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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Bijeenkomst 2

1

Hoofdstuk 7

Einde van de arbeidsovereenkomst

Inleiding

2

Gesloten stelsel ontslagrecht

Arbeidsovereenkomst eindigt door:

• Einde van overeengekomen periode (alleen 

arbeidsovereenkomst bep. tijd)

• Beëindiging met wederzijds goedvinden

• Opzegging door werknemer

• Opzegging door werkgever

• Ontbinding door de rechter

• Dood werknemer

3
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Einde van overeengekomen periode

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

• einde van rechtswege: tijd verstreken die bij 

overeenkomst/wet is aangegeven

• geen tijdslimiet

• schriftelijk berichten

• tussentijds opzeggen alleen mits overeengekomen

• kantonrechter kan ontbinden

4

Beëindiging met wederzijds goedvinden

• Beëindigingsovereenkomst

• Werknemer laat duidelijk en ondubbelzinnig blijken 

dat hij akkoord is

• Werkgever moet dat zorgvuldig nagaan

• Werknemer: geen benadelingshandeling

5

Opzegging door werknemer

• Aan einde van maand tenzij anders aangegeven in 

cao of door gebruik

• Opzegtermijn in acht nemen: wettelijk 

1 maand voor werknemer
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Overlijden

• Overlijden werkgever: arbeidsovereenkomst blijft in 

stand

• Overlijden werknemer:

arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

– uitkering aan nagelaten betrekkingen

7

Tussentijdse opzegging bepaalde tijd 

overeenkomsten

• Alleen als schriftelijk overeengekomen

• Werkgever moet ontslagvergunning UWV hebben of ontbinding 

door de kantonrechter

• Ontbinding door kantonrechter op verzoek werknemer bij ernstig 

verwijtbaar handelen werkgever: billijke vergoeding

• Ontbinding op verzoek werkgever

8

Einde arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

• Beëindiging met wederzijds goedvinden

• Opzegging door werknemer

• Einde door overlijden wn of wg

• Opzegging door wg (volgende hfd)

• Ontbinding door kantonrechter (volgende hfd)
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Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:667 en 668

-art 7:671 en art 7:671c

-art 7:672

-art 7:674 en 7:675

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.5 t/m 4.8

10

Hoofdstuk 8

Opzegging door de werkgever

11

Opzegging door werkgever (1)

Werkgever heeft ontslagvergunning UWV nodig. UWV 

geeft alleen als:

a. Ontslag om bedrijfseconomische reden of 

beëindiging van de onderneming

b. Langdurige arbeidsongeschiktheid

Als werkgever om andere reden wil ontslaan, dan: 

kantonrechter
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Opzegging door werkgever (2)

• Alleen als redelijke grond en als herplaatsing 

werknemer binnen een redelijke termijn niet 

mogelijk is

• Opzegtermijn start nadat vergunning is verkregen

• Als te korte opzegtermijn: vergoeding

13

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Regels:

• Ontslagvergunning geldig tot 4 weken na 

dagtekening

• Niet nodig bij:

– huishoudelijk personeel < 4 dagen p.w.

– opzegging wegens bereiken AOW-leeftijd

– opzegging werknemer met geestelijk ambt

14

Procedure ontslagvergunning bij UWV

• Werkgever stuurt aanvraag naar UWV

• UWV toetst aanvraag

• Werknemer kan verweer indienen

• Werknemer wordt evt. gehoord

• UWV neemt besluit, evt. na horen van 

Ontslagadviescommissie
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Ontslaggronden kantonrechter

c. Veelvuldig ziekteverzuim

d. Disfunctioneren werknemer

e. Verwijtbaar handelen/nalaten werknemer

f. Gewetensbezwaar werknemer

g. Verstoorde arbeidsverhouding

h. Andere omstandigheden

16

Procedure bij kantonrechter

• Verzoekende partij dient verzoekschrift in

• Kantonrechter bepaalt dag behandeling

• Zitting:

- beide partijen worden gehoord

- rechter geeft beschikking af

• Hoger beroep is mogelijk

17

Faillissement, surseance, WSNP

• Surseance van betaling

– bewindvoerder benoemd door rechtbank

• Faillissement: 

– curator mag werknemers ontslaan

– UWV neemt salarisbetaling over

• WSNP

– werkgever natuurlijk persoon

– geen ontslagvergunning nodig
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Jurisprudentie

• Cipier deelt op 1 april twee gedetineerden mee dat zij vrij komen

• Cipier verstrekte persoonlijke spullen en vroeg welke treintickets zij 

nodig hadden

• Baas komt erachter en legt voorwaardelijk ontslag op

staande voet

• Wn vond straf niet evenredig

• Wat besliste de rechter?

