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• Na deze cursus kunnen eventuele vragen over Ontslag, voor zover het géén lopende 
ontslagprocedure bij één van de vijf uitvoeringslocaties AJD betreft, per e-mail worden 
gericht aan: jan.meijer@uwv.nl

• Voor andere vragen, waaronder vragen over de Compensatieregeling Transitievergoeding na 
twee jaar ziekte en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging, kunt 
u bellen met de Werkgevers-telefoon: 088 - 898 92 95

Mededelingen achteraf

mailto:jan.meijer@uwv.nl


Actualiteiten algemeen
• Aantal ontslagaanvragen op de A- en B-grond
• Duur en uitkomst ontslagprocedure bij UWV
• Procedures bij de rechter op de A- en de B-grond
• Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt
• Maatregelen UWV n.a.v. affaire 

kinderopvangtoeslag
• Tekort aan verzekeringsartsen
• Compensatieregeling transitievergoeding <-> 

Uitspraak CRvB d.d. 1 juni 2022
• Oekraïners
• Sancties tegen Rusland en Belarus

Toepasselijke wet- en regelgeving Ontslag
• Uitvoeringsregels ontslagprocedure
• Ontwikkelingen rondom uitvoeringsregels BE 

ontslag
• Toetsing aan andere regelgeving en afspraken?
• Toetsing aan de cao

Programma Update UWV-ontslagprocedure

Ontslag om bedrijfseconomische redenen (A-grond)
• Inhoud toets bedrijfseconomische redenen
• Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling

Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing 
(A- en B-grond)



Aantal ontslagen op de A- en B-grond 



• Duur ontslagprocedure bij UWV, gerekend vanaf moment ontvangst complete aanvraag
• Bij bedrijfseconomisch ontslag binnen 4 (1 Ronde) tot 7 weken (>1 Ronde) 
• Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid binnen 4 (1 Ronde) tot 8 weken (>1 Ronde) 
• Beslissing in 1 Ronde (2021): bedrijfseconomisch ontslag 62,1% en langdurige arbeidsongeschiktheid 94,9%
• Uitkomst 2020 bij bedrijfseconomisch ontslag: toestemming 79% weigering 21% (2021: idem)
• Uitkomst 2020 bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid: toestemming 96% weigering 4% (2021: 95%/5%)

Duur en uitkomst UWV-procedure



Enkele cijfers: procedures bij de rechter (2)

Procedures bij de rechter ná beslissing UWV (blijkens gepubliceerde rechtspraak) periode 1-7-2015 t/m 31-10-2022
• Van de verleende toestemmingen voor ontslag op de A- en de B-grond (resp. 22.614 en 14.983), zijn respectievelijk 108 (0,48%) en 12 (0,08%) 

werknemers naar de rechter gegaan
• Van de geweigerde toestemmingen voor ontslag op de A- en de B-grond (4.517 en 764), zijn respectievelijk 102 (2,26%) en 5 (0,65%) 

werkgevers naar de rechter gegaan



Onderdeel Arbeidsmarkt en inkomen:

“ We verkleinen de verschillen tussen vast en flex. Teveel mensen in Nederland zijn 
afhankelijk van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor onzekerheid. In lijn met het SER MLT-advies 
worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd. Om de interne 
flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt in overleg met sociale partners 
een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en 
betaalbaarheid.”

“Bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. Om de 
loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar -in lijn 
met het SER-advies- in principe op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel 
mogelijk wordt beperkt.”

Maatregelen rondom Flex

Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt



Maatregelen UWV n.a.v. kinderopvangtoeslagaffaire
- No wrong door
- Menselijke maat, maatwerk
- Inventarisatie hardheden in sociale verzekeringswetgeving
- Uitvoeringsinstellingen zoals UWV worden eerder en intensiever betrokken bij 

totstandkoming regelgeving om problemen in uitvoering te voorkomen

Gevolgen voor ontslagprocedure UWV
• Intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). 
• Pilot AJD Rotterdam

Maatregelen UWV n.a.v. kinderopvangtoeslagaffaire 



Tekort aan verzekeringsartsen

• Anders inrichten divisie SMZ
• Kijken waar efficiencywinst behaald kan worden
• Gevolgen ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid: door grote vertraging in WIA keuringen 

(tot 8 maanden) regelmatig geen WIA-beschikking bij ontslagaanvraag. Hoe daar mee om te 
gaan volgt later.

Tekort aan verzekeringsartsen



Compensatieregeling transitievergoeding (CRTV) 
• Zowel de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid als 

die bij bedrijfsbeëindiging lopen zonder problemen
• Nieuw: uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 1 juni 2022 (ECLI:NL:CRVB:2022:1180) 

ook gevallen waarin tweejaarstermijn is verstreken vóór 1-7-2015 maar 
arbeidsovereenkomst ná die datum is beëindigd komen in aanmerking. Lopende aanvragen 
en bezwaar/beroep worden conform afgehandeld. Over geweigerde aanvragen en/of 
aanvragen die niet gedaan zijn omdat EWT vóór 1-7-2015 lag, vindt nog overleg plaats.

