebeding valt onder UWV 
afspiegelingsbeginsel? Wetgever gaat uit van gebondenheid werkgever

– Wel gebonden werknemer valt onder afwijkende ontslagvolgorde



UWV procedure (7:671a BW)

• Opzegtermijnen blijven ongewijzigd (7:672 BW)

• Opzegverboden blijven van kracht m.u.v. OR-lid of 

zwangerschap in geval van bedrijfseconomische 

redenen

• Wordt toestemming UWV geweigerd dan kan 

werkgever alsnog naar Ktr. om ontbinding 

arbeidsovereenkomst te verzoeken  

• NB: Zieke werknemer bij bedrijfseconomisch ontslag? 

Werkgever kan niet opzeggen wegens opzegverbod 

maar ook niet naar Ktr. voor ontbinding! Andere 

grond?



Vernietiging

• Vernietiging van opzegging door werknemer wegens strijd 

met ontslagregels (vb. bij opzegging zonder zijn instemming of 

zonder toestemming UWV)  

• Vernietigt rechter opzegging � opzegging heeft dan niet 

plaatsgevonden en arbeidsovereenkomst is dus al die tijd 

doorgelopen (effect met terugwerkende kracht!) 

• Betekent ook dat over tussenliggende periode (i) loon 

doorbetaald moet worden en (ii) WW terugbetaald moet 

worden (immers er was geen werkloosheid) 



Herstel 

• Bij opzegging na toestemming UWV/CAO commissie kan 

werknemer om herstel dienstbetrekking verzoeken bij 

kantonrechter � 7:682 BW

• Herstel kan wanneer ontslag achteraf onjuist of onredelijk is 

gebleken (bijv. ob.v. verkeerde – financiële – informatie of 

verkeerde selectiecriteria)

• Opdracht rechter aan werkgever om dienstverband aan te bieden 

op dezelfde gronden (incl. behoud anciënniteit) 

• Niet met terugwerkende kracht (groot verschil met vernietiging) 

maar wel mogelijk voorziening tussenliggende periode

• Ktr. kan bepalen dat reeds betaalde transitievergoeding terug moet 

naar werkgever  



Vernietiging & herstel

• Bij beiden als alternatief: werknemer kan 

rechter vragen om billijke vergoeding toe 

te kennen

• Hier geen eis van ernstig verwijtbaar 

handelen zijdens werkgever om 

vergoeding te kunnen toewijzen

• Wat is redelijke vergoeding? 



Procedure

• Vernietiging vragen kan alleen nog via de rechter (bij 
verzoekschrift, dus einde dagvaarding)

• Ook herstel gaat via verzoekschriftprocedure 

• Snellere procedure dan bij dagvaarding: rechter mag getuigen 
en deskundigen horen (vb. bij ontslag op staande voet)

• Juridische actie werknemer binnen 2 maanden na opzegging: 
harde deadline

• Kans op kort geding procedures kleiner i.v.m. snellere 
doorlooptijd verzoekschriftprocedure 

• Connexe vorderingen, zoals geschil over non-
concurrentiebeding of hoogte bonus kunnen ook door 
werknemer bij verzoekschrift worden ingediend (let op: 
vergroting strijdveld mogelijk door werknemer) 



C- t/m H-grond: Ontbindingsprocedure 

kantonrechter (7:671b BW)

• Ontslagen gelegen in de persoon (ziekte < 2 jaar / verstoorde 
arbeidsrelatie / disfunctioneren)

• Ontslag moet op redelijke grond gebaseerd zijn (7:669 BW). Grond 
moet voldragen zijn, dus dossieropbouw

• Ook hier: Eerst nagaan of herplaatsing, al dan niet met behulp van 
scholing, binnen redelijke termijn in passende functie mogelijk is 
(verlengstuk 7:611a BW) 

• Kantonrechter ook bevoegd bij A- en B- grond in geval van (i) 
weigering toestemming UWV en (ii) arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding . Let wel, mogelijk 
vergoeding gelijk aan duur einde dienstverband naast 
transitievergoeding / billijke vergoeding

• Vergewisplicht opzegverbod: toewijzen tenzij ontbindingsverzoek 
verband houdt met opzegverbod 



Ontbindingsprocedure kantonrechter 

(7:671b BW) 

• Werknemersverzoek tot ontbinding zal niet snel worden 

toegewezen

• Alleen transitievergoeding/aanvullende billijke vergoeding bij 

ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever 

• Ontbindingsdatum: datum waarop arbeidsovereenkomst bij 

opzegging zou zijn geëindigd minus tijd van de procedure 

(tenzij ernstig verwijtbaar handelen werkgever)

• Ontbindingsdatum kan iedere dag zijn

• Fictieve opzegtermijn WW wordt waarschijnlijk grotendeels 

gerespecteerd 



Hoger beroep / Cassatie 

• Hoger beroep en cassatie staat open tegen alle beslissingen 

van kantonrechter:

a. Ontbinding / weigering daarvan

b. Toewijzing / weigering verzoek vernietiging arbeidsovereenkomst

c. Toewijzing/ weigering verzoek herstel dienstbetrekking

d. Toewijzing / weigering verzoek vaststelling billijke vergoeding

e. Alles wat verband houdt met einde arbeidsovereenkomst (connexe

vorderingen zoals non-concurrentiebeding)

• Hoger beroep heeft geen schorsende werking: uitvoering 

geven aan oordeel kantonrechter

• Ook hier: Verruiming strijdveld hetgeen mogelijk werkgever 

ertoe aanzet om tot vaststellingsovereenkomst te komen 



Ontslagrecht: tips
• Stel van tevoren duidelijk vast wat de ontslaggrond is, omdat de ontslaggrond 

bepaalt welke instantie bevoegd is. 

