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Beste relatie, 

M
et genoegen bieden wij u ons nieuwe 
magazine ‘Werken met de Wwz’ aan. 
Met de Wet werk en zekerheid, inge-
voerd per 1 juli 2015, hebben wij inmid-

dels ruime ervaring opgedaan in de praktijk. 

Niet alle regels werken zoals de wetgever bij de 
invoering voor ogen had. Onvrijwillig ontslag van 
werknemers met een vast dienstverband blijkt niet 
makkelijker te zijn geworden, maar juist moeilijker.. 
Het UWV en kantonrechters wijzen ontslagver-
zoeken vaker af. Ook heeft de Wwz niet geleid tot 
terugdringen van flexibele arbeidsrelaties, integen-
deel. Voor werkgevers en werknemers is dus de 
vraag of de arbeidsmarkt gediend is met de Wwz. 
Die vraag wordt in dit magazine niet beantwoord. 
De Wwz  is een realiteit, waar werkgevers en werk-
nemers mee moeten werken. 

In dit magazine leest u de hoofdlijnen van het hui-
dige arbeidsrecht in een beknopte vorm. 
Het magazine leidt u door het doolhof van alle 
regels over tijdelijke contracten, vaste arbeids-
relaties en ontslag. Met onze praktische tips en 
voorbeelden kan in dienst treden, in dienst blijven 
en uit dienst gaan op de gewenste wijze worden 
gerealiseerd.

Maar schroom  niet om ons te mailen of bellen, als 
uw vraag met dit magazine nog niet wordt beant-
woord. Een service-advies geven wij u graag.

Els Unger
Unger Van Els Advocaten
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1 Arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd 
Aanzegplicht 
Uiterlijk één maand vóór de einddatum van de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de 
werkgever bij de werknemer aangeven (aanzeggen) 
of de overeenkomst wordt voortgezet of niet. Bij 
voortzetting van de arbeidsovereenkomst dient de 
werkgever bij de aanzegging ook de voorwaarden 
van de voortzetting mede te delen. 

De aanzegplicht geldt voor arbeidsovereenkomsten 
van zes maanden of langer. De aanzegplicht is niet 
van toepassing op arbeidsovereenkomsten korter 
dan zes maanden of op uitzendovereenkomsten. 

Niet-tijdig aanzeggen of niet nakomen van de aan-
zegplicht heeft tot gevolg dat de werkgever aan de 
werknemer – maximaal – een maand vergoeding 
(één maandsalaris) moet betalen.

Proeftijd 
De proeftijd is de periode waarin de werkgever en de 
werknemer wederzijds onderzoeken of de arbeids-
relatie aan hun verwachtingen voldoet. Het is niet 
toegestaan om in arbeidsovereenkomsten van zes 
maanden of korter een proeftijd af te spreken. Een 

proeftijd in een opvolgende arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd is niet rechtsgeldig, tenzij de 
werkzaamheden in de tweede overeenkomst voor 
bepaalde tijd wezenlijk verschillen van het eerdere 
contract.

Concurrentiebeding
De hoofdregel is dat het niet toegestaan is om in 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een 
concurrentiebeding af te spreken, tenzij het concur-
rentiebeding de zwaarwichtige bedrijfs- of dienst-
belangen in de arbeidsovereenkomst motiveert. 
De zwaarwegende bedrijfseconomische belangen 
dienen specifiek benoemd te worden. Hier ligt een 
zware schriftelijke motiveringsplicht voor de werk-
gever.

Geen arbeid, wel loon
De werkgever is verplicht loon door te betalen als 
de werknemer geen arbeid heeft verricht door een 
oorzaak die naar alle redelijkheid voor rekening en 
risico van de werkgever komt. De bewijslast rust bij 
de werkgever om aan te tonen dat het – geheel of 
gedeeltelijk – niet verrichten van arbeid redelijker-
wijs voor rekening en risico van de werknemer komt. 

