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2.5.2.3 Bevoegdheid CWI 
  
De bevoegdheid toestemming te verlenen voor de opzegging van de arbeidsverhouding 
was tot 1 januari 1999  toegekend aan de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De Minister heeft vanaf 1991 deze bevoegdheid (tijdelijk) gedelegeerd 
aan de Regionale Directeuren van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA’s). Bij de 
uitvoering van de preventieve ontslagtoets dienden zij de regels, zoals neergelegd in het 
Delegatiebesluit 1993, in acht te nemen.26  
 
Met de inwerkingtreding van de Wet flexibiliteit en zekerheid is de bevoegdheid 
toestemming te verlenen voor opzegging van de arbeidsverhouding aan de RDA 
geattribueerd. In verband hiermee is per 1 januari 1999 - ter vervanging van het 
Delegatiebesluit 1993  - het zogenaamde Ontslagbesluit in werking getreden.27 Dit 
besluit bevatte regels die de RDA in acht moet nemen bij het behandelen van verzoeken 
om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding. In het Ontslagbesluit zijn 
de ontslagregels uit het Delegatiebesluit 1993 voor een aanzienlijk deel ongewijzigd 
overgenomen.  
 
Wel is een aantal wijzigingen aangebracht die nauw samenhangen met de invoering van 
de Wet flexibiliteit en zekerheid. In de navolgende hoofdstukken zal daarom met name 
ook op de toepassing van het Ontslagbesluit worden ingegaan. Door de 
inwerkingtreding van de  Wet SUWI28 en de Invoeringswet SUWI29 is de bevoegdheid 
toestemming te verlenen per 1 januari 2002 overgeheveld naar de CWI. Op grond van 
artikel 21 Wet SUWI heeft de CWI tot taak het uitvoeren van taken die bij of krachtens 
de Wet SUWI of enige andere wet aan de Centrale organisatie werk en inkomen zijn 
toebedeeld. Via een wijziging van artikel 6 BBA 1945 in artikel 86 Invoeringswet SUWI is 
de ontslagtaak van de RDA naar de CWI overgegaan.  
 
Waar moet een ontslagaanvraag worden ingediend?  
 
Situatie vóór 1 januari 2002 
In artikel 1:2, eerste lid, Ontslagbesluit werd aangegeven dat de beslissing over het al 
                                                           
26 Door middel van het Delegatiebesluit 1993 heeft de Minister van SZW gedurende de jaren 1991 
tot en met 1998 zijn bevoegdheid tot het verlenen van toestemming tot beëindiging van de 
arbeidsverhouding gedelegeerd (overgedragen aan de RDA’s). De delegatie van de bevoegdheid 
betekende dat de RDA’s deze bevoegdheid op eigen naam, op eigen gezag en voor eigen 
verantwoordelijkheid uitoefenden. De RDA’s dienden bij de uitoefening van de preventieve 
ontslagtoets overigens wel de regels van het Delegatiebesluit 1993 (Stcrt. 1993, nr. 241) in acht te 
nemen. De hier gehanteerde bevoegdheidstoedeling is daarom blijkens de wetsgeschiedenis ook 
wel “aangeklede delegatie” genoemd. 
27 Ter uitvoering van artikel 6, derde en vierde lid, van het BBA 1945 is - ter vervanging van het 
Delegatiebesluit - het Ontslagbesluit in werking getreden(Stcrt. 1998, nr. 238, blz 12.) Zie ook 
Arbeid Integraal, november 1998, nummer 5. 
28 Wet van 29 november 2001, houdende regels tot vaststelling van een structuur voor de 
uivoering van taken met betrekking tot de Arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten 
(Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen), Stb. 2001, 624. 
29 Wet van 29 november 2001 tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen, Stb. 2001, 625. 



