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Tekst behorende bij handboek voor de ontslagpraktijk tweede druk 
 
 
Inlassen: 
 
1.4 Procederen in ontslagzaken  
 
1.4.1 Inleiding 
 
Vanwege de financiële ingrijpendheid van het ontslag voor de individuele werknemer wordt 
er in de praktijk veelvuldig geprocedeerd over een gegeven ontslag (bijvoorbeeld de 
kennelijk onredelijke opzegging) of een te geven ontslag. Dit volgt uit het directe financiële 
gevolgen van het ontslag en vanuit de verplichtingen die de werkloosheidswetgeving op de 
werknemer legt. Dit brengt mee dat voor een goed begrip van het ontslagrecht ook de 
procedurele kant van het ontslagrecht van essentieel belang is. Daarbij wordt erop gewezen 
dat procederen veelal ook een dure en tijdrovende aangelegenheid is en altijd een 
procesrisico meebrengt. Gevolg hiervan is dat veel ontslagzaken worden geschikt en 
vervolgens door middel van een pro forma-ontbindingsprocedure worden ontbonden 
waarbij een neutrale ontslaggrond wordt gebruikt om tot een ontbinding te geraken. De 
processtukken worden tussen beide procespartijen vooraf in onderling overleg vastgesteld. 
 
Voorts mag de ontwikkeling van alternatieve procedures niet worden vergeten, zoals 
mediation. Deze mogelijkheden worden steeds vaker gebruikt. Met name in de voorfase van 
een arbeidsconflict speelt dit een steeds grotere rol. Veel Arbo-diensten bieden dan ook 
mediation als mogelijkheid aan, in het bijzonder bij een situatieve arbeidsongeschiktheid. 
 
Hieronder worden de belangrijkste procedures binnen het ontslagrecht besproken. Daarbij 
kan aan een algemene introductie omtrent de bevoegdheid van de rechter (de competentie) 
worden ontkomen. De aard van dit boek is er niet naar om alle ins en outs te bespreken van 
het procederen. Volstaan wordt met een algemene schets. 

 
1.4.2 De absolute competentie 
 
Het Nederlandse civiele recht kent een aantal rechtsprekende instanties. Als uitgangspunt 
geldt dat een geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank. Afhankelijk van de complexiteit 
van het geschil wordt deze afgedaan door één (enkelvoudige kamer) of drie (meervoudige 
kamer) rechters. Van deze uitspraak kan vervolgens beroep worden ingesteld bij het 
gerechtshof. Deze instantie beoordeelt het voorgelegde geschil wederom volledig. 
Vervolgens bestaat de mogelijkheid het geschil ter cassatie voor te leggen aan de Hoge Raad 
der Nederlanden. Deze Raad beoordeelt het geschil echter uitsluitend op de vraag of sprake 
is van een schending van het recht of een verzuim van vormen. De Hoge Raad interpreteert 
daarbij niet de feiten. Er vindt derhalve uitsluitend een procedurele en/of formele toetsing 
plaats. 
 
Iedere rechtbank bestaat uit een aantal sectoren, zoals de straf-, bestuurs- en de 
handelssector. Daarnaast kent iedere rechtbank de sector Kanton. Deze omvat de vroegere 
kantongerechten. De sector Kanton bestaat uit alleenzittende rechters die de titel van 
kantonrechter dragen (artikel 47 RO). De vestigingsplaats kan samenvallen met de 



vestigingsplaats van de rechtbank, maar ook kan sprake zijn van een nevenvestigingsplaats 
(artikel 41 RO, zie bijlage voor de adressen). 
 
Blijkens artikel 93 sub c Rv.is de kantonrechter onder andere (bij uitsluiting van de andere 
rechters) bevoegd kennis te nemen van: 

 
Zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, 
algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, 
een Vutovereenkomst als bedoeld in de wet kaderregeling Vut overheidspersoneel, of 
een agentuur-, huur- of huurkoopovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde 
van de vordering. 
 

