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Inleiding
Mr. J.J. (Jan) Blanken

In het kader van het 85-jarig bestaan heeft Capra Advocaten een symposiumbundel uitgegeven onder de titel De ambtenaar van de toekomst, de
toekomst van de ambtenaar. Na het 90-jarig bestaan gaan we naar de ‘next
level’. Immers, naar verwachting zal per 1 januari 2020 de Ambtenarenwet
2017 van kracht worden. Die wet is het resultaat van een meer dan zes
jaar durend wetgevingstraject dat heeft geresulteerd in bekrachtiging op
9 maart 2017 van het voorstel voor de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra). Door middel van deze wet is een discussie van vele
tientallen jaren over de ambtelijke rechtspositie afgesloten. De wet heeft
geresulteerd in de Ambtenarenwet 2017 en wijzigingen in diverse andere
wetten teneinde de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk in
overeenstemming te brengen met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
De Wnra heeft vele, soms bijzondere, consequenties. Ten eerste ontstaat er
een driedeling tussen ruwweg ambtenaren oude stijl, ambtenaren nieuwe
stijl en andere werknemers.
Een bijzonder effect van de wet is bovendien dat het aantal ambtenaren
daardoor stijgt. Dat is het gevolg van het feit dat de wet van toepassing is
op werknemers die voorheen geen ambtenaar waren en door middel van
deze wet alsnog de ambtelijke status krijgen. In hoofdstuk 2 zal op het
bereik en de hoofdlijnen van de Wnra nader worden ingegaan.
Procedureel verandert er het nodige ten gevolge van de wetswijziging,
zij het dat de veranderingen relatief beperkt zijn ten gevolge van het
feit dat in 2015 de Wet werk en zekerheid van kracht is geworden. Deze
wet heeft de strekking dat de rechtspositie van gewone werknemers is
‘verambtelijkt’. Met andere woorden, de rechtsposities van werknemers
en ambtenaren zijn naar elkaar toegegroeid. Dat maakt de overgang
voor degenen die met de ambtelijke rechtspositie beroepshalve te maken
hebben iets gemakkelijker. Zoals blijkt uit deze bundel, zijn er echter
belangrijke verschillen die de desbetreffende personen (P&O-ers, HR1
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adviseurs, juristen, leidinggevenden, advocaten en dergelijke) zich eigen
moeten maken. Om- en bijscholing is van groot belang. Mede in verband
daarmee heeft Capra Advocaten al geruime tijd geleden de zogenoemde
Capra Academie opgericht, zijnde een onderwijsinstelling die tal van
cursussen aanbiedt, onder meer op het terrein van het arbeidsrecht bij
overheid, onderwijs en zorg.
De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe ambtenarenregime komen
in de bijdragen die hierna volgen aan de orde. In hoofdstuk 3 worden de
kernpunten van het ‘nieuwe arbeidsrecht’ geschetst. Hoofdstuk 4 gaat over
het collectief arbeidsrecht, waarbij het ‘primaat van de politiek’ specifieke
aandacht krijgt. Hoofdstuk 5 behandelt het procesrecht en in hoofdstuk 6
komen achtereenvolgens enkele kenmerkende arbeidsrechtelijke thema’s
aan bod, te weten het ontslagrecht, reorganisaties en van werk naar werktrajecten en beëindigingsregelingen. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 stilgestaan bij een typisch ambtenarenrechtelijk onderwerp dat van invloed
zal zijn op het private arbeidsrecht: integriteit en tuchtrecht.
Uit de verschillende bijdragen in deze bundel zal blijken dat de rechtspositie van werknemers in de sectoren overheid, onderwijs en zorg zeker niet
slechter zal worden. Ook zal het verlenen van ontslag aan de desbetreffende werknemers niet gemakkelijker worden, anders dan soms gedacht.
Bovendien is van belang dat men zich realiseert dat het ‘oude’ ambtenarenrecht voornamelijk buitenwettelijk was geregeld en dat de wetswijziging ten gevolge van de Wnra dus beperkte gevolgen heeft. In het
verleden waren met name van belang de diverse rechtspositieregelingen
zoals deze golden voor bijvoorbeeld rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen, zbo’s en dergelijke. De belangrijkste vraag is dan
ook of en in hoeverre op dit terrein, dat wil zeggen met betrekking tot
de arbeidsvoorwaarden, sprake zal zijn van belangrijke wijzigingen.
Vooralsnog ziet het er naar uit dat op dit punt na 1 januari 2020 weinig
zal veranderen. Inmiddels is bijvoorbeeld het Onderhandelaarsakkoord
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020) bekend. In
dat onderhandelaarsakkoord staan enkele opvallende zaken, namelijk
dat de huidige rechtspositieregelingen (met name het ARAR) slechts
‘technisch’ zullen worden omgezet in een privaatrechtelijke cao voor
rijksambtenaren. Daarnaast zullen decentrale arbeidsvoorwaarden in
personeelsreglementen worden verankerd. Er komt een voorafgaande
toetsing bij disciplinaire straffen en de huidige bezwaarprocedure wordt
vervangen door een geschillenloket, in combinatie met een geschil2
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lencommissie, aangevuld met een paritaire interpretatiecommissie die
toeziet op de uitleg van de cao en een advies- en arbitragecommissie.
Het tuchtrecht, zoals we dat thans kennen, blijft (voor zover de wet dat
toelaat) zoveel mogelijk in stand, zo is de bedoeling.
De conclusie op basis van dit onderhandelaarsakkoord is dat er weinig
verandert, zij het dat de bezwarencommissie vervalt en wordt vervangen
door een geschillenloket met als aanvulling een geschillencommissie. De
praktische consequenties daarvan zijn beperkt. Materieel is eigenlijk de
belangrijkste wijziging ten gevolge van het onderhandelaarsakkoord dat
de bestaande mogelijkheid voor rijksambtenaren om in ieder geval tot
het bereiken van de 70-jarige leeftijd en ook nadien nog door te werken
vervalt. Althans, kennelijk is het de bedoeling om artikel 98 lid 1 aanhef
en sub h ARAR te schrappen en te vervangen door een bepaling die
het mogelijk maakt om ontslag te verlenen op het moment waarop de
betrokken ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zij het dat
de mogelijkheid zal worden geboden om op basis van overeenstemming
nadien door te werken.
Het ziet ernaar uit dat dit onderhandelaarsakkoord richtinggevend is
voor het overleg in de overige sectoren. Werkgevers die een rigoureuze
wijziging van het arbeidsvoorwaardenpakket verwachten per 1 januari
2020 en streven naar een ‘cao op één A4’tje’ zullen dus teleurgesteld zijn.
Weliswaar zijn er mogelijkheden om aan dit regime te ontsnappen en een
eigen koers te varen, doch de vraag is of en in hoeverre er individuele
overheidswerkgevers zijn die daartoe bereid zijn.
Vooralsnog is dus de verwachting gerechtvaardigd dat per 1 januari 2020
kan worden geconcludeerd dat in grote lijnen sprake is van ‘oude wijn in
nieuwe zakken’. Hoe dan ook, Capra Advocaten volgt de ontwikkelingen
al jaren en zal deze blijven volgen en daarover adviseren, doceren en waar
nodig procederen. Vanzelfsprekend beschikken de advocaten van Capra
over actuele kennis met betrekking tot alles wat te maken heeft met mens,
organisatie en recht, in het bijzonder bij overheid, onderwijs en zorg. Deze
kennis kan van pas komen, zowel op collectief niveau (de totstandkoming
van regelingen en reorganisaties) als op individueel niveau (ontslagrecht,
tuchtrecht, overig arbeidsrecht et cetera). Capra Advocaten staat u dan
ook graag ten dienste bij de kennismaking met en de implementatie van
de nieuwe systematiek.
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2

Het bereik en de
hoofdlijnen van de Wnra
Mr. drs. M.P. (Marien) Korevaar

2.1

Inleiding

Veel cliënten van Capra Advocaten zullen op de één of andere manier
te maken krijgen met gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra). Dat kan op heel verschillende manieren het geval
zijn, afhankelijk van de vraag om welke specifieke sector het gaat. Door
het bijzondere karakter van deze wet en ook door de invoeringswetgeving,
zijn er steeds meer verschillen ontstaan tussen allerlei sectoren die zich ‘in
de sfeer van de overheid’ bevinden. De Wnra wijzigt de Ambtenarenwet.
Die blijft dus bestaan en er komen zelfs veel werkgevers bij die onder de
Ambtenarenwet komen te vallen. Tegelijk zijn er ook werkgevers, waarvan
de werknemers niet meer onder de Ambtenarenwet zullen vallen. Veel
bijzondere kenmerken van deze sectoren en van de rechtspositie van de
werknemers blijven echter bestaan. Wie denkt dat de Wnra ervoor zorgt
dat werkgevers en werknemers binnen ‘het publieke domein’ allemaal
‘gewone private werkgevers en werknemers’ worden, heeft het mis.
Hierna wordt op hoofdlijnen in beeld gebracht wat er verandert als
gevolg van de Wnra en ook wat er juist niet verandert. Omdat dit sterk
verschilt per sector, wordt aan de hand van een indeling in sectoren een
beeld geschetst. In de verdere hoofdstukken van deze symposiumbundel
wordt op een aantal specifieke onderwerpen dieper ingegaan.
2.2

Verschillende gevolgen per sector

2.2.1

Overheidswerkgevers waarvan de werknemers nu een ambtelijke
aanstelling hebben

De belangrijkste gevolgen van de Wnra zullen merkbaar zijn voor deze
grote groep overheidswerkgevers. Het gaat dan onder andere om gemeenten, provincies, ministeries (m.u.v. defensie), rijksdiensten, waterschappen en rechtbanken (m.u.v. rechters).
5
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Wat verandert?
Voor de werknemers van deze overheidswerkgevers wordt de eenzijdige
aanstelling omgezet in een arbeidsovereenkomst. Dat gebeurt volgens
de wet automatisch (‘van rechtswege’) bij het in werking treden van de
wet. Dat wordt de ‘big bang’ genoemd. Het is erg nuttig om de zittende
medewerkers wel een arbeidsovereenkomst te laten tekenen maar ook
als dat niet gebeurt, worden de medewerkers toch geacht opeens een
arbeidsovereenkomst te hebben. Dat is een ‘wettelijke fictie’.
Het Burgerlijk Wetboek (BW), in het bijzonder boek 7, titel 10 BW (de
titel die gaat over de arbeidsovereenkomst) en ook de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO) worden meteen van toepassing
voor al deze ambtenaren. Cao’s zullen de huidige rechtspositieregelingen
vervangen. De procedures bij wijzigingen in de rechtspositie, bij rechtspositionele maatregelen en bij ontslag worden anders.
De rechtsbescherming van de ambtenaren wordt dus gewijzigd. Voor
ontslag zal voorafgaand toestemming moeten worden gevraagd aan het
UWV (bij een ontslag wegens ziekte of wegens reorganisatie) of aan de
kantonrechter (in andere gevallen). Ook voor andere rechtspositionele
kwesties geldt dat ambtenaren zich tot de kantonrechter kunnen wenden.
Als de ambtenaar en/of de overheidswerkgever het niet eens zijn met de
uitspraak van de kantonrechter kunnen zij daartegen in hoger beroep
en eventueel daarna in cassatie gaan. De procedures zullen dus niet korter of eenvoudiger worden. In veel gevallen zullen de ambtenaar en de
werkgever bij de kantonrechter gebruikmaken van een advocaat. Vanaf
de fase van hoger beroep is dat verplicht.
De zienswijzeprocedure over voorgenomen besluiten (artikelen 4:7 en
4:8 Awb) en de bezwarenprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) zijn formeel niet meer van toepassing. Maar wie denkt dat dergelijke procedures straks verleden tijd zijn, zal waarschijnlijk bedrogen
uitkomen. Vermoedelijk zal veel daarvan toch op de één of andere wijze
terugkeren. Binnen de verschillende overheidssectoren worden daarover
reeds afspraken gemaakt. In de sector Rijk is bijvoorbeeld al op 25 juni
2018 in het onderhandelaarsakkoord arbeidsvoorwaardenovereenkomst
(2018-2020) afgesproken dat beslissingen over disciplinaire straffen, ontslag, ordemaatregelen en vaststellingsovereenkomsten vooraf ter toetsing
moeten worden voorgelegd aan een deskundige. Verder is afgesproken
dat er een ‘geschillenloket’ komt voor medewerkers en managers waar zij
terecht kunnen voor situaties waar een conflict is of dreigt. Verder blijkt
dat in de sector Rijk op allerlei terreinen blijft gelden dat geschillen eerst
moeten worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Dat is onder
andere het geval bij van-werk-naar-werk-trajecten, functiewaardering en
6
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beoordelingen. Er komt één commissie die ook over andere geschillen
kan adviseren.
In andere overheidssectoren zullen naar verwachting ook afspraken
over geschillencommissies worden gemaakt. Hoe die afspraken er precies
uitzien, kan echter per sector verschillen. Procedureel wordt er dus veel
anders, maar er keert waarschijnlijk ook veel terug ‘in een ander jasje’.
Een ‘nieuw maar ook een oud jasje’ geldt voor de toepasselijkheid van
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op het handelen van de
overheidswerkgever. Het handelen van de overheidswerkgever zal voortaan in de eerste plaats worden getoetst aan algemene privaatrechtelijke
toetsingsnormen van ‘redelijkheid en billijkheid’. Dat lijkt natuurlijk veel
op het redelijkheidsbeginsel. Bij het handelen van overheidswerkgevers
ten aanzien van ambtenaren kan bovendien ook na de Wnra nog steeds
een beroep worden gedaan door ambtenaren op de ‘algemene beginselen
van behoorlijk bestuur’ (zoals onder andere het zorgvuldigheidsbeginsel
en het motiveringsbeginsel). Dat heeft te maken met artikel 3:14 BW,
waarin staat dat een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk
recht toekomt, niet mag worden uitgeoefend in strijd met geschreven of
ongeschreven regels van publiekrecht. Overheidswerkgevers moeten zich
dus netjes blijven gedragen. Daaraan zal weinig veranderen.
Wat blijft?
Wat zeker ook niet verandert, maar juist nadrukkelijk blijft bestaan is
‘de ambtelijke status’. De Ambtenarenwet blijft bestaan en alle integriteitsregels over bijvoorbeeld het verbod om giften aan te nemen en ook
de verplichte ambtseed blijven van toepassing. Dat geldt ook voor de
geheimhoudingsplicht en de plicht om relevante nevenfuncties te melden.
De materiële arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren, zoals het salaris,
eindejaarsuitkering of vakantie-uren veranderen niet door de nieuwe wet.
De ‘gemiddelde ambtenaar’ zal er daarom weinig van merken. Alleen bij
het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst, bij het wijzigen van
een bestaande arbeidsovereenkomst en bij geschillen zullen de verschillen merkbaar worden.
Belangrijk is dat ook het pensioen bij ABP ongewijzigd blijft. Wel geldt
dat het maken van afspraken over het pensioen ook onder het formele caorecht komt te vallen. Materieel zal dat echter weinig verschil maken want
het overleg over pensioenzaken was al een zaak van de sociale partners.
Ook aan de aanspraken van ambtenaren op sociale zekerheidswetten verandert niets. De wettelijke werknemersverzekeringen Werkloosheidswet,
Ziektewet, WAO en WIA zijn al lang van toepassing op overheidsperso7
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neel als gevolg van de zogenaamde OOW-operatie (Overheidspersoneel
onder de werknemersverzekeringen).
Voor de toepasselijkheid van de Ziektewet is het wel van essentieel
belang dat op grond van artikel 29 van deze wet geldt dat geen ziekengeld wordt uitgekeerd, zolang er sprake is van een recht op loon. In veel
ambtelijke rechtspositieregelingen is geregeld dat een ambtenaar recht
heeft op loon tot aan de ontslagdatum. Dat betekent dat aan de meeste
ambtenaren ook na twee jaar ziekte (of bij een sanctie van UWV, na drie
jaar) gewoon het loon moet wordt doorbetaald, terwijl buiten de overheid meestal geldt dat de werkgevers de doorbetaling van het loon na
twee jaar ziekte kunnen stoppen (alleen in de semipublieke sector geldt
soms op grond van de cao een verplichting het loon tot ontslag door te
betalen). De mogelijkheid om de doorbetaling van het loon na twee jaar
ziekte te stoppen zal voor de overheidswerkgevers alleen van toepassing
worden als dit nu ook geldt of als de nieuwe cao op dit punt anders wordt
geformuleerd. De Wnra zelf verandert hier dus niets aan.
Wat ook niet verandert, is dat overheidswerkgevers eigen risicodrager
zijn voor de WW. Dat is in de wet namelijk gekoppeld aan de verplichte
aansluiting bij ABP en die blijft. De overheidswerkgevers die nu zelf de
lasten van een WW-uitkering moeten betalen moeten dat straks ook
doen. Dat maakt (het overeenkomen van) beëindigingsregelingen ingewikkelder. Dat blijft een groot verschil met de private sector.
Tenslotte nog iets over de medezeggenschap op grond van de Wet op
de ondernemingsraden (WOR). Ook op dat punt verandert de Wnra
niets. Dat betekent dat er specifieke regels voor medezeggenschap bij de
overheid blijven gelden. De WOR geldt sinds 1995 ook voor overheidsorganisaties. Er zijn in de WOR echter bijzondere bepalingen voor de
overheid opgenomen. In artikel 46d en 46e van de WOR staan specifieke
bepalingen voor de overheid over o.a. de vraag wie als bestuurder aangemerkt moet worden. Belangrijk is vooral de bijzondere bepaling voor
overheidsorganisaties betreffende het primaat van de politiek (artikel 46d,
sub b WOR). Het primaat van de politiek vormt een belangrijke beperking van de zeggenschap van de OR binnen een overheidsorganisatie.
De ‘publiekrechtelijke vaststelling van taken’, het beleid en de uitvoering
van die taken, zijn voorbehouden aan de politiek. De OR adviseert bij
overheidsorganisatie in beginsel alleen over de personele gevolgen van
die besluiten. Dat is zo en dat blijft zo.
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2.2.2

Overheidswerkgevers waarvan de werknemers nu al een
arbeidsovereenkomst hebben

Er is een aanzienlijke groep overheidswerkgevers, zoals gedefinieerd in
de nieuwe Ambtenarenwet, waar de medewerkers nu al een arbeidsovereenkomst hebben. Door de definitie van het begrip ‘ambtenaar’ in de
nieuwe Ambtenarenwet – ambtenaar in de zin van deze wet is degene die
krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is – wordt deze wet ook voor hen van toepassing. De werknemers
bij deze organisaties zijn dus de ‘nieuwe ambtenaren’. Het gaat dan om de
openbare lichamen voor beroep en bedrijf, zoals loodsencorporaties, en de
beroepsorganisaties voor gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants
en advocaten. Daarnaast geldt het voor veel zelfstandige bestuursorganen
(zbo’s), zoals de Nederlandsche Bank, de Sociale Verzekeringsbank, het
UWV en TNO.
Dat de Ambtenarenwet voor deze werkgevers en voor hun werknemers van toepassing wordt, betekent dat allerlei voorschriften, zoals de
ambtseed en integriteitsvoorschriften ook voor hen gaan gelden. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor de beperkingen op het grondrecht van de
vrijheid van meningsuiting. Ook in de nieuwe Ambtenarenwet staat dat
de ambtenaar zich onthoudt van het openbaren van gedachten of gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering
en tot betoging, indien daardoor – kort gezegd – de goede vervulling van
zijn functie of het functioneren van de openbare dienst wordt geschaad.
Ook voor de ‘nieuwe ambtenaren’ geldt verder dat ze een geheimhoudingsplicht hebben, dat ze zonder toestemming van de werkgever geen
giften van derden mogen aannemen, dat ze geen nevenwerkzaamheden
mogen verrichten als daardoor de goede vervulling van de functie of
het goede functioneren van de openbare dienst in gevaar komt en dat
ze verplicht zijn om mogelijk riskante nevenwerkzaamheden te melden.
Dat voorschriften uit de Ambtenarenwet van toepassing worden voor
al deze werkgevers en hun werknemers (de ‘nieuwe ambtenaren’) is dus
zeker niet zonder betekenis. Dat blijkt ook wel uit artikel 6 van de Ambtenarenwet, waarin staat dat ambtenaren alle verplichtingen die uit de
wet en de functie voortvloeien moeten vervullen en dat zij zich moeten
gedragen ‘zoals een goed ambtenaar betaamt’. Daaraan is toegevoegd dat
het niet naleven van deze verplichtingen geldt als een tekortkoming in het
nakomen van de arbeidsovereenkomst! De werkgever van zo’n werknemer
kan zich dus (net als alle andere overheidswerkgevers) beroepen op de
Ambtenarenwet, als een medewerker iets doet wat hij of zij niet hoort te
doen en dat geldt zeker ook als het tot een procedure bij de kantonrechter
9
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komt (‘meneer of mevrouw de kantonrechter, voor ambtenaren gelden
op grond van de Ambtenarenwet strengere regels dan voor ‘gewone
werknemers’ en dat moet u meewegen…’).
2.2.3