• Wellicht ook gevolgen voor CRTV bedrijfsbeëindiging omdat ook daar geen 
overgangsperiode is geregeld

Compensatieregeling transitievergoeding



Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie

• Geen werkvergunning nodig: vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 
maart 2022. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Zij 
hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.

• Meldingsplicht bij UWV
– Met meldingsformulier
– Werknemer heeft arbeidsovereenkomst
– Dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Bijvoorbeeld recht op een veilige 

werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. Is er een cao? Dan geldt deze ook 
voor werknemer uit Oekraïne.

– Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of werkgever zich 
aan de arbeidswetten houdt

• Oekraïners komen ook in aanmerking voor bemiddeling en voorzieningen.

• Zie voor alle informatie: werk.nl

Oekraïners

https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/asiel-en-immigratie/gemeenschappelijk-asielbeleid/tijdelijke-beschermingsrichtlijn


Sancties tegen Rusland en aan Russische bedrijven gelieerde bedrijven

• vooralsnog mag UWV geen werkvergunningen afgeven aan deze categorie bedrijven
• mogelijk uitbreiding naar andere activiteiten van UWV

Sancties tegen Rusland en Belarus



Formulieren ontslag

• UWV stelt formulieren ter beschikking:
– Aanvraagformulier langdurige arbeidsongeschiktheid
– Aanvraagformulier bedrijfseconomische redenen: laatstelijk gewijzigd per augustus 2022!

• Deel A: alle werkgeversgegevens + aantal werknemers
• Deel B: per werknemer alle ‘persoonsgebonden’ informatie, zoals functie, opzegverbod e.d.
• Deel C:-onderbouwing bedrijfseconomische redenen 

– Verweerformulier voor werknemer
– Formulier melding collectief ontslag (WMCO)

• Gebruik aanvraagformulier en formulier WMCO is verplicht, verweerformulier niet maar gebruik ervan 
heeft uiteraard wel de voorkeur van UWV

– Te vinden op uwv.nl bij ‘formulieren’
– Upload via UWV werkgeversportaal



Toepasselijke wet- en regelgeving Ontslag

• Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 10
• Wet melding collectief ontslag

• Ontslagregeling
Stcrt. 11-05-2015, nr 12685, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 december 2019 (Stcrt 17-12-2019, nr 68450)

• Regeling UWV ontslagprocedure
Stcrt. 11-05-2015, nr 12688, gewijzigd bij besluit van 7 december 2015 (Stcrt 17-12-2015, nr 45451)

• Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28-07-2020, Stcrt. 20-08-2020, nr 43548

• Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20-08-2019, Stcrt. 24-09-2019, nr 52017

• Uitvoeringsregels ontslagprocedure 
besluit van 28-07-2020, Stcrt. 20-08-2020, nr 43545

• De actuele Uitvoeringsregels zijn gepubliceerd op www.uwv.nl

http://www.uwv.nl/


Uitvoeringsregels rondom de procedure

• Uitvoeringsregels Ontslagprocedure (procedurele aspecten)
– Absolute competentie

• Nederlands recht
• Ontslagredenen
• CAO-ontslagcommissie
• Geen toestemming van UWV vereist
• Tussentijdse opzegging

– Relatieve competentie
• Bedrijfseconomische redenen
• Langdurige arbeidsongeschiktheid

– Herhaalde aanvraag
– Voorlopige aanvraag: 2 wk uitstel voor aanvullen aanvraag i.v.m. onderhandelingen met mogelijkheid van 

nader uitstel max 2 wk mits gemotiveerd; daarna 2 wk uitstel vanwege bedenktermijn
– Onvolledige aanvraag: 8 dagen voor aanvullen aanvraag met mogelijkheid van uitstel met enkele dagen in 

geval van bijzondere omstandigheden
– Vertrouwelijke gegevens: hoor en wederhoor prevaleert 
– Etc.



Voorlopige aanvraag
Afgelopen jaar zijn een aantal klachten door werknemers bij UWV ingediend omdat zij door 
de voorlopige aanvraag zijn benadeeld:
– Ziek geworden tijdens uitstelperiode voorlopige aanvraag (geen opzegbescherming 

tijdens ziekte meer)
– Geen onderhandelingen geweest over VSO

Stellingen
1. De mogelijkheid tot een voorlopige aanvraag (deel A) dient te blijven.
2. Twee weken uitstel voor onderhandelingen is vaak te kort. De mogelijkheid voor extra 

uitstel bij een voorlopige aanvraag moet daarom worden versoepeld.
3. UWV moet de werknemer per ommegaande informeren als een voorlopige aanvraag is 

ingediend en dat uitstel voor onderhandelingen is verleend.

Voorlopige aanvraag



Ontwikkelingen Uitvoeringsregels BE redenen

Aanvulling van hoofdstuk 7 Uitvoeringsregels BE redenen (Wet melding collectief ontslag)
• Aanleiding: discussies met wg-ers over de toepassing van de WMCO. Vlgs deze wg-ers stelt UWV zich 

ten onrechte op het standpunt dat wg een melding moet doen of had moeten doen. Huidige 
Uitvoeringsregels zijn hierover niet voldoende duidelijk

• Welke beëindigingen van een aovk op initiatief van de wg om een of meer bedrijfseconomisch redenen 
zijn beëindigingen in de zin van de WMCO?