Dit betekent dat de kantonrechter in principe bevoegd is van een ontslagzaak kennis te 
nemen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de stelling van de eiser (die bijvoorbeeld stelt dat 
sprake is van een arbeidsovereenkomst) beslissend is. Wanneer echter gedurende de 
procedure blijkt dat de eiser de vordering verkeerd heeft gekwalificeerd (er is bijvoorbeeld 
toch geen arbeidsovereenkomst), dan wijst de kantonrechter de vordering door naar een wel 
bevoegde rechter.1 Evenzo geldt dit doorverwijzen wanneer de zaak bij de verkeerde rechter 
aanhangig wordt gemaakt, ook dan kan een doorverwijzing plaatsvinden (vergelijk artikelen 
70, 71 en 73 Rv.). Wanneer de verkeerde procedure wordt gevolgd (dagvaarding of 
verzoekschrift) dan kan onder omstandigheden ook een omzetting plaatsvinden (artikel 69 
Rv.). Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ten aanzien van de statutair directeur van 
een N.V. of een B.V. een andere competentieregeling geldt. In deze gevallen is de 
handelssector van de rechtbank in plaats van de sector Kanton bevoegd (zie artikel 2:131 BW 
en artikel 2:241 BW).  

 
De behandeling van een ontslagzaak door de kantonrechter heeft een belangrijk gevolg voor 
de procesvoering. Bij de kantonrechter is, in tegenstelling tot de handelssector van de 
rechtbank, geen procesvertegenwoordiging door een procureur verplicht. Dit betekent dat 
iedere persoon zelf of zijn/haar rechtskundig adviseur de zaak kan voeren bij de 
kantonrechter.2 Het normale procesrecht blijft echter verder onverkort van toepassing. Het is 
niet zonder risico zonder procesrechtelijke kennis een procedure te voeren. 

 
1.4.3 De relatieve competentie 
 
Als uitgangspunt geldt binnen het Nederlandse recht dat de rechter in de woonplaats van de 
gedaagde dan wel in zijn werkelijke verblijfplaats van de gedaagde bevoegd is (artikel 99 
Rv.). Bij een kwestie betreffende een arbeidsovereenkomst, een agentuurovereenkomst of 
een (algemeen verbindend verklaarde) CAO is ook de rechter waar gewoonlijk de arbeid 
wordt verricht bevoegd (artikel 100 Rv.). Dit brengt mee dat degene die de kwestie 
aanhangig maakt beschikt over enige keuzevrijheid terzake de locatie waar geprocedeerd zal 
worden. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat partijen gezamenlijk kunnen afspreken 
enig geschil, dus ook een arbeidsrechtelijk geschil, aan een kantonrechter van hun keuze 
voor te leggen (zie artikel 96 Rv.). 
 
                     
1 Zie Hoge Raad 8 juni 2001, JAR 2001, 129. 
2 Overigens is de kantonrechter bevoegd een gemachtigde vanwege ernstige bezwaren en niet zijnde 
advocaat, deurwaarder of procureur te weigeren (artikel 80 Rv.). 



Tot slot verdient de EEX-verordening die op 1 maart 2002 in werking is getreden speciale 
aandacht. Blijkens artikel 20 lid 1 van deze verordening kan een werkgever slechts een 
vordering op een werknemer aanhangig maken op het grondgebied waarop de werknemer 
woonplaats heeft. Dit is slechts anders bij een reconventionele vordering of indien tussen 
partijen na het ontstaan van het geschil overeenstemming is bereikt over een Nederlandse 
forumkeuze. Voor de praktijk betekent dit dat een Nederlandse werkgever die bijvoorbeeld 
een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer woonachtig in België wil, 
de kwestie moet voorleggen aan de bevoegde arbeidsrechtbank te België die vervolgens naar 
Nederlands recht uitspraak moet doen.3  
 