Werkgevers bij de politie, defensie en de rechterlijke macht

Deze belangrijke groepen zijn in de Wnra uitgezonderd en zij behouden
hun eenzijdige aanstelling. Zij gaan dus niet onder het private arbeidsrecht
vallen, maar behouden hun publiekrechtelijke rechtspositie. Bijzonder is
dat ze door de nieuwe definitie van het begrip ‘ambtenaar’ geen ambtenaar
meer zijn, in de zin van de nieuwe Ambtenarenwet. Om te voorkomen
dat allerlei voorschriften uit de Ambtenarenwet voor hen niet meer van
toepassing zijn, wordt in de aanpassingswetgeving geregeld dat die voorschriften in voor hen geldende bijzondere wetten en regelingen, zoals de
Politiewet en de Militaire Ambtenarenwet worden opgenomen. Het ‘oude
ambtenarenrecht’ en procedures bij de bestuursrechter blijven voor deze
groepen gelden. Voor hen verandert er feitelijk het minst.
Van belang is dat dit ook geldt voor rechters en leden van het Openbaar
Ministerie, maar niet voor het overige personeel in deze sectoren. Die
werknemers blijven wel ambtenaar maar ze krijgen, net als alle ambtenaren, een arbeidsovereenkomst. Bij de rechtbanken en het OM gaan
dus twee regimes geleden: het ‘oude ambtenarenrecht’ en bestuursrecht
voor de ene groep en het ‘nieuwe ambtenarenrecht’ en arbeidsrecht voor
de andere groep.
2.2.4

Veiligheidsregio’s en ambulancepersoneel bij Veiligheidsregio’s

De Veiligheidsregio’s hebben een bijzondere positie gekregen. Dat heeft
met name met de bijzondere positie van de brandweervrijwilligers te maken. Voor de aanpassing aan de nieuwe wet is voor de Veiligheidsregio’s
meer tijd nodig. De inwerkingtreding van de Wnra wordt voor personeel
van veiligheidsregio’s, met uitzondering van het ambulancepersoneel,
uitgesteld met (ten minste) één jaar tot 2021. De werknemers (beroepskrachten en vrijwilligers) behouden dus voorlopig nog hun eenzijdige
aanstelling en zij gaan nog niet meteen onder het private arbeidsrecht
vallen. Of het uitstel tot een jaar beperkt zal blijven, zal de tijd leren.
Voor het personeel bij de Veiligheidsregio’s dat onder de cao Ambulancezorg valt, geldt de Wnra wel en zij krijgen dus wel een arbeidsovereenkomst, net als collega’s in de sector die deze nu al hebben. Omdat ze bij
een overheidswerkgever werken, is op hen wel de nieuwe Ambtenarenwet
van toepassing.
10
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2.2.5

Werkgevers in de sector onderwijs

Werknemers in het bijzonder onderwijs hebben al een arbeidsovereenkomst en voor hen geldt nu en straks de Ambtenarenwet niet. Werknemers in het openbaar onderwijs zijn nu echter ambtenaar omdat ze bij
een overheidswerkgever in dienst zijn en ze hebben nog een eenzijdige
aanstelling. Aanvankelijk was de bedoeling dat de Wnra ook ‘gewoon’ voor
het openbaar onderwijs van toepassing zou zijn. Dat zou dan betekend
hebben dat het personeel een arbeidsovereenkomst zou krijgen (net als
in het bijzonder onderwijs), maar dat het personeel in dienst bij een
overheidswerkgever nog wel onder de Ambtenarenwet zou blijven vallen.
Door een iets andere definitie van het begrip overheidswerkgever zouden
stichtingen voor openbaar onderwijs daar dan weer niet onder vallen. Dat
vond men in Den Haag toch te ingewikkeld. Het is nu de bedoeling dat
het gehele onderwijs wordt uitgezonderd van de Ambtenarenwet. Werknemers in het openbaar onderwijs verliezen dus de ambtenarenstatus.
Voor onderwijs en ook voor de rechtspositie van de werknemers blijven
echter allerlei specifieke kenmerken bestaan, die te maken hebben met
de positie van het onderwijs. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
• het eigen risicodragerschap voor de WW;
• bovenwettelijke uitkeringen bij ontslag;
• toepasselijkheid van de Wet normering topinkomens (WNT);
• behoud van het ABP pensioen.
2.2.6

Werkgevers in de sector zorg

Binnen ‘de zorgsector’ is het beeld gevarieerd. Binnen deze sector zijn
er verschillende werkgevers die als een overheidswerkgever beschouwd
moeten worden. Dat geldt onder andere voor:
• academische ziekenhuizen;
• gemeenschappelijke gezondheidsdiensten (GGD’en);
• een deel van de werkgevers bij de ambulancediensten.
Voor deze overheidswerkgevers geldt dat de eenzijdige aanstelling wordt
omgezet in een arbeidsovereenkomst, dat het BW en de Wet CAO van
toepassing wordt en alle andere daarmee verbonden wijzigingen, die ook
gelden voor andere overheidswerkgevers, waarvan de medewerkers nu
een ambtelijke aanstelling hebben.
Bij veel andere werkgevers binnen de zorgsector wordt nu al op basis
van arbeidsovereenkomsten gewerkt. Veelal zijn de werkgevers ook geen
formele overheidswerkgever, volgens de definitie in de nieuwe Ambte11
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narenwet. Dat neemt niet weg dat de zorgsector specifieke kenmerken
heeft en houdt die te maken hebben met het publieke karakter van de
zorgsector. Dat geldt bijvoorbeeld voor het medisch tuchtrecht en het
blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit het feit dat de WNT op het grootste deel
van de zorgsector van toepassing is. De invoering van de Wnra heeft
geen effect op het al dan niet van toepassing zijn van de WNT. Dat blijkt
ook wel uit de officiële aanhef van deze wet: ‘Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’. De zorgsector maakt
uiteraard deel uit van de publieke en semipublieke sector.
2.3

Conclusie

De Wnra zorg voor de nodige veranderingen en ook voor verschillen
tussen allerlei groepen binnen de publieke en de semipublieke sector. Het
arbeidsrecht gaat een belangrijke rol spelen voor de meeste overheidswerkgevers. Omgekeerd geldt dat specifieke regels voor ambtenaren en
specifieke regels voor de publieke en de semipublieke sector een belangrijke rol gaan spelen in het arbeidsrecht.
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Kern van het nieuwe
arbeidsrecht voor ambtenaren
Mr. G.H. (Gerdin) Boelens
Mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten

Met ingang van (waarschijnlijk) 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Daarmee gaat voor het
overgrote deel van de ambtenaren het civiele arbeidsrecht gelden. Het is
de vraag hoe groot de gevolgen van de Wnra in de praktijk zullen zijn.
Het dagelijkse werk van leidinggevenden, P&O-ers en juristen zal immers
niet drastisch veranderen. Dat geldt wel voor de wettelijke grondslag op
basis waarvan zij hun werkzaamheden zullen moeten uitvoeren. In dit
hoofdstuk wordt daarom stilgestaan bij enkele aspecten van het ‘nieuwe
arbeidsrecht’. Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen de
revue passeren:
• de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd;
• de proeftijd;
• eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden;
• ziekte, en;
• overgang van onderneming.
3.1

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

Het arbeidsrecht kent, net als het ambtenarenrecht, dienstverbanden
waarbij direct de einddatum wordt vastgelegd en dienstverbanden die
voor onbepaalde tijd worden aangegaan. En ook de ‘ketenregeling’ is
binnen het arbeidsrecht geen onbekende figuur. Integendeel, de civielrechtelijke ketenregeling heeft voor veel rechtspositieregelingen juist als
basis gediend. Hierna zullen wij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd en voor onbepaalde tijd behandelen, en ook de regels die hierop van
toepassing zijn.
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3.1.1

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De juridische basis voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is te
vinden in artikel 7:667, lid 1 BW. Daar is vastgelegd dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de tijd is verstreken waarvoor
de overeenkomst is aangegaan.
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan
voor de duur van een bepaalde periode, in welk geval het contract een
concrete einddatum bevat, maar het is ook mogelijk om de einddatum te
koppelen aan een bepaalde gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld het afronden
van een project of de terugkeer op de werkvloer van een zieke medewerker. Het verdient in dat geval aanbeveling om naast de gebeurtenis,
ook een concrete einddatum te noemen. Want wat nu als het project
langer doorloopt dan gepland of de zieke medewerker niet herstelt, en de
werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de projectmedewerker c.q.
vervanger toch beëindigen? Als in de arbeidsovereenkomst een concrete
einddatum ontbreekt, dan is voor de beëindiging in beginsel nodig dat het
UWW toestemming verleent om de arbeidsovereenkomst op te zeggen
dan wel de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt. Dit alles kan
worden voorkomen door in de arbeidsovereenkomst ook een concrete
einddatum op te nemen.
Uitgangspunt is, zoals gezegd, dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na ommekomst van de overeengekomen duur van rechtswege
eindigt. In de marktsector wordt dat veelal als een gegeven beschouwd.
Een tijdelijke ambtelijke aanstelling eindigt ook van rechtswege na afloop
van de periode waarvoor de betrokkene is aangesteld. De Centrale Raad
van Beroep leest in het van rechtswege (laten) eindigen van een tijdelijke aanstelling echter een impliciet besluit van het bevoegd gezag om
de tijdelijke aanstelling niet te verlengen1 en tegen dit impliciete besluit
staat, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar en beroep
(en hoger beroep) open.
Zodra de normalisering een feit is, geldt voor veel ambtenaren dat de
Awb niet meer van toepassing is op hun rechtspositie. Dat betekent niet
dat zij zich niet meer kunnen verzetten tegen het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst. Die mogelijkheid hebben zij dan nog
steeds. Zij moeten daarvoor echter wel een andere weg bewandelen. Als
een werknemer van mening is dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd na afloop van de overeengekomen duur niet is geëindigd, bijvoorbeeld
1
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omdat in zijn ogen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is
ontstaan (waarover verderop meer), en hij wil het einde als zodanig niet
accepteren, dan moet hij zich tot de kantonrechter wenden.
Een Awb-bezwaarprocedure is een interne en relatief informele procedure, waarvan de kosten doorgaans beperkt zijn. Veel werknemers zullen
de weg naar de kantonrechter als een hogere drempel ervaren. Het ligt
dan ook voor de hand dat de normalisering tot gevolg zal hebben dat er
minder vaak door overheidsmedewerkers zal worden opgekomen tegen
het eindigen van de tijdelijke aanstelling. De mogelijkheid bestaat overigens dat in de cao een geschillencommissie wordt geïntroduceerd. In
dat geval kan de werknemer, wanneer zijn status ‘genormaliseerd’ is, nog
steeds opteren voor een interne en relatief informele procedure.
3.1.2

Tussentijdse beëindiging?

Een ambtenaar die ontslag wil nemen, kan dit niet zomaar doen. Hij is
eenzijdig aangesteld, door het bevoegd gezag, en de aanstelling moet
door hetzelfde bevoegd gezag worden beëindigd. De ambtenaar die
het dienstverband met de overheidswerkgever wil beëindigen, zal het
bevoegd gezag derhalve moeten verzoeken om hem ontslag te verlenen.
Over het algemeen wordt een dergelijk verzoek gehonoreerd. Er kan
daarbij wel discussie ontstaan over de termijn waarbinnen de betrokkene
de organisatie mag verlaten. Ook dat wordt in beginsel (eenzijdig) door
het bevoegd gezag bepaald.
Een werknemer op wie het arbeidsrecht van toepassing is, kan de
arbeidsovereenkomst in beginsel wél eenzijdig beëindigen. Hij kan de
arbeidsovereenkomst namelijk opzeggen. Hierbij moet één belangrijke
kanttekening worden geplaatst. Als de werknemer werkzaam is op basis
van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en hij wil de arbeidsovereenkomst voortijdig opzeggen, dan is dat (in juridische zin) alleen
mogelijk als tussen partijen schriftelijk een ‘tussentijds opzegbeding’ is
overeengekomen (artikel 7:677, lid 3 BW). Het tussentijds opzegbeding
moet voor beide partijen gelden en kan, zo nodig, ook tijdens de looptijd
van het arbeidscontract worden overeengekomen.
In geval van een tussentijdse opzegging moet de werknemer de
(wettelijke of overeengekomen) opzegtermijn in acht nemen. Voor de
werkgever geldt daarnaast, afhankelijk van de reden waarom hij de
arbeidsovereenkomst wil opzeggen, dat toestemming van het UWV
moet zijn verkregen dan wel dat de kantonrechter moet worden verzocht
om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, tenzij de werknemer met de
opzegging instemt.
15
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Bevat de arbeidsovereenkomst geen tussentijds opzegbeding, en wordt
dat beding ook niet alsnog tussen partijen overeengekomen, dan kan
de werknemer de arbeidsovereenkomst strikt genomen niet tussentijds
opzeggen. Of het zinvol is om de werknemer dan aan zijn contract te
houden, zal van geval tot geval verschillen. In sommige gevallen zal
de werkgever zich op het standpunt willen stellen dat de werknemer
het contract moet ‘uitdienen’, bijvoorbeeld in de situatie waarin een
projectleider de arbeidsovereenkomst kort voor de oplevering van een
omvangrijk project wil beëindigen. In de praktijk vertaalt een dergelijke
situatie zich er echter vaak in dat de werkgever laat weten dat hij instemt
met de beëindiging, mits de werknemer in dienst blijft tot een door de
werkgever te bepalen datum. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd tussentijds wil beëindigen, en tussen partijen is geen
tussentijds opzegbeding overeengekomen, dan zal hij de kantonrechter
moeten verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Aan het
ontslag kunnen in dat geval meer kosten verbonden zijn dan wanneer een
tussentijds opzegbeding is overeengekomen. Veelal zijn beide partijen er
dus bij gebaat dat een tussentijds opzegbeding wordt overeengekomen.
Als de werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst voortijdig
beëindigt terwijl dat in juridische zin niet mogelijk is, of daarbij een
te korte opzegtermijn in acht neemt, dan is die partij jegens de andere
partij schadeplichtig. De schadevergoeding is in zo’n situatie gelijk aan
het loon over de resterende contractduur. De kantonrechter kan deze
schadevergoeding matigen, maar niet tot minder dan het loon over drie
maanden (artikel 7:677, lid 4 BW).
Kortom, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd lijkt relatief
vrijblijvend, maar dat is in de praktijk niet altijd het geval. Tussentijdse
beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is voor de
werkgever op wie het arbeidsrecht van toepassing is, vaak moeilijker dan
onder het ambtenarenrecht, ook omdat er in bepaalde gevallen een herplaatsingsonderzoek zal moeten worden verricht en de vraag of de werkgever (al dan niet) scholing heeft gefaciliteerd ook nog relevant kan zijn.
3.1.3

De aanzegplicht

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na afloop van de
overeengekomen duur niet van rechtswege als tussen partijen schriftelijk is vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd
(of voorafgaande opzegging volgt uit de wet of het gebruik, zie artikel
7:667, lid 2 BW). Iets anders is dat op de werkgever, in geval van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een aanzegplicht rust. Deze
16
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aanzegplicht houdt in dat hij de werknemer uiterlijk een maand voordat
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk moet laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten en
zo ja, onder welke voorwaarden.
Als de werkgever verzuimt om (tijdig) aan te zeggen, dan heeft dat
niet tot gevolg dat het contract na afloop van de overeengekomen duur
doorloopt. De arbeidsovereenkomst eindigt dan nog steeds van rechtswege. Wel is de werkgever aan de werknemer in dat geval een vergoeding
verschuldigd, gelijk aan het loon over één maand, of, als de werkgever te
laat heeft aangezegd, een vergoeding naar rato.
De aanzegplicht is niet aan de orde als de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd is aangegaan voor een periode van minder dan zes maanden
of als de einddatum niet op een kalenderdatum is gesteld. Dit laatste doet
zich bijvoorbeeld voor als het contract is aangegaan voor de periode dat een
bepaalde andere werknemer afwezig is wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hierboven is al aan de orde gekomen dat het aanbeveling verdient om altijd (ook) een concrete einddatum in de arbeidsovereenkomst op
te nemen. Consequentie hiervan is dan wel dat, als de arbeidsovereenkomst
per die concrete einddatum eindigt, er tijdig moet worden aangezegd.
Als bij aanvang van het dienstverband in het personeelsinformatiesysteem wordt genoteerd wanneer er (uiterlijk) moet worden aangezegd, kan
eenvoudig worden voorkomen dat dit wordt vergeten. In de wetsgeschiedenis valt overigens te lezen dat er reeds bij aanvang van het dienstverband
kan worden aangezegd.2 Dat is een opmerkelijke uitspraak, omdat de
aanzegplicht op die manier volledig wordt uitgehold. Wat is in dat geval
immers nog de toegevoegde waarde van de aanzegplicht?
Uitgangspunt is dat er schriftelijk moet worden aangezegd. Hier kan
echter tegenover worden gesteld dat het er om gaat dat de werknemer
tijdig weet waar hij aan toe is. Vanuit die gedachte heeft de Rechtbank
Amsterdam geoordeeld dat een aanzegging per Whatsapp (in een kwestie
waarin tussen partijen vaker per Whatsapp werd gecommuniceerd over
zaken betreffende de arbeidsrelatie) gold als een geldige aanzegging.3
3.1.4

Stilzwijgende verlenging

Als de werknemer na afloop van de overeengekomen duur onverkort aan
het werk blijft, zonder dat de werkgever zich hiertegen verzet, spreekt
men over een ‘stilzwijgende verlenging’ van de arbeidsovereenkomst.
2
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, p. 35.
3	Rb. Amsterdam 10 juni 2015, JAR 2015/173.
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De arbeidsovereenkomst wordt dan geacht te zijn verlengd voor dezelfde
tijd als waarvoor deze was aangegaan, maar ten hoogste voor een jaar
(artikel 7:668, lid 4 BW).
3.2

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het tegenovergestelde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is
de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd eindigt niet van rechtswege. In artikel 7:667, zesde
lid BW is vastgelegd dat deze moet worden opgezegd. Voor de werkgever
geldt hierbij dat hij toestemming van het UWV moet hebben gekregen
om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (de ‘ontslagvergunning’). Voor
de werknemer geldt dit vereiste niet. 4 Zowel de werkgever als de werknemer moeten bij opzegging de van toepassing zijnde opzegtermijn in
acht nemen.
Een andere manier waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd kan worden beëindigd, is dat deze, op verzoek van één of beide partijen, door de kantonrechter wordt ontbonden. Een ontslag op staande
voet behoort ook tot de mogelijkheden. In hoofdstuk 4 van deze bundel
wordt dit alles verder uitgewerkt.
3.2.1

