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Ontslagen in de Schoonmaaksector en de Uitzendsector 
 
a. Ontslagen in de Schoonmaaksector (Bijlage A van het Ontslagbesluit)1

 
Gelet op de bijzondere aard van de dienstverlening van het schoonmaakbedrijf, is het nodig 
bij het voor ontslag in aanmerking brengen van werknemers met het kortste dienstverband 
(het zogenaamde dienstjarenbeginsel), niet uit te gaan van de bedrijfsvestiging maar om, in 
afwijking van artikel 4:2 lid 1 (van het Ontslagbesluit) in geval van ontslag wegens 
beëindiging van een project bij de toepassing van het dienstjarenbeginsel uit te gaan van de 
ploegen, 

- die korter dan één jaar te rekenen vanaf de startdatum van het project samenwerken; 
- waarbinnen in het voorafgaande jaar méér dan eens de samenstelling is gewijzigd, 

anders dan bijvoorbeeld ten gevolge van inval of uitval wegens ziekte, vakantie, 
promotie, opleiding of ontslag van de werknemer.  

Voor deze afwijkingsmogelijk is gekozen, omdat bij één vestiging van een 
schoonmaakbedrijf meerdere schoonmaakprojecten kunnen zijn aanbesteed en een strikte 
toepassing van het dienstjarenbeginsel per bedrijfsvestiging tot onredelijke resultaten kan 
leiden. Dit zou er onder meer toe kunnen leiden dat werknemers met een uitwisselbare 
functie, werkzaam in het kader van een ander project, op grond van een korter 
dienstverband ontslagen zouden moeten worden, hoewel het project, waarin zij werken - 
vaak al lange tijd in een vaste ploeg - niet wordt beëindigd. Voor de betrokken werknemers, 
die vaak al lange tijd in één ploeg werkzaam zijn, is het ontslag in zo’n geval veelal 
onbegrijpelijk, omdat het project waar zij werkzaam zijn niet wordt beëindigd. De 
herindeling van bestaande ploegen, die hiervan noodzakelijker wijs het gevolg zou zijn, zou 
voor werkgevers een groot probleem vormen, omdat 

- ten gevolge van de looptijd (gemiddeld 3 jaar) van de projecten vrij frequent opnieuw 
een indeling in gevaar zou brengen; 

- opdrachtgevers in de praktijk veel waarde blijken te hechten aan een vaste ploeg 
schoonmakers, waarin zij vertrouwen hebben. 

 
b. Ontslagen in de uitzendsector (Bijlage B van het Ontslagbesluit)2 3

 
Voor ontslagen in de uitzendsector gelden bijzondere regels. In geval van een verzoek om 
toestemming tot opzegging van de arbeidsverhouding vanwege bedrijfseconomische 
redenen, dat is ingediend door een uitzendwerkgever, is Bijlage B van het Ontslagbesluit van 
toepassing. Onder uitzendwerkgever wordt in Bijlage B verstaan de werkgever (natuurlijke 
persoon of rechtspersoon) 

- die als doelstelling heeft in het kader van beroep of bedrijf werknemers te 
beschikking te stellen aan derden (opdrachtgevers) om onder hun leiding en toezicht 
werkzaam te zijn en zodoende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te 
brengen (hetgeen kan blijken uit de statuten van de werkgever-rechtspersoon dan 
wel uit andere feiten of omstandigheden zoals het openstellen van de mogelijkheid 
tot inschrijving door werkzoekenden) én 

- wiens premieplichtige loonsom op jaarbasis voor ten minste 50% wordt gerealiseerd 
in het kader van uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:690 BW (onder 

                                                 
1 Regeling van 7 december 1998, Scrt. 1998, nr. 238. 
2 Regeling van 14 december 1998, Scrt. 1998, nr. 238, laatstelijk gewijzigd bij de ministeriële regeling 
van 11 maart 2003, nr. 49. 
3 Zie ook J. van der Pijl, “De CWI en de wijzigingen in het Ontslagbesluit en bijlage B”, ArbeidsRecht 
2003, 30. 



andere conform het Besluit indeling uitzendbedrijven van 6 oktober 1999 als vermeld 
in de Stcrt. 2000, nr. 49). 