1.4.4 De dagvaardingsprocedure 
 
Het uitgangspunt is dat de dagvaardingsprocedure wordt gevolgd. Dit betekent dat een 
dagvaarding door de deurwaarder aan de gedaagde wordt betekend en de gedaagde wordt 
opgeroepen voor een bepaalde zittingsdatum te verschijnen.4 Vervolgens krijgt de gedaagde 
de mogelijkheid op deze dagvaarding inhoudelijk te reageren. Dit gebeurt veelal schriftelijk. 
Eventueel kan de rechter ook om uitstel worden verzocht. Vervolgens kan de rechter 
besluiten een (tussen)vonnis te wijzen, partijen elkander nog een keer schriftelijk te laten 
reageren op elkaars stellingen of een verschijning van partijen te gelasten (een zogenaamde 
comparitie van partijen). De laatste optie heeft tot doel de rechter nader over de kwestie voor 
te lichten en te bekijken of een schikking mogelijk is. Een eventueel te wijzen vonnis kan een 
eindoordeel zijn, maar ook inhoudelijk een bewijsopdracht aan een van de partijen. Tot slot 
wordt erop gewezen dat de partijen voordat de rechter over hun zaak beslist desgevraagd 
hun zaak mogen bepleiten. Hiervan kan worden afgezien wanneer reeds een comparitie van 
partijen heeft plaatsgevonden (artikel 134 Rv.). 

 
Aan de dagvaarding worden hoge eisen gesteld. Daarbij zal de dagvaarding concreet moeten 
aangeven wat exact wordt geëist. In ontslagzaken gaat het daarbij veelal om:  

- Een verklaring voor recht dat het gegeven ontslag nietig is.  
- De schadeloosstelling en/of een schadevergoeding wegens een kennelijk onredelijke 

opzegging. 
- Een vordering tot toelating tot de werkplek op straffe van een dwangsom. 
- Het doorbetalen van loon vanaf de datum van ontslag. 
- De wettelijke verhoging wegens het te laat uitbetalen van loon (artikel 7:6254 BW). 
- De wettelijke rente. 
- De (buitengerechtelijke) proceskosten. 

 
Daarnaast moet de dagvaarding (op straffe van nietigheid) ingaan op de reeds bekende 
stellingen van de gedaagde alsmede aangeven welke bewijsstukken bestaan (inclusief 
getuigen).  
 
Wanneer de gedaagde partij niet op de zitting verschijnt wijst de rechter de vordering toe 
(mits aan alle formele vereisten is voldaan). Vervolgens kan de gedaagde in principe nog 

                     
3 Zie hieromtrent nader C.M. van den Reek, “De inwerkingtreding van de EEX-verordening en de 
gevolgen voor de arbeidsrechtelijke praktijk”, Arbeid Integraal 2002, p. 197 e.v. 
4 Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat bij de laatste grote wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering het zogenaamde dagvaardingsformulier uit de wet is verwijderd. 



binnen vier weken verzet tegen het gewezen verstekvonnis instellen (artikel 143 Rv.). Deze 
termijn gaat lopen op het moment dat de gedaagde kennis heeft genomen van de uitspraak. 
Na verloop van deze termijn treedt het vonnis in kracht van gewijsde en is in principe 
onaantastbaar. Van een op tegenspraak gewezen vonnis kan tegen iedere eindbeslissing 
hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof.  Daarbij is procureursbijstand vereist. Het 
instellen van hoger beroep schort de werking van het vonnis op. Dit is slechts anders 
wanneer het vonnis door de rechter uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. 
 
Opmerkenswaard is dat de rechtelijke macht diverse landelijke rolreglementen heeft 
vastgesteld waarin procesmatige regels zijn opgenomen. In het bijzonder is te wijzen op het 
landelijke reglement voor de civiele rol bij rechtbanken en het landelijke reglement voor 
civiele rol kantons.5

 
1.4.5 De verzoekschriftprocedure 
 
Deze procedure wordt gevolgd wanneer de wet aangeeft dat de rechter wordt verzocht iets 
te bepalen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 261 Rv. en volgende van toepassing. 
Het belangrijkste verschil met de dagvaardingsprocedure is de snelheid en de aard van de 
procedure. In een verzoekschriftprocedure wordt door de verzoeker een verzoek bij de 
rechter neergelegd waarop eventueel iedere belanghebbende een verweerschrift kan 
indienen. Vervolgens kan de rechter een mondelinge behandeling gelasten. De uitspraak van 
de rechter heet een beschikking. 
 
