
Wwz    
ontslag  en  hoger  beroep

	  
Wat	  staat	  ons	  te	  wachten?	  



Uitgangspunten  wetgever

• behandeling	  op	  korte	  termijn,	  art.	  7:686a	  lid	  5	  BW	  
•  snelle	  beslissing	  indien	  mogelijk	  	  
•  geen	  afwijkende	  regeling	  voor	  hoger	  beroep	  
• wel	  afwijking	  hoofdregel	  art.	  360-‐1	  Rv	  dat	  hoger	  beroep	  schorsende	  
werking	  heeF	  bij	  beschikking	  tot	  

	  1.	  ontbinding	  
	  2.	  vernieHging	  opzegging	  
	  3.	  herstel	  arbeidsovereenkomst	  (art.	  7:683	  lid	  1	  BW)	  	  

	  



Uitgangspunten  hoven

•  zinvol	  hoger	  beroep	  in	  ontslagzaken	  vereist	  snelle	  mondelinge	  
behandeling	  en	  beslissing	  
•  rol	  kort	  geding	  lijkt	  beperkt	  zonder	  schorsende	  werking;	  ook	  beginsel	  
van	  afstemming	  op	  oordeel	  bodemrechter	  (HR:2011:BP0015,	  Yukos)	  
•  vermijden	  kort	  geding	  (dagvaarding)	  naast	  verzoekprocedure	  
•  advocatuur	  en	  rm	  gezamenlijk	  verantwoordelijk	  voor	  goede	  
procedure	  
•  feit:	  griffierecht	  aan	  de	  poort	  kan	  tot	  vertraging	  leiden	  
	  	  	  (verzoek	  onbepaalde	  waarde:	  €	  311	  np,	  €	  711	  rp)	  	  

	  



Procesreglement  hoven

•  1	  juli	  2015:	  aanpassing	  Procesreglement	  verzoekschriFprocedures	  handels-‐	  
en	  insolvenHezaken	  gerechtshoven	  
•  1.1	  algemeen	  deel;	  aanvulling	  bijzonder	  deel	  onder	  1.2.4	  	  
•  hoven	  publiceren	  ziTngsdagen	  voor	  “Wwz-‐zaken”	  
•  bij	  indiening	  beroepschriF	  in	  “Wwz-‐zaak”	  opgave	  data	  beschikbaarheid	  van	  
alle	  parHjen	  op	  termijn	  5-‐13	  weken	  na	  indiening	  (aangepast	  V1-‐formulier)	  	  
•  verweerschriF	  in	  de	  regel	  3	  weken	  voor	  mondelinge	  behandeling	  
•  duur	  mondelinge	  behandeling	  vergelijkbaar	  met	  pleidooi;	  parHjen	  
aanwezig	  
•  uitspraak	  Arnhem-‐Leeuwarden	  en	  Den	  Bosch:	  6	  weken;	  andere	  hoven:	  
geen	  vaste	  uitspraakdatum,	  wel	  streven	  naar	  snelle	  uitspraak	  



Griffierecht

•  advocaat	  zonder	  rekening-‐courant	  vertraagt	  procedure	  
•  voorlopig:	  generieke	  hardheidsclausule	  in	  hoger	  beroep	  	  

	  -‐	  vernieHging	  opzegging	  (art.	  7:681	  BW)	  
	  -‐	  herstel	  arbeidsovk	  (art.	  7:682	  leden	  1a,2a,4a,5a	  BW)	  
	  -‐	  tegen	  toewijzing	  ontbinding	  op	  werkgeversverzoek	  (7:671b	  

BW)	  	  



Beroepschri<

•  compleet?	  Zie	  algemeen	  deel	  procesreglement	  	  
•  in	  kop	  vermelden:	  Wwz-‐zaak	  
•  alle	  gronden	  voor	  beroep	  (grieven)	  in	  beroepschriF	  (362	  jo.	  278-‐1	  Rv)	  
•  grief	  =	  grond	  waarom	  uitspraak	  vernieHgd	  moet	  worden,	  ook	  als	  
reden	  daarvoor	  herstel	  van	  eigen	  ‘nalaHgheid’	  in	  eerste	  aanleg	  is	  
(nieuwe	  feiten	  of	  nieuwe	  stellingen)	  
•  grief	  =	  ook	  eisverandering/eisvermeerdering	  (HR:2008:BC4959	  Willemsen/NOM)	  	  
•  in	  beginsel	  strakke	  regel:	  één	  schriFelijke	  ronde,	  geen	  herkansing	  
tenzij	  (HR:2008:BC4959	  Willemsen/NOM;	  HR:2009:BI8771)	  

	  
	  



Verweerschri<

•  griffie	  geeF	  termijn	  indiening	  verweerschriF	  bij	  toezending	  beroepschriF	  
met	  datum	  mondelinge	  behandeling	  
•  hoofdregel:	  niet	  voor	  het	  eerst	  in	  appel	  een	  tegenverzoek,	  art.	  362	  Rv	  
•  incidenteel	  appel	  in	  verweerschriF,	  verweertermijn	  10	  kalenderdagen	  
•  verweerschriF	  niet	  vereist,	  verweren	  eerste	  aanleg	  komen	  via	  devoluHeve	  
werking	  aan	  bod	  	  
• maar:	  geen	  verstek,	  dus	  geen	  herkansing	  in	  hoger	  beroep	  
•  in	  beginsel	  strakke	  regel:	  geen	  nieuwe	  verweren	  na	  indiening	  
verweerschriF	  tenzij	  (HR:2011:BR2045)	  	  

	  	  



Opmerkingen	  over	  procedure	  of	  procesreglement	  Wwz	  van	  de	  hoven?	  
	  

mail	  naar	  
	  

ExpertgroepWWZHoven@rechtspraak.nl	  
	  