Aandachtspunten

Tijdelijke arbeidsovereenkomst van zeven maanden 
met één maand proeftijd is toegestaan._
In de praktijk worden opvolgende arbeidsovereenkomsten 
aangeboden van 7 maanden  + 8 maanden + 8 maanden. 
Zo ontstaat er niet ongewild een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd

_

Indien een concurrentiebeding toch van belang is bij een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: besteedt ruime 
aandacht aan de motivering van het concurrentiebeding 
en leg dit schriftelijk vast. 

_
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2 Omslagpunt arbeids-
overeenkomst bepaalde tijd 
naar vast dienstverband
Uitgangspunt van de wet is dat een arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd  automatisch (‘van 
rechtswege”) eindigt wanneer de afgesproken 
periode is verstreken. 

In de praktijk sluiten dezelfde werkgever en dezelf-
de werknemer, al dan niet met tussenpozen, meer-

dere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af. 
De wet bepaalt wanneer bij meerdere arbeidsover-
eenkomsten voor bepaalde tijd een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Daarbij 
gelden twee hoofdregels.

9

De tweede hoofdregel is dat bij de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.  Drie arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd kunnen binnen een periode van maximaal twee jaar tot stand komen zonder dat 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij de vierde arbeidsovereenkomst 
ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De eerste hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
ontstaat na 24 maanden.9

In twee voorbeelden uitgetekend (In de tabel staat m voor maanden):

Maand 24 onbepaalde tijd

arbeidsovereenkomst 12m
12m

7 5

Periode geen 
arbeidsovereenkomst 
(uit dienst)

5m

arbeidsovereenkomst 1 2 3 4 onbepaalde tijd

arbeidsovereenkomst 3m 4m 1m 1m

Periode geen arbeidsovereenkomst 
(uit dienst)

4m 4m 5m
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Het is mogelijk om af te wijken van het maximum 
aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd en de termijn van 24 maanden. Afwijking is 
in de volgende gevallen mogelijk:

Uitzendkrachten
Bij cao of daarmee gelijk te stellen regeling kan 
de grens van 24 maanden verlengd worden tot 
maximaal 48 maanden. Ook kan met betrekking 
tot het aantal arbeidsovereenkomsten tot ten 
hoogste zes arbeidsovereenkomsten voor be-
paalde tijd afgeweken worden. 

Bepaalde functies
Ten aanzien van bepaalde functies of func-
tiegroepen en werknemers die een opleiding 
volgen kan - uitsluitend bij cao of daarmee gelijk 
te stellen regeling - de flexwet buiten toepassing 
worden gelaten. Dit komt o.a. voor in het onder-
wijs en bij seizoensarbeid.

Bestuurders
In het geval de arbeidsovereenkomst een be-
stuurder van een rechtspersoon betreft kan van 
de 24 maanden termijn afgeweken worden.

Duur van het contract 
Wanneer de eerste arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd wordt aangegaan voor 24 maan-
den of langer kan deze eenmalig met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden 
verlengd. Deze 
verlenging mag maximaal 3 maanden zijn.

Uitzondering minderjarige werknemers
Bovenomschreven hoofdregels gelden niet voor 
werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemid-
deld maximaal 12 uren per week werken. 

Opvolgend werkgeverschap
De Wwz is ook van toepassing bij opvolgend 
werkgeverschap. Van opvolgend werkgever-
schap is sprake wanneer een werknemer op 
basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaal-
de tijd bij – formeel – verschillende werkgevers 
dezelfde werkzaamheden verricht en dezelfde 
verantwoordelijkheden heeft.
Dus bij opvolging blijft de keten van arbeidsover-
eenkomsten doortellen.

Twee voorbeelden van 
opvolgend werkgeverschap

Een werknemer werkt via 
een uitzendbureau bij een 
inlener. Na enige tijd wordt 
de werknemer in dienst 
genomen door de inlener. 
De arbeidsovereenkomst 
bij het uitzendbureau telt 
mee in de reeks van het 
maximaal aantal tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten. 

1
In geval van faillissement is de curator 
bevoegd om het arbeidscontract met 
een werknemer op te zeggen. Wanneer 
de onderneming een doorstart maakt, 
kan de doorstartende werkgever de 
werknemer opnieuw een contract 
aanbieden. De doorstartende 
werkgever is dan de opvolgende 
werkgever die rekening moet houden 
met de gewerkte periode van de 
werknemer bij de failliete werkgever.

