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Ontslagrecht



Vier wijzen van eindigen van de aok: 

1. Einde van rechtswege
2. Beëindiging met wederzijds goedvinden
3. Opzegging (ontslag)
4. Ontbinding (ontslag)

Het einde van de arbeidsovereenkomst



• 7:667 lid 1 BW: einde door verstrijking van tijd 
→ de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

• Kalendermatig bepaalde datum

• De arbeidsovereenkomst voor ‘betrekkelijk 

bepaalde tijd’ (einde is een objectief criterium)

• 7:674 BW: dood van de werknemer

• Pensioenontslag

Einde van rechtswege



• ‘Vrijwillig vertrek’ werknemer o.b.v. contractvrijheid

• Wilsovereenstemming ex art. 3:33/3:35 BW

• Afspraken vastgelegd in vaststellingsovereenkomst (art. 

7:900 BW)

• Vaak vergoeding voor vrijwillig vertrek overeenkomstig

sociaal plan

• Beëindigingsovereenkomst kan binnen twee weken 

worden ontbonden door werknemer zonder opgave van 

reden (7:670b lid 2 BW) (Bedenktermijn)

Beëindiging met wederzijds goedvinden



Overzicht ontslagstelsel

5

Eenzijdig ontslag

UWV (opzegging)

- Bedrijfseconomisch

- Langer dan 104 wkn

ziek

Kantonrechter 

(ontbinding)

- Verstoorde 

arbeidsrelatie

- Disfunctioneren

- Overige 

gronden

Transitievergoeding + evt billijke vergoeding

cao-commissie
- bedrijfs-

economisch

Opzegging met 

instemming

- Alle gronden



Opzeggen arbeidsovereenkomst

• Uitgangspunt: opzeggen met instemming werknemer

- Artikel 7:671 jo. 7:669 BW

- Redelijke grond voor opzegging

- Herplaatsing (eventueel na scholing) in passende functie 

niet mogelijk of ligt niet in de rede

- Opzeggingsgronden limitatief opgesomd

• Indien de werknemer niet instemt, dan toestemming UWV 

of ontbinding kantonrechter noodzakelijk (7:671a of 

7:671b BW)



Opzeggen arbeidsovereenkomst

• Geen instemming vereist indien (7:671 BW):

• Toestemming UWV

• Proeftijd

• Ontslag op staande voet

• Huishoudelijk personeel

• Bestuurder NV/BV 

• AOW’er



Ontslaggronden in de wet

Limitatief opgesomd:

a. Bedrijfseconomische reden (UWV)

b. Langer dan 104 weken ziek (UWV)

c. Frequent ziekteverzuim (Ktr)

d. Disfunctioneren (Ktr)

e. Verwijtbaar handelen (Ktr)

f. Gewetensbezwaren (Ktr)

g. Verstoorde arbeidsrelatie (Ktr)

h. Restcategorie, bijv. wn in detentie (Ktr)



Opzegging – sanctie op schending toetsing
• Opzeggen niet zonder instemming, tenzij (671)

Handelen in strijd met 7:671 BW? 

Vernietiging van de opzegging of billijke vergoeding (681)

Arbeidsovereenkomst blijft in stand Arbeidsovereenkomst

Loonvordering (7:628 jo. 7:625 jo. 6:119) is geëindigd

Vervaltermijn: 2 maanden (686a)



Opzegging – de opzegtermijn 

• Artikel 7:672 BW:

• Opzegging tegen einde van de maand, tenzij… (art. 7:672 lid 1 BW)

• Lengte opzegtermijn werkgever afhankelijk van duur dienstverband (art. 7:672 

lid 2 BW)

• Lengte opzegtermijn werknemer: 1 maand (art. 7:672 lid 4 BW)



Opzegging – sanctie op schending opzegtermijn 

Art. 7:672 lid 10 BW: 

• Als werkgever de opzegtermijn niet (juist) in acht neemt, wordt hij 

schadeplichtig. Er is sprake van een onregelmatige opzegging.

• Gevolg: de werknemer heeft recht op een gefixeerde vergoeding. De 

arbeidsovereenkomst is (en blijft) beëindigd. 



Vergoedingen

A) Transitievergoeding: 1/3 maandsalaris per gewerkt 

dienstjaar (wet stelt geen bestemmingseis)

en

B) Billijke vergoeding (bij ernstige verwijtbaarheid)



Gezichtspunten billijke vergoeding

Hoogte

1. (…) bij het vaststellen van de billijke vergoeding op grond 

van deze bepaling mede kan worden gelet op hetgeen de 

werknemer aan loon zou hebben genoten als de 

opzegging zou zijn vernietigd. Het zal van de 

omstandigheden van het geval afhangen welke verdere 

duur van de arbeidsovereenkomst daarbij in aanmerking 

moet worden genomen. Daarbij is mede van belang of de 

werkgever de arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige 

wijze zou hebben kunnen beëindigen, en op welke termijn 

dit dan had mogen gebeuren en vermoedelijk zou zijn 

gebeurd. Toerekening op basis van verwijtbaarheid.



Gezichtspunten billijke vergoeding

Hoogte

2. Bij de vaststelling van de billijke vergoeding kan ook 

ermee rekening worden gehouden of de werknemer 

inmiddels ander werk heeft gevonden, en met de inkomsten 

die hij daaruit dan geniet (vgl. Kamerstukken II 2013/14, 

33818, 7, p. 90), en met de (andere) inkomsten die hij in 

redelijkheid in de toekomst kan verwerven. Bij de vergelijking 

tussen de situatie zonder de vernietigbare opzegging en de 

situatie waarin de werknemer zich thans bevindt, dient 

bovendien de eventueel aan de werknemer toekomende 

transitievergoeding te worden betrokken.



Gezichtspunten billijke vergoeding

Hoogte

3. Voor zover elementen van de vaststelling van de billijke 

vergoeding zien op de vergoeding van schade van de 

werknemer, lenen de wettelijke regels van artikel 6:95 e.v.



Gezichtspunten billijke vergoeding

Hoogte

3. Uit de tekst van en de parlementaire toelichting op de 

WWZ blijkt niet dat de wetgever aan de billijke vergoeding 

een specifiek punitief karakter heeft willen toekennen. 

Daarom behoort bij het vaststellen van de billijke 

vergoeding daarmee geen rekening te worden gehouden.



Gezichtspunten billijke vergoeding

Hoogte

1. Gemis loon over duur dienstverband rechtmatig einde

/Toerekening (verwijtbaarheid)

2. Inkomsten wn. 

3. Schade

4. Punitief?



Ambtenarenrecht vs civielrecht

1. Rechtspositionele regelingen/bovenwettelijke uitkeringen

2. CRvB-formule bij restgrond (gemaximeerd ; drempel 51%)

Vs.

1. Transitievergoeding

2. Billijke vergoeding (Open; drempel ernstig verwijtbaar 

handelen)



Hoger beroep en cassatie

UWV: 

- Bedrijfseconomische reden

- Langer dan 104 weken aog

Hof

Hoge Raad

Kantonrechter:

- Verstoorde arbeidsrelatie

- Disfunctioneren

Hof

Kantonrechter

Bij afwijzing UWV