De ketenregeling

Uitgangspunt is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop
van de overeengekomen duur van rechtswege eindigt. Als sprake is van
een keten van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten, dan kan na
verloop van tijd van rechtswege echter een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd ontstaan. Dat is (volgens de hoofdregel) het geval als de
keten van arbeidsovereenkomsten in totaal meer dan 24 maanden heeft
geduurd of wanneer het de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd in de keten betreft. De keten wordt (volgens de hoofdregel) geacht
te zijn doorbroken wanneer tussen partijen gedurende een periode van
meer dan zes maanden geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
bestaat. Daarna staat de teller dan weer op nul.5 Dit alles wordt aangeduid
als de zogenoemde ketenregeling. Een en ander is vastgelegd in artikel
7:668a BW.
4

Voor de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, per 1 januari 1999, had ook
de werknemer strikt genomen een ‘ontslagvergunning’ nodig. Van het ontbreken van
een dergelijke vergunning werd in de praktijk vaak echter geen punt van gemaakt.
5	Tenzij de rechter zou oordelen dat sprake is van misbruik van recht, hetgeen niet snel
het geval zal zijn, zie HR 29 juni 2007, JAR 2007/215.
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Uit het bovenstaande volgt dat een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van vijf jaar, na afloop van de overeengekomen duur
in beginsel van rechtswege eindigt. Er is in dat geval immers geen sprake
van een keten van arbeidsovereenkomst, want er is slechts één schakel.
Volledigheidshalve zij hierbij vermeld dat uit artikel 7:688a, lid 3 BW
volgt dat een arbeidsovereenkomst die voor de duur van meer dan 24
maanden is aangegaan één maal kan worden verlengd (zonder dat een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat), voor een periode
van maximaal drie maanden. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat
het voor projecten nogal eens nodig is om medewerkers langer dan twee
jaar aan te nemen en dat, als het betreffende project met enkele weken
of maanden uitloopt, de werkgever de ruimte moet hebben om de werkzaamheden te laten afronden door de medewerkers die al die tijd bij het
project betrokken zijn geweest.
De ketenregeling is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende
werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze moeten
worden geacht elkaars opvolger te zijn (artikel 7:668a, lid 2 BW). Ter
verduidelijking een voorbeeld: als een werkgever een bepaalde uitzendkracht na verloop van tijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
aanbiedt, waarbij het de bedoeling is dat de werknemer hetzelfde werk
blijft verrichten, dan wordt deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
gezien als tweede keten in de schakel. Hierbij is het niet van belang of de
‘opvolgend werkgever’ inzicht heeft in de hoedanigheid en geschiktheid
van de werknemer in kwestie. Voor veel overheidswerkgevers zal dit
alles geen verrassing zijn. In de afgelopen jaren is het ‘opvolgend werkgeverschap’ immers, als onderdeel van de ketenregeling, in steeds meer
rechtspositieregelingen geïntroduceerd.
In een cao kan de ketenregeling worden verruimd, in die zin dat de
periode van 24 maanden kan worden verlengd tot 48 maanden en dat het
maximum aantal schakels in de keten (alvorens een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd ontstaat) kan worden verruimd naar maximaal
zes. Dat is echter alleen mogelijk als het gaat om een uitzendovereenkomst of als uit de betreffende cao blijkt dat de intrinsieke aard van de
bedrijfsvoering deze verlenging of verruiming voor bepaalde functies
of functiegroepen vereist (artikel 7:668a, lid 5 BW). Hierbij kan worden
gedacht aan functies die alleen in een specifiek seizoen nodig zijn, zoals
aspergestekers. In bepaalde, specifieke gevallen kan ook de tussenpoos
worden verkort, tot ten hoogste drie maanden (artikel 7:668a, lid 13
BW). Verder kan de ketenregeling bij cao of bij regeling door of namens
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor bepaalde
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functies in een bedrijfstak buiten toepassing worden verklaard. In de
wetsgeschiedenis wordt de profvoetbalsector als voorbeeld genoemd.
Voor werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt,
geldt een ruimere ketenregeling.
De huidige ketenregeling vloeit voort uit de Wet werk en zekerheid
(Wwz) en is ingevoerd per 1 juli 2015. In het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt voorgesteld om de ketenregeling opnieuw
te herzien. Zo wordt er bijvoorbeeld voorgesteld om de periode van 24
maanden te verruimen naar een periode van 36 maanden. Een ander
voorstel is om de ketenregeling tot op zekere hoogte buiten werking te
stellen voor vervangend personeel in het primair onderwijs.
3.2.2

Wie? Ragetlie!

Als een medewerker eenmaal aanspraak kan maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan gaat de beschermende werking die
daar vanuit gaat niet snel verloren. Als partijen aansluitend of binnen
zes maanden nadat deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is
geëindigd, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten voor
dezelfde werkzaamheden, dan eindigt deze arbeidsovereenkomst na
afloop van de overeengekomen duur namelijk niet van rechtswege, maar
moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, tenzij de eerdere
arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd. Dit laatste betekent dat de
vorige arbeidsovereenkomst moet zijn ontbonden door de kantonrechter
of moet zijn opgezegd nadat het UWV hiervoor toestemming heeft verleend. Een beëindigingsovereenkomst of opzegging door de werknemer
is niet voldoende om de beschermende werking van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te doorbreken. Deze regel vloeit voort uit het
Ragetlie-arrest van de Hoge Raad6 en is met ingang van 1 januari 1999 in
het arbeidsrecht gecodificeerd. De Ragetlie-regeling is overigens niet van
toepassing als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd
op grond van een zogenaamd pensioenbeding (bij het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd).
3.2.3

Einde van rechtswege op grond van een ontbindende voorwaarde

In dit onderdeel mag het ontslag op grond van een ‘ontbindende voorwaarde’ niet ontbreken. Hierbij moet u denken aan de situatie waarin
een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, voor bepaalde dan wel voor
6
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onbepaalde tijd, waarin wordt vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst
van rechtswege eindigt als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. Als
die gebeurtenis zich voordoet, zo is de gedachte, dan kan de arbeidsovereenkomst niet meer worden uitgevoerd en wordt deze een ‘lege huls’. Om
die reden zou de arbeidsovereenkomst in dat geval per direct en zonder
nadere beëindigingshandeling moeten kunnen en mogen eindigen.
De rechter beoordeelt van geval tot geval of de overeengekomen ontbindende voorwaarde standhoudt. Daarbij is onder andere van belang
of de werkgever invloed kan uitoefenen op het in vervulling gaan van
de ontbindende voorwaarde. In dat geval is de ontbindende voorwaarde
in beginsel niet geldig. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden die
de rechterlijke toets hebben doorstaan zijn: het niet langer mogen optreden als arts,7 het verliezen van de ‘Schipholpas’ en het eindigen van
een bepaalde subsidie.8 De ontbindende voorwaarde, op grond waarvan
de arbeidsovereenkomst na drie maanden van rechtswege eindigt als de
werkgever ten gevolg van een van zijn wil onafhankelijke gebeurtenis,
omschreven als een ‘act of God’, langer dan een maand geen gebruik heeft
kunnen maken van de diensten van een medewerker, hield in rechte
geen stand.9 Dit, omdat de werkgever niet bij voorbaat rechtsgeldig kan
bedingen dat hij zich op grond van zijn eigen – bedrijfseconomische –
waardering van een door een ‘act of God’ in het leven geroepen omstandigheid – een orkaan, om precies te zijn – mag onttrekken aan de regels
van het ontslagrecht.
Tips
1. Neem in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concrete einddatum op.
2. Noteer zorgvuldig wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt en noteer, zo
nodig, ook zes weken voor de einddatum dat er moet worden aangezegd.
3. Verlies de ketenregeling niet uit het oog, bekijk voorafgaand aan ieder tijdelijk
contract en iedere verlenging of deze kan leiden tot een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd.
4. Wilt u een ontbindende voorwaarde opnemen? Laat u vooraf informeren
over de mogelijkheden en zorg voor een heldere formulering daarvan.

7
8
9

HR 6 maart 1992, NJ 1992/509.
HR 2 november 2012, JAR 2012/314.
HR 13 februari 1998, NJ 1998/708.
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3.3

Proeftijd

Een belangrijk verschil tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht
is dat het arbeidsrecht onder de noemer ‘proeftijd’ de mogelijkheid kent
bij aanvang van het dienstverband een korte periode overeen te komen
waarbinnen zowel werkgever als werkgever per direct de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen.
Het ambtenarenrecht kent wel de aanstelling bij wijze van proef,
maar dat is een wezenlijk andere figuur, die de ambtenaar juist een sterkere rechtspositie verschaft dan de ambtenaar met een ‘gewoon’ tijdelijk
dienstverband. De toetsing van het besluit om geen vervolg te geven
aan de proef wordt immers in rechte strenger getoetst dan het besluit
een andersoortige tijdelijke aanstelling niet te verlengen of om te zetten
in een vaste. Ander verschil is dat de proeftijd maximaal twee maanden
mag duren, terwijl de proefaanstelling doorgaans is gemaximeerd tot een
periode van twee jaren.
De proeftijd is wettelijk geregeld in artikel 7:652 BW en wordt geschaard
onder de zogenaamde ‘bijzondere bedingen’ van afdeling 5 van titel 10
boek 7 BW, net zoals het boetebeding (7:650 BW) en het concurrentiebeding (artikel 7:653 BW).
Artikel 7:652, lid 1 BW bepaalt dat als partijen een proeftijd overeenkomen deze voor beide partijen gelijk is. Een proeftijdbeding is ingevolge
het tweede lid alleen geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. Als
minimumvereiste wordt gezien dat de medewerker tenminste een handtekening heeft gezet onder een document of bestand dat verwijst naar de
overeengekomen proeftijd. Afdoende is dat de proeftijd in de tussen een
werkgever en werknemer geldende cao is opgenomen.
Een proeftijd is sinds de invoering van de Wwz bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst pas toegestaan als deze een langere looptijd heeft dan zes
maanden, zie artikel 7:652, lid 4 BW. Het derde, vijfde en zesde lid van
artikel 7:652 BW bevatten regels over de maximale duur. Schematisch
weergeven komt de regeling hierop neer:
Arbeidsovereenkomst ten hoogste zes maanden

Geen proeftijd

Arbeidsovereenkomst > zes maanden < twee jaren

Maximaal een maand

Arbeidsovereenkomst twee jaren of langer

Maximaal twee maanden

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder einddatum
(bijv. voor de duur van de ziekte van vaste kracht)

Maximaal een maand

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Maximaal twee maanden
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Volgens het zevende lid kan bij cao worden afgeweken van de maximale duur van één maand (bij een tijdelijk contracten van meer dan zes
maanden, maar korter dan twee jaar of bij een tijdelijk contract zonder
kalendermatige einddatum).
In een tussen werkgever en werknemer opvolgende arbeidsovereenkomst mag alleen een nieuwe proeftijd worden opgenomen als duidelijk
andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden vereist (artikel
7:652, lid 8 sub d BW). Geen proeftijd mag worden opgenomen in een
opvolgende arbeidsovereenkomst met een opvolgend werkgever die met
betrekking tot de te verrichten arbeid rederlijkwijs moet worden geacht de
opvolger van de vorige werkgever te zijn (artikel 7:652, lid 8 sub e BW).
De regeling van de proeftijd is grotendeels van dwingend recht, waarvan partijen dus niet kunnen afwijken, en de gestelde termijnen zijn
dan ook fataal. Voor de werkgever die buiten de proeftijd opzegt geldt
‘te laat is te laat’. In heel bijzondere situaties is het echter denkbaar dat de
werknemer zich naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet op
de termijnoverschrijding kan beroepen. Daarvoor is niet voldoende dat
werknemer die voor de laatste dag van de proeftijd voor een gesprek bij
de directeur was opgeroepen om te worden ontslagen, zich opzettelijk
aan dat gesprek onttrekt. Werkgever had werknemer immers op andere
wijze, bijvoorbeeld schriftelijk kunnen ontslaan.10 Voor de goede orde:
opzeggen tegen een datum gelegen na de proeftijd is niet toegestaan.
IJzeren proeftijd
Men heeft het wel eens over ‘de ijzeren proeftijd’. Dat begrip brengt tot
uitdrukking dat bij overtreding van de maximale periode van een proeftijd
het gehele proeftijdbeding nietig wordt geacht. Het praktische gevolg is
dat er dan geen proeftijd is. Ook brengt dit met zich dat opschorting van
de proeftijd wegens ziekte of vakantie niet is toegestaan. Verder is het niet
mogelijk in de situatie dat per abuis een te lange proeftijd is overeengekomen (er was slechts een proeftijd van één maand toegestaan, terwijl
er twee maanden zijn afgesproken) de ongeldige proeftijd om te zetten
in een geldige. In juridische termen: conversie of partiële nietigheid van
het ongeldige beding is niet aan de orde.
Een uit de rechtspraak bekende uitzondering op deze theorie van de
ijzeren proeftijd is de zaak waarin de kantonrechter Utrecht conversie van
een nietige proeftijd van twee maanden in een geldige proeftijd van een
maand toestond.11 Hier was evenwel sprake van een opzegging door de
10 HR 27 oktober 1995, JAR 1995/254.
11	Rb. Utrecht 6 februari 2002, JAR 2002/64.

23

Het nieuwe arbeidsrecht in de publieke sector

werknemer, waardoor de rechter vanwege de beschermingsgedachte van
de proeftijd een uitzondering op de ijzeren proeftijd toestond.
Opzeggen
De proeftijd is zeer vrijblijvend en staat partijen dan ook toe per direct
afscheid van elkaar te nemen. Artikel 7:676, lid 1 BW bepaalt dat ieder
der partijen tijdens de proeftijd bevoegd is de arbeidsovereenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen. Dat dit mag ‘zolang de proeftijd niet
is verstreken’ houdt in dat opzegging ook mogelijk is als de arbeidsovereenkomst al wel gesloten is maar nog niet is aangevangen. Als werknemer
dat verlangt moet werkgever ingevolge artikel 7:676, lid 2 BW schriftelijk
opgave doen van de reden van opzegging. Die mededelingsplicht zou
bescherming moeten bieden tegen discriminatoir ontslag. De wet stelt
geen sanctie op het niet naleven van de mededelingsplicht, maar aannemelijk is dat dit een omstandigheid is die kan bijdragen tot een besluit
tot herstel of toekenning van een billijke vergoeding.
Artikel 7:670a, lid 2 onderdeel b BW bepaalt dat de zogeheten ‘tijdensopzegverboden’ – zoals het verbod om de arbeidsovereenkomst op te zeggen tijdens de eerste twee jaar ziekte, zwangerschap, of OR-lidmaatschap
– niet van toepassing zijn tijdens de proeftijd. De ‘wegens-opzegverboden’
– zoals vakbondslidmaatschap en overgang van onderneming –, de gelijke
behandelingswetten en artikel 3 van de Wet flexibel werken (het verbod
ontslag te verlenen omdat iemand heeft verzocht om aanpassing van
arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd) zijn wel van toepassing.
Voor opzegging tijdens de proeftijd geldt het vereiste van de ‘redelijke
grond’ van artikel 7:669 BW niet. Artikel 7:671, lid 1 aanhef sub b BW
stelt buiten twijfel dat een opzegging tijdens de proeftijd niet de toestemming van werknemer vereist.
De werknemer geniet tijdens de proeftijd dus nauwelijks ontslagbescherming. Helemaal vogelvrij is hij echter niet. De werkgever moet ook
tijdens de proeftijd als goed werkgever handelen. Ook mag de werkgever
met een beëindiging tijdens de proeftijd geen misbruik van recht maken.
Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een discriminatoir ontslag.
De werknemer die meent dat de opzegging tijdens de proeftijd onterecht is (bijvoorbeeld omdat er volgens hem geen proeftijd (meer) is of
omdat een wegens-opzegverbod van toepassing is) kan die opzegging
aanvechten. Hij kan dan op grond van artikel 7:681 BW vragen om herstel
(vernietiging van de opzegging) dan wel om een billijke vergoeding. Aan
de bevoegdheid een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen is een
– fatale – vervaltermijn verbonden van twee maanden na de dag waarop
de arbeidsovereenkomst is geëindigd (artikel 7:868a, lid 4 sub a BW).
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Private werkgevers in de sectoren zorg en onderwijs zullen bekend zijn
met de proeftijd. Voor te normaliseren overheidswerkgevers biedt dit
instrument nieuwe mogelijkheden. De vraag of het verstandig is dat, en
zo ja op welke wijze, de proeftijd wordt ingezet is nog niet zo gemakkelijk
te beantwoorden. Wordt dit een standaardbepaling in de modelarbeidsovereenkomst, of ligt maatwerk meer voor de hand? Een proeftijd lijkt
vanuit werkgeversperspectief aantrekkelijk, maar hoe aantrekkelijk is een
werkgever die een proeftijd wil bedingen voor een sollicitant die elders
een vaste baan heeft? De spanning tussen de wens van flexibiliteit van de
werkgever en de behoefte aan zekerheid van de werknemer doet zich hier
goed voelen. Dat levert een mooie uitdaging op voor de afdeling HRM.
Het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans beoogt artikel 7:652 BW te
wijzigen. De wetgever is voornemens de maximale proeftijd in geval van
een vast dienstverband te verruimen tot vijf maanden. Bij een tijdelijke
arbeidsovereenkomst van langer dan twee jaren mag een proeftijd van
maximaal drie maanden worden gehanteerd. Doel van deze verruiming is
de drempel voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een langdurig tijdelijk contract te verlagen. In de literatuur
zijn bij dit voorstel kritische kanttekeningen geplaatst.12 Een periode van
vijf maanden wordt te lang bevonden voor een wederzijdse vrijblijvende
kennismaking en toetsing van vaardigheden en eigenschappen. Ook
dreigt misbruik van de proeftijd van vijf maanden, omdat een werkgever
die eigenlijk slechts een contract voor enkele maanden wil aangaan een
vast dienstverband met een proeftijd van vijf maanden kan afsluiten, met
in zijn achterhoofd dat hij deze de eerste vijf maanden zonder moeite
kan opzeggen. Aldus zou de duur van de proeftijd van wat eigenlijk een
tijdelijk contract is op onaanvaardbare wijze worden verlengd. Voor de
goede orde, het gaat om een wetsvoorstel. Of, en zo ja, in welke vorm dit
wordt aangenomen kan slechts worden afgewacht.
Tips
1. Ga bij het aangaan van een proeftijd nauwkeurig na wat de maximaal toegestane termijn is.
2. Neem de proeftijd op in 1) de arbeidsovereenkomst zelf, 2) in een document
waarnaar in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen, of 3) in de eventueel
toepasselijke cao. Zorg dat de werknemer voor toepasselijkheid van de
proeftijd tekent.
3. Vormfouten en termijnoverschrijdingen zijn bij de proeftijd al snel fataal.

12	P.A. Charbon, ‘VAAN – Vva – Wab – Bijzondere bedingen’, TAP 2018/150.
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4.
5.
6.
7.
8.

3.4

De werknemer geniet tijdens de proeftijd niet de reguliere ontslagbescherming, maar is ook niet rechteloos.
Handel ook tijdens de proeftijd steeds als goed overheidswerkgever.
Wees erop bedacht dat de werknemer kan proberen de proeftijd te ontlopen.
Zorg dat de opzegging de werknemer tijdig bereikt en dat hiervan bewijs
voorhanden is.
Ontwikkel een HRM-beleid over de wijze waarop werkgever het middel van
de proeftijd wenst in te zetten.
Houd in het oog dat het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans zou kunnen
zorgen voor een wijziging van de proeftijdregeling.