2

Afwijkingen van de hoofdregels
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3 Ontslagrecht

B
ij het ontstaan van de arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd wordt voor 
de berekening daarvan de tussenpoos 
tussen twee contracten tot maximaal zes 

maanden meegeteld. Na 24 maanden (twee jaar) 
ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaal-
de tijd..

D
e wet regelt voor welke ontslaggrond de 
UWV-procedure dan wel de ontbindings-
procedure bij de kantonrechter gevolgd 
moet worden. 

De keuze of bij ontslag de UWV-procedure of 
de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is 
vervallen.
Bij het ontstaan van de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd wordt de tussenpoos tussen twee 
contracten van drie maanden verlengd naar zes 
maanden. De periode van 36 maanden (drie jaar) 
wordt teruggebracht naar 24 maanden (twee jaar). 
Daarnaast is het niet meer mogelijk om onbeperkt 
af te wijken van het aantal contracten. 

D
e transitievergoeding is afhankelijk van 
de duur van de arbeidsovereenkomst en 
de hoogte van het loon. De werkgever 
kan bepaalde kosten verrekenen met de 

transitievergoeding. 

 Hier leest u per onderwerp een korte weergave van de regels

De arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd

“Dossier-opbouw is 
belangrijker dan ooit!”“Strak regime.” 

Ontslagrecht

Transitievergoeding Vaststellings-
overeenkomst

“Wettelijk minimum”
“Afspraken goed vastleg-
gen, geen losse eindjes.”
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4 Beëindiging arbeidsovereen-
komst door opzegging of ontbinding

W
anneer de werknemer niet instemt 
met de opzegging, kan de werkgever 
toestemming vragen aan het UWV 
of de kantonrechter verzoeken de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden. Welke ontslag-
procedure gevolgd moet worden, is afh ankelijk van 
de grond voor het ontslag. Daarnaast stelt de wet 
een aantal voorwaarden aan de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst wanneer het initiatief van de 
werkgever komt. 

De gronden voor ontslag worden onder a tot en met 
h in de wet aangeduid als “redelijke grond”. Hierna 
wordt per grond een beschrijving gegeven. 

Bezuinigingen en reorganisaties 
(a-grond)
De wet spreekt van bedrijfseconomische omstan-
digheden. Onder bedrijfseconomische omstandig-
heden wordt het anders inrichten van de organisatie 
verstaan. Hiervoor kunnen twee redenen zijn: de be-
drijfseconomische en/of de bedrijfsorganisatorische. 
Bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandig-
heden moeten de veranderingen binnen een periode 
van 26 weken (in de toekomst) plaatsvinden. De 
werkgever moet aantonen dat de maatregelen nood-
zakelijk zijn en dat deze maatregelen het ontslag van 
de werknemer tot gevolg hebben. 

Bij een voorgenomen ontslag dient de werkgever na 
te gaan of de werknemer binnen een redelijke termijn 
herplaatst kan worden in een passende functie, al 
dan niet na het volgen van scholing. 

Langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt 
(b-grond)
Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake 
wanneer de werknemer wegens ziekte of een gebrek 
na het verstrijken van de termijn van 104 weken (de 

Voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opzeg-
ging of ontbinding vereist. Uiteraard zullen werkgever en werknemer eerst overleg 
met elkaar hebben en proberen door middel van een vaststellingsovereenkomst te 
komen tot een beëindigingsregeling. Zie  hoofdstuk 7 (pagina 14) van deze uitgave.

duur van de loondoorbetalingsverplichting) niet meer 
in staat is om zijn werk te verrichten. Na de termijn 
van 104 weken mag de werkgever toestemming 
vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst 
met de werknemer op te zeggen. De werkgever moet 
aantonen dat de werknemer niet in staat zal zijn, ook 
niet in aangepaste om zijn werkzaamheden binnen 
26 weken (gerekend vanaf de datum van aanvraag 
van de ontslagvergunning) te verrichten. 