De belangrijkste verzoekschriftprocedure in het arbeidsrecht is (naast de conservatoir- 
beslagprocedure) de ontbindingsprocedure van artikel 7:685 BW. In deze procedure kan de 
kantonrechter in hoogste instantie besluiten een arbeidsovereenkomst te ontbinden (al dan 
niet onder toekenning van een vergoeding aan meest gerelateerde partij) wanneer als 
ontbindingsgrond een verandering van omstandigheden wordt vastgesteld. Naast de 
algemene bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 261 e.v. Rv.) 
wordt in dit kader met name ook gewezen op de aanbevelingen van de kantonrechters (zie 
bijlage). In deze richtlijn wordt onder andere aangegeven dat nadat een verzoekschrift 
strekkende tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst is binnengekomen, in principe 
binnen drie weken een behandeling plaatsvindt. De totale duur van de procedure is in 
principe maximaal acht weken. Wanneer de wederpartij (gerequestreerde) niet ter zitting 
verschijnt, wordt het ontbindingsverzoek toegewezen mits duidelijk is dat hij kennis heeft 
genomen van de zittingsdatum. Wanneer dit onduidelijk is, bijvoorbeeld omdat de 
oproeping niet in ontvangst is genomen, wordt de zaak aangehouden waarbij de 
verzoekende partij de mogelijkheid krijgt een uittreksel uit het bevolkingsregister of 
handelsregister te overleggen en een nieuwe oproep zal plaatsvinden. Eventueel kan deze 
nieuwe oproep door middel van een deurwaardersexploit worden uitgebracht. 

 
Bij een procedure op tegenspraak dient gedurende de mondelinge behandeling de termijn 
voor de uiteindelijke beslissing door de rechter worden medegedeeld. De beslissing van de 
rechter dient voorts uitvoerig gemotiveerd te zijn. Daarbij moet in ieder geval in de 
beslissing worden aangegeven: de leeftijd van de werknemer, de datum van indiensttreding 
en de hoogte van de beloning van de werknemer. Vanzelfsprekend bestaat voor de 
                     
5 Deze reglementen zijn in te zien via de website: www.rechtspraak.nl. 



betrokken partijen de mogelijkheid van het recht te worden gehoord af te zien. Dan zal de 
rechter op basis van de stukken moeten oordelen. 
 
Van de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter staat blijkens de wettekst geen hoger 
beroep of cassatie open. Eventueel kan wel door middel van een herroeping worden getracht 
de inhoud te wijzigen.6 Daarvoor moet echter wel sprake zijn van bedrog bedreiging, en/of 
valsheid in geschrifte.7 Hiervan is met name sprake wanneer relevante elementen gedurende 
de ontbindingsprocedure zijn verzwegen. Hierbij valt te denken aan het betoog door de 
werknemer dat hij een moeilijke positie heeft op de arbeidsmarkt maar op dat moment wist 
een gelijkwaardige functie te kunnen bekleden. Er speelt dan echter wel een 
bewijsprobleem.8 Het is echter niet de bedoeling de afgesloten procedure te heropenen.9 Ook 
de Hoge Raad erkent dat onder omstandigheden toch hoger beroep en cassatie is toegelaten. 
Dan moet echter sprake zijn van een rechterlijke beslissing waarbij buiten het 
toepassingsbereik van artikel 7:685 BW is getreden, essentiële vormen door de rechter zijn 
verzuimd of het artikel ten onrechte buiten toepassing is gelaten. Ook is het mogelijk in 
hoger beroep of cassatie te komen wanneer essentiële vormen niet in acht zijn genomen of 
fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden. Hierbij kan worden gedacht aan het 
beginsel van hoor en wederhoor. Een hoger beroep of cassatie wordt echter niet snel 
ontvankelijk verklaard.10

 
1.4.6 De voorlopige voorziening 
 
Het voeren van een procedure neemt tijd in beslag. Een ontslag betekent dat de werknemer 
zonder inkomensbron zit. De ervaring leert dat het UWV in geval van een ontslag op staande 
voet veelal niet genegen is een uitkering (al dan niet in de vorm van een voorschot) te 
verstrekken. Daarom kan het aanspannen van een voorlopige voorziening (kort geding) op 
zijn plaats zijn. Daarbij gaat het om een tijdelijke maatregel. Derhalve is een verklaring voor 
recht niet in kort geding toewijsbaar. Voorts ligt het op de weg van de eisende partij aan te 
tonen dat hij beschikt over een spoedeisend belang dat een voorlopige voorziening 
rechtvaardigt. Het zonder inkomen zitten wordt in de regel als zodanig geaccepteerd. 
Daarbij moet de kwestie zich lenen om in kort geding te worden behandeld. Zo leent de 
procedure zich niet voor de waarheidsvinding.  