 
 

dan niet verlenen van een ontslagvergunning wordt genomen door de RDA binnen 
wiens werkgebied de betrokken werknemer zijn arbeid (heeft) verricht. Voor de vraag 
bij wie men moet zijn voor een ontslagvergunning speelt het begrip “werkgebied” een 
belangrijke rol. In artikel 1:1, onderdeel b, Ontslagbesluit werd aangegeven dat een 
werkgebied een krachtens artikel 13 Arbeidsvoorzieningswet 1996 bepaald werkgebied 
was. Artikel 1:2, tweede lid, Ontslagbesluit gaf vervolgens aan dat wanneer de 
werkzaamheden in meer werkgebieden worden verricht, de RDA bevoegd is tot het 
verlenen van een ontslagvergunning binnen wiens werkgebied de standplaats van de 
werknemer ligt. Ook voor het geval een standplaats ontbreekt gaf het Ontslagbesluit een 
oplossing. Artikel 1:2, derde lid, Ontslagbesluit gaf namelijk aan dat in dat geval de 
RDA bevoegd is tot het al dan niet verlenen van een ontslagvergunning binnen wiens 
werkgebied het kantoor van de werkgever is gevestigd. Ook voor het geval dat er zich 
een situatie voordoet waarbij dit nog niet voldoende aanknopingspunten biedt, gaf 
artikel 1:2, derde lid, Ontslagbesluit een handvat. In die situatie is namelijk de RDA 
bevoegd binnen wiens werkgebied de werknemer bij eventuele werkloosheid zich zou 
laten inschrijven als werkzoekende.  
 
Nieuwe organisatie van publieke Arbeidsvoorziening 
Met de komst van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (hierna: 
Wet SUWI) per 1 januari 2002 is er het een en ander veranderd op het terrein van de 
arbeidsvoorzieningsorganisatie en daarmee ook voor het aanvragen van een 
ontslagvergunning. Met deze nieuwe wet wordt de Centrale organisatie werk en 
inkomen (de CWI) in het leven geroepen (zie hoofdstuk 4 Wet SUWI). In het kader van 
deze nieuwe structuur is de CWI het hoogste orgaan. De CWI heeft een Raad van 
Bestuur dat met de dagelijkse leiding is belast (artikel 3, eerste lid, Wet SUWI). De Wet 
SUWI geeft de CWI de opdracht te zorgen voor de inrichting en instandhouding van 
Centra voor werk en inkomen, waar de taken van de CWI worden uitgevoerd op een 
wijze waardoor deze organisatie voor een ieder voldoende bereikbaar is (zie artikel 24, 
eerste lid, wet SUWI). 
 
De kerntaak van de CWI is een publieke basisdienstverlening op het terrein van werk en 
inkomen, zoals de publieke arbeidsvoorziening, het innemen van aanvragen voor 
uitkeringen en toeslagen (Algemene Bijstandswet, Werkloosheidswet en Toeslagenwet) 
en aangiften van werkloosheid (zie artikel 21 Wet SUWI). Ook wordt aangegeven dat de 
CWI belast kan worden met het uitvoeren van taken die in andere wetten aan deze 
organisatie zijn opgedragen (zie artikel 21, eerste lid, onderdeel h. Wet SUWI). Daarbij 
gaat het onder meer om het BBA 1945 en de WMCO. Beide wetten zijn op dit punt dan 
ook aangepast via de Invoeringswet SUWI (zie de artikelen 86 en 87).30  Dat betekent dat 
het al dan niet verlenen van een ontslagvergunning op grond van artikel 6, eerste lid, 
BBA 1945, en de melding van collectief ontslag nu tot het takenpakket van de CWI 
behoort. 
 
In het door de Raad van Bestuur vastgestelde Besluit werkgebieden CWI (hierna: Besluit 

                                                           
30 Zie Mvt, Kamerstukken II 200/01, 27 588, nr. 3, p.34 en 78.  



 
 

werkgebieden)31 worden in bijlage 1 de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van 
de 130 Centra voor werk en inkomen aangegeven. In bijlage 2 en bijlage 3 van het Besluit 
werkgebieden worden de plaatsen van vestiging, de werkgebieden en de districten van 
de afdeling juridische zaken genoemd. Bij deze indeling wordt een onderscheid gemaakt 
in taakstelling. De Centra voor werk en inkomen houden zich bezig met de kerntaak van 
de CWI. De afdeling juridische zaken houdt zich onder andere bezig met de ontslagtaak. 
Er wordt dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Centra voor werk en 
inkomen en de afdeling juridische zaken wat de taakstelling betreft.  
 