Frequent ziekteverzuim (c-grond)
Van frequent ziekteverzuim wordt gesproken wanneer 
een werknemer zich regelmatig ziek meldt en dit voor 
de bedrijfsvoering van de werkgever onaanvaardbare 
gevolgen heeft. In deze situatie moet de werkgever 
aantonen dat hij de arbeidsomstandigheden (werktij-
den en werkplek) van de werknemer heeft aangepast. 
Mochten de aanpassingen het frequent ziekteverzuim 
niet teruggedrongen hebben, dan kan de werkgever 
de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereen-
komst te ontbinden. De werkgever dient het ont-
bindingsverzoek te onderbouwen met een second 
opinion – deskundigenoordeel – van het UWV.

Disfunctioneren (d-grond)
In de wet wordt gesproken over ongeschiktheid voor 
de bedongen arbeid.
In geval van ongeschiktheid voor de bedongen ar-
beid, oftewel disfunctioneren, beschikt de werknemer 
niet meer over de juiste kwalifi caties om het werk te 
verrichten. Het disfunctioneren mag niet het gevolg 
zijn van ziekte of gebrek van de werknemer. Daar-
naast mag het disfunctioneren niet het gevolg zijn 
van onvoldoende zorg (geen scholing aangeboden 
en geen aanpassingen van de arbeidsomstandighe-
den) van de werkgever. 
Uit de rechtspraak blijkt dat ontslag door de rech-
ter wordt geaccepteerd indien de werkgever een 
deugdelijk dossier over het disfunctioneren van de 
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werknemer kan overleggen en ook een verbetertra-
ject heeft gevolgd.

Misdragingen werknemer (e-grond)
De wet spreekt van verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werknemer. Verwijtbaar handelen of nalaten 
van een werknemer is een zodanig ernstige gedra-
ging van de werknemer dat van de werkgever niet 
verwacht kan worden dat de arbeidsovereenkomst 
wordt voortgezet. Van een zodanige gedraging is, 
bijvoorbeeld, sprake wanneer de werknemer bij ziek-
teverzuim zijn verplichtingen niet nakomt.

Weigeren arbeid te verrichten wegens 
gewetensbezwaren (f-grond)
Van een dergelijke situatie is sprake als de werknemer 
wegens ernstige gewetensbezwaren – bijvoorbeeld 
wegens religieuze redenen of maatschappelijke op-
vattingen – zijn werkzaamheden niet wil verrichten. 

Verstoorde arbeidsrelatie (g-grond)
Van een verstoorde arbeidsverhouding wordt 
gesproken wanneer de relatie tussen werkgever en 
werknemer zodanig verstoord is, dat van de werkge-
ver niet verwacht kan worden dat de arbeidsovereen-
komst wordt voortgezet. Bij het ontbindingsverzoek 
dient de werkgever aan te tonen dat hij al het moge-
lijke heeft geprobeerd om de relatie met zijn werkne-
mer te verbeteren, bijvoorbeeld met mediation. 

Overige omstandigheden (h-grond)
Andere omstandigheden die zodanig van aard zijn, 
dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden 
verwacht om de arbeidsovereenkomst voort te zet-
ten. Een voorbeeld van een dergelijke omstandigheid 
is detentie van de werknemer.

AANVULLENDE EISEN
Bij enkele ontslaggronden worden bij de ontslagpro-
cedures aanvullende eisen gesteld. De eisen zijn: 

Bedrijfseconomische omstandigheden 
(a-grond)
Bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstan-
digheden geldt een vaste ontslagvolgorde waarbij 
het afspiegelingsbeginsel het uitgangspunt is. Met 
dit beginsel moeten eerst fl exibele arbeidskrachten 
afvloeien. Daarna wordt bepaald in welke rangorde 
vaste werknemers binnen een bepaalde categorie 
uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging ont-
slagen moeten worden. Met uitwisselbare functies 
worden functies bedoeld die naar inhoud, vereiste 
kennis, vaardigheden en vereiste competenties ver-

gelijkbaar zijn en qua niveau en beloning ook verge-
lijkbaar zijn. Deze factoren worden in onderlinge sa-
menhang beoordeeld. De verschillende uitwisselbare 
functies worden verdeeld in vijf leeftijdsgroepen. De 
leeftijdsgroepen zijn: van 15 tot 25 jaar; van 25 tot 35 
jaar; van 35 tot 45 jaar; van 45 tot 55 jaar; en van 55 
jaar tot de AOW- gerechtigde leeftijd. 