 
Er bestaat een tweetal mogelijkheden een voorlopige voorziening te verkrijgen. Allereerst 
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank (artikel 254 lid 1 Rv.). Een andere mogelijkheid is de kantonrechter te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. In de eerste situatie is voor de eisende partij een 
procureurstelling vereist, bij de kantonrechter niet. In beide situaties is voor de gedaagde 
geen procureurstelling vereist. Het is dan echter voor de gedaagde partij niet mogelijk bij de 
voorzieningrechter een eis in reconventie in te stellen. De eisende partij beschikt derhalve 

                     
6 Artikel 382 e.v. Rv. Zie bijvoorbeeld HR 4 oktober 1996, NJ 1998, 45, JAR 1996/218. 
7 Zie bijvoorbeeld Kantonrechter Maastricht 17 september 2002, JAR 2002/271. 
8 Zie bijvoorbeeld Kantonrechter Amsterdam 19 maart 1992, JAR 1992/16, Kantonrechter Rotterdam 6 
april 1993, JAR 1993/89, Kantonrechter Groenlo 13 maart 1995/72, Kantonrechter Alphen aan den Rijn 
3 juni 1997, JAR 1997/134 en Kantonrechter Zwolle 21 mei 2002, JAR 2002/146.  
9 Vgl. Kantonrechter Groenlo 24 juli 1995, JAR 1995, 192. 
10 Zie hieromtrent nader M.G. Rood, Procesrecht in arbeidszaken, p. 49-50, Deventer: Kluwer 2002. 



over een keuzemogelijkheid, zowel wat de rechter als de plaats betreft. De uiteindelijke 
keuze hangt af van veel factoren, waarbij ook het antwoord op de vraag waar het snelst een 
behandeldatum wordt verkregen van doorslaggevend belang is. Tot slot is van belang dat 
van de beslissing van de voorzieningenrechter hoger beroep open staat en van de beslissing 
van de kantonrechter niet.  

 
1.4.7 Het bewijsrecht  
 
In het procesrecht is het bewijs van stellingen van essentieel belang om het recht ook 
daadwerkelijk door de rechter erkend te krijgen. Daarbij geldt als uitgangspunt het bepaalde 
in artikel 150 lid 1 Rv.: 
 

De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van een door haar gestelde feiten of 
rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel 
of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast 
voortvloeit. 

 
Dit betekent in beginsel dat degene die stelt in beginsel ook deze stelling moet bewijzen, in 
het bijzonder wanneer de tegenpartij dit expliciet bestrijdt. Vervolgens staat het vrij 
hiertegen bewijs te leveren. Het te leveren bewijs kan in beginsel door alle middelen worden 
geleverd. Daarbij valt te denken aan schriftelijke stukken en getuigen. Ook heeft de Hoge 
Raad aangegeven dat daarbij eventueel ook een inbreuk op de privacy kan worden gemaakt, 
bijvoorbeeld door middel van het gebruik van videocamera's.11  

 
In ontslagzaken is getuigenbewijs veelal van belang. Een getuige kan daarbij alleen getuigen 
over wat hij zelf heeft waargenomen (artikel 63 Rv.). Een partijgetuige kent bovendien nog 
een aantal restricties. Deze getuigenverklaring kan geen bewijs in zijn of haar voordeel 
vormen, tenzij het aanvullend bewijs vormt tezamen met andere bewijsmiddelen (artikel 164 
Rv.). Ten aanzien van het horen van deskundigen gelden vergelijkbare regels (artikel 194 e.v. 
Rv.). Voorts kan iedere partij de rechter altijd verzoeken een voorlopig getuigenverhoor of 
een voorlopig deskundigenonderzoek te gelasten (artikel 186 Rv.). Eventueel kan daarna 
door de rechter een comparitie van partijen worden gelast (artikel 191 en artikel 202 Rv.). 

 
Binnen het ontslagrecht gelden deze regelingen onverkort. Dit betekent dat de werkgever die 
een werknemer wil ontslaan de ontslagreden moet aantonen. Bij ontslag op staande voet 
betekent dit dat hij de aanwezigheid van de dringende reden moet aantonen. Dit geldt 
evenzo bij de aanwezigheid van een bedrijfseconomische of een situatie van disfunctioneren. 
Hieronder volgt een aantal veel voorkomende situaties. 