De organisatiestructuur van de CWI 
 
Waar moet een verzoek gedaan worden? 
De afdeling juridische zaken valt onder de verantwoordelijkheid van de adjunct-
directeur uitvoering. Aan het hoofd van de afdeling juridisch zaken staat de manager 
juridische zaken. Uit artikel 2, tweede lid, Besluit werkgebieden blijkt dat er daarnaast 
districten en vestigingen zijn. Uit dat zelfde besluit gecombineerd met het 
organisatieschema blijkt dat er districten zijn met een hoofd juridische zaken en 
vestigingen met een coördinator juridische zaken. In het Besluit werkgebieden is in 
artikel 1 aangegeven dat een vestiging een vestiging is van de afdeling juridische zaken 
en een district een regio is die wordt bediend door meerdere vestigingen van de afdeling 
juridische zaken. Iedere vestiging heeft een werkgebied. Er zijn zes districten met in 
totaal zestien werkgebieden. 
 
Verzoeken voor het verlenen van een ontslagvergunning op grond van artikel 6, eerste 
lid, BBA 1945 moeten worden ingediend bij en worden voorbereid op de vestigingen 
van de afdeling juridische zaken en dat geldt dan voor de voor die vestigingen 
aangegeven werkgebieden (artikel 3, eerste lid, Besluit werkgebieden). De beslissing op 
een dergelijk verzoek wordt genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de 
betrokken werknemer zijn arbeid (heeft) verricht (artikel 3, tweede lid, Besluit 
werkgebieden). Als de werkzaamheden in een werkgebied van twee of meer vestigingen 
worden verricht, wordt de beslissing genomen binnen het werkgebied waarin de 
standplaats van de werknemer ligt. Als een standplaats ontbreekt, dan geldt als 
werkgebied vestiging van de werkgever van waaruit het verzoek is ingediend (artikel 3, 
derde lid, Besluit werkgebieden). Biedt dit ook nog geen aanknopingspunt, dan wordt 
de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de woonplaats 
van de werknemer is gelegen (artikel 3, vierde lid, Besluit werkgebieden). 
 
Wie neemt de beslissing? 
Tot nu toe is in de nieuwe situatie alleen aan de orde geweest waar een beslissing op een 
verzoek om ontslagvergunning wordt genomen. Dan moet nog de vraag beantwoord 
worden wie de beslissing neemt. In tegenstelling tot de situatie vóór 1 januari 2002 
waarbij de toestemming voor het opzeggen van een arbeidsverhouding moest worden 
verleend door een regionaal directeur is de CWI nu de ontslagvergunningverlener, maar 
                                                           
31 Besluit van 7 maart 2002, CWI 2002/002 Centrale organisatie werk en inkomen, Scrt. 2002, 53, 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van CWI, van 14 januari 2003, CWI 2003/001. Zie ook J. van 
Drongelen & A.D.M. van Rijs, “van RDA naar CWI, ofwel: bij wie moet ik zijn voor een 
ontslagvergunning”, SMA 2002, p. 346-350. 



 
 

dan gaat het om de centrale organisatie. De Raad van Bestuur die belast is met de 
dagelijkse leiding heeft onder meer het nemen en ondertekenen van beslissingen op 
verzoeken om ontslagvergunning gemandateerd. In het Mandaatbesluit CWI32 (hierna: 
Mandaatbesluit) is aangegeven dat het mandaat hiervoor wordt verleend aan: 
1. de adjunct-directeur uitvoering (artikel 2, eerste lid, onderdeel a, Mandaatbesluit); 
2. de manager juridische zaken (artikel 3, eerste lid, onderdeel a, Mandaatbesluit); 
3. het hoofd juridische zaken (artikel 5, onderdeel a, Mandaatbesluit), en 
4. de coördinator juridische zaken (artikel 6, eerste lid, onderdeel a, Mandaatbesluit). 
 