De hoofdregel is dat per leeftijdsgroep eerst de 
werknemers met het kortste dienstverband worden 
voorgedragen voor ontslag. Bij de categorie 55+ 
worden werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd 
hebben bereikt, eerst voorgedragen voor ontslag. De 
Ontslagregeling maakt enkele uitzonderingen op het 
afspiegelingsbeginsel mogelijk en sluit ontslag van 
langdurig zieke werknemers uit. Ook via de cao zijn 
afwijkingen mogelijk. 

Niet nakomen re-integratieverplichtingen 
door werknemer
In de situatie waarin een werknemer zijn re-integra-
tieverplichtingen niet nakomt, dient de werkgever:
•  de werknemer schriftelijk aangemaand te hebben 

tot nakoming van zijn verplichtingen;
•  of de loondoorbetaling stop te zetten. Indien de 

werknemer geen gevolg geeft aan de aanmaning 
of het stopzetten van de loondoorbetaling, kan de 
werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeids-
overeenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werknemer.

Bijzondere vormen van opzegging
Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen door op-
zegging door de werkgever in de volgende situaties.

Opzegging tijdens de proeftijd
Wanneer de arbeidsovereenkomst tijdens de proef-
tijd wordt opgezegd door de werkgever, dient de 
werkgever aan de werknemer (op zijn verzoek) de 
reden schriftelijk te kennen geven. 

Opzegging wegens dringende reden
Opzegging wegens dringende reden is ontslag op 
staande voet. De partij (bijvoorbeeld de werknemer) 
die door schuld of opzet aan de wederpartij (bij-
voorbeeld de werkgever) een dringende reden heeft 
gegeven om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk 
op te zeggen, moet een vergoeding betalen aan de 
wederpartij. De situaties waarin het betalen van een 
vergoeding dient plaats te vinden is afh ankelijk van 
de vraag of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
of onbepaalde tijd is en of de arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd tussentijds opzegbaar is. 
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UWV-procedure
De wet schrijft voor in welke twee situaties de 
werkgever toestemming moet vragen aan het UWV 
om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
rechtsgeldig op te zeggen. Dit is het geval bij ont-
slag wegens bedrijfseconomische omstandigheden 
(a-grond) en bij langdurige arbeidsongeschiktheid 
(b-grond), zie hoofdstuk 4. Nadat het UWV toestem-
ming heeft verleend, kan de werkgever de arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig 
opzeggen. Bij de opzegging dient de werkgever de 
reden voor opzegging te vermelden en de wettelijke 
opzegtermijn in acht te nemen. De proceduretijd 
bij het UWV mag in mindering gebracht worden op 
de wettelijke opzegtermijn. Als minimum dient een 
termijn van één maand over te blijven.

De UWV-procedure is de bestuursrechtelijke ont-
slagroute in het ontslagrecht. Het is echter niet mo-
gelijk om bestuursrechtelijk bezwaar of beroep in te 
stellen tegen het besluit van het UWV. Wel staat de 
civielrechtelijke route (de ontbindingsprocedure) voor 
de werkgever open als het UWV toestemming heeft 
geweigerd. De werknemer die vindt dat ten onrechte 
wel toestemming is verleend door het UWV, kan de 
kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereen-
komst te herstellen of een vergoeding toe te kennen.

Procedure kantonrechter
Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereen-
komst door de kantonrechter kan worden gevraagd 
als het verzoek onder een van de drie categorieën 
valt:
1.  ontslag wegens de gronden c tot en met h (zie 

hoofdstuk 4); 
2.  als toestemming op grond van bedrijfsecono-

mische omstandigheden of langdurige arbeids-
ongeschiktheid is afgewezen door het UWV; 

3.  in het geval van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd die tussentijds niet kan worden 
opgezegd. 