 
1.4.8 Het ontslag op staande voet 
 
Zoals gezegd: het ligt in beginsel op de weg van de werkgever de aanwezigheid van de 
dringende reden aan te tonen welke ertoe moet leiden dat de arbeidsovereenkomst met 
onmiddellijke ingang eindigt.12 Daarbij gaat het om de objectieve en de subjectieve 
dringendheid van de reden. Onder omstandigheden komt de rechter de werkgever soms 

                     
11 HR 27 april 2001, JAR 2001, 95. 
12 HR 17 april 1998, NJ 1998, 495. 



tegemoet door aan de hand van de omstandigheden van de specifieke situatie de bewijslast 
om te keren. Dit gebeurde onder andere in het geval van een werknemer die geldt bij de 
bank moest afstorten en niet beschikte over de stortingsbewijzen.13  

 
1.4.9 De bedrijfseconomische reden 
 
Veelal zal bij deze ontslaggrond de CWI-procedure worden gevolgd. Blijkens artikel 4:5 
Ontslagbesluit ligt het dan op de weg van de werkgever aannemelijk te maken dat van een 
bedrijfseconomische reden sprake is als gevolg waarvan het ontslag moet volgen. Daarbij 
kan gebruik worden gemaakt van de checklist bedrijfseconomische noodzaak. Wanneer 
vervolgens door de werknemer een kennelijk-onredelijke-opzeggingsprocedure wordt 
opgestart, zal de werknemer onder het reguliere bewijsrecht vallen. Hij moet aantonen dat 
van een kennelijke onredelijkheid sprake is.  

 
1.4.10 Disfunctioneren 
 
Indien de werkgever om deze reden opzegt, ligt het op zijn weg het disfunctioneren te 
bewijzen c.q. aannemelijk maken. Blijkens artikel 5:1 dan wel 3:1 Ontslagbesluit moet het 
ontslag redelijk zijn. Aan de redelijkheid worden hoge eisen gesteld. Getuigenverklaringen 
en dossiervorming zijn vaak van essentieel belang. Dit geldt evenzo binnen een 
ontbindingsprocedure. De werkgever zal dan ook het disfunctioneren moeten aantonen 
alsmede het feit dat hij de werknemer hierop heeft gewezen en hem in de gelegenheid heeft 
gesteld zich te verbeteren. Aangezien het daarbij op de weg van de werkgever ligt dit aan te 
tonen en aannemelijk te maken, is dossiervorming van essentieel belang. Daarbij valt te 
denken aan schriftelijke gespreksverslagen die door de werknemer voor akkoord of gezien 
worden ondertekend. Daarenboven is het aan te bevelen de bewijsstukken van het 
disfunctioneren te bewaren, zoals klachtbrieven, foto's van beschadigingen en 
getuigenverklaringen. Wanneer geen dossier aanwezig is, moet worden getracht het dossier 
alsnog te vormen. Hierbij valt te denken aan getuigenverklaringen. Ook kan worden gedacht 
aan het schrijven van een brief of het maken van een gespreksverslag waarin het verleden 
alsnog wordt geïncorporeerd en welk verslag de werknemer bij voorkeur alsnog voor 
akkoord ondertekend. 
 
Bij een disfunctioneringsontslagprocedure moet ook rekening worden gehouden met het 
goed werkgeverschap. Veelal wordt door de kantonrechter het doorlopen van een 
verbetertraject vereist, waarbij hij de ingrijpendheid van een ontslag in aanmerking neemt. 
Ook hier is dossiervorming van essentieel belang. Daarbij valt te denken aan 
gespreksverslagen, al dan niet ondertekend voor akkoord/voor gezien.  
 