• Het UWV krijgt een grotere rol. Dossieropbouw (bewijs) wordt nog meer van 

belang omdat er bij het UWV minder gelegenheid is om de feiten toe te lichten.  

• Onvoldoende investeren in scholing ten behoeve van de werknemer kan leiden tot 

het afwijzen van zijn ontslag. Denk zorgvuldig en tijdig na over invulling van de 

scholingsplicht.

• Wees erop bedacht dat in het nieuwe ontslagrecht wettelijke herplaatsings-

vereisten bij elke ontslaggrond gelden en niet alleen bij bedrijfseconomisch 

ontslag en langdurige ziekte. 

• Aangezien ontslag moeilijker en onzekerder wordt, kan het aangaan van een 

vaststellingsovereenkomst de voorkeur genieten. 

• Afspiegelingsbeginsel check zieke werknemer vs. gewenste reductie.

• Bij onderhandelingen cao neem mogelijke afwijking selectiecriteria mee. Zal wel 

prijskaartje aan hangen.



Varia 1: Statutair bestuurder 

• Opzegging statutair bestuurder mag zonder preventieve toets

• Moet wel sprake zijn van redelijke grond (7:669 BW)

• Staat op gespannen voet met artikel 2:134/244 BW: 

aandeelhouder moet bestuurder te allen tijde kunnen 

ontslaan (en eventuele verwijtbaarheid keert zich uit in geld)

• Bestuurder die disfunctioneert moet tijdig in kennis zijn 

gesteld en zich hebben kunnen verbeteren (7:669 lid 2 sub d 

BW)

• Gebeurt dit niet, dan kan hij billijke vergoeding bij rechter 

vorderen � ernstige verwijtbaarheid werkgever is daarvoor 

geen vereiste



Varia 2: Pensioenontslag I  
• Geen pensioenontslagbeding: Opzegging bij of na bereiken 

pensioengerechtigde leeftijd zonder toestemming UWV (eenzijdig dus!) . 

Geen transitievergoeding noch opzegverboden van toepassing

• Pensioenleeftijd is AOW leeftijd of pensioenrichtleeftijd (op basis 

pensioenplan)

• Ligt pensioenleeftijd plan lager dan AOW leeftijd (2015: 65 + 3 maanden) 

dan mogelijk discriminatoir ontslag

• Komt werknemer na bereiken AOW leeftijd in dienst dan heeft hij wel 

normale ontslagbescherming 

• Wel pensioenontslagbeding? Op basis van dit beding zal het 

dienstverband van rechtswege eindigen bij het bereiken van de AOW- of 

pensioengerechtigde leeftijd. Indien vervolgens wordt doorgewerkt, 

ontstaat een nieuwe arbeidsovereenkomst en kan geen eenzijdige 

opzegging zonder toestemming UWV meer plaatsvinden. Deze werknemer 

geniet dan dus normale ontslagbescherming. 



Varia 2: Pensioenontslag II 

• Een pensioenontslagbeding is dus niet meer nodig in nieuwe 

contracten vanaf 1 juli 2015 om het contract met werknemer 

met AOW leeftijd te kunnen beëindigen

• Let op bij toepassing bestaande pensioenontslagbedingen na 

1 juli 2015: Wanneer de werknemer namelijk doorwerkt na 

het verlopen van het beding / het bereiken van de AOW-

leeftijd, ontstaat nieuwe arbeidsovereenkomst

• Deze nieuwe arbeidsovereenkomst moet met toestemming 

UWV worden opgezegd

• Kortom, werknemer met pensioenontslagbeding niet laten 

doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd 



Wetsvoorstel: Doorwerken na AOW-

gerechtigde leeftijd

18 maart 2015 - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met 

het wetsvoorstel `Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd`

Belangrijkste voorgestelde aanpassingen: 

• Maximaal 13 weken loondoorbetaling bij ziekte i.p.v. 104 weken

• Beperking re-integratieverplichtingen voor werkgever tot 6 weken 

• Ook voor AOW’ers geldt het wettelijk minimumloon

• Mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal 6 tijdelijke 

contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden

• Standaard opzegtermijn van 1 maand

Verwachte inwerkingtreding: 1 januari 2016 
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WW

Wijzigingen per 1 januari 2016 

• Aanpassing opbouw: 1 maand per dienstjaar gedurende de eerste 

10 arbeidsjaren en 1/2 maand per dienstjaar voor de daarop 

volgende arbeidsjaren. 

• Reeds opgebouwde WW-rechten tot 1 januari 2016 worden 

gerespecteerd

• Maximale publiek gefinancierde WW-rechten worden geleidelijk 

ingekort naar 24 maanden. Op cao-niveau kunnen aanvullende 

afspraken worden gemaakt tot 38 WW-maanden

• Vb.: 20 jaar werken is nu 20 maanden WW: straks 15 maanden

• Op deze wijze na 38 jaar (en dus min. 56 jaar) werken max. duur 

bereikt van 24 maanden WW



WW

• Wijziging passende arbeid per 1 juli 2015

• Na 6 maanden – i.p.v. 12 maanden – wordt alle arbeid als passend 

wordt aangemerkt

• Extra prikkel om op korte termijn uit de WW te gaan
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