
De  cao  ontslagcommissie  
code

Transi'enacht	  van	  de	  arbeid	  
Break-‐out	  room:	  ontslagcommissies,	  arbitrage	  en	  cao	  recht	  

	  



Programma

•  Inleiding	  –	  Damiën	  Berkhout	  
•  De	  ontslagcommissie	  in	  een	  notendop	  –	  Eylard	  van	  Fenema	  
•  Nut	  &	  noodzaak	  van	  een	  best	  prac*ce	  code	  –	  Linda	  Nekeman-‐IJdema	  
•  Kernelementen	  van	  de	  Code	  –	  Marco	  Veenstra	  &	  Margreet	  Klinkert	  
•  Discussie	  	  



De  ontslagcommissie  in  een  notendop

•  Oordeelt	  in	  plaats	  van	  het	  UWV	  over	  ontslag	  op	  de	  a-‐grond.	  
	  
• Mag	  afwijken	  van	  regels	  m.b.t.	  ontslagvolgorde	  (afspiegelingsbeginsel)	  à	  
mits	  cao-‐par'jen	  dit	  bij	  cao	  overeenkomen.	  

•  Afwijkingsmogelijkheid	  bestaat	  alleen	  nog	  bij	  cao	  en	  indien	  
ontslagcommissie	  is	  opgericht.	  

	  
•  Net	  als	  na	  UWV-‐procedure	  ‘in	  de	  rebound’	  bij	  kantonrechter.	  



Achtergrond

• Wetgever:	  
	  

•  Sluit	  aan	  bij	  prak'jk	  van	  enkele	  grote	  ondernemingen;	  	  
•  “Ondoenlijk”	  voor	  UWV	  om	  “telkens”	  andere	  criteria	  te	  moeten	  hanteren	  bij	  de	  toetsing	  
van	  een	  bedrijfseconomisch	  ontslag.	  

	  
 

•  Idee	  ‘priva'sering’	  ontslagtaak	  niet	  nieuw	  
	  

•  Wetsvoorstel	  Wet	  wijziging	  WW-‐stelsel	  en	  ontslagrecht	  (2005-‐2006;	  30	  370).	  
•  Ook:	  delega'emogelijkheid	  ex	  art.	  32	  BBA.	  	  



We6elijke  criteria  (671a  lid  2  en  lid  3)

1.  Commissie	  is	  van	  de	  werkgever	  onacankelijk	  en	  is	  onpar'jdig.	  

2.  De	  betreffende	  cao	  bevat	  regels	  m.b.t.:	  
•  Hoor	  en	  wederhoor;	  
•  De	  vertrouwelijke	  behandeling	  van	  overgelegde	  gegevens;	  
•  Redelijke	  termijnen	  voor	  reac'es	  procespar'jen;	  
•  Een	  redelijke	  beslistermijn.	  	  	  	  

3.  Representa'viteitseis	  vakbond.	  

à	  Toetsing	  bij	  AVV-‐verzoek	  dan	  wel	  (achteraf)	  door	  rechter.	  



Vrijheid  bij  kiezen  selecCecriteria

• Geen	  regels	  in	  wet	  opgenomen.	  

• Wetgever:	  criteria	  moeten	  in	  overeenstemming	  zijn	  met	  wet-‐	  en	  
regelgeving.	  

•  Selec'e	  op	  basis	  van	  kwaliteit	  mogelijk?	  
	  
• Rest	  van	  'tel	  10	  boek	  7	  BW	  en	  Ontslagregeling	  is	  onverkort	  van	  
toepassing.	  

	  



Nut  en  noodzaak  van  de  code

• Art.	  7:671a	  lid	  2	  vereist	  om	  regels	  te	  stellen	  mbt	  hoor	  en	  wederhoor,	  
vertrouwelijkheid,	  redelijke	  termijnen	  voor	  reac'es	  en	  beslissing	  (art.	  
7:671a	  lid	  2	  BW).	  