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Het klassieke ambtenarenrecht kenmerkt zich door de eenzijdigheid
van de ambtelijke rechtspositie. Het bevoegd gezag stelt de aanstellingsvoorwaarden eenzijdig vast en is ook bevoegd deze eenzijdig te wijzigen,
uiteraard binnen de grenzen van de wet en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Dat uitgangspunt is fundamenteel anders dan dat
van het arbeidsrecht dat met de normalisering op de meeste ambtenaren
van toepassing wordt. Het arbeidsovereenkomstenrecht is gebaseerd op
tweezijdigheid, op aanbod en aanvaarding en wilsovereenkomst over
de inhoud van de arbeidsovereenkomst inclusief eventuele wijzigingen
daarvan. Bij private werkgevers in de sectoren zorg en onderwijs is dat
reeds nu het uitgangspunt. Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden is in
het arbeidsrecht in beginsel alleen toegestaan met instemming van de
werknemer. Op dat beginsel bestaan echter belangrijke uitzonderingen,
die het onder voorwaarden mogelijk maken een wijziging ook tegen de
zin van de werknemer door te voeren. Deze uitzonderingen – de wijzigingsmodaliteiten – komen hieronder één voor één aan de orde.
De behoefte arbeidsvoorwaarden te wijzigen kan worden ingegeven
door allerlei omstandigheden. Grofweg kunnen we meer collectieve en
meer individuele redenen onderscheiden. Denk bij de collectieve redenen aan de wens tot flexibilisering, fusies, overnames, de conjunctuur of
gewijzigde regelgeving. Bij de meer individuele gronden kan men denken
aan het disfunctioneren van een medewerker, arbeidsongeschiktheid of
een verstoorde samenwerkingsrelatie met de leidinggevende.
Voordat wordt stilgestaan bij de verschillende wijzigingsmodaliteiten
dient het begrip arbeidsvoorwaarden te worden gedefinieerd. Alleen als
hiervan sprake is geldt de hoofdregel dat wijziging instemming van de
werknemer behoeft, tenzij een van de genoemde wijzigingsmodaliteiten
uitkomst biedt. Een eenduidige definitie van het begrip arbeidsvoor26
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waarde ontbreekt. Of iets een arbeidsvoorwaarde is moet worden bezien
aan de hand van omstandigheden van het geval en bedoeling van partijen.
Het loon en de pensioentoezegging behoren in elk geval tot de arbeidsvoorwaarden. Over zaken als locatie of standplaats, functiebenaming en
werktijden bestaat discussie. Of deze tot de arbeidsvoorwaarden worden
gerekend hangt af van de omstandigheden van het geval. Werkgevers
pogen de arbeidsovereenkomst vaak zo ruim mogelijk te formuleren
(door bijvoorbeeld een erg algemene functieomschrijving te hanteren),
in de hoop dat met het doorvoeren van een aanpassing geen sprake is van
wijziging van arbeidsvoorwaarden, maar van uitleg van de overeenkomst.
Soms wordt een aan de werknemer gegund voordeel als ‘verworven recht’
onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Hiertegenover staat echter de
beleidsvrijheid van de werkgever onverplicht aan werknemers gegunde
voordelen weer terug te nemen. Al hetgeen onder het instructierecht van
de werkgever valt behoort in elk geval niet tot de arbeidsvoorwaarden.
Het instructierecht is geregeld in artikel 7:660 BW. Op grond van dit recht
mag werkgever ordevoorschriften stellen bijvoorbeeld ten aanzien van
kleiding, pauzes, roken en dergelijke. Het instructierecht wordt begrensd
door de normen van goed werkgeverschap.
Voor genormaliseerde ambtenaren kan voor het begrip arbeidsvoorwaarden worden aangesloten bij artikel 14, lid 1 van de Wnra. Daarin is
bepaald dat de op het moment van overgang ten aanzien van de ambtenaar
bestaande beslissingen, afspraken en toezeggingen inzake zijn arbeidsvoorwaarden, waaronder in ieder geval de duur van het dienstverband,
de bezoldiging, werktijden, werkrooster, verlof, faciliteiten voor de uitoefening van de functie en studiefaciliteiten hun geldigheid behouden.
Wijziging met wederzijds goedvinden
De koninklijke weg die leidt tot gewijzigde arbeidsvoorwaarden is de
wijziging met wederzijds goedvinden. Werkgever zal hiertoe doorgaans
een voorstel doen, waarbij werkgever vanwege de afhankelijke positie van
de werknemer zorgvuldig te werk moet gaan. Werkgever mag er niet al te
lichtvaardig van uitgaan dat werknemer instemt met een verslechtering
van zijn arbeidsvoorwaarden. Hiervoor is nodig dat dit ondubbelzinnig
blijkt uit een verklaring of gedraging(en). Louter stilzitten of zwijgen
van de werknemer is niet voldoende. Werkgever moet zich van de werknemersinstemming vergewissen. Dat de ondernemingsraad of collega’s
hebben ingestemd bindt een (andere) werknemer niet. Of het accepteren
van een andere functie ook automatisch een salarisverlaging met zich
brengt hangt af van de omstandigheden van het geval.
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Eenzijdig wijzigingsbeding
Blijkt instemming door de werknemer niet haalbaar, dan kan de werkgever proberen de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. De werkgever doet er daarom goed aan in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig
wijzigingsbeding op te nemen. Dat verleent hem de bevoegdheid een in
de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen
als hij bij de wijziging een zodanig zwaarwegend belang heeft dat het
belang van werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad,
daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. De
wettelijke regeling voor het eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in
artikel 7:613 BW. Voor pensioenen kent artikel 19 van de Pensioenwet een
afzonderlijk wijzigingsbeding. Vanwege het belang van rechtszekerheid
en kenbaarheid dient het beding schriftelijk te worden overeengekomen.
Het is ook toegestaan een dergelijk beding in de toepasselijke cao op te
nemen, mits dit voldoende kenbaar is voor werknemer. Interessant is of
bijvoorbeeld het klassieke overplaatsingsartikel (zoals nu in de sector
gemeenten is opgenomen in artikel 2:1B van de CAR/UWO) als eenzijdig
wijzigingsbeding terugkeert in de CAO Gemeenten.
De bewijslast van dit zwaarwegende belang rust op de werkgever. Bij de
beoordeling van een wijziging geldt een redelijkheidstoets: hoe ingrijpender
de wijziging, hoe zwaardere eisen worden gesteld aan de belangen die werkgever dient aan te voeren om deze te rechtvaardigen. Zodoende is het in de
regel gemakkelijker ‘zachte’ arbeidsvoorwaarden (standplaats, werktijden,
rooster) te wijzigen, dan ‘harde’ (arbeid, loon, arbeidsomvang, pensioen).
In het bekende arrest Mammoet/Stoof13 heeft de Hoge Raad overwogen dat
artikel 7:613 BW ‘veeleer’ ziet op collectieve arbeidsvoorwaarden. Niettemin wordt gebruik in individuele gevallen ook mogelijk geacht. Bij de
beoordeling kunnen toezeggingen en garanties een rol spelen in het nadeel
van de werkgever, terwijl een redelijke overgangsregeling de werkgever
kan helpen. De ondernemingsraad kan een individuele werknemer, zoals
gezegd, niet binden. Instemming of positief advies van de ondernemingsraad leidt ook niet ipso facto tot een voldoende zwaarwegend belang, maar
dit weegt wel nadrukkelijk mee. Een negatief advies of het uitblijven van
instemming levert uiteraard een tegenargument op.
Goed werknemer- en werkgeverschap
Kent de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding, dan bestaat de mogelijkheid van wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond
van artikel 7:611 BW. Dat is de norm van goed werknemer- en werkgever13
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schap. Deze bepaling vormt de arbeidsrechtelijke vertaling van de algemeen verbintenisrechtelijke norm van redelijkheid en billijkheid. Uit de
arresten Van der Lely/Taxi Hofman14 en het eerder genoemde Mammoet/
Stoof worden de regels voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden op grond van artikel 7:611 BW afgeleid. De volgende drie stappen
moeten worden doorlopen.
1. Is er sprake van gewijzigde omstandigheden die in redelijkheid nopen
tot een wijziging van de overeenkomst?
2. Is het gedane voorstel tot wijziging van de overeenkomst in het licht
van alle omstandigheden van het geval redelijk?
3. Kan aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer
worden gevraagd?
Het goed werkgeverschap verplicht allereerst tot het voeren van overleg met werknemer. Werkgever en werknemer moeten elkaar volledig
informeren over relevante omstandigheden, zodat zij hier over en weer
rekening mee kunnen houden. Werkgever dient uiteraard zijn wens om
een wijziging door te voeren goed te motiveren en zo nodig aan te tonen.
Als werkgever economische motieven aanvoert maakt een financiële
noodzaak uiteraard meer kans dan de wens tot winstoptimalisatie. Andere
veelvoorkomende redenen tot wijziging zijn gewijzigde wet- en regelgeving (bijvoorbeeld fiscale wetgeving) of meer individuele situaties, zoals
de wens een medewerker na een mislukt verbetertraject over te plaatsen.
Het vragen van een loonoffer zal niet snel redelijk worden bevonden, zie
bijvoorbeeld de casus van V&D.15 Bij de beoordeling van de redelijkheid
van een voorstel kan een overgangsregeling een rol spelen. Een werkgever
die een ruimhartige overgangsregeling hanteert vergroot de kans dat de
(beoogde) wijziging in rechte standhoudt. De beoordeling van een eenzijdige wijziging is overigens afhankelijk van alle omstandigheden van
het geval en dus bij uitstek casuïstisch van aard.
Onaanvaardbaarheidstoets
In uitzonderlijke gevallen kan werkgever zich beroepen op de onaanvaardbaarheidstoets van artikel 6:248, lid 2 BW. Op grond daarvan
kunnen partijen zich niet op een overeenkomst beroepen voor zover
dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit betreft een zeer strenge toets.
Dat een uitkomst ‘niet redelijk’ is, is onvoldoende. Er moet sprake zijn
14 HR 26 juni 1998, JAR 1998/199.
15	Ktr. Amsterdam 23 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:899.
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van onaanvaardbaarheid. De rechter hanteert dan ook een grote mate
van terughoudendheid. Vrij bekend zijn de zaken waarin de genationaliseerde ABN zich beriep op onaanvaardbaarheid van met topmanagers
overeengekomen gouden handdrukregelingen. Dat beroep werd in rechte
gepasseerd onder verwijzing naar het adagium pacta sunt servanda, hetgeen zoveel wil zeggen als ‘afspraak is afspraak’.16
Onvoorziene omstandigheden
Volledigheidshalve verdient ook de mogelijkheid van imprevisión van
artikel 6:258 BW enige aandacht. Op grond daarvan kan de rechter op
verzoek van partijen een overeenkomst wijzigen in geval van onvoorziene
omstandigheden die niet voor rekening komen van degene die zich erop
beroept. Hierbij kan worden gedacht aan onvoorziene omstandigheden
zoals een oorlog of een natuurramp, maar ook aan de wijziging van het
Besluit Tabaksautomaten17 of de wijziging van zorgverzekeringswetgeving. De Hoge Raad staat met betrekking tot deze bepaling een grote
terughoudendheid voor.18 Een grote arbeidsrechtelijke betekenis heeft
deze bepaling dan ook niet.
Rechtspraak
Vraagstukken over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden doen zich in
de praktijk veel voor. Er verschijnt dan ook veel rechtspraak over. Een
voorbeeld hiervan is het arrest van het Hof van Amsterdam.19 Daarin werd
geoordeeld dat de bij indiensttreding bedongen thuiswerkdag gold als
arbeidsvoorwaarde. In het onvoldoende functioneren van de werknemer
werd echter voldoende grond gezien deze arbeidsvoorwaarde te wijzingen,
dat wil zeggen de thuiswerkdag tot nader order niet meer toe te staan. Een
ander voorbeeld biedt een vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland.
De werknemer accepteerde een nieuwe functie, maar bestreed dat hij
daarmee ook het bijbehorende lagere salaris had geaccepteerd. De rechter
ging daarin niet mee. Door het accepteren van de andere functie had de
werknemer ook het lagere salaris geaccepteerd. Aan het driestappenplan
van artikel 7:611 BW werd zodoende niet toegekomen.20
Bovenstaande ging over de mogelijkheden van de werkgever de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Het kan echter ook voorkomen dat de werkgever
moet meewerken aan de wens van de werknemer de arbeidsvoorwaarden
16 Hof Amsterdam 28 september 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO0843.
17	Rb. Utrecht 17 mei 2006, JIN 2006/294, ECLI:NL:RBUTR:2006:AX3745.
18 HR 10 november 1993, JAR 1993/274.
19 Hof Amsterdam 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:317.
20	Rb. Midden-Nederland 11 oktober 2017, AR 2018/0248, JAR 2018/42.

30

KERN VAN HET NIEUWE ARBEIDSRECHT VOOR AMBTENAREN

te wijzingen, bijv. op grond van de Wet flexibel werken, de Wet arbeid en
zorg, gelijke behandelingswetgeving of het goed werkgeverschap. Zo diende
een werkgever naar het oordeel van de kantonrechter Utrecht te aanvaarden
dat een chronisch zieke werknemer overwegend thuis werkt.
Tips
1. Zorg als werkgever dat in de arbeidsovereenkomst – schriftelijk – een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.
2. Leg de instemming van de werknemer met een wijziging van arbeidsvoorwaarden goed vast.
3. Bezie of de arbeidsovereenkomst of cao een eenzijdig wijzigingsbeding kent.
4. Probeer bij het ontbreken van een eenzijdig wijzigingsbeding met een redelijk
wijzigingsvoorstel (rekening houdend met de ‘driedubbele redelijkheidstoets’) de beoogde wijziging te realiseren.
5. Hoe meer rekening wordt gehouden met gerechtvaardigde belangen van de
werknemer, hoe groter de kans dat een wijziging in rechte standhoudt.
6. Houd er rekening mee dat een werknemer ook kan verzoeken om wijziging
van de arbeidsvoorwaarden.

3.5

Ziekte

Tijdens de behandeling van het – toen nog – wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is op enig moment door de indieners van
het wetsvoorstel gesuggereerd dat het ‘normaliseren’ van de rechtspositie
van ambtenaren ertoe zou kunnen leiden dat het ziekteverzuim in de
overheidssector afneemt.21 Ambtenaar of niet, iedereen die werkt is wel
eens ziek. Hierna zullen wij bespreken of er op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en de regelgeving daaromtrent grote veranderingen
te verwachten zijn.
3.5.1

Aanspraak op loon tijdens ziekte

In artikel 76a van de Ziektewet is vastgelegd dat een ambtenaar die zijn
(of haar) werk niet kan verrichten als gevolg van ongeschiktheid wegens
ziekte (of zwangerschap of bevalling), gedurende 104 weken jegens zijn
werkgever aanspraak kan maken op doorbetaling van zijn loon. Het
loon waarop de ziekte ambtenaar op grond van dit artikel aanspraak
kan maken, is begrensd tot 70 procent van het zogenaamde ‘maximum
dagloon’. In de praktijk ontvangen ambtenaren, als zij ziek zijn, echter nog
21

Kamerstukken I 2013/14, 32 550, C, p. 14.
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gedurende een bepaalde periode hun volledige loon. Dit vloeit voort uit
de van toepassing zijnde rechtspositieregeling. Iedere sector kent op dit
punt zijn eigen regels. Gemeenteambtenaren kunnen in beginsel tijdens
de eerste zes maanden aanspraak maken op doorbetaling van het volledige
salaris, provinciemedewerkers gedurende een jaar. Hier staat tegenover
dat een zieke provincieambtenaar na 104 weken ziekte in beginsel geen
loon meer ontvangt en de zieke gemeenteambtenaar wel, 70 procent van
het loon om precies te zijn, zolang zijn aanstelling voortduurt.
In het civiele arbeidsrecht is het recht op loondoorbetaling bij ziekte
geregeld in artikel 7:629 BW. Ook op grond van dit artikel heeft een zieke
medewerker gedurende 104 weken aanspraak op 70 procent van het
‘maximum dagloon’. Net als in de overheidssector geldt voor veel zieke
werknemers in de praktijk echter een hogere aanspraak. Dat volgt dan
uit de arbeidsovereenkomst en/of de van toepassing zijnde cao. Wij gaan
er vooralsnog vanuit dat de bepalingen over de loondoorbetaling tijdens
ziekte, zoals die nu zijn vastgelegd in de diverse rechtspositieregelingen,
in veel sectoren een-op-een zullen worden overgenomen in de sectorale
cao. Het zou ons bijvoorbeeld niet verbazen als medewerkers in de sector gemeenten, nadat hun status ‘genormaliseerd’ is, tijdens het derde
ziektejaar nog steeds aanspraak kunnen maken op een zeker bedrag aan
salaris. Op dit punt zal de normalisering waarschijnlijk dus geen grote
veranderingen met zich meebrengen.
Als een overheidswerknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen, bijvoorbeeld omdat hij verzuimt de bedrijfsarts te bezoeken
of omdat hij weigert passende arbeid te verrichten, dan zal de werkgever
op grond van de van toepassing zijnde rechtspositieregeling veelal per
direct de doorbetaling van het loon staken. In het arbeidsrecht gelden op
dit punt twee verschillende regimes. Als door toedoen van de werknemer
de genezing wordt vertraagd, de werknemer zonder deugdelijke grond
weigert passende arbeid te verrichten of bijvoorbeeld niet meewerkt aan
het opstellen van het plan van aanpak, dan verliest hij zijn aanspraak
op doorbetaling van het loon.22 Als de werknemer zich niet houdt aan
redelijke voorschriften van de werkgever omtrent het verstrekken van
voor de werkgever noodzakelijke inlichtingen, dan wordt de loondoorbetaling opgeschort.23 De werkgever moet de werknemer er in dit
laatste geval wel eerst op wijzen dat hij zijn verplichtingen schendt.24
Als de werkgever laat weten dat hij de loondoorbetaling opschort, dan
22
23
24
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impliceert dit dat de loonbetaling met terugwerkende kracht zal worden
hervat als de werknemer weer aan zijn verplichtingen voldoet. Uit het
bovenstaande blijkt dat hervatting met terugwerkende kracht echter
niet altijd nodig is. Op dit punt is het straks dus opletten geblazen voor
de overheidswerkgever.
Ook de overheidswerknemer moet overigens oppassen, want ook op
grond van het arbeidsrecht kan een werknemer worden ontslagen als deze
hardnekkig weigert om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen.
Ontslag is ook hier ‘ultimum remedium’. De werkgever zal derhalve
eerst moeten trachten om de werknemer in beweging te krijgen door de
doorbetaling van het salaris te staken. Dit principe geldt dus zowel in het
ambtenaren- als in het arbeidsrecht.
Situatieve arbeidsongeschiktheid
Tot slot nog enkele woorden over zogenaamde ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’. Volgens de Centrale Raad van Beroep is een medewerker
situatief arbeidsongeschikt als op grond van medische gegevens met een
grote mate van waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat bij
en als gevolg van hervatting in het eigen werk wederom uitval wegens
ziekte zal plaatsvinden en/of dat hervatting tot schade van de gezondheid
zal leiden.25 De medewerker kan dan in beginsel aanspraak maken op
doorbetaling van het salaris. Volgens de Hoge Raad is in een dergelijke
situatie in beginsel geen sprake van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
en moet, voor het antwoord op de vraag of de werknemer aanspraak kan
maken op loondoorbetaling, worden nagegaan of de werknemer zijn
werkzaamheden niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid
voor rekening van de werkgever behoort te komen.26 Zo ja, dan dient de
werkgever loon door te betalen. In de wetsgeschiedenis van de Wwz valt
nog te lezen dat de werkgever niet gehouden is het loon te betalen als de
schuld uitsluitend of in hoofdzaak ligt bij de werknemer. Hier werd aan
toegevoegd dat, als beide partijen schuld treft, de werkgever gehouden
zal zijn om het loon te betalen.27
3.5.2

Re-integratieverplichtingen

In artikel 7:658a BW is vastgelegd dat de werkgever de re-integratie
van zieke werknemers moet bevorderen. De werkgever moet allereerst
25
26
27