• HvJ EU legt begrip ‘ontslag’ (beëindiging aovk) in het belang van de ontslagbescherming van de wn
ruim uit (HvJ EU 11-11-2015, C-422/14, Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL)

– Opzegging onder voorbehoud (wn krijgt keuze tussen instemming met wijziging arbeidsvoorwaarden of ontslag) geldt als een 
‘gelijkgesteld ontslag’ dat meetelt voor WMCO (HvJ EU 21-09-2017, C-149/16, Socha)

– Deeltijdontslag
– Over (her)plaatsing
– Vervallen arbeidsplaats en beëindiging aovk
– Voorlopige aanvraag

• Berekening tijdvak van drie maanden 
• Moment verplichting tot het doen van een melding collectief ontslag
• Wie beoordeelt of wg een melding moet doen?



Andere regelgeving en afspraken

• WOR
– Ja, zie paragraaf 1.5 van de Uitvoeringsregels ontslag BE
– OR, PVT of PV moeten zijn geraadpleegd, anders is de aanvraag te vroeg gedaan

• CAO / Sociaal plan
– Ja, dat was al opgenomen in paragraaf 3.4.6 van de Uitvoeringsregels ontslag BE voor afspraken 

over bijv. uitbreiding herplaatsingstermijn
– Nieuw: Sinds Wnra ook veel afspraken in cao publieke sector over uitbreiding ontslagbescherming 

voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (35 - 80 %) en 35-minners bijv. :
• extra inspanningsverplichting tot herplaatsen (ook buiten de onderneming), 
• uitbreiding opzegverbod van 2 naar 3 jaar, tenzij zwaarwegende dienstbelangen
• algeheel ontslagverbod

– Aanpassing aanvraagformulier LAO (binnenkort ook formulier BE)

• Individuele afspraken, bijv. over anciënniteit?

Toepasselijke wet- en regelgeving



Toetsing aan de cao?
• UWV toetst aan de wettelijke vereisten en de Uitvoeringsregels BE, LAO en ontslagprocedure 
• Afspraken tussen werkgever, werknemer(s) en/of hun organisaties in een cao, sociaal plan of andere 

regeling binden alleen partijen. UWV houdt daarmee rekening onder de volgende condities.
• UWV neemt afspraken in een cao, sociaal plan of andere regeling, die de werknemer meer 

ontslagbescherming bieden bij het beoordelen van de ontslagaanvraag, wel in beschouwing.
• UWV onderzoekt proactief of de werkgever gebonden is aan een dergelijke afspraak (via vragen in 

aanvraagformulier).
• De geldigheid van de afspraak moet eenvoudig en snel kunnen worden vastgesteld als deze wordt 

betwist. Pas als de cao, het sociaal plan of de regeling van toepassing is, komt UWV toe aan een 
beoordeling van de inhoud daarvan. De toepasselijkheid van de cao, het sociaal plan of de regeling is 
dus een voorliggende voorwaarde. Als dit niet via bijvoorbeeld een extra ronde van hoor en wederhoor 
kan worden vastgesteld, dan blijft de afspraak in de cao, het sociaal plan of de regeling buiten 
beschouwing.

• De inhoud van de afspraak moet duidelijk en concreet zijn. Kan dit niet via bijvoorbeeld een extra ronde 
van hoor en wederhoor worden opgehelderd, dan blijft de afspraak buiten beschouwing.

• UWV motiveert in de beschikking op welke wijze de bovengenoemde punten zijn gewogen en tot welk 
oordeel dit heeft geleid.

Toepasselijke wet- en regelgeving



Toetsing aan de cao

Cao’s met afspraken die meer bescherming bieden dan de wet zijn onder meer: 
• Cao rijk
• Cao provincies
• Cao gemeenten
• Cao primair onderwijs, PO
• Cao voortgezet onderwijs, VO
• Cao sociaal werk
• Cao jeugdzorg
• Cao kinderopvang
• Cao verpleeg- & verzorgingshuizen & thuiszorg, VVT
• Cao taxivervoer, Opov-regeling
• Cao schoonmaakbranche

Toepasselijke wet- en regelgeving



Ontslag wegensw bedrijfseconomische redenen 

Toets bedrijfseconomische redenen:
• Arbeidsplaatsen moeten structureel komen te vervallen (zie volgende slide!)
• Maatregelen moeten ten dienste staan van een doelmatige bedrijfsvoering
• Inhoud marginale toetsing bedrijfseconomische redenen: werkgever moet verantwoording afleggen 

over soort en omvang maatregelen-> 
• Zie Kantonrechter Den Haag 15-02-2016  (ECLI:NL:RBDHA:2016:1467) versus RvB UWV 15-11-2015 inzake Panteia BV ; 

bekrachtigd door Hof Den Haag 22-11-2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:3880)
• Zie ook Kantonrechter Den Haag 25-02-2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:1662) versus RvB UWV 30-09-2020 inzake TUI 

Nederland NV
• Op welke niveau moeten de bedrijfseconomische redenen worden beoordeeld? -> Hoge Raad 13 juli 