• Bedoeling	  om	  best	  prac'ce	  code	  te	  creëren	  om	  de	  prak'jk	  een	  
voorbeeld	  te	  geven.	  

• Code	  draagt	  bij	  aan	  gedegen	  organisa'e	  à	  waarborg	  zorgvuldig	  en	  
eenduidig	  proces.	  



Relevante  overwegingen  bij  het  instellen    
van  een  cao  ontslagcommissie

• Afwijkende	  selec'eregels	  
• Kennis	  van	  specifieke	  selec'eregels	  &	  branche	  
•  Eenduidigheid	  uitspraken	  
•  Laagdrempelig	  
• Binding	  cruciaal	  
• Veel	  werk	  à	  secuur,	  organisa'e	  



PrakCjkervaring  ABN  AMRO

•  Nu	  Geschillencommissie:	  advies	  (arbeidsvoorwaarden,	  beoordeling,	  etc.)	  &	  
arbitraal	  vonnis	  (sociaal	  plan-‐cao).	  Per	  1	  juli	  2015:	  Geschillencommissie	  
behandelt	  ook	  verzoeken	  om	  toestemming	  opzegging	  
arbeidsovereenkomst	  

•  Paritaire	  samenstelling	  
•  Binding	  door	  dynamisch	  incorpora'ebeding.	  	  
•  Adviezen	  /	  arbitrale	  vonnissen	  Geschillencommissie	  wegen	  mee	  in	  
rechterlijke	  uitspraken.	  

•  Snel	  duidelijkheid	  à	  Korte	  procedure,	  mondelinge	  uitspraak	  de	  dag	  na	  
mondelinge	  behandeling,	  voorlopige	  voorziening	  mogelijk	  

•  Belangrijk	  hulpmiddel	  bij	  het	  stroomlijnen	  van	  reorganisa'es	  



Hoofdlijnen  code

• Defini'es	  
•  Taak	  en	  samenstelling	  commissie	  
• Regels	  m.b.t.	  verschoning	  en	  wraking	  
• Geheimhouding	  
• De	  procedure	  
• Wijze	  waarop	  de	  beslissing	  wordt	  genomen	  
•  Inhoud	  van	  de	  beslissing	  
•  Faculta'ef	  deel	  



Taak  en  samenstelling

•  Toestemming	  verlenen	  voor	  opzegging	  o.g.v.	  a-‐grond:	  
•  Met	  toepassing	  regels	  §	  4	  Ontslagregeling,	  of	  
•  Met	  toepassing	  andere	  bij	  cao	  vastgestelde	  regels	  

•  Samenstelling	  ten	  minste	  6	  leden:	  
•  2	  door	  werkgevers(svereniging)	  aangewezen	  
•  2	  door	  werknemersvereniging(en)	  aangewezen	  
•  Onacankelijke	  voorziner/plv.	  voorziner	  
•  Bij	  behandeling	  verzoek	  3	  leden	  uit	  elk	  der	  geledingen	  

•  Minimumeisen	  aan	  deskundigheid	  en	  opleiding:	  
•  (plv.)	  voorziner	  in	  elk	  geval	  mr./LL.M.	  
•  Leden	  kennis	  van	  arbeidsrecht/arbeidsproces/financiële	  verslaglegging/bedrijf	  of	  sector	  van	  werkgever	  



Verschoning  en  wraking

•  Leden	  dienen	  zonder	  last	  of	  ruggenspraak	  te	  func'oneren	  
	  

• Verschoning:	  
•  Bij	  persoonlijke	  of	  zakelijke	  betrokkenheid	  lid	  
•  Vervanging	  door	  ander	  lid	  uit	  zelfde	  geleding	  
	  

• Wraking:	  
•  Voorziner	  indien	  twijfel	  over	  onacankelijkheid/onpar'jdigheid	  
•  Overige	  leden	  bij	  twijfel	  over	  onpar'jdigheid	  of	  func'oneren	  zonder	  	  
last	  of	  ruggenspraak	  