De procedurele ontslagroute is afhankelijk van de ontslaggrond.

Hierna volgt op het bovenstaande een korte toe-
lichting.

1 Ontslaggronden voor ontbinding
Tot de eerste categorie situaties waarbij een werk-
gever een ontbindingsverzoek kan voorleggen aan 
de kantonrechter, behoren de ontslaggronden c tot 
en met h. Deze aan de persoon van de werknemer 
gekoppelde ontslaggronden zijn beschreven in 
hoofdstuk 4.

2 Herbeoordeling beslissing van UWV
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan ook 
verzocht worden na weigering van een ontslagver-
gunning door het UWV. De rechter dient dezelf-
de regels toe te passen als het UWV. De rechter 
beoordeelt de ontslagaanvraag geheel opnieuw en 
kan zich niet beperken tot de vraag of het UWV tot 
een juist oordeel is gekomen. Het verzoek tot ont-
binding dient binnen 2 maanden na de dag waarop 
de toestemming voor een ontslagvergunning is 
geweigerd verzocht te worden.

3 Ontbinding arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst kan niet tussentijds 
worden opgezegd, wanneer een dergelijke bepa-
ling niet in de arbeidsovereenkomst is opgeno-
men. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst 
wel worden beëindigd  via de kantonrechter. De 
kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst 
mits er een redelijke grond voor ontslag bestaat 
(ontslaggronden in hoofdstuk 4). De kantonrechter 
stelt het tijdstip van beëindiging vast.

In de tabel hiernaast wordt schematisch weergege-
ven voor welke ontslaggronden de UWV-procedu-
re dan wel de ontbindingsprocedure moet worden 
gevolgd. 

5  Ontslagprocedures
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Schema ontslaggronden en procedures

a Bedrijfseconomische omstandigheden
b Langdurige arbeidsongeschiktheid

c Frequent ziekteverzuim
d Ongeschiktheid voor de bedongen arbeid
e Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
f Weigeren arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren
g Verstoorde arbeidsverhouding;
h Andere omstandigheden

Hoger beroep of cassatie
Volgens de Wwz is het mogelijk om in hoger beroep (Gerechtshof) of in cassatie (Hoge Raad) te gaan tegen 
een uitspraak van de kantonrechter. Het instellen van hoger beroep of cassatie schorst de tenuitvoerleg-
ging van de beschikking van de kantonrechter niet.

Hieronder worden de beroepsmogelijkheden onder de Wwz schematisch weergegeven. 

Beroepsmogelijkheden onder de Wwz

5

{

{

{

{

{

UWV- procedure

Ontbindingsprocedure bij 
de kantonrechter 5

Ontslag wegens a- of b- grond:

Beschikking UWV

Ontbindingsverzoek bij de kantonrechter

Hoger beroep bij het Gerechtshof

Cassatie bij de Hoge Raad
 

Ontslaggronden c- tot en met h:

Beschikking kantonrechter

Hoger beroep bij het Gerechtshof

Cassatie bij de Hoge Raad

Als het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging, kan de werknemer eventueel ook procederen 
met de mogelijkheden van hoger beroep en cassatie.
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6 De transitievergoeding

Recht op transitievergoeding 
Het recht op transitievergoeding ontstaat wanneer 
de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer 
heeft geduurd. Daarnaast dient de arbeidsovereen-
komst op initiatief van de werkgever opgezegd te 
zijn, ontbonden te zijn of niet aansluitend voortge-
zet te zijn. 

Indien de werknemer op eigen initiatief de arbeids-
overeenkomst beëindigt, kan ook recht op transi-

tievergoeding bestaan. Daarvoor is het noodzake-
lijk dat de werkgever ernstig verwijtbaar of nalatig 
heeft gehandeld.

Het recht op de transitievergoeding is niet afhan-
kelijk van de ontslagprocedure, zowel na toestem-
ming van het UWV als na ontbinding door de kan-
tonrechter is de transitievergoeding verschuldigd. 

De wet bepaalt wanneer het recht op een transitievergoeding bestaat, welke 
uitzonderingen gelden en hoe de transitievergoeding wordt berekend. De werkgever 
heeft het recht om bepaalde kosten te verrekenen met de transitievergoeding.