2018 (ANWB), ECLI:NL:HR:2018:1212) 
• Beoordeling bedrijfseconomische redenen bij ontslagaanvragen die het gevolg zijn van een democratisch 

genomen besluit (i.v.m. de per 1-1-2020 in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra))



Ontslagvolgorde: afspiegeling (art 11 Ontslagregeling)

• Het afspiegelingsbeginsel is van toepassing indien en voor zover binnen een categorie van 
uitwisselbare functies het aantal arbeidsplaatsen wordt ingekrompen

• Uitgangspunt is dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de 
inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft

• Hoe werkt het? Werkgever dient:
–per categorie uitwisselbare functies van de onderneming/bedrijfsvestiging 
–wordt op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies
–per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen



Ontslagvolgorde: afspiegeling (1)

De vijf bouwstenen voor een correcte afspiegeling:
• 1. Entiteit waarover gespiegeld wordt: onderneming, bedrijfsvestiging dan wel 

de gemeente waar arbeidsplaatsen vervallen. art. 14 OR
Hof A’dam 14-03-2017 Educatieve Boekhandel Lisette BV ((ECLI:NL:GHAMS:2017:842): ten onrechte
is aangenomen dat sprake was van een zelfstandige bedrijfsvestiging

• 2. Uitwisselbare functies art. 13 OR
– De werknemer werkt al enige tijd in een andere functie -> zie Hoge Raad 14-07-2017 Stichting TanteLouise

(ECLI:NL:HR:2017:1349), bekrachtiging arrest Hof Den Bosch 08-09-2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:4046) 
– Vervallen oude functie en creëren nieuwe functie -> zie Kantonrechter Utrecht 11-07-2017 Bibliotheek Utrecht

(ECLI:NL:RBMNE:2017:3614) en Hoge Raad 15-02-2019 KLM (ECLI:NL:HR:2019:229), gedeeltelijke 
vernietiging arrest Hof Amsterdam 05-12-2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:5024)

Vraag bij twijfel over de entiteiten of de uitwisselbare functies: leg contact met en/of vraag een 
voorlichtingsgesprek aan bij de locatie AJD waar naar verwachting de meeste ontslagaanvragen zullen 
worden ingediend!



Ontslagvolgorde: afspiegeling (2)

• 3. Duur dienstverband (art. 15 OR): voor de berekening van de duur van het dienstverband van een 
werknemer bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel tellen mee:

– arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten  hoogste 6 maanden 
(ten hoogste 3 maanden bij arbeidsovereenkomsten, aangegaan vóór 1 juli 2015, art. 15 lid 1 resp. lid 4 Ontslagregeling);

– arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers die, ongeacht of inzicht bestond in de hoedanigheid en geschiktheid van 
de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht worden elkaars opvolgers te zijn (opvolgende 
werkgevers, art. 15 lid 2 Ontslagregeling);

– arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers van een groep, voor zover van werknemers wordt verwacht dat zij 
binnen de groep regelmatig van functie veranderen (employability-beleid). De regelgever acht het dan redelijk om eerdere 
dienstverbanden binnen de groep mee te tellen bij berekening duur dienstverband, ook als er geen sprake is van elkaar ten 
aanzien van de verrichte arbeid opvolgende werkgevers (art. 15 lid 3 Ontslagregeling).

Overweeg als grote werkgever om te werken met een ’paspoort’!
• Overgangsrecht WNRA

– Artikel 14 lid 1 Ambtenarenwet 2017: met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren wordt de aanstelling die voor dat tijdstip is verleend aan een ambtenaar van rechtswege omgezet in 
een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

– Artikel 14 lid 3 Ambtenarenwet 2017: met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren worden aanstellingen verleend voorafgaand aan de aanstelling, bedoeld in het eerste lid, als 
arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht beschouwd.



Ontslagvolgorde: afspiegeling (3)

• 4. Peildatum voor afspiegeling: in beginsel datum indiening ontslagaanvraag. De werkgever kan 
echter voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel uitgaan van een eerdere objectief vast te 
stellen peildatum dan de datum indiening ontslagaanvraag, indien daar een redelijke grond voor is èn
deze datum niet gelegen is vóór de datum waarop de werknemers zijn bericht over het vervallen van 
arbeidsplaatsen (art. 12 OR).

• 5. Rangorderegels bij beëindiging arbeidsrelaties (art. 7:671a, lid 5, BW en art. 17 OR) Uitgangspunt
is dat aan vaste werknemers een grotere rechtsbescherming toekomt dan aan flexibele medewerkers. 
De aard van het dienstverband/ arbeidsrelatie is daarmee een belangrijke factor bij de ontslagvolgorde.



Rangorde bij beëindigen arbeidsrelaties (1)

• Systematiek: eerst afscheid van groep 1, dan van groep 2, etc. (par. 2.4 Uitvoeringsregels ontslag om 
bedrijfseconomische redenen)

• Bij een bedrijfseconomisch ontslag dient de werkgever -per categorie van uitwisselbare functies waarbinnen het 
aantal arbeidsplaatsen wordt ingekrompen- in de navolgende volgorde van medewerkers afscheid te nemen:

– Groep 1 Externe medewerkers: gedetacheerden en uitzendkrachten, zzp-ers en ingeleende werknemers van een andere 
bedrijfsvestiging.