19

Jurisprudentie 2/2

• Gedetineerden hebben kwetsbare positie

• Vertrouwen door cipier geschaad

• Integriteit en professionaliteit 

• Voorwaardelijk straf van 2 jaar gehandhaafd

20

Afspiegelingsbeginsel

• Ontslagen gespreid over leeftijdscategorieën: 15-25 

jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar,  55 jaar

• Afspiegelingsbeginsel: evenredige verdeling 

ontslagen naar aantal werknemers in groep

• anciënniteitsbeginsel: werknemer met minste 

dienstjaren eerst ontslagen

21

19

20

21



8

Wet melding collectief ontslag

• Collectief ontslag: werkgever ontslaat 

 20 werknemers binnen 3 maanden

• Werkgever moet voorgenomen ontslag melden aan 

vakbonden en UVW met details: anders niet in 

behandeling

• Werkgever moet OR tijdig betrekken bij 

besluitvorming

22

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:669

-art 7:671

-art 7:671a, art 7:671b en art 7:671c

-art 7:672

• Wet Melding collectief ontslag

-art 3 t/m 6a

• Ontslagregeling

-art 11

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.5 t/m 4.8

23

Hoofdstuk 9

Door de werkgever gegeven ontslag
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Ontslag op staande voet

Werkgever of de werknemer is bevoegd de 

arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen wegens 

een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van 

die reden aan de wederpartij

• eenzijdige rechtshandeling

• vergoeding

25

Jurisprudentie

• Werknemer staat te roken bij opslagplaats chemicaliën

• Verboden volgens veiligheidsvoorschriften

• Wn vindt straf disproportioneel 

• Wn heeft vrouw en kinderen, enige met inkomen

• Wat beslist de rechter?

26

Jurisprudentie

Ontslag op staande voet van hypotheekadviseur

Hypotheekadviseur was beschonken

Twee vrouwelijke cliënten onheus bejegend

Ook seksueel geïntimideerd

Een cliënt werd telefonisch uitgescholden

Wat beslist de rechter?
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Jurisprudentie 2/2

Tijdens rechtszaak alleen onjuist bejegend bewezen

Ontslag goedgekeurd onheuse bejegening is al dringende 

reden

Hof niet akkoord, want zou wg de wn ook uitsluitend om deze 

reden ontslaan?

Reden was ook niet duidelijk gemaakt

Ontslag vernietigd

28

Voorwaarden transitievergoeding

Arbeidsovereenkomst: 

• heeft  24 maanden geduurd

• is door werkgever 

– opgezegd met ontslagvergunning UWV

– opgezegd via kantonrechter

• is geëindigd na afloop overeengekomen periode

• is opgezegd door werknemer

29

Hoogte transitievergoeding

• Over 1e 120 maanden: 1/6 van loon per maand voor elke 6 

maanden

• Langere duur: 1/4 van loon per maand voor elke 6 maanden

• Maximum: € 79.000 of indien meer: jaarloon

• Kosten in mindering gebracht

30
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Vernietiging ontslag door werknemer (1)

• Werknemer kan binnen 2 maanden bij kantonrechter 

verzoekschrift indienen om gegeven ontslag te 

vernietigen:

– geen dringende reden

– onjuiste procedure gevolgd

• Werkgever moet aantonen:

– Wel dringende reden

– ontslag is onverwijld gegeven met redenen

31

Vernietiging ontslag door werknemer (2)

• Werkgever: slim om ook verzoek tot voorwaardelijke 

ontbinding in te dienen bij kantonrechter

• Werknemer kan vorderen:

– herstel van de dienstbetrekking

– ontslag accepteren maar billijke vergoeding

32

Onregelmatige opzegging

• Werkgever ontslaat werknemer:

– zonder dat hij beschikt over een geldige 

ontslagvergunning, of 

– terwijl hij na wel verkregen vergunning een te 

korte opzegtermijn hanteert

• Partij geeft door opzet/schuld andere partij dringende 

reden arbeids- overeenkomst onverwijld op te 

zeggen
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Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:673

-art 7:673a

-art 7:677 t/m 7:679

-art 7:682

-art 7:686a

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.5 t/m 4.8

34

Hoofdstuk 10

Opzegverboden

35

Opzegverboden

• Algemeen opzegverbod: in strijd met algemene 

opvattingen in de samenleving

• Bijzondere opzegverboden

- in strijd met het discriminatieverbod

- bij werknemers met een bepaalde functie
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Bijzonder opzegverbod niet van toepassing

• Opzegging tijdens de proeftijd

• Opzegging op grond van dringende redenen

• Opzegging door curator bij faillissement

• Opzegging wegens bereiken pensioenleeftijd

37

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 
-art 7:643
-art 7:646
-art 7: 648
-art 7: 669
-art 7: 670 en art 7: 670a
-art 7:681
-art 7:686a

• Art 8 Algemene Wet Gelijke Behandeling

• Art 3 Wet Flexibel Werken

• Sociale Verzekeringsalmanak
Hoofdstuk 4.5

38

Hoofdstuk 11

De collectieve arbeidsovereenkomst
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Wat is een cao?