Het recht op de transitievergoeding

Transitievergoeding

Ontslag wegens a- of b- grond

UWV- procedure

Ontslag wegens in persoon 
gelegen reden (gronden c t/m h)

Ontbindingsprocedure bij de 
kantonrechter

ä

ä

5

ä

ä
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De hoogte van de transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding is als volgt 
opgebouwd: 
• per gewerkt jaar een derde deel (1/3) van het 

loon voor de eerste 10 jaren van het dienstver-
band verschuldigd;

• bij meer dan 10 dienstjaren per gewerkt jaar de 
helft van een maandloon;

• De transitievergoeding is – in de wet vastge-
legd – maximaal een bedrag van € 75.000. Of 
een jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000.

Uitzonderingen- algemeen
De wet schrijft een aantal uitzonderingen voor op 
de verplichting tot het betalen van de transitiever-
goeding. De uitzonderingen hebben betrekking op 
de werknemer of op de werkgever. Een werknemer 
heeft geen recht op transitievergoeding wanneer 
de werknemer jonger is dan 18 jaar, de AOW- of 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of ern-
stig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld. 

Een werkgever is geen transitievergoeding ver-
schuldigd wanneer de werkgever failliet gaat of in 
surseance van betaling verkeert. Of wanneer de 
wettelijke schuldsanering op de werkgever van 
toepassing is. Indien de werkgever in financiële 
problemen verkeert op het moment dat de tran-
sitievergoeding moet worden betaald, dan mag 
een betalingsregeling van maximaal zes maanden 
afgesproken worden. 

Tijdelijke regelingen 
De tijdelijke uitzonderingen hebben invloed op de 
berekening van de hoogte van de transitievergoe-
ding. Deze uitzonderingen hebben betrekking op 
twee groepen:
1. Werknemers die de leeftijd van 50 jaar of ouder 

hebben bereikt. Zij hebben recht op een hogere 
transitievergoeding; en

2. Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) 
die in een slechte financiële situatie verkeren. 
Zij hoeven minder transitievergoeding te beta-
len.

Deze uitzonderingen gelden tot 1 januari 2020. 

Verrekenen met transitievergoeding
De werkgever mag een aantal – door de wet 
bepaalde – kosten verrekenen met de transitiever-
goeding. De kosten die verrekend mogen worden 
zijn kosten in verband met transitie naar een nieu-
we baan en inzetbaarheid. 

Transitiekosten zijn kosten die gemaakt zijn in 
verband met de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst of het niet voortzetten daarvan, zodat de 
werknemer niet of niet langdurig werkloos is na het 
ontslag. De kosten dienen wel gemaakt te zijn ter 
voorkoming van werkloosheid of het bekorten van 
de periode van werkloosheid. De inzetbaarheids-
kosten zijn kosten die gemaakt zijn in verband met 
een bredere inzetbaarheid binnen het bedrijf van 
de werkgever.
 

Aandachtspunten
Bepalingen over verrekening van 
de kosten kunnen in de cao zijn 
opgenomen.

Schriftelijke instemming van de 
werknemer of afspraken met de 
ondernemingsraad of vakbonden is 
vereist voor de verrekening van tran-
sitiekosten en inzetbaarheidskosten.

Van essentieel belang om de kosten 
van opleidingen / cursussen bij te 
houden.

_

_

_
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7 Beëindiging met weder-
zijds goedvinden (vast-
stellingsovereenkomst)

Beëindiging met wederzijds goedvinden
In het kader van beëindiging met wederzijds goed-
vinden, gelden twee belangrijke eisen.

1. Vormvereiste beëindigingsovereenkomst: schriftelijk
De  wet schrijft als belangrijkste voorwaarde voor, 
dat de overeenkomst – waarmee de beëindiging 
met wederzijds goedvinden wordt afgesproken – 
alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. 
In een dergelijke situatie zijn de werkgever en de 
werknemer niet gebonden aan de wettelijke opzeg-
termijnen, de UWV- procedure, de ontbindingspro-
cedure bij de kantonrechter of de transitievergoeding. 