– Groep 2 Werknemers (inclusief payrollwerknemers) die op het moment waarop UWV op de ontslagaanvraag beslist de 
AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

– Groep 3 Werknemers (inclusief payrollwerknemers) met een arbeidsovereenkomst waarin de omvang van de arbeid niet is 
vastgelegd (oproepkrachten met een nul-urencontract).

– Groep 4 Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (inclusief payrollwerknemers) van wie het contract 
binnen ten hoogste 26 weken eindigt na de datum waarop op de ontslagaanvraag wordt beslist.

– Groep 5 Werknemers (inclusief payrollwerknemers) met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers 
met een aovk voor bepaalde tijd (inclusief payrollwerknemers) waarvoor de looptijd van het contract meer dan 26 weken 
bedraagt, te rekenen vanaf de datum waarop op de ontslagaanvraag wordt beslist.



Rangorde bij beëindigen arbeidsrelaties (2)

• Pas als de krimp niet volledig uit groep 1 t/m 4 kan worden gehaald, is afspiegeling aan de orde
• Afspiegeling: neem voor de berekening alle werknemers uit groep 2 t/m 5
• Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen bevatten veel handige informatie:

– Stappenplan
– Rekenvoorbeelden



Herplaatsing



Herplaatsing (1)

• Start herplaatsingsinspanningen voor de boventallige dan wel langdurig arbeidsongeschikte 
werknemer

• De redelijke termijn: termijn waarbinnen herplaatsing moet kunnen plaatsvinden. Gaat lopen vanaf 
datum beslissing UWV. Redelijke termijn heeft een harde einddatum: zie Kantonrechter Utrecht 18-03-
2016 Voetbal International (JAR 2016, 105). Het betrof hier vacatures die ‘gepubliceerd waren in de 
redelijke termijn máár ontstaan buiten de redelijke termijn’ .Uitleg wg dat ‘de functie in de redelijke termijn 
daadwerkelijk vacant moet zijn’ achtte de rechter ‘niet onredelijk’. Deze lijn moet UWV ook volgen, aldus 
SZW.

• Houd bij het bepalen van de herplaatsingsmogelijkheden ook rekening met de gemiddelde duur van de 
ontslagprocedure bij UWV



Herplaatsing (2)

• Rechters kiezen m.b.t. de herplaatstingsmogelijkheden na een toestemming van UWV voor een ‘ex tunc’ 
beoordeling: heeft de wg een juiste inschatting gemaakte van de herplaatsingsmogelijkheden op het 
moment van indienen van de ontslagaanvraag bij UWV? Zie o.a. Kantonrechter Utrecht 18-03-2016 
Voetbal International (JAR 2016, 105) en Hof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2016 (ECLI:NL:GHARL:2016: 
3301)

• Kantonrechter Den Haag 25-02-2021 TUI Nederland NV (ECLI:NL:RBDHA:2021:1662): volgt weigering 
UWV niet en ontbindt de aovk. Het besluit tot verval van de functie is genomen in okt 2019, dus vóór de 
Coronacrisis. Dit neemt echter niet weg dat de tijd is voortgeschreden en dat ook de huidige 
omstandigheden (‘ex nunc’ beoordeling) meewegen bij beantwoording vraag of herplaatsing mogelijk is 
en/of in de rede ligt. 

• Hof Arnhem-Leeuwarden 14-12-2016 PostNL Pakketten Benelux BV (ECLI:NL:GHARL:2016:10148): 
werknemer wordt -ná ontbinding van de aovk door ktr- binnen de redelijke herplaatsingstermijn 
aangenomen op een vacature voor een tijdelijke functie bij PostNL Pakketten-> stelplicht werkgever dat 
vacature ten tijde van de beschikking van de ktr niet voorzienbaar was, aldus Hof. 



Herplaatsing (3)

• Rol werkgever: actieve rol wg maar herplaatsing is wel gezamenlijke verantwoordelijkheid wg/wn
• Rol werknemer: het enkel stellen dat er functies beschikbaar zijn is onvoldoende-> ook onderbouwen waarom deze 

passend zijn (zie o.a Kantonrechter Den Haag 25-02-2021 TUI Nederland NV (ECLI:NL:RBDHA:2021:1662) en Hof 
A’dam 09-07-2019 Sligro (ECLI:NL:GHAMS:2019:2402)

• Herplaatsingsgesprek: inventariseer mogelijke passende functies en (voor zover arbeidsongeschikt) arbeidsmogelijk-
heden (inzetbaarheidsprofiel). Afspraken over reisafstand/reistijd woon-werk. Wn bereid om bij andere vestiging te 
werken of in dienst te treden bij een ander onderdeel v/d groep?