• Wat is een CAO

Soorten CAO’s:

• Ondernemings-cao of bedrijfstak cao

• Minimum cao

• Standaard cao

• Partijen bij een cao

40

De collectieve arbeidsovereenkomst 

• Cao max. 5 jaar wgv en wnv rechtsbevoegd

• Wn-verenigingen (FNV,CNV)

• Wg-verenigingen (VNO/NCW en LTO)

• Aanmelding CAO bij Directie Uitvoeringstaken 
Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

• Werkingsgebied:

-ondernemings-cao;

-bedrijfstak-cao 41

Werking van de cao

Drie soorten bepalingen in cao:

• Normatieve bepaling: werkt rechtstreeks door in 

individuele arbeidsovereenkomst

• Diagonale bepaling: legt alleen verplichtingen op aan 

één van de partijen van de cao (meestal werkgever)

• Obligatoire bepaling: alleen van kracht tussen de 

cao-partijen

42
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Gebondenheid aan cao

• werkgever: gebonden aan de bedrijfstak-cao als lid 

werkgeversorganisatie die partij was bij het afsluiten 

van cao

• werkgever moet cao toepassen op alle werknemers, 

ook die geen vakbondslid zijn

43

Naslagwerken oa.

• Wet op de Collectieve arbeidsovereenkomst

• Wet op het Algemeen Verbindend en onverbindend 
Verklaren van bepalingen van collectieve 
arbeidsovereenkomst

• Sociale Verzekeringsalmanak
-Hoofdstuk 4.10 

44

Hoofdstuk 12

Wet arbeid en Zorg (WAZO)
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Verlofvormen in WAZO

• Zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg

• Calamiteitenverlof

• Kortdurend en langdurend zorgverlof

• Ouderschapsverlof

• Loopbaanonderbreking

• Politiek verlof

• Verlof in verband met levensloopregeling

46

Zwangerschapsverlof

• Vanaf 6 weken voor vermoedelijke bevallingsdatum

• Ingang uiterlijk 4 weken ervoor

• Bij latere bevalling, verlof duurt langer

• Bij eerdere bevalling, bevallingsverlof verlengd

• 100% dagloon, max: maximumdagloon

• Compensatie zelfstandigen met kind (art 3.18 WAZO)

47

Kraamverlof

• Voor partner van bevallende echtgenote, 

geregistreerd partner, degene van wie hij het kind 

erkent of de persoon met wie hij ongehuwd 

samenwoont

• Duur 2 dagen met behoud loon

• Bevallingsdag: calamiteitenverlof

48
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Adoptie- en pleegzorgverlof

• Werknemer die kinderen wil adopteren/pleegkinderen wil 

nemen

• Duur 4 weken

• Ingang: vanaf 4 weken feitelijke datum adoptie/aanvang 

pleegzorg, binnen 

26 weken

• 100% dagloon, max: maximumdagloon

49

Calamiteitenverlof

Werknemer kan arbeid niet verrichten door:

• Zeer persoonlijke omstandigheden:

– bevalling partner

– overlijden en uitvaart huisgenoot/bloed- of 

aanverwanten rechte lijn en 2e graad zijlijn

• Door wet opgelegde verplichting (bijv. aangifte geboorte)

• Uitoefening kiesrecht

50

Kortdurend zorgverlof

• 10 dagen per jaar met behoud loon

• Noodzakelijke verzorging ziek persoon:

– partner

– inwonend eigen kind of kind partner

– pleegkind

– bloedverwant 1e of 2e graad

– broer/zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of 

ander in de sociale omgeving

51
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Langdurend zorgverlof

• In 12 maanden max. 6 x wekelijkse arbeidsduur, geen loon

• Verzorging zieke/gebrekkige naaste

– partner

– inwonend eigen kind of kind partner

– pleegkind

– bloedverwant 1e of 2e graad

– broer/zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of ander in de 

sociale omgeving

52

Ouderschapsverlof 

• Voor ieder kind in de leeftijd tot 8 jaar

• Maximaal 26 maal de arbeidsduur per week in een periode van 12 

maanden

• Werkgever mag een soepelere regeling toestaan

• Geen behoud van loon en niet compenseren met vakantiedagen

• Opzegverbod

• Minimaal jaar in loondienst vervallen per 2015

• Overdracht naar nw werkgever over niet genoten ouderschapsverlof, 

per 2015

53

Overig

-Loopbaanonderbreking

-Politiek verlof

-Levensloopverlof
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Naslagwerken oa.