Hoe pakt dit nu uit in de praktijk? Een voorbeeld: het district Noord van de afdeling 
juridische zaken bestaat uit drie vestigingen, te weten Leeuwarden, Groningen en 
Assen, met als werkgebieden respectievelijk de provincies Friesland, Groningen en 
Drenthe. De vestiging Leeuwarden is tevens de vestiging van het hoofd juridische 
zaken, dat de ontslagvergunning kan verlenen. De beide overige vestigingen hebben een 
coördinator juridische zaken die de ontslagvergunning kan verlenen.  
  
De al genoemde bijlage 2 Besluit werkgebieden CWI laat de volgende indeling zien:  
 

RAAD VAN LANDELIJK SERVICE
/ STAFDIENSTEN

VOORZITTER EN LEDEN

ADJUNCT
UITVOERING

6X
MANAGER MANAGER STAF JZ
DISTRICT JURIDISCHE

6X
HOOFD JZ ADJUNCT

JURIDISCHE
ontslagvergunning, verklaring bezwaar- en beroepschrifen
(intake) kenniscentrum wettelijke

130 10X
MANAGER COÖRDINATOR JZ HOOFD

CWI BUREAU JURIDISCHE ZAKEN
ontslagvergunning, verklaring (besluit)

 
 
Districten 
1. Noord 
2. Oost 
3. Zuid-Oost 
4. Zuid-West 
5. Midden-West 
6. Noord-West 
 
Vestigingen 
                                                           
32 Besluit van 7 maart 2002, CWI 2002/004, Centrale organisatie werk en inkomen, Stcrt. 2002, 53, 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van CWI, van 14 januari 2003, CWI 2003/001. 



 
 

district Noord 
1. Leeuwarden (tevens vestiging Hoofd Juridische Zaken) 
werkgebied: de provincie Friesland; 
2. Groningen  
werkgebied: de provincie Groningen; 
3. Assen 
werkgebied: de provincie Drenthe; 
 
district Oost 
4. Arnhem (tevens vestiging Hoofd Juridische Zaken) 
werkgebied: de gemeenten Arnhem, Bemmel, Doesburg, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Overbetuwe, Valburg, Doetinchem, Bergh, Hengelo (Gld), Hummelo en Keppel, 
Steenderen, Wehl, Zelhem, Nijmegen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, 
Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, West-Maas en Waal, Wijchen, 
Tiel, Zaltbommel, Buren, Kesteren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, 
Neerijnen, Winterswijk, Aalten, Borculo, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde, Neede, 
Ruurlo, Dinxperlo, Gendringen, Wisch, Zevenaar, Angerlo, Didam, Duiven, 
Rijnwaarden en Westervoort; 
5. Hengelo 
werkgebied: de gemeenten Almelo, Tubbergen, Vriezenveen, Wierden, Enschede, 
Haaksbergen, Hardenberg, Ommen, Hellendoorn, Rijssen, Borne, Hengelo, Hof van 
Twente, Oldenzaal, Denekamp, Losser, Steenwijk, Westerveld, Meppel, Zwolle, Dalfsen, 
Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Raalte, Staphorst, en Zwartewaterland; 
6. Apeldoorn 
werkgebied: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst, Deventer, Bathem en 
Olst, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Ede, Wageningen, Harderwijk, Elburg, Ermelo, 
Nunspeet, Putten, Zutphen, Gorssel, Lochem, Vorden en Warnsveld;  
 