• Reikwijdte herplaatsing: 
– Betrek hierbij arbeidsplaatsen waarvoor een vacature bestaat/binnen de redelijke termijn gaat ontstaan
– Betrek hierbij ook arbeidsplaatsen van zogeheten ‘plaatsmakers’ (voor zover passend en geen wzh van tijdelijke 

aard)
– Groep in de zin van 2: 24b BW
– Scholing

• Norm: maak aannemelijk dat herplaatsing ‘niet mogelijk is of niet in de rede ligt’. Betreft géén resultaatsverplichting, 
maar het gaat om hetgeen onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid v/d wg kan worden gevergd! Zie ook 
Shell-arrest Hoge Raad d.d.18-01-2019, ECLI:NL:HR:2019:64.



Herplaatsing, de redelijke termijn (1)

• Artikel 10 Ontslagregeling: redelijke termijn voor herplaatsing:
– Deze is gelijk aan de voor de wn in acht te nemen wettelijke opzegtermijn (7:672, lid 2, BW), zónder aftrek van de proceduretijd, 

dan wel 26 weken ingeval het een wn met een arbeidshandicap betreft (art. 10 lid 1 en 2 Ontslagregeling) en 1 maand als het een 
AOW-gerechtigde wn betreft.

– Als wn met een arbeidshandicap wordt aangemerkt (art. 10 lid 3 Ontslagregeling) de werknemer:
- die vóór 29-12-05 als Rea-werknemer was aangemerkt, voor zolang aanspraak bestaat op voorzieningen op grond van die wet;
- met een uitkering krachtens de WIA, WAO, WAZ of Wajong;
- met een voorziening tot behoud, herstel of ter bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid;
- die bij ziekte recht heeft op ziekengeld als bedoeld in art. 29b Ziektewet.

– De redelijke termijn gaat lopen vanaf datum beslissing!(art. 10 lid 4 Ontslagregeling)



Herplaatsing, de redelijke termijn (2)

• Aantal jaren in dienst herplaatsingstermijn
• Tot 5 jaren 1 maand
• 5 tot 10 jaren 2 maanden
• 10 tot 15 jaren 3 maanden
• 15 jaren en langer 4 maanden

• Werknemer met een arbeidshandicap altijd 26 weken
• AOW-gerechtigde werknemer altijd 1 maand!



Herplaatsing, reikwijdte (1) 

• Artikel 9 Ontslagregeling en de hierbij behorende uitvoeringsregels
– Art. 9 lid 1, onderdeel a: bij de herplaatsing moet de werkgever arbeidsplaatsen betrekken waarvoor 

een vacature bestaat of binnen de voor de werknemer geldende redelijke termijn zal ontstaan.
– Art. 9 lid 1, onderdeel b: bij de herplaatsing moet de werkgever ook arbeidsplaatsen betrekken van:

- werknemers werkzaam op basis van een aovk voor bepaalde tijd die binnen de redelijke termijn eindigt;
- uitzendkrachten of ander ingeleend personeel (exclusief payrollwerknemers!!);
- oproepkrachten met een aovk waarin de omvang van de arbeid /arbeidsduur niet is vastgelegd;
- AOW-gerechtigden;
- werknemers of personen die anders dan op basis van een aovk werkzaam zijn, tenzij het een echte zelfstandige betreft, 

ingeschreven bij KvK, en het voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is dat de werkzaamheden anders dan op basis 
van een aovk worden verricht

voor zover op die arbeidsplaatsen géén werkzaamheden van tijdelijke aard worden verricht. 



Herplaatsing, reikwijdte (2)

– Art. 9 lid 2 Ontslagregeling: bij herplaatsing worden ook eventuele andere vestigingen, 
respectievelijk ondernemingen die deel uitmaken van een groep (concern) in de zin van art 24b, 
Boek 2 BW, betrokken. 

• Artikel 1 lid 3, Boek 2 BW bepaalt echter dat de regels van Titel 1 van Boek 2 (de artt. 1 t/m 25) alléén gelden voor 
privaatrechtelijke rechtspersonen en niet voor publiekrechtelijke rechtspersonen. Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen 
derhalve geen onderdeel uitmaken van een groep in de zin van art 2:24b BW, in het verlengde waarvan artikel 9 lid 2 
Ontslagregeling bij publiekrechtelijke rechtspersonen dan ook niet van toepassing is!

– Art. 9 lid 3 Ontslagregeling: ‘passende functie’-> een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring 
en capaciteiten van een wn, of waarvoor hij binnen een redelijke termijn met behulp van scholing 
geschikt zal kunnen zijn.

– Scholing (nieuw artikel 7:611a BW): wg stelt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden 
verlangd, de wn in staat scholing te volgen die ………noodzakelijk is voor het voortzetten van de aovk
indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is zijn functie te 
vervullen. Redelijkheidsoordeel ivm duur en kosten van de opleiding in relatie tot financiële positie van 
de onderneming van wg.

– Daarnaast is de scholing gekoppeld aan het eventueel bestaan van een mogelijkheid tot herplaatsing. 
Dat betekent dat een wg niet verplicht kan worden om een werknemer te scholen als er geen zicht is 
op herplaatsing in een passende functie.