• Wet Arbeid en Zorg

• Sociale Verzekeringsalmanak

-Hoofdstuk 4.3.6 en 6.12 

55

Hoofdstuk 13

Wetgeving rond arbeidstijd, arbeidsomstandigheden en arbeidsduur

56

Arbeidstijdenwet

• Regelt arbeids- en rusttijden

• Arbeidstijdenbesluit naast de Arbeidstijdenwet

• Wet regelt arbeidstijden en rustpauzes

• Aparte regeling voor minderjarigen

• Consignatiedienst (o.a. brandweer en gezondheidszorg)

• Nachtdienst en zondagarbeid
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Arbeidsomstandighedenwet 

• Inrichting arbeidsplaatsen

• Beperken van monotone en tempogeboden arbeid

• Maatregelen bij calamiteiten bijv. ongevallen

• Maatregelen eerste hulp

• Beperking psychosociale arbeidsbelasting

58

Arbeidsomstandighedenwet 

• Arbowet per 1-7-2017
– Verbeteren bedrijfsgezondsheidszorg

– Bedrijfsarts positie versterkt
– Vastlegging in basiscontract

– Recht op second opinion andere bedrijfsarts

– Meer mogelijkheden overleg voor bedrijfsarts

• Rol preventiemedewerker per 107-2017
– Meer verantwoordelijkheden

• Instemmingsrecht OR 1-7-2017 mbt aanstelling preventiemedewerker

• Bassicontract arbodienstverlening

• Werkgevers kunnen ook herbeoordeling gezondheid wn aanvragen

59

Wet flexibel werken

• Recht van de werknemer zowel bij vermindering van het aantal 

uren als bij wens tot mèèruren

• Inwilligen tenzij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen zich 

hiertegen verzet

• Rechtspraak: zonder gedegen onderbouwing wordt de werkgever 

in het ongelijk gesteld

60
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Hoofdstuk 14

Wet rond gelijke behandeling

61

Wetgeving

• Algemene wet gelijke behandeling

• Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

• Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de 

arbeid

• Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte

62

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) (1)

• Geen onderscheid op grond van:

Geslacht Godsdienst of levensovertuiging 

leeftijd politieke gezindheid 

arbeidsduur hetero- of homoseksuele gerichtheid 

aard van de 
dienstbetrekking 

burgerlijke staat; 

ras/nationaliteit lidmaatschap werkgevers- of 
werknemersorganisatie of politieke 
partij
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Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) (2)

• Direct onderscheid: 

gebaseerd op hoedanigheid in wet genoemd (bijv. alleen NL-

sollicitanten)

• Indirect onderscheid: 

gebaseerd op andere dan in de wet genoemde aspecten, 

maar wel leidend tot benadeling (bijv.: verbod hoofddoekjes)

64

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij 

arbeid

• Verbiedt direct of indirect onderscheid tussen mannen en 

vrouwen

• Bijvoorbeeld bij:

– recht op loon voor gelijke arbeid

– recht op een pensioenvoorziening

– aannemen en benoemen van medewerkers

– het volgen van een beroepsopleiding

65

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de 

arbeid

• Verbiedt direct of indirect onderscheid op grond van de leeftijd 

in arbeidssituaties

• Verbiedt ook intimidatie

• Geen leeftijdsgrenzen in advertenties

• Alleen discriminatie geoorloofd als objectieve grond aanwezig
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Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte

• Verbiedt direct of indirect onderscheid op grond van 

handicap of chronische ziekte

• Alleen onderscheid geoorloofd als nodig:

– ter bescherming gezondheid/veiligheid

– voor voorzieningen van personen met handicap of 

chronisch ziekte

– bij geven bevoorrechte positie aan chronisch zieken of 

gehandicapten om nadeel op te heffen

67

College voor rechten van de mens

• Ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake 

gelijke behandeling

• Kan besluiten tot onderzoek

• Geeft dan oordeel: niet bindend, maar in praktijk wel 

gezaghebbend

68

Huiswerk

• Maken 7.12, 8.16, 11.10, 12.8, 13.10, 14.10, AR 9 en AR 11

• Bestuderen hfd 7 t/m 14

• Lezen hfd 15 t/m 17
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