Zie bijvoorbeeld CRvB 13 maart 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BV8626.
HR 27 juni 2008, JAR 2008/188.
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 128-129.
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de re-integratie in het eigen werk bevorderen. Als dat niet mogelijk
is, zal hij moeten onderzoeken of de werknemer in ander werk bij de
eigen werkgever kan re-integreren. Als dat ook niet gaat, moet worden
onderzocht of het mogelijk is dat de zieke werknemer bij een andere
werkgever re-integratie-activiteiten ontplooit. Dit laatste noemt men ook
wel re-integratie 2e spoor. Voor de overheidswerkgever is dit alles niets
nieuws onder de zon. Voor hem gelden, op grond van artikel 76e van de
Ziektewet en op grond van de van toepassing zijnde rechtspositieregeling,
dezelfde verplichtingen.
Voor de overheidswerknemer zal er op dit punt weinig tot niets veranderen. De juridische grondslag wijzigt weliswaar, maar inhoudelijk wordt
er van de medewerker na de normalisering hetzelfde verwacht. Ook dan
zal hij verplicht zijn om van tijd tot tijd de bedrijfsarts of arbodienst te
bezoeken, om passende arbeid te verrichten en om mee te werken aan
het opstellen van een plan van aanpak. Een en ander vloeit voort uit de
Wet verbetering poortwachter. Deze wet geldt voor overheidswerkgevers net zozeer als voor werkgevers in de private sector. Dit betekent dat
de re-integratie-inspanningen van de werkgever door het UWV langs
dezelfde meetlat worden gelegd. Als de overheidswerkgever het proces
van begeleiding en re-integratie tijdens ziekte op dit moment al goed
geregeld heeft, hoeft hij de ophanden zijnde normalisering op dit punt
dus niet te vrezen.
3.5.3

Ontslagbescherming tijdens ziekte

Het derde te behandelen thema, heeft betrekking op de mogelijkheid – al
dan niet – om zieke medewerkers te ontslaan. Hierbij doet zich direct
een groot principieel verschil voor. De overheidswerkgever beëindigt in
voorkomende gevallen zelf de aanstelling van de zieke medewerker. Een
ambtenaar wordt aangesteld op basis van een eenzijdig besluit en wordt
op diezelfde, eenzijdige, manier ontslagen. De werkgever die onder het
civiele arbeidsrecht valt heeft die mogelijkheid niet. Deze werkgever heeft
voorafgaande toestemming nodig van het UWV om de arbeidsovereenkomst van een zieke medewerker op te zeggen. Deze toestemming van
het UWV wordt ook wel de ‘ontslagvergunning’ genoemd. De procedure
bij het UWV verloopt in principe schriftelijk. De werkgever verzoekt het
UWV – door formulieren in te vullen die te vinden zijn op de website
van het UWV – schriftelijk om toestemming om de arbeidsovereenkomst
met de zieke medewerker op te zeggen, de werknemer kan schriftelijk op
dit verzoek reageren en daarna hakt het UWV de knoop door.
Met het verlenen van de ‘ontslagvergunning’ eindigt de arbeidsovereen34
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komst echter nog niet. Als het UWV de gevraagde toestemming verleent,
moet de werkgever de arbeidsovereenkomst eerst nog opzeggen. Daarbij
moet hij een opzegtermijn in acht nemen. Er zijn wettelijke kaders voor de
duur van de opzegtermijn, maar partijen kunnen daarover tot op zekere
hoogte ook zelf afspraken maken. Het gebeurt ook geregeld dat in een
cao bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de opzegtermijn. Als
de werknemer zich wil verzetten tegen de opzegging, dan moet hij zich
tot de kantonrechter wenden.
Als het UWV de werkgever geen toestemming verleent om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, kan de werkgever zich tot de kantonrechter
wenden, met het verzoek om de arbeidsovereenkomst met de zieke
werknemer te ontbinden. Bij de beoordeling van dit verzoek past de
kantonrechter dezelfde regels toe als het UWV. Toch blijkt in de praktijk
dat de kantonrechter met enige regelmaat tot een ander oordeel komt
dan het UWV.
Al met al zal het voor de overheidswerkgever, na de normalisering
waarschijnlijk meer voeten in aarde hebben om het dienstverband met
een langdurig zieke medewerker te beëindigen dan nu het geval is.
Tijdens de eerste twee ziektejaren geldt er overigens een opzegverbod
wegens ziekte. Dat betekent dat de werkgever het dienstverband van de
zieke medewerker in die periode in beginsel niet kan opzeggen. Verder
mag er binnen 26 weken (na afloop van het tweede ziektejaar) geen herstel
te verwachten zijn en moet de werkgever eerst nagaan of het mogelijk is
om de medewerker intern te herplaatsen. Deze voorwaarden (afgezien van
het opzegverbod) zullen veel overheidswerkgevers bekend voorkomen.
Nagenoeg alle rechtspositieregelingen kennen vergelijkbare bepalingen.
Uit de woorden ‘in beginsel’ blijkt al wel dat er uitzonderingen zijn op het
opzegverbod. Als de activiteiten van de organisatie in zijn geheel worden
gestaakt, vormt het opzegverbod geen belemmering. Dat een medewerker arbeidsongeschikt is, staat er in beginsel ook niet aan in de weg dat
de arbeidsovereenkomst door de rechter wordt ontbonden. Verder kan
een arbeidsovereenkomst van een zieke medewerker die nog geen twee
jaar ziek is, door de kantonrechter worden ontbonden als de betrokkene regelmatig ziek is en dat voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare
gevolgen heeft. De werkgever moet aannemelijk maken dat de gevolgen
daadwerkelijk onaanvaardbaar zijn.
Resumerend kan worden gesteld dat er materieel in zijn algemeenheid
geen grote veranderingen zullen optreden. In procedureel opzicht zal er
wel het één en ander veranderen, met name in het ontslagrecht. Grosso
modo zal de normalisering, op het punt van ziekte, echter niet leiden tot
grote aardverschuivingen.
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3.6

Overgang van onderneming

3.6.1

Werknemersbescherming

De regels van overgang van onderneming zijn niet helemaal nieuw voor de
meeste ambtelijke werkgevers, omdat deze reeds nu van toepassing zijn in
geval van een deprivatisering en ook op ‘arbeidscontractanten’ (personen
die werken voor de overheid op basis van een arbeidsovereenkomst). Voor
de huidige ambtenaren gelden deze regels echter niet, omdat artikel 7:662
BW en verder niet op ambtenaren van toepassing zijn, zodat in geval van
een privatisering of een overgang van de ene ambtelijke werkgever naar
de andere, geen sprake is van overgang van onderneming. Daarin brengt
de normalisering verandering, nu deze veel ambtenaren onder de werking
van het BW brengt, waardoor de regels over overgang van onderneming
‘onverkort’ van toepassing worden.28 Op private werkgevers in zorg en
onderwijs zijn deze regels reeds van toepassing.
De regels van overgang van een onderneming strekken tot bescherming
van werknemers die bij een dergelijke overgang zijn betrokken en zijn te
vinden in artikel 7:662 tot en met artikel 7:666 BW – afdeling 8 van titel
10 boek 7 BW – en gebaseerd op de Europese Richtlijn 2001/23 van 12
maart 2001. Vanwege de Europese oorsprong van de regels bij overgang
van onderneming is – naast de nationale rechtspraak – de rechtspraak
van het Europese Hof van Justitie van de EU van groot belang.
Als sprake is van een overgang van onderneming dan gaan de rechten
en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever (‘de vervreemder’) in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst
tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op
de verkrijger van die onderneming (artikel 7:663 BW). Voordat deze
werknemersbescherming intreedt, moet sprake zijn van een overgang
van onderneming zoals gedefinieerd in artikel 7:662 BW. Dat artikel valt
in drie elementen uiteen.
1. Overgang
Allereerst moet sprake zijn van een overgang als gevolg van overeenkomst,
fusie of splitsing. In de rechtspraak wordt een erg ruime uitleg aan dit element gegeven. Het gaat erom dat de ondernemingsactiviteiten overgaan.
De vereiste ‘overeenkomst’ kan bijvoorbeeld ook blijken uit de feitelijke
gang van zaken of het verleggen van een subsidiestroom van de ene naar
28	De indieners zien dit als voordeel van de Wnra, zie Kamerstukken II 2010/11, 32 550,
nr. 3, p. 18.
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de andere instelling. Ook een overheidsbesluit tot privatisering kan vallen
onder het begrip overgang door een overeenkomst. Als het tijdstip van
overgang niet expliciet is geregeld – bijvoorbeeld in een overeenkomst
of besluit – dan moet dit aan de hand van de omstandigheden van het
geval worden bepaald. Het gaat dan om het moment daarop de verkrijger
daadwerkelijk de beschikking kreeg over de middelen die nodig zijn om
de onderneming voort te zetten.
2. Economische eenheid
Er moet sprake zijn van een ‘onderneming’ die overgaat. Ook aan dit
begrip wordt in de rechtspraak een erg ruime uitleg gegeven. Een onderneming is een georganiseerd geheel van personen en elementen waarmee
een economische activiteit met een eigen doelstelling kan worden uitgeoefend. Artikel 7:662, lid 3 BW stelt buiten twijfel dat een vestiging of
onderdeel ook onder het ondernemingsbegrip kan vallen.
Ook de publieke sector valt in beginsel onder het ondernemingsbegrip. Een onderdeel van een gemeente of andere overheidsorganisatie
kan dus prima een onderneming zijn en dat geldt ook voor non-profitinstellingen. Uitzondering hierop vormt de regel dat geen sprake is van
overgang van onderneming bij een ‘administratieve reorganisatie van
overheidsdiensten’ of ‘de overgang van administratieve functies tussen
overheidsdiensten’.29 Van een economische activiteit is geen sprake als het
gaat om activiteiten die tot uitoefening van openbaar gezag behoren.30
Gaat het om diensten die weliswaar in het openbaar belang zijn, maar
die toch concurreren met diensten van reguliere marktpartijen dan
kunnen deze wel gelden als een economische activiteit. Denk aan de
groenvoorziening, het parkeerbeheer of de exploitatie van een zwembad
of sporthal. Het innen van werknemerspremies en belastingen en het
handhaven van milieuwetgeving lijken daarentegen taken die exclusief
tot het uitoefenen van openbaar gezag behoren, en daarmee buiten het
ondernemingsbegrip vallen.31
Vóór de normalisering wordt aan dit vraagstuk niet vaak toegekomen,
omdat sprake is van ambtenaren die niet worden beschermd door artikel
7:662 BW en verder. Daarin brengt de normalisering echter verandering,
waardoor de genoemde uitzonderingen meer belang krijgen. Ook na de
normalisering zullen er dus gevallen blijven waarin overheidspersoneel
niet is beschermd door de regels van overgang van onderneming. Net
29
30
31

HvJ EU 15 oktober 1996, JAR 1996/254 (Henke) en art. 1 lid 1 onder c van de richtlijn.
HvJ EU 20 juli 2017 (Piscarreta).
Zie ook L.C.J. Sprengers, ‘Overgang van onderneming in de publieke sector’, AR
2017/0929.
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zoals nu bij veel ambtelijke werkgevers aan de orde is zal de arbeidsvoorwaardelijke kant in dat geval met vakorganisaties en/of ondernemingsraad
moeten worden geregeld.
3. Behoud van identiteit
Er moet niet alleen sprake zijn van een overgang van een economische
eenheid, vereist is ook dat deze na de overgang zijn identiteit behoudt.
Om dit te kunnen vaststellen worden de feitelijke omstandigheden van
het geval beoordeeld op basis van de zogenaamde ‘Spijkers-criteria’.32 Het
gaat om: 1) de aard van de onderneming, 2) of er materiële vaste activa
zijn overgedragen, 3) de waarde van de immateriële activa, 4) in hoeverre
het personeel wordt overgenomen, 5) of de klantenkring mee overgaat,
6) de mate waarin de activiteiten voor en na overdracht overeenkomen
en 7) de duur van een eventuele onderbreking. Dit zijn deelaspecten, die
allen moeten worden betrokken bij de beantwoording van de vraag of
sprake is van identiteitsbehoud.
In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsintensieve
en kapitaalsintensieve sectoren. Bij een arbeidsintensieve onderneming
(zoals in de schoonmaakbranche) is al snel sprake van een overgang van
onderneming als een in aantal en deskundigheid wezenlijk deel van het
personeel wordt overgenomen. Hoe dit personeel overgaat – wel of geen
sollicitatieprocedure – maakt niet uit, het gaat erom dát het overgaat. Bij
de kapitaalsintensieve sectoren (zoals parkeerbeheer en de exploitatie
van buslijnen) is het juist moeilijk voorstelbaar dat sprake is van een
overgang als niet een belangrijk deel van het kapitaal wordt overgenomen.
Dit opent de mogelijkheid van ‘regie’: juist door het personeel niet mee
over te nemen kan in de arbeidsintensieve sector toepasselijkheid van de
regels van overgang van onderneming worden voorkomen. Niet nodig
is dat de overgenomen activiteiten in een vergelijkbare organisatorische
structuur zijn ondergebracht, voldoende is dat de factoren die overgaan
hun functionele band behouden.
3.6.2

Wat en wie gaan over?

Alle rechten en plichten behorende bij de arbeidsovereenkomst van de
werknemer gaan ingevolge artikel 7:663, eerste volzin BW mee over op de
verkrijger. Niet vereist is dat de rechten en plichten op schrift staan, ook
mondelinge afspraken moeten worden gerespecteerd. Over de overgang
van bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden kan discussie bestaan, maar
32
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Zoals neergelegd in HvJ EU 18 maart 1986, NJ 1987/502 (Spijkers).
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uitgangspunt is dat ook deze mee overgaan. Anciënniteit gaat alleen mee
over voor zover dit is gekoppeld aan arbeidsvoorwaarden die al golden
bij de vervreemder. De arbeidsvoorwaarden uit de toepasselijke cao gaan
ingevolge artikel 14a van de Wet CAO en artikel 2a van de Wet AVV in
beginsel mee over, totdat de cao is geëxpireerd. Vanaf dat moment kan
de bij de verkrijger geldende cao worden toegepast, maar als dat een
minimum-cao betreft kunnen ook daarna de cao-bepalingen die golden
bij vervreemder (als deze gunstiger zijn) nog nawerken in de arbeidsrelatie. Ook de verplichtingen met betrekking tot de sociale zekerheid
(bijvoorbeeld re-integratieverplichtingen of een loonsanctie) gaan in
beginsel mee over. Pensioenverplichtingen gaan ook mee over, tenzij één
van de uitzonderingen van artikel 7:664 BW zich voordoet, bijvoorbeeld
omdat de verkrijger verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenregeling, zoals van het ABP.33
De vervreemder blijft op grond van artikel 7:663, tweede volzin BW tot
een jaar na de overgang hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen
die zijn ontstaan vóór het tijdstip van de overgang. Dat betekent dat de
betrokkene, in geval van achterstallig loon over de genoemde periode,
zich zowel tot de vervreemder als tot de verkrijger kan richten.
Wie gaan mee over? Het moet gaan om een werknemer van de onderneming of het deel daarvan dat overgaat. Dat wil zeggen dat er sprake
moet zijn van een arbeidsovereenkomst. Uitzendkrachten gaan in beginsel
niet mee over, omdat zij geen arbeidsovereenkomst met de vervreemder
hebben. Dat kan anders liggen bij werknemers die binnen een concern
in dienst zijn bij een personeelsvennootschap, maar permanent bij een
ander concernonderdeel zijn geplaatst. Ook de statutair-directeur met
een arbeidsovereenkomst gaat mee over. Aangenomen wordt evenwel
dat de vennootschapsrechtelijke status van bestuurder niet voor overgang
vatbaar is, omdat hiervoor een benoemingsbesluit van het bevoegde orgaan vereist is. Dat geldt trouwens ook voor het verlies van de status van
bestuurder bij de vervreemder; hiervoor is een ontslagbesluit van het tot
ontslagverlening bevoegd orgaan nodig.
Gaat slechts een deel van de onderneming over, dan moet aan de hand
van de feitelijke omstandigheden worden vastgesteld wie een ‘daar werkzame werknemer’ is. Vooral voor medewerkers van stafafdelingen, die
vaak ten dele werkzaam zijn voor het onderdeel dat overgaat, kan hierover
discussie ontstaan. Denk aan een HR-adviseur of secretaresse die voor 60
procent van de arbeidsomvang werkzaam is voor de ambulancedienst die
in dit voorbeeld overgaat van de Veiligheidsregio naar een commerciële
33	CRvB 26 juli 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2381.
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partij. In geval van een schorsing of arbeidsongeschiktheid kan worden
getracht de werknemer buiten de overgang te houden, waarbij in elk geval
helder moet zijn dat de band tussen de werknemer en de overgedragen
activiteit definitief is verbroken, waardoor terugkeer bij het over te dragen onderdeel niet meer tot de mogelijkheden behoort. Rechters zullen
besluiten die erop zijn gericht om medewerkers buiten de overgang te
laten echter kritisch bejegenen.
De overgang is geen plicht. Aan de werknemer die hiervan ondubbelzinnig afziet, kan ontslag worden verleend. Voorwaarde is uiteraard wel
dat de werknemer door de werkgever van zijn keuzemogelijkheden met
bijbehorende consequenties op de hoogte is gesteld.
3.6.3

Overgang van onderneming en ontslag

Artikel 7:670, lid 8 BW kent een opzegverbod wegens overgang van
onderneming. Wel toegestaan is een ontslag dat niet plaatsvindt wegens
of met het oog op de overgang, maar wegens vermindering van de werkgelegenheid door economische, technische of organisatorische redenen.
Wordt de arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer beëindigd
of niet voorgezet vanwege een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer als gevolg van overgang van
onderneming, dan geldt deze als beëindigd of niet voortgezet op initiatief
van de werkgever (artikel 7:665 BW). Het gevolg is dat aanspraak bestaat
op een transitievergoeding. Ook kan aanspraak bestaan op een billijke
vergoeding, maar alleen als de werknemer aantoont dat de werkgever
ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.
3.6.4

Informatieplicht

Op grond van het goed werkgeverschap dient de werknemer volledig te
worden ingelicht omtrent de rechtsgevolgen van een overgang van onderneming. Artikel 7:665a BW kent op dat punt een specifieke bepaling
over informatie die aan de werknemer moet worden verstrekt als een organisatie geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kent.
3.6.5

Faillissement

De (belangrijkste) bepalingen rond overgang van onderneming zijn
ingevolge artikel 7:666 van het BW niet van toepassing als de werkgever
failliet is en de onderneming tot de boedel behoort. Als sprake is van een
zogeheten ‘pre-pack’, (de onderneming wordt overgedragen ten tijde van
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faillissement, maar deze overgang is voorafgaand aan dit faillissement
reeds ‘voorgekookt’) zijn de regels met betrekking tot overgang van
onderneming wel van toepassing, omdat de gang van zaken in dat geval
niet is gericht op liquidatie, maar op voortzetting van de onderneming.34
Tips
1. Weet dat na de normalisering de regels van overgang van onderneming van
toepassing kunnen zijn op ambtenaren.
2. Niet elke overgang is een overgang van onderneming. In het publieke
domein kan een uitzondering bestaan als sprake is van een administratieve
reorganisatie van overheidsdiensten of van de overgang van administratieve
functies tussen overheidsdiensten.
3. Identiteitsbehoud is een voorwaarde voor overgang van onderneming. Stel
aan de hand van de Spijkers-criteria vast of hiervan sprake is.
4. De aan de onderneming verbonden werknemers gaan mee over.
5. Informeer het personeel dat bij de overgang betrokken is grondig over de
gevolgen.
6. Ontslag wegens overgang van onderneming is niet toegestaan. Voor en na de
overgang kunnen redenen van bijvoorbeeld economische aard een ontslag
onder voorwaarden wel rechtvaardigen.