2. Bedenktijd voor de werknemer
De werknemer heeft een bedenktijd waarbinnen hij 
terug kan komen op de overeenkomst. Dit houdt in 
dat de werknemer het recht heeft om binnen veer-
tien dagen, zonder opgaaf van reden, de beëindi-
gingsovereenkomst te herroepen. Dit moet via een 
schriftelijke verklaring (brief). 

De werkgever dient een bepaling over de bedenktijd 
van veertien dagen op te nemen in de beëindigings-
overeenkomst. Als de werkgever nalaat deze bepa-
ling op te nemen in de beëindigingsovereenkomst, 
bedraagt de termijn van herroeping drie weken.

Een werknemer kan slechts een keer per half jaar 
gebruik maken van zijn bevoegdheid tot herroeping. 

Inhoud vaststellingsovereenkomst 
In de praktijk vindt ontslag in de meeste gevallen 
plaats door middel van een vaststellingsovereen-
komst. Zo’n beëindigingsovereenkomst bevat in elk 
geval de einddatum van de arbeidsovereenkomst 
en de reden van het ontslag, bijvoorbeeld een reor-
ganisatie, vervallen van werkzaamheden of verschil 
van inzicht over uitvoering van de werkzaamheden. 

Ook moet in de vaststellingsovereenkomst staan 
dat de werknemer geen verwijt treft van het ont-
slag. Dat is nodig om aanspraak te kunnen maken 
op een WW-uitkering.

Verder kunnen in een vaststellingsovereenkomst 
afspraken worden gemaakt over onderwerpen als:
- Vrijstelling van werkzaamheden;
- De opzegtermijn;
-  Opname en/of uitbetaling van resterende va-

kantiedagen;
-  Aanspraak (of niet) op salaris, vakantietoeslag, 

kostenvergoedingen en andere emolumenten 
tot de einddatum;

-  Een door de werkgever te betalen beëindigings-
vergoeding (transitievergoeding of een andere 
vergoeding);

-  Een budget voor loopbaanbegeleiding of oplei-
ding;

-  Een budget voor juridische bijstand van de 
werknemer;

-  Beëindiging van deelname aan een pensioenre-
geling en/of verzekeringen;

-  Inleveren of overname van eigendommen van 
de werkgever (bijvoorbeeld telefoon, laptop);

-  Inleveren of overname van een leaseauto;
- Een geheimhoudingsverplichting;
-  Opheffen, wijzigen of voortduren van een con-

currentiebeding;
-  Verlenen van finale kwijting.
Deze lijst is niet uitputtend. Werkgever en werkne-
mer zijn vrij om in een vaststellingsovereenkomst 
afspraken te maken over alle onderwerpen die zij 
willen regelen.

Let op: in een vaststellingsovereenkomst mag 
een werknemer ook afzien van bepaalde rechten, 
bijvoorbeeld van een transitievergoeding of van 
uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen.
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“Oplossingsgericht, 
            gedegen en snel!”



“Voor recht dat werkt!”

www.ungervanels.nl

Onze contactgegevens zijn: 

Adres:
De Boelelaan 7                            
1083 HJ Amsterdam                           

Telefoon: 085 7822801
Fax: 085 7822802
E-mail: info@ungervanels.nl

Over ons
Unger Van Els Advocaten is een nichekantoor 
opgericht door Els Unger en Bruno van Els. Zij 
hebben voordien jarenlange ervaring opgedaan 
als partners bij een middelgroot advocatenkan-
toor in Amsterdam. Het team van Unger Van Els 
Advocaten biedt brede juridische dienstverlening 
op de terreinen arbeidsrecht, medezeggenschap 
en bestuursrecht. Wij zijn thuis in de branches van 
onze cliënten. Vanuit onze expertise zijn wij in 
staat snel, direct en maatwerk te bieden voor uw 
juridische belangen.

Voor wie?
Unger Van Els Advocaten verleent juridische dien-
sten aan bedrijven, instellingen, ondernemingsra-
den, en (ondernemende) particulieren. 

Seminars & workshops
voor relaties en 'incompany' 
trainingen
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