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Beleidsregels ontslagtaak UWV 
A 

D 
E 
G 
B 
C 

Lid 4 



En extra 
F: ernstige gewetensbezwaar, mits aannemelijk is dat de 
arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht 

 uit art. 7:681 lid 2 sub e, 
H: andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die 
zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan 
worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten 
voortduren   

 MvT: Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan detentie van de werknemer 
 of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning. 
 NnavV: Met betrekking tot het gestelde bij onderdeel d wordt opgemerkt dat de 
 gegeven voorbeelden van de voetbaltrainer die wordt ontslagen wegens 
 achterblijvende resultaten of de manager met wie verschillen van inzicht 
 bestaan over het te voeren beleid, niet vallen onder de genoemde categorie (d) 
 nu hierbij van disfunctioneren geen sprake is of hoeft te zijn. Toch kan er in de 
 aangegeven omstandigheden aanleiding zijn het dienstverband te beëindigen. 



C grond 
n  Het bij regelmaat wegens niet kunnen verrichten van de 

arbeid met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare 
gevolgen: 

n  Art. 7:671b lid 4: kantonrechter wijst verzoek af als de 
werkgever niet beschikt over een verklaring van een 
deskundige als bedoeld in art. 7:629a BW. 



D grond 
n  NnavV, p. 89: “Als het gaat om disfunctioneren is het van 

belang goed onderscheid te maken tussen enerzijds het 
niet (meer) kunnen voldoen aan gestelde functie-eisen 
en anderzijds gedragingen die maken dat een 
werknemer de verplichtingen die volgen uit de 
arbeidsovereenkomst niet naleeft. In dat laatste  
 geval is sprake van  
 verwijtbaar handelen  
 of nalaten en is herplaatsing 
  niet aan de orde”.  





E, f, g, en h 
n  E: ontslag op staande voet vergt geen verwijtbaar, soms 

d-grond > Stefan 
n  G en h beperkt uitleggen, omdat anders de werkgever 

zelf de redelijke grond kan creëren. 



Lid 4: ontslag ‘light’ 
n  Oudere werknemer > 
n  Eigen ontslaggrond: geen instemming/ 
n  toestemming/ ontbinding vereist. 
n  Alleen als ao is aangegaan voor pensioen: Let op 

pensioeneindebeding! 

n  Opzegverboden? 7:670a lid 2 sub e: voor zover de 
opzegging geen verband houdt met omstandigheden 
waarop die opzegverboden betrekking hebben  

n  > waarop heeft art. 670 lid 1 sub a betrekking 
n  > art. 7:681 lid 1 sub c geldt dus wel? 



Altijd redelijke grond nodig? 
n  Bij instemming van de werknemer? 

n  Eerst: Zonder meer: Ja,  (MvT, p. 103) 
n  Later: “In zijn algemeenheid is de regering van mening 

dat ontslag van een werknemer altijd moet voldoen aan 
de vereisten van het hebben van een redelijke grond en 
het ontbreken van mogelijkheden tot herplaatsing.... Dit 
neemt niet weg dat de opzegging wel rechtsgeldig is als 
de werknemer na de opzegging ... hiermee schriftelijk 
instemt.”(C, p. 86) 



Basis systeem = de redelijke grond 
n  Vooraf instemmen kan dus ook,  
n  Maar uitgangspunt is en blijft dat de werkgever dat doet 

met een redelijke grond: 

n  En dat de werknemer altijd recht heeft op de 
bedenktermijn van twee weken, en iedere poging die 
termijn hem te ontnemen is in strijd met art. 7:671 lid 6 
BW. 



Dus geen geregelde ontbindingen 
n  Iedere poging om dat te voorkomen verhoudt zich niet 

met systeem (rondje kopje thee)  

n  Hoewel het procesrecht wel de mogelijkheden biedt 
(denk aan art. 96 Rv) 

n   geldt dat dus ook voor ontbindingen op verzoek van 
partijen > geen geregelde ontbindingen 