UWV versus Kantonrechter

Utrecht, 7 december 2022
Jan Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht 
Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD)



UWV versus KTR: Bedrijfseconomische redenen

• UWV 30-09-2020 TUI Nederland NV: weigering op het punt van de bedrijfseconomische redenen->
In algemene zin kunnen we ons voorstellen dat vermindering van het aantal rapportagelijnen kan bijdragen aan een 
efficiëntere werkwijze, maar voor UWV is niet aannemelijk geworden dat het vervallen van de functie van wn
noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Wg heeft namelijk nagelaten om haar stellingen op dit punt te 
concretiseren en te onderbouwen, hoewel wij daar nadrukkelijk om gevraagd hebben en wn hier ook verweer op heeft 
gevoerd. Zo ontbreekt een toelichting op en onderbouwing van de ondervonden inefficiëntie/problemen en een 
toelichting waarom en hoe de gekozen oplossing bijdraagt aan de efficiëntie en de doelmatigheid in de 
bedrijfsvoering. 
Niet duidelijk is geworden hoe de Directeur Finance TUI NL de Accounting werkzaamheden van wn erbij gaat doen nu 
het alleszins aannemelijk is dat deze vóór de uitbreiding van zijn functie al een volledige dagtaak had.



UWV versus KTR: Bedrijfseconomische redenen (vervolg)

• Kantonrechter Den Haag 25-02-2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:1662): ontbindt de aovk
TUI heeft voldoende onderbouwd dat a.g.v. het gewijzigde aansturingsmodel en de herschikking van de D&I taken de 
functie van wn is komen te vervallen dan wel op andere plaatsen in de organisatie op een andere wijze zijn belegd. 
Indien juist zou zijn dat het organisatiemodel met twee rapportagelijnen ook prima zou functioneren, dan neemt dit 
niet weg dat TUI als ondernemer (binnen bepaalde grenzen) de beleidsvrijheid heeft om haar organisatie op een 
andere wijze in te richten. TUI heeft in deze procedure voldoende toegelicht dat en waarom zij heeft gekozen voor 
een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de verantwoordelijkheid voor alle Finance-functies is gecentraliseerd, zodat 
niet langer wordt gerapporteerd via zowel Finance als Accounting, maar langs één rapportagelijn, en wel direct aan de 
Director Finance TUI NL. Door het doorvoeren deze integratie en bundeling van verantwoordelijkheden is de functie 
van wn als zodanig komen te vervallen. 
Ten aanzien van de D&I werkzaamheden heeft TUI onweersproken aangevoerd dat het initiëren en maken van beleid 
op dat terrein voortaan binnen de TUI Group is belegd, zodat deze werkzaamheden zijn weggevallen. 
Tot slot heeft TUI ten aanzien van de functie van [werknemer] aangevoerd dat tijdens zijn afwezigheid vanwege het 
ondergaan van een herniaoperatie is gebleken dat het werk zonder zijn leiding ook naar tevredenheid is voortgezet. 
Dit heeft (mede) tot de conclusie van TUI geleid dat zij deze managementlaag kan wegsnijden. Een dergelijke keuze 
valt binnen de door de rechter te respecteren beleidsvrijheid van een ondernemer bij het voeren van zijn bedrijf.



UWV versus KTR: afspiegeling

• UWV 30-06-2021 Van Oord Personeels BV: weigering op het punt van de gehanteerde 
ontslagvolgorde (afspiegeling)-> Partijen verschillen van mening over de vraag welke functie(s) bij de 
afspiegeling betrokken moeten worden. Wij zijn van mening dat wg niet aannemelijk heeft gemaakt dat er twee 
verschillende Chief Officer-functies zijn. In de door wg overgelegde functiebeschrijving staat geen onderscheid naar 
Chief Officers met en Chief Officers zonder DP-certificaat: niet in functienaam en niet in functie-inhoud.
Naast de functiebeschrijving kunnen ook andere omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling of een functie 
zich onderscheidt van een andere. Ook in de omstandigheden hebben wij echter in deze ontslagprocedure geen 
aanwijzingen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat er in het algemeen in de praktijk twee verschillende Chief 
Officer-functies worden onderscheiden. Als eerste noemen wij de omstandigheid dat er geen verschil is in de functie-
inschaling. Verder zien wij in de communicatie met de OR en in de stukken van de melding collectief ontslag
het onderscheid tussen Chief Officer en Chief Officer DP-gecertificeerd niet terug. Ook leiden wij uit een door wn
overgelegde verklaring van een vakbondsbestuurder van FNV Waterbouw/Nautilus af dat tijdens de besprekingen met 
de bij de reorganisatie betrokken vakbonden dit onderscheid niet gemaakt is. Verder is gesteld, gebleken noch 
aannemelijk dat de arbeidsovereenkomsten van de Chief Officers die DP-gecertificeerd zijn qua functienaam, -inhoud 
en inschaling afwijken van de arbeidsovereenkomsten van de Chief Officers zonder DP-certificaat. En evenmin is 
aannemelijk geworden dat werkgever bij de werving en selectie van Chief Officers in het verleden een onderscheid 
heeft gemaakt naar al dan niet DP-gecertificeerd zijn. 