Tweede inlassing: 
 
4.7  Reorganisatie en ontslag 
 
4.7.1  Inleiding 
 

                     
13 Zie bijvoorbeeld HR 19 november 1999, JAR 1999, 276. 



Een reorganisatie kan binnen een bedrijf leiden tot een of meerdere ontslagen. In een 
dergelijke situatie zijn verschillende regelingen van belang. Wanneer naar een reorganisatie 
wordt gekeken, kan het volgende krachtenveld worden ontdekt: 
 
 
       Vakbond Ondernemingsraad/

PVT 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     

Individuele werknemer

Werkgever 

 
4.7.2  De ondernemingsraad 
 
De rol van de ondernemingsraad volgt rechtstreeks uit artikel 2 WOR. Hierin staat dat de 
ondernemingsraad is ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming 
in al haar doelstellingen en dat in dit kader overleg met een vertegenwoordiging van het 
personeel gewenst is. In het verlengde hiervan beschikt de ondernemingsraad over het 
overleg- en informatierecht. Daarenboven kan een voorgenomen reorganisatie veelal worden 
aangemerkt als een adviesplichtig besluit in de zin van artikel 25 lid 1 WOR. Dit betekent dat 
de werkgever/ondernemer het besluit pas mag nemen nadat het ter advisering aan de 
ondernemingsraad is voorgelegd. Het door de ondernemingsraad uit te brengen advies moet 
bij het uiteindelijk te nemen besluit worden betrokken. Eventueel kan de ondernemingsraad 
het voorgenomen besluit ter toetsing voorleggen aan de Ondernemingskamer van het 
gerechtshof te Amsterdam. 
 
Van belang is dat de adviesaanvraag blijkens artikel 25 lid 3 WOR naast de beweegredenen 
tot het besluit te komen inzicht moet verschaffen in de gevolgen die het besluit voor de 
betrokken werknemers zal meebrengen, alsmede in de wijze waarop deze worden 
ondervangen. Hierin kan de eis worden gelezen dat de werkgever een sociaal vangnet 
creëert (sociaal plan). Uit de jurisprudentie van de Ondernemingskamer blijkt dat het inzicht 
en de te verwachten personele gevolgen en de aanwezigheid van een regeling waarin 
consequenties worden ondervangen zwaar door de Ondernemingskamer worden getoetst. 
 
Een werkgever met meer dan tien en minder dan vijftig werknemers zal in ieder geval ieder 
voorgenomen besluit dat kan leiden tot een verlies van een arbeidsplaats moeten bespreken 
in de personeelsvergadering (artikel 35b lid 5 WOR). Hij zal tevens het personeel om advies 
moeten vragen. Dit moet gebeuren op het moment dat het advies nog van wezenlijke invloed 
kan zijn bij de besluitvorming. Wanneer een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld 
moet deze om advies worden verzocht (artikel 35c WOR). 
 
4.7.3  De vakorganisatie 



 
Alleen al door de belangenbehartiging van hun leden spelen vakorganisaties binnen een 
reorganisatie een rol. Daarnaast staat in veel CAO’s een bepaling opgenomen dat een 
voorgenomen reorganisatie die leidt tot een verlies van arbeidsplaatsen moet worden 
gemeld bij de vakorganisatie. Eventueel beschikt de CAO daarbij al over een standaard 
sociaal plan dat dan moet gelden. 
 
Daarnaast kent een aantal regelingen een positie aan de vakorganisaties toe. Daarbij valt te 
denken aan de reeds op een andere plek besproken Wet melding collectief ontslag. 
Daarnaast kunnen onder omstandigheden de SER-Fusiegedragsregels een rol spelen. 
Wanneer sprake is van een fusie in de zin van deze regeling, dient deze tijdig (te weten 
voordat overeenstemming is bereikt en voordat mededelingen hierover naar buiten worden 
gedaan) aan de vakorganisaties te worden gemeld waarbij zij tevens worden uitgenodigd 
voor een gesprek waarin de sociale, economische en juridische gevolgen aan de orde komen. 
 