•  Andere	  2	  leden	  beslissen	  na	  horen	  gewraakte	  lid	  over	  wrakingsverzoek	  
•  Vervanging	  door	  ander	  lid	  uit	  zelfde	  geleding	  



Procedure

•  Minimum	  vereisten	  aan	  verzoekschrio	  
•  Verhinderdata	  in	  verzoek-‐	  en	  verweerschrio	  
•  Vermelding	  leden	  cie.	  die	  verzoek	  behandelen	  
•  Termijnen	  zoveel	  mogelijk	  gelijk	  aan	  termijnen	  UWV,	  o.a.	  

•  8	  dagen	  voor	  aanvulling	  verzoek	  
•  14	  dagen	  voor	  verweer	  

•  Na	  verweer	  2de	  schrioelijke	  ronde	  of	  mondelinge	  behandeling	  
•  Mondelinge	  behandeling	  in	  ieder	  geval	  indien	  beide	  par'jen	  hierom	  verzoeken	  of	  
als	  commissie	  dit	  wenselijk	  acht	  

•  Na	  mondelinge	  behandeling	  beslissing	  of	  schrioelijke	  ronde	  



Beslissing

•  Beslissing	  alleen	  indien	  commissie	  voltallig	  betrokken	  is	  

•  Regels	  die	  de	  commissie	  in	  haar	  oordeel	  moet	  betrekken	  
•  Ex	  art.	  7:671a	  BW	  
•  Ontslagregeling	  m.u.v.	  §	  4	  
•  Ontslagcriteria	  cao-‐par'jen	  dan	  wel	  §	  4	  Ontslagregeling	  

•  Geen	  toestemming	  bij	  opzegverbod	  analoog	  aan	  Regeling	  UWV	  ontslagprocedure	  
•  Ten	  minste	  eisen	  aan	  mo'vering	  beslissing	  
•  Toestemming	  gedurende	  4	  weken	  geldig	  



FacultaCef  deel

•  Mogelijkheid	  procedure	  digitaal	  te	  maken	  
	  

•  Gecombineerde	  behandeling	  
•  Zowel	  schrioelijk	  als	  mondeling	  
•  Commissie	  kan	  splitsen	  
	  

•  Nadere	  taak	  commissie	  als	  geschillencommissie	  
	  

•  Rapportage	  commissie	  
•  Geanonimiseerde	  uitspraken	  
•  Jaarverslag	  
	  

•  Vrijwaring	  commissieleden	  



Stelling  1

De	  commissie	  zal	  bevoegd	  zijn	  toestemming	  te	  verlenen	  aan	  de	  
werkgever	  om	  de	  arbeidsovereenkomst	  van	  de	  “ongebonden	  
werknemer”	  op	  te	  zeggen.	  
	  
N.B:	  ongebonden	  werknemer	  =	  de	  ar'kel	  14	  wet	  cao	  werknemer	  



Stelling  2

De	  rechter	  zal	  de	  opzegging	  van	  de	  arbeidsovereenkomst	  vol	  toetsen,	  
dus	  ook	  (i)	  de	  procedure	  bij	  de	  commissie	  en	  (ii)	  de	  inhoudelijke	  
behandeling	  door	  de	  commissie.	  



Stelling  3

De	  commissie	  is	  (voldoende)	  onacankelijk	  en	  onpar'jdig	  zolang	  de	  
voorziner	  dat	  is.	  



Stelling  4

Arbitrage	  is	  een	  betere	  op'e	  dan	  de	  cao	  ontslagcommissie.	  



Stelling  5

De	  commissie	  kan	  verschillende	  verzoeken	  tot	  toestemming	  om	  de	  
arbeidsovereenkomst	  op	  te	  zeggen	  gezamenlijk	  behandelen,	  en	  zonder	  
zisng	  indien	  de	  commissie	  een	  zisng	  onnodig	  acht.	  