34

HvJ EG 22 juni 2017, C‑126/16.
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Arbeidsvoorwaardenoverleg
en medezeggenschap
Mr. G.P.F. (Gregoor) van Duren
Mr. E.K. (Eliza) Christiaansen

4.1

Inleiding

Het overleg- en overeenstemmingsvereiste dat in 1989 werd ingevoerd
in het ambtenarenrecht, had het beoogde gevolg dat de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de overheidssector zich veel meer ontwikkelde in de richting van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in
cao’s in de private sector. Hoewel de Wnra de juridische context van het
arbeidsvoorwaardenoverleg verandert, zijn de wijzigingen op dit terrein
toch minder groot dan op het eerste oog zou kunnen worden verwacht.
Het overlegvereiste houdt in het recht op collectieve onderhandelingen
tussen overheidswerkgevers en vakbonden over de arbeidsvoorwaarden.
Het overeenstemmingsvereiste houdt in dat de rechtspositionele regelingen waarin de rechten en verplichtingen van de overheidswerkgever en
de ambtenaren worden vastgelegd, niet door de overheid kunnen worden
vastgesteld of gewijzigd dan nadat daarover in het georganiseerd overleg
overeenstemming is bereikt tussen de in een werkgeversvereniging georganiseerde overheidswerkgevers en een meerderheid van de tot het overleg toegelaten vakbonden. In grote lijnen gelden deze uitgangspunten ook
bij het tot stand brengen van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
De overheidssector bleef zich echter daarin van de private sector onderscheiden, dat de ambtelijke rechtspositieregelingen op basis van de daarover
op collectief niveau bereikte overeenstemming, vervolgens eenzijdig door
de overheid konden worden vastgesteld en gewijzigd, en dat de individuele
ambtenaar daaraan dan was gebonden. Na de inwerkingtreding van de
Wnra is met name die individuele gebondenheid van ambtenaren aan (een
wijziging van) arbeidsvoorwaarden veel minder vanzelfsprekend. Daaraan
wordt aandacht besteed in het eerste deel van deze bijdrage.
Ook in het medezeggenschapsrecht heeft een belangrijke toenadering
van het ambtenarenrecht in de richting van de private sector plaatsge43
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vonden toen in 1995 de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ook op
de overheidssector van toepassing werd. De wetgever heeft daarbij wel
oog gehad voor de bijzondere positie van de overheid in ons staatsbestel
en de beperkingen die daaruit voortvloeien om de medezeggenschap
van werknemers bij de overheid op eenzelfde wijze te regelen als in het
bedrijfsleven. Met name de beperkingen die worden aangeduid met ‘het
primaat van de politiek’ hebben veel aandacht gekregen in de jurisprudentie en literatuur. Tegen die achtergrond wordt in het tweede deel van
deze bijdrage besproken hoe na invoering van de Wnra de medezeggenschap bij de overheid is geregeld.
4.2

Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming

4.2.1

Van overeenstemmingsvereiste naar cao

Het overeenstemmingsvereiste, nu nog neergelegd in artikel 125, lid 1,
onder m van de Ambtenarenwet, wordt in de Wnra geschrapt. Na 1 januari
2020 zal de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid dienen plaats te
vinden volgens de regels van collectief arbeidsrecht, die met name zijn
terug te vinden in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet
CAO) en de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV).
In een cao-akkoord wordt de overeenstemming vastgelegd tussen de
werkgeversorganisatie(s) en de vakbonden die in het arbeidsvoorwaardenoverleg aan tafel zitten. Daarbij gelden – anders dan voorheen – geen
eisen van representativiteit van de vakbonden die met het akkoord
instemmen en ook geen meerderheidsvereiste. Voorwaarde voor het in
werking treden van het cao-akkoord is dat het wordt aangemeld bij de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (artikel 4 Wet op de
loonvorming). Ook een akkoord met een kleine vakbond kan langs die
weg tot een rechtsgeldige cao leiden. De vraag in hoeverre alle werknemers
in alle opzichten aan een op dergelijke wijze tot stand gekomen cao zijn
gebonden, wordt verderop behandeld.
Opmerkelijk is dat het overleg- en overeenstemmingsvereiste bij de
invoering van de Wnra buiten toepassing is gelaten,1 terwijl de Wet
CAO evenmin van toepassing is en er dus ook geen cao-akkoord tussen
werkgevers en vakbonden ten grondslag ligt aan de normalisering van de
ambtelijke rechtspositie. Bij de invoering van de Wnra zijn de werkgeversorganisaties en de vakbonden door de wetgever geheel buitenspel gezet.
1	Art. X Wnra , Stb. 2017, 123.
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Het streven is dat er voor de inwerkingtreding van de Wnra in alle
overheidssectoren een cao-akkoord tot stand is gebracht dat per 1 januari
2018 op grond van de Wet CAO de bindende rechtskracht van een cao
krijgt. Indien en in zoverre dat streven niet wordt gerealiseerd, zullen de
oude ambtelijke rechtspositionele regelingen hun rechtskracht voorlopig
nog behouden, althans voor zover deze inhoudelijk niet strijdig zijn met
dwingendrechtelijke bepalingen van het arbeids(overeenkomsten)recht.2
Op basis van het overleg- en instemmingsvereiste vond niet alleen op
landelijk niveau overleg plaats over de ambtelijke rechtspositieregeling
voor de gehele sector maar vond veelal bij de overheidswerkgever ook in
het lokale Georganiseerd Overleg (GO) overleg plaats over lokale rechtspositionele regelingen en algemene regels omtrent het personeelsbeleid3.
Denk hier onder meer aan overleg over het sociaal statuut en sociaal plan.
Dit lokale GO komt als gevolg van de normalisering te vervallen. Door
het verdwijnen van het GO, zal de ondernemingsraad een grotere rol
krijgen. De lokale arbeidsvoorwaarden waarover in het verleden in het
GO overeenstemming diende te worden bereikt en die in de landelijke
sectorale cao niet worden geregeld, zullen nu in veel gevallen op grond
van het instemmingsrecht van artikel 27 WOR aan de ondernemingsraad
moeten worden voorgelegd (zie verder paragraaf 3.6).
4.2.2

Wat is een cao?

Een cao zorgt, net als de arbeidsvoorwaardenregeling bij de overheid,
voor meer eenduidigheid, gelijkheid en transparantie bij de arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers.4 Onder cao wordt verstaan:
een overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij voornamelijk
of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten
in acht te nemen (artikel 1, lid 1 Wet CAO).

Uit het cao-begrip kunnen we afleiden dat er twee typen cao’s bestaan:
de ondernemings-cao en de bedrijfstak-cao.
Een bedrijfstak- of sector-cao is een cao die op een hele sector van
toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan de CAO Zwembaden, de CAO
2	Art. 17, lid 3 Ambtenarenwet 2017 ingevolge art. I Wnra, Stb. 2017, 123.
3
Zie o.m. art. 12:2, lid 1 CAR/UWO, art. 105, lid 1 ARAR.
4	Bij de minister aangemelde cao’s zijn te raadplegen op http://cao.szw.nl/.
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Ziekenhuizen en de cao’s voor de onderwijssectoren. Een cao Gemeenten
zou ook een bedrijfstak-cao zijn.
Een ondernemings-cao heeft betrekking op een specifieke organisatie.
Bekende voorbeelden daarvan zijn de cao van ING, VGZ of Unilever.
Grote organisaties als deze hebben vaak meer behoefte en capaciteit om
de regie in eigen hand te houden en zelf een cao met een of meerdere
werknemersverenigingen af te sluiten. Ook voor overheidsinstellingen
kan een eigen ondernemings-cao de voorkeur verdienen, met name voor
organisaties die duidelijk een andere koers varen dan vergelijkbare instellingen (denk bijvoorbeeld aan gemeenten waarin flexibel of duurzaam
werken naar grotere hoogten is getild). Een ondernemings-cao biedt de
mogelijkheid de arbeidsvoorwaarden op maat te snijden. Ook kan dan
een eigen cao-ontslagcommissie worden ingesteld (zie paragraaf 1.5).
Een sociaal plan heeft niet dezelfde bindende kracht als een cao. Een met
de vakbonden overeengekomen sociaal plan werkt door in de arbeidsovereenkomsten van de gebonden werknemers, maar als een sociaal plan
niet met de vakbonden is overeengekomen, dan geldt die doorwerking
niet zonder meer. 5 Het betekent echter ook niet dat aan die bepalingen
geen enkele waarde kan worden toegekend. De rechter zal dan nog wel
(mocht een medewerker zich niet bij een uit het sociaal plan voortvloeiend
besluit neerleggen), moeten beoordelen of het sociaal plan als redelijke
voorziening kan worden aangemerkt. Die beoordeling zal eerder positief
uitvallen als het sociaal plan met goedkeuring van de ondernemingsraad
werd vastgesteld.6
4.2.3

Inhoud van de cao

Na de normalisering geldt er geen verplichting meer tot het regelen
van een aantal voorgeschreven onderwerpen, zoals dat tot de normalisering is voorgeschreven in artikel 125quinquies Ambtenarenwet. De
ambtelijke rechtspositieregelingen zullen worden vervangen door cao’s.
De verwachting is dat voor de cao’s van de overheid inhoudelijk zo veel
mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de huidige ambtelijke arbeidsvoorwaardenregelingen.
Cao-bepalingen gelden als een aanvulling op en soms afwijking van
(met name) het arbeidsovereenkomstenrecht. Het privaatrechtelijke
uitgangspunt van vrij onderhandelen gaat onverkort gelden. Desalniet5
6
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temin zal, als van de wet wordt afgeweken, moeten worden nagegaan
of de wettelijke bepaling van dwingend of van regelend recht is. Van
dwingendrechtelijke bepalingen mag immers niet worden afgeweken.
Van regelende bepalingen wel.
Ook zijn er artikelen waarvan afwijken alleen in het voordeel van de
werknemer is toegestaan (semi-dwingend) en artikelen waarvan alleen
bij cao mag worden afgeweken (driekwart-dwingend). Een dergelijke
bepaling luidt bijvoorbeeld:
‘Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan ten aanzien van werknemers die [...] worden
afgeweken.’

Enkele mogelijkheden voor afwijken van driekwart-dwingend recht bij
cao:
• Overeenkomen dat de werkgever ook na de eerste zes maanden van
de arbeidsovereenkomst mag afwijken van het ‘geen arbeid, toch
loon’- beginsel (artikel 7:628, lid 7 BW).
• Ten nadele van de werknemer afwijken van de wettelijke proeftijd
(artikel 7:652, lid 7 BW).
• Het toestaan van een langere keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (artikel 7:668a, lid 5 BW).
• Het opnemen van een ‘gelijkwaardige voorziening’ die in de plaats
van de wettelijke transitievergoeding wordt uitgekeerd bij het einde
van het dienstverband (artikel 7:763b, lid 1 BW).
Ook andere wetten bieden de mogelijkheid om bij cao van de wet
afwijkende afspraken te maken. Uit artikel 32, lid 1 van de Wet op de
ondernemingsraden (WOR) volgt bijvoorbeeld dat bij cao aan de ondernemingsraad verdere bevoegdheden kunnen worden toegekend dan
die in de wet worden genoemd.
4.2.4

Gebondenheid door lidmaatschap

Wat een cao bijzonder maakt, is dat het niet alleen de contractspartijen
zelf bindt, maar ook derden die bij de overeenkomst niet betrokken zijn
geweest (werkgevers en werknemers). Er zijn verschillende manieren
waarop een werkgever en een werknemer aan een cao gebonden kunnen
raken. Een van die manieren is de binding door lidmaatschap.
Het lidmaatschap van een van de verenigingen die de cao hebben afgesloten (artikel 9 Wet CAO) bindt een werknemer of werkgever aan de cao,
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mits hij ook bij de cao ‘betrokken’ is. Onder betrokkenheid wordt verstaan
dat de werkgever of werknemer onder de werkingssfeer (de definitie van
‘werkgever’ of ‘werknemer’) van de cao valt. Ondanks verlies van het lidmaatschap van een cao-partij, duurt de gebondenheid aan een cao voort,
totdat de cao een wijziging ondergaat of de looptijd ervan verstrijkt (artikel
10 Wet CAO).
Een werkgever mag zijn werknemer overigens niet vragen naar het
lidmaatschap van een vakbond. Dit geldt namelijk als een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de privacywetgeving (artikel 9 lid 1 AVG). Op
dit verbod bestaan enkele uitzonderingen, waarvan met name noemenswaardig is de situatie waarin de werknemer uitdrukkelijke toestemming
heeft verleend, de werknemer de informatie zelf openbaar heeft gemaakt
of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering (artikel 9 lid 2 AVG).
De cao heeft beperkende en aanvullende werking. Aanvullend omdat
als partijen een onderwerp uit de cao niet onderling geregeld hebben,
zij aan de relevante cao-bepalingen zijn gebonden (art. 13 Wet CAO).
De cao werkt daarnaast beperkend, omdat als zowel werkgever als
werknemer aan de cao zijn gebonden, zij op straffe van nietigheid geen
arbeidsvoorwaarden overeen mogen komen die in strijd zijn met de cao
(artikel 12 Wet CAO). Die nietigheid wordt overigens niet van rechtswege
opgeheven door het verstrijken van de geldigheidsduur van de cao. Dat
zou namelijk in strijd zijn met de rechtszekerheid.7
Als de werkgever door lidmaatschap bij een cao-partij wél aan de cao
gebonden is, maar de werknemer niet, dan dient de werkgever de in de
cao voorgeschreven arbeidsvoorwaarden toch aan de werknemer aan te
bieden (artikel 14 Wet CAO). Daarbij volgt uit artikel 7:655, lid 1, aanhef
en sub l BW dat de werkgever verplicht is zijn werknemers te informeren
over de toepasselijke cao. De niet-gebonden werknemer is op zijn beurt
overigens niet verplicht de collectieve arbeidsvoorwaarden te accepteren.
Is zowel de werkgever als de werknemer niet aan de cao gebonden,
maar wil de werkgever de cao toch van toepassing verklaren, dan kan een
incorporatiebeding uitkomst bieden. In de arbeidsovereenkomst wordt
dan expliciet opgenomen dat de bepalingen van de cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn.
Het incorporatiebeding
Tussen partijen bestaat contractsvrijheid. Partijen mogen, zouden zij dat
willen, iedere cao in de arbeidsovereenkomst incorporeren. Er bestaat
7
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echter discussie over de vraag of een werkgever ook mag afwijken van
driekwart-dwingend recht als de werknemer enkel via een incorporatiebeding aan de cao gebonden is. Mag hij middels een incorporatiebeding
bijvoorbeeld meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten, als de
betreffende cao die mogelijkheid kent, terwijl geen algemeen verbindendverklaring geldt en de werknemer niet is gebonden door lidmaatschap?
De Hoge Raad oordeelde in 2002 dat dit in beginsel is toegestaan.8 Over
de vraag of dat oordeel zo breed moet worden uitgelegd dat afwijking ook
mogelijk is als de werkgever zelf evenmin gebonden is aan de cao, zijn de
meningen verdeeld. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in 2015 dat
ook dit kan zijn toegestaan.9 Terughoudendheid is echter op zijn plaats,
zeker als partijen zelfs niet onder de werkingssfeer van de cao vallen.
Nawerking van cao-bepalingen
Het gebeurt nogal eens dat de looptijd van een cao verstrijkt voordat de
onderhandelingen tussen cao-partijen hebben geleid tot nieuwe cao-afspraken. De aan de cao gebonden partijen zijn dan niet ineens vogelvrij. Na de
looptijd van de cao behouden de horizontale cao-bepalingen hun werking
op een arbeidsovereenkomst, totdat deze worden gewijzigd door nadere
cao- of individuele afspraken, of totdat een algemeen verbindendverklaring
van bepalingen uit een andere cao de inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst (deels) terzijde schuift. Dit wordt nawerking genoemd.
De verbindendverklaring
Ten slotte is er nog een vorm van binding aan een cao die zelfs werkgevers en werknemers treft die geen lid van een cao-partij zijn en geen
incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen:
de algemeen verbindendverklaring van een cao op grond van de Wet
AVV. Overheidswerkgevers zal het algemeen verbindend verklaren van
arbeidsvoorwaarden bekend in de oren klinken. Rechtspositieregelingen
als de CAR/UWO, maar ook cao’s voor publieke entiteiten zoals openbare
scholen, treden immers niet eerder in werking dan nadat het college van
burgemeester en wethouders respectievelijk het schoolbestuur de regeling als algemeen verbindend voorschrift heeft vastgesteld. De algemeen
verbindend verklaring ingevolge de Wet AVV is echter verstrekkender.
Het is de minister die, op verzoek van een of meer van de cao-partijen,
bepaalt of een cao algemeen verbindend wordt verklaard (artikel 2 en 4
Wet AVV). Zodra een cao algemeen verbindende werking heeft, geldt
8
9

HR 20 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AF2166 (Bollemeijer/TPG).
Hof Arnhem-Leeuwarden 3 februari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:715.
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dat álle onder de werkingssfeer vallende werknemers en werkgevers, of
zij nu lid zijn of niet, aan de cao zijn gebonden.
De verbindendheid van de cao geldt uitsluitend voor een vaste periode
en komt geen terugwerkende kracht toe (artikel 2 leden 2 en 3 Wet AVV).
Het zou bovendien niet logisch zijn als een cao waarvan de toepassing
zodanig is afgebakend, wél zou nawerken na de looptijd ervan. De Hoge
Raad heeft daarom in het arrest Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet
expliciet overwogen dat nawerking niet aan de orde is bij algemeen
verbindend verklaarde cao’s. De Hoge Raad overwoog dat het niet met
het stelsel van artikel 2 Wet AVV te verenigen is om door een extensieve
interpretatie van de wet de geldingsduur van cao-bepalingen voorbij
die periode te verlengen op de enkele grond dat deze tijdens de periode
van de verbindendheid deel uitmaakten van de arbeidsovereenkomsten
waarvoor de verbindendverklaring gold.10
Indien de looptijd van een algemeen verbindend verklaarde cao verstrijkt en de werkgever en werknemer niet aan de cao zijn gebonden door
lidmaatschap of een incorporatiebeding, dan vallen zij weer terug op de
(mogelijk minder gunstige) arbeidsvoorwaarden die zij individueel zijn
overeengekomen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de op een arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden regelmatig wijzigen
en dat is niet wenselijk. In bepaalde situaties heeft de Hoge Raad daarom
aangenomen dat ook algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen
na de looptijd moesten worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld als blijkt dat
partijen wel de bedoeling hebben gehad de bepalingen te handhaven,11 of
als een betaalde vergoeding als een ‘verkregen recht’ van de werknemer
wordt aangemerkt.12
Cao en overgang van onderneming
Uit artikel 14a Wet CAO en artikel 2a Wet AVV volgt dat door overgang
van onderneming, ook de rechten en verplichtingen die uit de al dan niet
algemeen verbindend verklaarde cao van de vervreemder voortvloeien,
van rechtswege op de verkrijger overgaan. Deze rechten en verplichtingen
eindigen:
1. op het moment waarop de verkrijger ten aanzien van de arbeid verricht door de werknemers die zijn overgegaan, gebonden wordt aan
een na de overgang van de onderneming tot stand gekomen cao;
10 HR 10 januari 2003, JAR 2003/78, r.o. 3.4.3 (Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet).
11 HR 2 april 1993, NJ 1993, NJ 1993/612 (Bongers/KSB).
12	Bijv. HR 28 januari 1994, NJ 1994/420 (Beenen/Vanduho) en HR 7 juni 2002, NJ
2003/175 (Luitjens/Vlees).
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2.
3.

op het moment waarop de cao van de verkrijger na de overgang
algemeen verbindend verklaard wordt; of
op het moment waarop de op het tijdstip van de overgang lopende
geldingsduur van de cao van de vervreemder verstrijkt.