UWV versus KTR: afspiegeling (vervolg)

• Kantonrechter Rotterdam 30-11-2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:12467): ontbindt de aovk
T.a.v. het afspiegelingsbeginsel spitst het geschil tussen partijen zich toe op de vraag of de functie van Chief Officer
uitwisselbaar is met de functie van ‘Chief Officer volledig DP-gecertificeerd’. Tussen partijen is niet in geschil dat 9 van de 
65 schepen van wg zijn uitgerust met een DP-systeem en dat voor het gebruik van het systeem vereist is dat er minimaal 
één volledig DP-gecertificeerde Chief Officer op een schip aanwezig is. Ten aanzien van de stelling van wn dat de 
certificering een cursus betreft en binnen korte tijd kan worden behaald, heeft wg voldoende gemotiveerd onderbouwd dat 
in de meest gunstige omstandigheden, waarbij op elke vaardag van de DP-systemen gebruik wordt gemaakt, minimaal 10 
maanden nodig zijn om aan de vereiste kwalificaties te voldoen en dat gemiddeld 18 maanden nodig zijn om de benodigde 
basisopleiding en vervolgopleiding met goed gevolg af te ronden. Dit is vervolgens door wn onvoldoende weersproken.
Wg stelt dat, indien zou worden uitgegaan van de hypothetische situatie dat beide functies uitwisselbaar zijn en er ook 
volledig DP-gecertificeerde Chief Officers ontslagen zouden worden, dit tot gevolg kan hebben dat een schip niet mag 
varen omdat geen volledig DP-gecertificeerde Chief Officer beschikbaar is. Dat DP-schepen ook handmatig kunnen 
worden bestuurd is door wg niet weersproken, maar betekent wel dat het systeem niet kan worden ingezet omdat Chief 
Officers zonder DP-certificering -voor zover het dit deel van de inhoud van de functie betreft- dus niet beschikken over 
dezelfde vereiste (gediplomeerde) kennis, vaardigheden en competenties. Wg heeft naar het oordeel van de kantonrechter 
een gerechtvaardigd belang bij het kunnen inzetten van het DP-systeem op deze schepen en haar personeelsbeleid 
daarop in te richten. Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de kantonrechter genoegzaam komen vast te 
staan dat het al dan niet hebben van een DP-certificaat zodanig onderscheidend is tussen de functies Chief Officer en 
Chief Officer volledige DP-gecertificeerd, dat niet gezegd kan worden dat deze functies met elkaar uitwisselbaar zijn. Gelet 
hierop heeft wg terecht afgespiegeld binnen de functiegroep Chief Officer. 



UWV versus KTR: herplaatsing (1)

• UWV 03-09-2020 Inter (VCD) BV: toestemming voor opzegging. Wn claimde i.h.k.v. herplaatsing de 
functie van junior accountmanager. UWV volgt wn hierin niet nu het om een functie met een verschil in 
salaris van bijna 55% gaat waardoor de functie niet passend is voor wn en het vanwege de slechte 
financiële situatie van wg ook niet wenselijk is. 

Hierop verzoekt wn herstel aovk. 
• Kantonrechter Arnhem 13-04-2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:2534): billijke vergoeding ad. € 75.000 

(herstel niet mogelijk want functie wn bestaat niet meer) vanwege onvoldoende 
herplaatsingsinspanningen (ernstig verwijtbaar). Wg had de accountmanager functies aan wn moeten 
voorleggen, ook al waren de verdiensten lager dan in zijn vorige functie. Wn heeft zich op het standpunt 
gesteld dat hij weliswaar minder zou verdienen in die functie maar altijd nog meer dan het bedrag dat hij 
nu als WW-uitkering ontvangt. Het kostenargument van wg gaat dus niet op.



UWV versus KTR: herplaatsing (2)

• UWV 19-10-2020 GUS Netherlands BV: weigering toestemming voor opzegging. Wg heeft niet duidelijk 
kunnen maken waarom wn haar werk niet zou kunnen voortzetten voor het zusterbedrijf in Praag, zodat 
wg niet aan haar herplaatsingsverplichting heeft voldaan. Wn heeft gemotiveerd aangevoerd dat zij ook 
ná de sluiting van het kantoor in Nederland nieuwe leads en targets ontvangt vanuit Praag (m.a.w. het 
betrof géén afrondende en tijdelijke werkzaamheden, zoals wg stelde). Niet is gebleken dat deze 
werkwijze tot problemen in de uitoefening van haar functie heeft geleid. 

• Kantonrechter A’dam 16-04-2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:2186): ontbindt de aovk. Geen 
herplaatsingsmogelijkheden want online werkzaamheden voor Praag waren tijdelijk omdat wn –anders 
dan haar collega’s- niet instemde met een vso. Van wg kan niet worden gevergd dat wn haar volledige 
werkpakket op structurele basis online vanuit huis blijft uitvoeren. Wg heeft voldoende toegelicht dat 
fysieke aanwezigheid van wn-ers essentieel is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Verhuizen naar 
Praag is ook geen reële optie, nu niet is gebleken dat wn dit eerder serieus aan wg heeft voorgesteld en  
van wg niet kan worden gevergd de hieraan verbonden grote nadelige (fiscale) gevolgen te dragen. 
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