4.7.4  Het sociaal plan14

 
Een sociaal plan omvat regelingen die de gevolgen voor het personeel moeten ondervangen. 
Bij een reorganisatie gaat het daarbij naast afvloeiingsregelingen in het bijzonder om de 
herplaatsingsregelingen. Daarin wordt aangegeven wanneer een functie vervalt, hoe wordt 
gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden en wat de (financiële) consequenties zijn bij een 
herplaatsing (denk hierbij tevens aan eventuele verhuiskosten). Daarnaast zal een 
individuele hardheidsclausule en een begeleidings- en/of bezwaarcommissie veelal 
onderdeel vormen van een sociaal plan. Wanneer tot een ontslag moet worden gekomen, 
dan bestaat een aantal vormen waarin de afvloeiingsregeling kan worden gegoten (los nog 
van de vraag of gekozen wordt voor een ontbindings- of een opzeggingsprocedure). Daarbij 
kan worden gedacht aan: 
 

- Een vrijwillige vertrekregeling. 
- Een “lump sum”. 
- Een suppletieregeling (zie ook de wachtgeldregelingen in diverse CAO’s). 
- Outplacement, al dan niet ingaande voor of na de ontslagdatum. 
- Een non-actiefstelling voor een bepaalde periode met behoud van loon en 

waarbinnen de werknemer naar een nieuwe baan kan zoeken. 
 
Het sociaal plan kan zelfstandig door een werkgever worden vastgesteld, maar kan ook 
worden afgesloten met de vakorganisatie en/of de ondernemingsraad. Blijkens de 
aanbeveling van de kantonrechters zal bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst de 
kantonrechter in principe de inhoud van het sociaal plan volgen wanneer deze is afgesloten 
met een voldoende representatieve vakorganisatie. Dit is slechts anders wanneer dit tot een 
evident onbillijke uitkomst leidt. Volgens de toelichting hierop geldt dit in beginsel niet bij 
een sociaal plan dat alleen met een ondernemingsraad is afgesloten. De Hoge Raad heeft in 
het kader van een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure bepaald dat het feit dat een sociaal 
plan met een representatieve vakorganisatie is afgesloten, een aanwijzing vormt dat sprake is 

                     
14 Zie hieromtrent nader J. van der Hulst, Het sociaal plan, Deventer: Kluwer 1999. 



van een toereikende voorziening waarbij de rechter zich echter niet kan onttrekken van een 
redelijkheidstoets.15

 
De mogelijkheid bestaat een sociaal plan in de vorm van een CAO af te sluiten met de 
vakorganisatie. Dit kan gebeuren door het akkoord bij de Minister te laten registreren (zie 
artikel 4 Wet op de loonvorming). Naast het feit dat hierdoor een binding ontstaat aan het 
sociaal plan van de leden, opent dit de mogelijkheid van driekwart dwingende 
wetsbepalingen af te wijken. Een veel voorkomende afwijking die in dit kader in het sociaal 
plan annex CAO wordt opgenomen is de verkorting van de toepasselijke opzegtermijn. Een 
geschil kan ontstaan over de interpretatie van een sociaal plan. De Hoge Raad heeft op 26 
mei 2000 aangegeven dat ook wanneer geen sprake is van een sociaal plan in de vorm van 
een CAO, een sociaal plan dat met een vakorganisatie is afgesloten wel gelijkenis met een 
CAO heeft.16 Dit brengt met volgens de Hoge Raad mee dat bij de interpretatie van het 
sociaal plan ook de grammaticale interpretatie leidend is.17

 
 
Derde inlassing: 
 
Over de auteurs 
 
Mr. drs. S.F.H. Jellinghaus studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden Nederlands recht en 
ondernemingsrecht. Thans is hij als advocaat en mediator verbonden aan De Voort Hermes 
de Bont advocaten en mediators te Tilburg. Daarbij richt zijn praktijk zich op het 
arbeidsrecht, het ambtenarenrecht, het medezeggenschapsrecht en sport en recht. Daarnaast 
is hij als docent/onderzoeker verbonden aan de vakgroep sociaal recht en sociale politiek 
van de Universiteit van Tilburg. Hij is ondermeer redacteur van Arbeid Integraal. 
 
 
Ten aanzien van de bijlagen: 
• verwijderen bureaus voor rechtshulp 
• laatste versie werknemers verklaring van geen bezwaar 
• verwijderen besluit reïntegratieplan 
• bijwerken ontslagstatistiek 
• rda+cwi 
• check adressen 
 

                     
15 HR 14 juni 2002, JAR 2002, 165. 
16 HR 26 mei 2000, JAR 2000, 151. 
17 Zie HR 17 september 1993, JAR 1993, 234. Dit standpunt van de grammaticale interpretatie is 
genuanceerd in HR 14 februari 2003, JAR 2003, 72. 
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