Na het verstrijken van de duur van de algemeen verbindendverklaring
van de cao herleeft bovendien de voordien bestaande inhoud van de
arbeidsovereenkomst.13
4.2.5

Uitleg van de cao

Hoe een cao-bepaling moet worden uitgelegd hangt in de eerste plaats
af van het type bepaling. Er zijn horizontale/normatieve, diagonale en
obligatoire cao bepalingen en in de arbeidsovereenkomst geïncorporeerde
cao-bepalingen (het incorporatiebeding). Een horizontale/normatieve cao
bepaling is een bepaling die tussen werkgevers en werknemers onderling
geldt. Deze bepalingen zijn een duidelijk verlengstuk van de arbeidsovereenkomst (denk aan bepalingen over salaris en toelagen). Een werknemer
kan zijn werkgever zelf aanspreken op het nakomen daarvan. Obligatoire
cao bepalingen gelden uitsluitend tussen cao-partijen, bijvoorbeeld een
verplichting om voor het einde van de looptijd van de cao opnieuw met
elkaar om tafel te gaan. Diagonale cao bepalingen betreffen alles wat rest
en kunnen relevant zijn voor werkgevers- en werknemersorganisaties en
leden daarvan die aan de cao gebonden zijn.
In het verbintenissenrecht geldt bij de uitleg van contractsbepalingen
de zogenoemde ‘Haviltexnorm’. Deze norm is voor het eerst geformuleerd
door de Hoge Raad in 1981.14 De methode houdt in dat het bij de uitleg
van een overeenkomst aankomt op de zin die partijen in de gegeven
omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten
toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar
mochten verwachten. Deze uitleg is van toepassing op alle bepalingen in
de arbeidsovereenkomst, waaronder het incorporatiebeding.15
Bij de uitleg van een incorporatiebeding, is ook de representativiteit
van de vakbonden die het cao-akkoord hebben ondertekend van belang.
Dit bleek onder meer uit een uitspraak uit 2017 van de kantonrechter
Haarlem over een geschil tussen Transavia en vakbond FNV. FNV kon
met Transavia geen overeenstemming over de nieuwe cao bereiken,
Zie o.m. HR 18 jan. 1980, NJ 1980, 348 en HR 10 januari 2003, JAR 2003/38 (Stichting
Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet).
14 HR 13 maart 1981, NJ 1981/635 (Haviltex).
15	Bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10539.
13
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waarop Transavia zonder FNV een cao-akkoord sloot met onder meer
CNV en de Unie. FNV stelde in de procedure dat haar leden op grond
van het incorporatiebeding niet aan de nieuwe cao gebonden konden
worden en kreeg daarin gelijk. De representatiegraad bedroeg minder
dan 10 procent. Volgens de kantonrechter lag in de aanvaarding van
het incorporatiebeding niet de bedoeling besloten om ook gebonden
te kunnen worden aan een cao die met niet-representatieve vakorganisaties is gesloten.16 Dit volgt zowel uit toepassing van de Haviltex-norm
als uit een meer geobjectiveerde uitleg (de aannemelijkheid van de
rechtsgevolgen).
Bij de interpretatie van een cao-tekst komt het uitdrukkelijk niet in
de eerste plaats aan op de bedoeling van de partijen die de cao tot stand
brachten. Dat zou niet redelijk zijn omdat de partijbedoeling vaak niet
kenbaar is voor derden die niet bij de cao-onderhandelingen betrokken
zijn geweest. Vooral om die derden te beschermen is in de rechtspraak
vastgelegd dat een cao moet worden uitgelegd naar objectieve maatstaven,
waarbij in beginsel de bewoordingen van die bepaling, gelezen in het
licht van de gehele tekst van de cao, van doorslaggevende betekenis zijn17.
Ook de bewoordingen van de eventueel bij de cao behorende schriftelijke
toelichting moeten bij de uitleg van de cao worden betrokken.18 In de
rechtspraak wordt dit de ‘cao-norm’ genoemd.
Het is overigens niet zo dat tussen de Haviltexnorm en de cao-norm een
strikte tegenstelling bestaat, Deze normen gaan vloeiend in elkaar over.19
Met andere woorden: bij de Haviltexnorm kan een kleinere rol worden
toegekend aan de partijbedoeling naarmate de tekst van de overeenkomst
de strekking heeft om de rechtspositie van derden te beïnvloeden, en
de cao-norm leidt niet tot een louter taalkundige uitleg maar dient ook
acht te worden geslagen op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen
waartoe die uitleg leidt. Telkens zullen alle omstandigheden van het concrete geval moeten worden bezien, gewaardeerd naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid. Deze complexe afweging moet bijvoorbeeld
worden gemaakt bij de uitleg van een sociaal plan. Een sociaal plan dat
met de vakbonden is afgesloten dient duidelijk zonder meer (overwegend) volgens de cao-norm te worden uitgelegd.20 Maar geldt dat ook
als het sociaal plan door de werkgever zelf, al dan niet na overleg met de
16	Rb. Noord-Holland 5 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2911.
17 HR 17 september 1993, NJ 1994/173, HR 24 september 1993, NJ 1994/174 en HR 26
mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5961.
18 Vgl. HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2376, NJ 2003/110.
19 HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, r.o. 4.4 (DSM/Fox).
20 Vgl. HR 26 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5961, NJ 2000/473.
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ondernemingsraad, is vastgesteld? Die vraag kan bevestigend worden
beantwoord, ervan uitgaand dat de ondernemingsraad zijn achterban
goed heeft geïnformeerd. In dat geval geldt dat het doel en de strekking
van de bepalingen voor de werknemers kenbaar is.21
4.2.6

De cao-ontslagcommissie

Sinds de wijzigingen van het arbeidsovereenkomstenrecht door de Wet
werk en zekerheid (Wwz) kunnen werkgevers bij cao een onpartijdige
commissie aanwijzen, die ontslagen op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen beoordeelt (artikel 7:671a
lid 2 BW). De cao dient ten aanzien van een ontslagcommissie ten minste
regels te bevatten over:
1. hoor en wederhoor;
2. de vertrouwelijke behandeling van overgelegde gegevens;
3. redelijke termijnen voor reacties van werkgever en werknemer; en
4. een redelijke beslistermijn.
Een belangrijk verschil tussen deze ontslagcommissie en de vóór de
normalisering geraadpleegde bezwarencommissie, is dat van de ontslagcommissie toestemming tot het verlenen van ontslag vereist is. De
bezwarencommissie had uitsluitend een adviserende rol ten aanzien van
het reeds genomen ontslagbesluit.
Als geen ontslagcommissie wordt ingesteld wordt een ontslag op grond
van langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen
ter beoordeling aan het UWV voorgelegd (artikel 7:671a lid 1 BW).
Er zijn reeds semipublieke cao’s waarbij al ruim voorafgaand aan de
normalisering een ontslagcommissie in het leven is geroepen. Een voorbeeld daarvan is de Commissie van beroep HBO.22 Dit betreft de ‘oude’
commissie van beroep die sinds de Wwz geen wettelijke grondslag meer
had en per 1 september 2016 verder is gegaan als ontslagcommissie op
grond van artikel 7:671a, lid 2 BW.
Van de mogelijkheid tot het instellen van cao-ontslagcommissies is
buiten het onderwijs nog weinig gebruik gemaakt. Met name binnen
de overheidssector wordt deze mogelijkheid echter wel in overweging
genomen. De beoordeling door de ontslagcommissie heeft immers
op het eerste oog veel weg van de bezwarencommissie zoals die tot de
21 Vgl. HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687.
22	De werkwijze, het reglement en de uitspraken van de commissie van beroep hbo zijn te
raadplegen via www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/commissie-van-beroep-hbo.
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normalisering bij veel overheidswerkgevers wordt geraadpleegd. De bestaande bezwarencommissie zou tot ontslagcommissie kunnen worden
omgevormd. Met andere woorden: de fundering is al aanwezig net als
de ervaring met een commissie die een ontslagbesluit toetst. Bovendien
mogen, als er een ontslagcommissie is, in de cao eigen regels worden
opgenomen voor het bepalen van de volgorde van opzegging bij het
vervallen van arbeidsplaatsen bij ontslag wegens bedrijfseconomische
omstandigheden (artikel 7:669, lid 6 BW).
4.3

Medezeggenschap

4.3.1

Toepassingsbereik

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt het personeel de overlegstructuur en de bevoegdheid om medezeggenschap uit te oefenen
ten aanzien van de bedrijfsvoering van hun werkgever, door middel van
advies- en instemmingsrechten en het recht op informatie en overleg.
Daarnaast biedt artikel 32, lid 2 WOR de ondernemer en de ondernemingsraad de mogelijkheid om bij schriftelijke overeenkomst aan de
ondernemingsraad meer bevoegdheden toe te kennen dan die in de wet
worden genoemd en om aanvullende voorschriften over de toepassing
van het bij of krachtens de wet bepaalde te geven.
De WOR is sinds 5 mei 1995 ook van toepassing op de overheidssector.23
Een onderneming in de zin van de WOR is ‘elk in de maatschappij als
zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens
arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid
wordt verricht’ (artikel 1 lid 1 sub a WOR). De WOR is een van de wetten
waarmee is beoogd de rechtspositie van het overheidspersoneel zoveel
mogelijk in overeenstemming te brengen met die van werknemers in de
marktsector. Aan de medezeggenschap bij de overheid zijn onlosmakelijk
verbonden de beperkingen aan de bevoegdheden van de ondernemingsraad die voortvloeien uit het zogeheten ‘primaat van de politiek’ (zie hieronder paragraaf 4.3.5). De normalisering van de ambtelijke rechtspositie
brengt daar geen enkele verandering in.
Voor het onderwijs geldt afwijkende regelgeving. De medezeggenschap
in het primair en voortgezet onderwijs is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Conform de WMS dient aan een school
een medezeggenschapsraad te zijn verbonden met een personeelsgeleding
en een oudergeleding. Voorts is van belang dat de school een medezeg23
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genschapsreglement heeft (artikel 23 WMS). In het reglement kunnen
aangelegenheden zijn opgenomen ten aanzien waarvan de school de
medezeggenschapsraad aanvullende advies- of instemmingsbevoegdheid
toekent. Ook kan zijn bepaald dat een wettelijke adviesbevoegdheid wordt
omgezet in een instemmingsbevoegdheid, of andersom.
In het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is sprake van
‘gedeelde medezeggenschap’. Dat wil zeggen dat de studenten en het
personeel van de school afzonderlijk overleg voeren met het bestuur. De
medezeggenschap van het personeel wordt geregeld in de WOR, aangevuld met bepalingen in het met de vakbonden afgesloten Professioneel
Statuut MBO en in de cao MBO, waarin ook aanvullende advies- en
instemmingsbevoegdheden zijn toegekend.
In het hoger en wetenschappelijk onderwijs is de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) van toepassing. In
deze wet is een ‘keuzemodel’ opgenomen: het college van bestuur van
een hogeschool of universiteit kan er voor kiezen de WOR te volgen. Als
de WOR van toepassing wordt verklaard, dan kent het instituut een gezamenlijke vergadering, waarin zowel de leden van de ondernemingsraad
als een op grond van een interne medezeggenschapsregeling in te stellen
orgaan (bijvoorbeeld een studentenraad) zijn vertegenwoordigd. Voor de
studentenraad gelden de bepalingen uit de WHW. Wordt de WOR niet
gevolgd, dan is aan de hogeschool een medezeggenschapsraad en aan de
universiteit een universiteitsraad verbonden.
4.3.2

Onderneming, ondernemer en bestuurder

De WOR verstaat onder onderneming: ‘elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens
arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid
wordt verricht’ (artikel 1, lid 1, sub c WOR). Onder ondernemer wordt
verstaan: ‘de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt’ (artikel 1, lid 1, sub d WOR).
De bestuurder van de onderneming is ‘hij die alleen dan wel tezamen
met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap
uitoefent bij de leiding van de arbeid’ (artikel 1, lid 1, sub b WOR).
Ingevolge artikel 46d, aanhef en sub a, sub 2 WOR worden politieke bestuurders – zoals ministers, Kamerleden, commissarissen van de koning,
leden van Gedeputeerde of Provinciale Staten, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden – niet als bestuurder in de zin van de WOR
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aangemerkt.24 Bij de overheid is de WOR-bestuurder de ambtenaar die
alleen of samen met anderen de hoogste leiding over de ambtenaren heeft.
Uit dit begrippenkader volgt dat de ambtelijke organisatie van een
overheidsinstelling een onderneming in de zin van de WOR is. Ondernemer in de zin van de WOR is de publiekrechtelijke rechtspersoon die
de overheidsinstelling is ingevolge de wet waarin zij is ingesteld, zoals
bijvoorbeeld een gemeente, een gemeenschappelijke regeling, een provincie, een waterschap of de Staat der Nederlanden. Dit begrippenkader
houdt er ook rekening mee dat een ondernemer meerdere ondernemingen
in stand houdt, zoals bijvoorbeeld een gemeente die naast de gewone
ambtelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris ook nog
een raadsgriffie kent met eigen personeel onder leiding van de raadsgriffier. Elk van die ondernemingen heeft een eigen WOR-bestuurder; in het
genoemde voorbeeld bij een gemeente zijn dat de gemeentesecretaris en
de raadsgriffier.
Van mede-ondernemerschap is sprake indien een andere rechtspersoon,
dan die van de ondernemer, op stelselmatige wijze betrokken is bij de
bedrijfsvoering van de onderneming die door die ondernemer in stand
wordt gehouden. In een arrest uit 2000 van de Hoge Raad volgt dat pas
kan worden aangenomen dat een ander dan de ondernemer zich, door het
enkel nemen van een besluit, de hoedanigheid van (mede-) ondernemer
in de zin van de WOR verschaft, als feiten en omstandigheden worden
gesteld en, bij betwisting daarvan, aannemelijk gemaakt waaruit volgt dat
die ander ten opzichte van de desbetreffende onderneming een positie
inneemt die hem stelselmatig een zodanige invloed op de besluitvorming
binnen de onderneming verschaft dat kan worden gezegd dat de onderneming mede door die ander in stand wordt gehouden. Daarnaast mag
het in geding zijnde besluit door zijn aard niet buiten de sfeer van de
aan de ondernemer toekomende bevoegdheden vallen.25 Deze zaak ging
over de vraag of de provincie die met toepassing van de Wet algemene
regels herindeling de grenzen van gemeenten wilde corrigeren, over het
daartoe strekkende plan – in overleg met de betrokken gemeenten – aan
de ondernemingsraden van deze gemeenten advies had moeten vragen
omdat hij mede-ondernemer zou zijn. De conclusie was dat de provincie
geen mede-ondernemer was.

24
25
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4.3.3

Overleg en informatie

Uit artikel 23 leden 1 en 2 WOR volgt, dat als ondernemer of ondernemingsraad aangelegenheden de onderneming betreffende wenst te bespreken, zij binnen twee weken na het verzoek daartoe bij elkaar komen
in een zogenaamde overlegvergadering.
Op grond van artikel 31 lid 1 van de WOR heeft de ondernemingsraad
recht op alle inlichtingen en gegevens die voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijze nodig is. Uit vaste jurisprudentie van de Ondernemingskamer volgt, dat het aan de ondernemingsraad is om te bepalen welke
informatie nodig is om een verantwoord advies te kunnen geven, tenzij
er in redelijkheid geen discussie mogelijk is omdat het gaat om gegevens,
feiten of omstandigheden die voor de advisering en het nemen van het
besluit niet van belang zijn.26 Het ligt op de weg van de ondernemingsraad
om voldoende concreet te benoemen of te beschrijven aan welke gegevens
en informatie het hem op het hier aan de orde zijnde punt ontbrak dan
wel heeft ontbroken.27
4.3.4

Adviesrecht

Artikel 25 WOR schrijft voor wanneer de ondernemingsraad adviesrecht
toekomt. Het adviesrecht ziet op voorgenomen belangrijke besluiten van
organisatorische aard. De besluiten dienen altijd alle of een groep medewerkers in de organisatie aan te gaan. Over individuele kwesties buigt
de ondernemingsraad zich dus niet. Een uitzondering is de benoeming
van de (WOR-)bestuurder op grond van artikel 30 WOR) en, onder
voorwaarden, ook de benoeming van de tijdelijke bestuurder.28
Uit de tekst van artikel 25 WOR volgt, dat voor veel van de voorgenomen besluiten van organisatorische aard geldt dat zij alleen ter advisering
hoeven worden voorgelegd als ze als voldoende belangrijk kunnen worden
gekwalificeerd. Zie bijvoorbeeld artikel 25 lid 1 aanhef en onder e WOR:
De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies
uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot belangrijke wijziging in
de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden
binnen de onderneming.
Hof Amsterdam 12 december 2003, JAR 2004/26; Hof Amsterdam 18 mei 2004, JAR
2004/164.
27 Hof Amsterdam 12 oktober 2007, JAR 2007/300.
28	Rb Noord-Nederland 10 augustus 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:3692.
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Uit vaste jurisprudentie van de Ondernemingskamer29 volgt dat de vraag
of sprake is van een in dit opzicht belangrijk besluit dient te worden
gerelateerd aan de aard en de omvang van de - beoogde - wijziging(en),
deze mede gezien vanuit doel en strekking van de uit de Wet op de
ondernemingsraden voortvloeiende medezeggenschapsrechten. Met
andere woorden:
1. Is er een voldoende rechtstreeks verband tussen de – gewijzigde – bevoegdheden in kwestie en de gang van zaken binnen de onderneming?
2. Brengt het besluit een toekomstige wijziging in de – omvang van
de – medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad met zich
mee?
Alleen als een van deze vragen positief moet worden beantwoord, is
sprake van een adviesplichtig besluit.
Voor de ondernemingsraad is in de WOR niet expliciet een rol weggelegd
bij besluiten over detachering van personeel maar dat betekent niet zonder
meer dat geen adviesrecht ex artikel 25 van de WOR geldt. Afhankelijk
van de omstandigheden van het geval kan het verdedigbaar zijn dat de
detachering van een groep medewerkers moet worden geschaard onder
artikel 25, lid 1, onder b, onder d of onder e van de WOR. Een in dit kader
relevante uitspraak van de Ondernemingskamer is de uitspraak van 16
september 2016.30 De ondernemingsraad van een SW-instelling (Permar)
meende adviesrecht te hebben bij het besluit om de assemblageactiviteiten
die de instelling eerder zelf ten behoeve van zijn grootste klant (ABB)
uitoefende, over te dragen aan een andere instelling (BlueView) waar
mensen werken die vallen onder de Participatiewet. De medewerkers
zouden hun dienstverband bij Permar behouden. De Ondernemingskamer heeft getoetst aan de hand van artikel 25, lid 1, onder b, onder d en
onder e van de WOR en wees het verzoek van de ondernemingsraad af.
In artikel 25 lid 2 WOR is bepaald dat het advies op een zodanig tijdstip
moet worden gevraagd dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op
het te nemen besluit.