Indien de werkgever aan deze twee criteria voldoet zijn de ontslagregels van Bijlage B van 
toepassing ten aanzien van werknemers met wie uitdrukkelijk is overeengekomen dat zij 
uitsluitend en voor de volledige bedongen arbeidsduur onder toezicht en leiding van een 
derde werkzaam zullen zijn. Daarbij worden korte perioden waarin deze werknemers ter 
vermijding van leegloopkosten eventueel anderszins werkzaam zijn buiten beschouwing 
gelaten. Voor de beoordeling van de herplaatsingsmogelijkheden is de actuele situatie 
relevant en worden de herplaatsingsinspanningen door de werkgever – afhankelijk van de 
periode dat een werknemer heeft gewerkt - gepleegd in een periode van een, drie of vier 
maanden, te rekenen vanaf het moment dat de inleenopdracht is komen te vervallen. Indien 
de werknemer korter dan vijf jaar heeft gewerkt spant werkgever zich tenminste een maand 
in om de werknemer(s) te herplaatsen, bij een arbeidsverleden van vijf tot tien jaar voor een 
periode van ten minste drie maanden en indien een werknemer meer dan tien jaar heeft 
gewerkt gedurende een periode van ten minste vier maanden. Daarbij spreekt het voor zich 
dat de CWI genoemde termijnen buiten beschouwing kan laten, indien hierdoor de 
werkgelegenheid van de overige werknemers in gevaar zou worden gebracht. Bij aanwezige 
herplaatsingsmogelijkheden neemt werkgever voor het te doen van een aanbod de volgorde 
van de opgebouwde diensttijd van de met ontslag bedreigde werknemers zoveel mogelijk in 
acht. Gelet op het specifieke, driezijdige karakter van de uitzendrelatie, waarbij het inbreken 
in een lopende uitzendrelatie onder omstandigheden op gespannen voet kan komen te staan 
met het genoemde bijzondere karakter van de uitzendsector, is het nodig bij het in 
aanmerking brengen voor ontslag van werknemers met het kortste dienstverband niet uit te 
gaan van alle inleenopdrachten van de bedrijfsvestiging maar, in afwijking van artikel 4:2, 
eerste lid van het Ontslagbesluit, in geval van ontslag wegens beëindiging van een 
inleenopdracht bij de toepassing van het dienstjarenbeginsel dit te beperken tot 

- de inleenopdrachten met uitwisselbare functies bij het inleenbedrijf waar de 
werknemer laatstelijk werkzaam was, en 

- de inleenopdrachten op grond waarvan bij andere inleenbedrijven per inleenbedrijf 
in totaal vier of meer werknemers werkzaam zijn in uitwisselbare functies. Van de 
inleenopdrachten bij andere inleenbedrijven blijven in ieder geval die 
inleenopdrachten buiten beschouwing waarvan de resterende duur twee maanden of 
minder bedraagt, te rekenen vanaf het moment waarop de inleenopdracht voor de 
voo ontslag voorgedragen werknemer(s) is komen te vervallen.  

Voor deze beperking van het toepassingsgebied van het dienstjarenbeginsel is gekozen, 
omdat op deze wijze lopende uitzendrelaties op grond van uitzendopdrachten bij andere 
inleenbedrijven dan degene waarbij de werkzaamheden komen te vervallen zo min mogelijk 
behoeven te worden doorkruist. Bij de toepassing van het dienstjarenbeginsel wordt 
uitgegaan van het moment waarop de betreffende inleenopdracht en dus de uitzendarbeid 
voor de betrokken werknemer(s) is komen te vervallen. Afwijking van het 
dienstjarenbeginsel is mogelijk op grond van artikel 4:2, derde, vierde en vijfde lid 
Ontslagbesluit. 
 
Bijlage B is recentelijk aangepast naar aanleiding van de CMG-zaak4. Daarbij stond de vraag 
centraal of de bijzondere ontslagregels van Bijlage B ook mochten worden toegepast op een 
niet-uitzendbureau dat gebruik maakt van detacheringsconstructies. Hoewel deze bijlage 
was bedoeld voor de gewone uitzendbureau’s, was de rechter van oordeel dat Bijlage B op 
CMG Nederland mocht worden toegepast. Dit was voor de Minister van Sociale Zaken en 

                                                 
4 Rb. ‘s- Gravenhage 15 augustus 2002, JAR 2002/ 198. Zie R.M. Beltzer, “Ruim vier jaar Waadi: ab, tba 
en CMG”, Arbeid Integraal 2002, p. 180-183 en C.J. Smitskam in PS Documenta 2003/6. 



Werkgelegenheid aanleiding hierover advies te vragen aan de Stichting van de Arbeid. Over 
deze problematiek heeft de Stichting op 4 maart 20035 advies uitgebracht. De Stichting van 
de Arbeid heeft geadviseerd Bijlage B zodanig aan te passen dat deze bijlage, in 
overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling, alleen mag worden gebruikt voor de 
‘gewone’ uitzendbureaus . De definitie van uitzendwerkgever is daarop in Bijlage B 
aangepast. De werkgevers die niet als uitzendbureau kunnen worden aangemerkt, maar wel 
werknemers ter beschikking stellen aan opdrachtgevers, dienen het normale 
dienstjarenbeginsel toe te passen. Wel wordt voorgesteld een zogeheten hardheidsclausule te 
introduceren, die dergelijke werkgevers in staat stelt in bepaalde gevallen af te wijken van 
het dienstjarenbeginsel. Deze hardheidsclausule is opgenomen in artikel 4:2, vierde lid, van 
het Ontslagbesluit. De bovengenoemde wijzigingen van het Ontslagbesluit en de daarop 
gebaseerde Bijlage B zullen over een jaar geëvalueerd worden. Dan zal moeten blijken of de 
CWI heeft kunnen werken met een dergelijke hardheidsclausule. 

                                                 
5 Advies van de Stichting van de Arbeid inzake ontslagregels in uitzendrelaties van 4 maart 2003. 