district Zuid-Oost  
7. Maastricht (tevens vestiging Hoofd Juridische Zaken) 
werkgebied: de gemeenten Gulpen-Wittem, Margraten, Vaals, Valkenburg aan de Geul, 
Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Kerkrade, 
Maastricht, Eijsden, Meerssen, Roermond, Ambt Montfort, Echt-Susteren, Haelen, Heel, 
Heythuysen, Maasbracht, Roerdalen, Roggel en Neer, Swalmen, Thorn, Sittard-Geleen, 
Beek, Schinnen, Stein; 
8. Eindhoven 
werkgebied: de gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Eindhoven, 
Best, Geldrop, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Helmond, Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Mierlo, Someren, Valkenswaard, Bergeijk, Waalre, 
Venlo, Arcen en Velden, Beesel, Helden, Kessel, Maasbree, Meijel, Weert, Cranendonck, 
Hunsel en Nederweert; 
9. ’s-Hertogenbosch 
werkgebied: de gemeenten ’s-Herto-genbosch, Boxtel, Haaren, Heusden, Sint-
Michielsgestel, Vught, Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Oss, 
Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk, Ravenstein, Tilburg, Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Veghel, Boekel, 



 
 

Schijndel, Sint-Oedenrode, Uden, Venray, Bergen (L), Gennep, Horst aan de Maas, 
Meerlo-Wanssum, Sevenum, Waalwijk en Loon op Zand;  
 
district Zuid-West 
10. Rotterdam (tevens vestiging Hoofd Juridische Zaken) 
werkgebied: de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Dordrecht, 
Alblasserdam, Graafstroom,  Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, 
Sliedrecht, Zwijndrecht, Hellevoetsluis, Brielle, Dirksland, Goedereede, Rozenburg, 
Westvoorne, Oud-Beijerland, Binnenmaas, Cromstrijen, ’s-Graven-deel, Korendijk, 
Strijen, Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, 
Bleiswijk, Oostflakkee, Middelharnis, Ridderkerk, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen en 
Spijkenisse; 
11. Breda 
werkgebied: de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Breda, Etten-
Leur, Moerdijk, Rucphen, Zundert, Gorinchem, Aalburg, Giessenlanden, Hardinxveld-
Giessendam, Leerdam, Liesveld, Werkendam,  Woudrichem, Zederik, Oosterhout, 
Drimmelen, Geertruidenberg, Roosendaal en Halderberge; 
12. Middelburg 
werkgebied: de provincie Zeeland;  
 
district Midden-West 
13. Amersfoort (tevens vestiging Hoofd Juridische Zaken) 
werkgebied: de gemeenten Almere, Zeewolde, Amersfoort, Bunschoten, Leusden, 
Woudenberg, Hilversum, Laren, Loenen, Wijdemeren, Blaricum, Bussem, Huizen, 
Muiden, Naarden, Weesp, Lelystad, Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen, 
Dronten, Noordoostpolder, Urk, Baarn, Eemnes, Soest, Breukelen, Maarsen, Montfoort, 
Utrecht, Woerden, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Amerongen, Bunnik, De Bilt, 
Doorn, Driebergen-Rijssenburg, Leersum, Maarn, Wijk bij Duurstede en Zeist; 
14. ’s-Gravenhage  
werkgebied: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, 
Rijnwoude, Ter Aar, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Schipluiden, ’s-Gravenhage, 
Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht,  Nederlek, Nieuwerkerk aan 
den IJssel, Ouderkerk, Oudewater, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, 
Zevenhuizen-Moerkapelle, Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, 
Zoeterwoude, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, 
Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Warmond, De Lier,  Maasland, Monster, Naaldwijk, 
’s-Gravenzande, Wateringen, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en 
Zoetermeer; 
 
district Noord-West 
15. Haarlem (tevens vestiging Hoofd Juridische Zaken) 
werkgebied: de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen, 
Abcoude, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, Aalsmeer, 
Haarlemmermeer, Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, Zeevang, 
Oostzaan, Wormerland, Zaanstad; 
16. Zaandam 



 
 

werkgebied: de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, 
Heiloo, Langedijk, Schermer, Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Anna Paulowna, Den 
Helder, Texel, Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-
Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Wognum, 
Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. 
 