29
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4.3.5

Politiek primaat

Zou medezeggenschap onverkort in de publieke sector gelden, dan zouden
zich situaties voordoen waarin publieke besluitvorming van democratisch gecontroleerde organen door de ondernemingsraad kan worden
gedwarsboomd. Op het moment dat de WOR ook van toepassing werd
op de overheid, is direct aandacht besteed aan de spanningen die tussen
het primaat van de politieke besluitvorming en de medezeggenschap
van het personeel kunnen ontstaan.31 Dit heeft geleid tot de invoering
van artikelen 46d en 46e WOR. Uit artikel 46d, sub b en artikel 23 lid
3 WOR volgt dat een ondernemingsraad geen recht op overleg (en derhalve ook geen adviesrecht) heeft over aangelegenheden die zien op de
publiekrechtelijke vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen
en onderdelen daarvan, tenzij het betreft de (regeling van de)personele
gevolgen daarvan. De wetgever onderkende destijds al dat niet in alle
gevallen een strikte scheiding tussen politieke besluiten en de personele
gevolgen van die besluiten zal kunnen worden gebracht.32
Een besluit dat als zodanig van dien aard is dat het een politieke afweging vergt van de daaraan verbonden voor- en nadelen, is overeenkomstig
dit artikel aan het adviesrecht van de ondernemingsraad onttrokken.33
Uit de memorie van toelichting en overigens ook uit de jurisprudentie
van de Hoge Raad34 blijkt dat de wetgever met deze regeling heeft willen
voorkomen dat besluiten van democratisch(e) (gecontroleerde) organen
in het kader van het beroepsrecht ingevolge de WOR in aanmerking
komen voor toetsing door de rechter. Het staatsrechtelijke beginsel van
de scheiding der machten ligt hieraan ten grondslag.
Het politiek primaat is een objectief vaststaand gegeven en kan niet
stilzwijgend worden verleend, ook niet ingevolge een uitbreiding van het
adviesrecht ingevolge artikel 32 WOR, zo volgt uit een recente uitspraak
van de Ondernemingskamer.35
Kortweg geldt dat beleid, taken en uitvoering van de organisatie onder
het politiek primaat vallen, tenzij in het besluit in het bijzonder de personele gevolgen worden geregeld. Indien personele gevolgen inherent zijn
aan het politieke besluit, dan geldt evenmin adviesrecht. Dit kan ertoe
31	Westvoorstel houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel
in de Wet op de ondernemingsraden.
32 Kamerstukken II 1994/95, 23 551, nr. 48b, p. 1 (MvA).
33 Vgl. HR 26 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4735, HR 9 februari 2007,
ECLI:NL:HR:2007:AZ1647 en HR 8 november 2013, ECLI:NL:HR:2012:1139.
34	O.m. HR 8 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1139.
35 Hof Amsterdam d.d. 20 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4257.
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leiden dat de overheidsondernemer de rol van de medezeggenschap
desgewenst kan verschuiven naar het eind van het besluitvormingstraject
door pas in die fase de personele gevolgen te regelen.
Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie.
Hoge Raad 1 maart 2002
Een arrest van 1 maart 2002 ging over een besluit van het College van
procureurs-generaal tot instelling van een Coördinatie-commissie Rijksrecherche (CCR). De Hoge Raad wees op zijn beschikking van 26 januari
2000 en stelde vast dat in het onderhavige geval sprake was van politiek
primaat, nu het besluit niet in het bijzonder was gericht op het regelen
van de personele gevolgen.36
Hoger Raad 20 mei 2005
In het arrest van 20 mei 2005 over het besluit van het kabinet tot het
oprichten van een Shared Service Center oordeelde de Hoge Raad dat
niet alleen sprake was van een verschuiving van taken tussen ministeries,
maar ook van een verschuiving van politieke verantwoordelijkheden en
dat deze verschuiving niet alleen plaatsvond in een politieke context, maar
ook was ingegeven door politieke overwegingen.37 Daarom viel ook dit
besluit onder het primaat van de politiek.
Hoge Raad 9 februari 2007
In een beschikking van 9 februari 2007 oordeelde de Hoge Raad, onder
verwijzing naar zijn beschikking van 1 maart 2002, dat sprake was van
politiek primaat, omdat het besluit tot verzelfstandiging van de Van
Mesdagkliniek niet strekt tot, of in het bijzonder gericht is op de personele gevolgen. Het enkele feit dat aan het besluit personele gevolgen zijn
verbonden, die op zichzelf ingrijpend kunnen zijn, doet daar niet aan af.38
Hof Amsterdam 20 oktober 2017
‘De beslissing van 2 mei 2017 tot voortzetting van het SSC-ZL vergt onmiskenbaar een politieke afweging van de daaraan verbonden voor- en nadelen. De
omstandigheid dat het SSC-ZL betrekking heeft op taken op het gebied van de
bedrijfsvoering maakt dat niet anders. De ‘go/no go beslissing’ ten aanzien van
36
37
38
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het SSC-ZL valt daarmee onder de reikwijdte van het primaat van de politiek en
is op grond van de WOR van medezeggenschap uitgezonderd.’39

4.3.6

Instemmingsrecht

Op grond van art. 27, aanhef en onder b van de Wet op de ondernemingsraden, dient de ondernemer elk door hem voorgenomen besluit tot
vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling
of een vakantieregeling, ter verkrijging van instemming aan de ondernemingsraad voor te leggen. Artikel 27, tweede lid WOR schrijft voor dat de
ondernemer het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad
voorlegt en dat hij daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het
besluit verstrekt, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben.
Een regeling betreffende primaire arbeidsvoorwaarden valt buiten
het bereik van het instemmingsrecht, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis
betreffende artikel 27 WOR en uit de jurisprudentie.40 Het onderscheid
tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is echter niet altijd
scherp te maken. Als primaire arbeidsvoorwaarden worden in ieder geval
beschouwd: ‘het vaste salaris, eventuele variabele componenten – zoals
prestatiebeloning, opties en bonussen – en aanspraken op vakantiegeld
en pensioen’. In de secundaire sfeer liggen: ‘het recht op onkostenvergoedingen, auto van de zaak, verlof, scholing e.d. en ontslagbonussen’.41
Het verschil tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt
nader geïllustreerd in een uitspraak van de Hoge Raad uit 2000.42 In deze
zaak wilde de werkgever het zogenaamde ‘pretverlof ’ (een extra vrije
dag voor elke op een gewone werkdag vallende verjaardag en een extra
vrije dag voor een lokale festiviteit naar keuze, ijsvrij etc.) afschaffen. De
ondernemingsraad vond dat dit besluit ter instemming aan hem had
moeten worden voorgelegd. Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad dat
het toekennen van een vaste hoeveelheid buitengewoon verlof niet als
werktijd- of vakantieregeling in de zin van de WOR, maar als een primaire
arbeidsvoorwaarde geldt. Als de regeling wordt afgeschaft is immers
sprake van een wijziging van het aantal te werken uren op jaarbasis c.q.
het aantal uren dat nodig is om een bepaald salaris te verdienen.
Instemming van de ondernemingsraad is evenmin vereist, voor zover
de betrokken aangelegenheid voor de werkorganisatie reeds inhoudelijk
39
40
41
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Hof Amsterdam 20 oktober 2017, JAR 2017/305.
Hof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BV2621.
Kamerstukken I 2005/06, 28 163, nr. D, p. 8.
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is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van
arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan (artikel
27, lid 3 WOR).
4.3.7

Eens gegeven, blijft gegeven?

Als de ondernemer de ondernemingsraad om advies of instemming heeft
gevraagd omtrent een voorgenomen regeling, dan kan hij niet naderhand – als de ondernemingsraad zich niet bij het voorgenomen besluit
neerlegt – op zijn schreden terugkeren met de stelling dat van advies- of
instemmingsrecht toch geen sprake is.43 Eens gegeven, blijft dus gegeven.
Het voorgaande uitgangspunt kent een belangrijke uitzondering: het
geldt niet ten aanzien van besluiten die (bij nader inzien) onder het politiek primaat vallen. De Ondernemingskamer heeft in een arrest van 19
november 2015 bepaald dat toepassing van die regel in een dergelijk geval
ertoe zou kunnen leiden dat een democratisch genomen besluit waaraan
een politieke afweging ten grondslag ligt, alsnog wordt onderworpen aan
rechterlijke toetsing.44 In een meer recente uitspraak van 20 oktober 2017
heeft de Ondernemingskamer dit standpunt nog eens bevestigd en daaraan toegevoegd dat het publiekrechtelijke lichamen vrijstaat om vroegtijdig ondernemingsraden te betrekken in het proces van raadpleging en
dat zij ook extra adviesbevoegdheden aan ondernemingsraden kunnen
toekennen, maar dat de ondernemingsraad tegen het alsdan te nemen
politieke besluit geen beroep kan instellen bij de Ondernemingskamer.45
4.3.8

Procedure

De ondernemingsraad kan rechtstreeks beroep bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam instellen tegen een besluit van de
ondernemer (art. 26 lid 1 WOR), indien zijn advies niet is opgevolgd,
indien de adviesaanvraag volgens de ondernemingsraad ten onrechte
achterwege is gelaten, of indien feiten of omstandigheden bekend zijn
geworden, die, waren zij aan de ondernemingsraad bekend geweest ten
tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn
geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht. Hiertoe
dient binnen een maand nadat de ondernemingsraad van het definitieve
besluit van de ondernemer in kennis gesteld een verzoekschrift door de
43
44
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Ondernemingskamer te zijn ontvangen (art. 26 lid 2 WOR). Bij discussie over de vraag of de ondernemingsraad wel op de hoogte was of had
kunnen zijn van het besluit van de ondernemer, geldt dat de besluitlast
om aan te tonen dat dat wel het geval was, bij de ondernemer ligt.46
Gaat de ondernemer voorbij aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad, dan wel aan het feit dat de ondernemingsraad zijn
instemming met het voorgenomen besluit heeft onthouden, dan kan de
ondernemingsraad het definitieve besluit nietig verklaren binnen een
maand nadat dit hem is medegedeeld, dan wel binnen een maand nadat
hem is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan
zijn besluit (art. 27 lid 5 WOR). Vervolgens kan de ondernemingsraad
de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van
een nietig besluit (art. 27 lid 6 WOR). De ondernemer kan daarentegen
aan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemingsraad
ten onrechte een beroep heeft gedaan op nietigheid van het besluit. De
ondernemer kan ook vervangende toestemming aan de kantonrechter
vragen, als de ondernemingsraad hem zijn toestemming onthoudt (art.
27 lid 4 WOR).
Daarnaast is er een algemene geschillenregeling die zowel door de
ondernemingsraad, de ondernemer als elke andere belanghebbende kan
worden aangewend. De kantonrechter kan worden verzocht te bepalen dat
de ondernemer of de ondernemingsraad gevolg dient te geven aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald omtrent het instellen of in stand
houden van een ondernemingsraad, het vaststellen van een voorlopig of
een definitief reglement van de ondernemingsraad, de kandidaatstelling
voor en de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad, alsmede
omtrent het bekend maken van agenda’s en verslagen van vergaderingen,
een en ander voor zover dit van de ondernemer of de ondernemingsraad
afhangt (art. 36 lid 1 WOR).
Scholen in het voortgezet onderwijs zijn aangesloten bij de Landelijke
Commissie voor Geschillen WMS (hierna: ‘de commissie’). Als het bevoegd gezag een besluit neemt waarmee de medezeggenschapsraad (MR)
niet heeft ingestemd of waarvoor niet de vereiste instemming van de MR
gevraagd is, kan de MR tegenover het bevoegd gezag binnen zes weken
de nietigheid van het besluit inroepen (artikel 33, lid 4 WMS). De MR
kan de commissie voorts vragen om het bevoegd gezag te verplichten
zich te onthouden van uitvoering of toepassing van een nietig besluit
(artikel 35 WMS). Het bevoegd gezag, daarentegen, kan de commissie
46

Hof Amsterdam 13 november 2008, JAR 2009/13.
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om vervangende toestemming vragen (artikel 31, lid 1 WMS) als de MR
instemming heeft onthouden.
De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen ten slotte ook gezamenlijk een geschil aan een onafhankelijke derde voorleggen teneinde
het te beslechten en duidelijkheid voor de toekomst te verkrijgen. Zo
kunnen partijen zich op grond van artikel 96 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering gezamenlijk tot de kantonrechter wenden met
het verzoek een uitspraak te doen over de strekking en reikwijdte van
een voorgenomen regeling. In dit kader is ook vermeldenswaardig dat
partijen ervoor kunnen kiezen om gezamenlijk het geschil voor te leggen aan de Bedrijfscommissie voor de Overheid of de Bedrijfscommissie
Markt II (onder meer zorg en onderwijs) (hfd. VII WOR) ten behoeve
van bemiddeling en advies.
4.3.9

Ontslagbescherming

OR-leden genieten ontslagbescherming. In artikel 7:670 lid 4 BW staat
dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer die lid is
van een medezeggenschapsorgaan, dan wel met de secretaris van die raad,
niet kan opzeggen. Zou die ontslagbescherming niet bestaan, dan zou de
bestuurder de leden van de ondernemingsraad onder druk kunnen zetten.
De ontslagbescherming kent echter wel grenzen. In artikel 7:670a lid 2
BW, staan enkele uitzonderingen. Zo is het voornoemde ontslagverbod
onder meer niet van toepassing indien de werknemer schriftelijk met het
ontslag heeft ingestemd, ontslag gedurende de proeftijd, ontslag van een
werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, ontslag wegens bedrijfsbeëindiging, of ontslag op staande voet. Een verzoek om ontbinding van
de arbeidsovereenkomst kan wel worden ingewilligd, mits het verzoek
geen verband houdt met de omstandigheden waarop het opzegverbod
betrekking heeft (artikel 7:671b lid 6 aanhef en onder a BW).
Een OR-lid kan ook voor een bepaalde periode worden uitgesloten van
zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad (artikel 13 WOR). Het
verzoek daartoe aan de kantonrechter kan zowel worden gedaan door de
ondernemer, op grond van het feit dat het betrokken OR-lid het overleg
van de ondernemingsraad met de ondernemer ernstig belemmert, als
door de ondernemingsraad op grond van het feit dat de betrokkene de
werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert.
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Het ambtenarenprocesrecht
nieuwe stijl
Mr. C.L. (Chloé) van Geffen
Mr. V.L.S. (Vincent) van Cruijningen

5.1

Inleiding

Op 1 januari 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. Het doel van deze
wet is een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van
ambtenaren en werknemers tot stand te brengen.1 De Wnra zal directe
werking hebben en daarom zullen ambtenaren per gelijke datum onder
het civiele arbeidsrecht vallen. In deze bijdrage wordt besproken op
welke wijze het procesrecht wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de
ambtenaar die voortaan in dienst zal zijn bij de overheidswerkgever op
basis van een arbeidsovereenkomst.
In dit artikel zal nader worden ingegaan op de meest onderscheidende
aspecten van het ambtenaren- en arbeidsprocesrecht, waarna een korte
vergelijking zal worden gemaakt tussen jurisprudentie van de bestuursrechter en de civiele rechter. Ten slotte wordt in de conclusie aandacht
besteed aan de vraag op welke wijze het procesrecht wijzigt en wat voor
gevolgen dit kan hebben voor ambtenaren (nieuwe stijl) en hun werkgevers. De procedure die leidt tot een preventieve ontslagtoets door het
UWV – sinds 1 juli 2015 verplicht in bepaalde bij wet aangewezen gevallen – blijft daarbij buiten beschouwing.
5.2

Bestuursprocesrecht

In 1929 is de Ambtenarenwet vastgesteld met als doel het regelen van de
rechtspositie van ambtenaren. De Ambtenarenwet is slechts van toepassing op degenen die ambtenaar zijn in de zin van de Ambtenarenwet. De
Ambtenarenwet verplicht overheden tot het vaststellen van onder andere
1

Kamerstukken II 2010/11, 32 550, nr. 3, p. 1 (MvT).
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een integriteitsbeleid, klokkenluidersregeling en gedragscode. Tevens is
sinds enkele jaren in de Ambtenarenwet een bepaling opgenomen met
betrekking tot het goed werkgeverschap. De overige materiële bepalingen
zijn opgenomen in sectorale rechtspositieregelingen, zoals het ARAR, de
CAP, de SAW, de CAR/UWO en arbeidsvoorwaardenregelingen (soms
al cao geheten) in de sectoren zorg en onderwijs.
Hoewel aanvankelijk ook het procesrecht was opgenomen in de Ambtenarenwet, is dit sinds 1994 opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). Reden hiervoor was dat de Ambtenarenwet geen met voldoende
waarborgen omklede rechtsbescherming bevatte. Doordat het bestuursrecht onsamenhangend en onoverzichtelijk was geworden, waardoor de
toegankelijkheid van het bestuursrecht werd bemoeilijkt, ontstond de
behoefte aan uniforme wetgeving.
5.2.1

Invoering Algemene wet bestuursrecht

Naast uitvoering geven aan artikel 107 Grondwet, had de wetgever met
invoering van de Awb als doel het geven van een algemene, uniforme
regeling van het bestuursprocesrecht.2 Met de invoering van de Awb werd
tegemoet gekomen aan de volgende wensen:
• het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving;
• het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving;
• het codificeren van ontwikkelingen, die zich in de bestuursrechtelijke
jurisprudentie hebben afgetekend;
• het treffen van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich
naar hun aard niet lenen voor regeling in een bijzondere wet.
Met de invoering van de Awb is in artikel 4:7 en 4:8 als uitgangspunt
opgenomen dat het bestuursorgaan een hoorplicht heeft. Die hoorplicht
houdt in dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de
belanghebbende in de gelegenheid moet stellen zijn zienswijze naar voren te brengen en dat het bestuursorgaan daarmee bij de besluitvorming
rekening dient te houden. Daarnaast is met invoering van de Awb de
verplichte bezwaarschriftprocedure geïntroduceerd en werden bepalingen
met betrekking tot het beroep bij de rechtbank – zoveel mogelijk – van
toepassing verklaard op het procesrecht in hoger beroep, dat toen werd
overgeheveld naar de Beroepswet. Inmiddels is ook de wijze van procederen in hoger beroep geregeld in hoofdstuk 8 van de Awb.
2
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Bezwaarschriftprocedure
De bezwaarschriftprocedure is op grond van artikel 7:11 van de Awb
gericht op de integrale heroverweging van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. Dat betekent kortweg dat in bezwaar niet alleen de vraag
moet worden beantwoord of het bestreden besluit in overeenstemming
is met het recht, maar ook of het verstandig is dit besluit zo te nemen.
Het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen doet die volledige heroverweging zelf, maar kan ervoor kiezen zich bij de voorbereiding van de
beslissing op bezwaar door een commissie onder onafhankelijk voorzitterschap te laten adviseren. Bij een optimale inrichting (en invulling) van
die procedure staat de uitkomst in bezwaar niet op voorhand vast, maar
wordt inderdaad integraal en met enige afstand opnieuw getoetst. Foute
besluiten worden dan gecorrigeerd of herroepen. Daarmee beantwoordt
die procedure als het goed is aan zijn tweeledig doel: het bieden van een
kans tot herstel van fouten aan de kant van het bestuursorgaan, naast
het bieden van rechtsbescherming aan de kant van de belanghebbende.
Op deze wijze heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om gebreken
en onrechtmatigheden in het besluit te herstellen, zoals een onvolledige
motivering.3
Daarnaast heeft de bezwaarschriftprocedure een zeeffunctie, in de zin
dat conflicten in een vroeg stadium bloot komen te liggen en verschillen
van inzicht zo mogelijk kunnen worden overbrugd. De cijfers over de
behandeling van bezwaarschriften over 2017 in bijvoorbeeld een stad als
Rotterdam laten zien dat van de bijna vijftienduizend zaken die de bezwarencommissie behandelt nog geen 12 procent de rechter haalt. Dat wil
zeggen dat het in de overgrote meerderheid van de gevallen blijft bij een
beslissing op bezwaar, ook in de zaken waarin de belanghebbende geen
gelijk krijgt. De bezwarenprocedure vervult zo dus de door de wetgever
voorziene functie van voorportaal van de rechtbank.
In het kader van de invoering van de Awb werd wel kritiek geuit op
het verplichte karakter van de bezwaarschriftenprocedure, met name
omdat die onnodig vertragend zou werken. Daarnaast zou de bezwaarschriftprocedure ‘dubbelop’ zijn, omdat de belanghebbende eerder al in
de gelegenheid was gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.4 De
wetgever is aan die kritiek tegemoet gekomen door in het kader van verschillende evaluaties van de Awb verbeteringen door te voeren, waardoor
de doorlooptijden van de procedures werden verkort en geschillen ook
3	A.M.M.M. Bots, ‘25 jaar TAR, 25 jaar ambtenaren(bestuurs)procesrecht’, TAR
2008/190.
4	Algemene bezwaarschriftencommissie Rotterdam, Samen werken in de keten, jaarverslag 2017, p. 29.
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eerder definitief werden beslecht. Zo heeft de invoering van de dwangsom
bij niet tijdig beslissen een eind gemaakt aan de forse en in niet weinig
gevallen structurele overschrijding van de beslistermijnen in bezwaar.
Omdat er bijvoorbeeld in Rotterdam nadrukkelijk wordt gestuurd op
het voorkómen van het verbeuren van dwangsommen is het gevolg dat
daar in 2017 slechts 62 keer de wettelijke beslistermijn van twaalf (of
achttien) weken werd overschreden.5 De belangrijkste wijzigingen in
het bestuursprocesrecht sinds de invoering van de Awb worden nader
besproken in de volgende paragraaf.
5.2.2

Finale geschilbeslechting

Finale geschilbeslechting wil zeggen dat de rechterlijke uitspraak duidelijk
maakt welk besluit voor de toekomst moet gelden, waarbij niet slechts een
formele, maar tevens een materiële toetsing door de rechter plaatsvindt.
Bij finale geschilbeslechting is dus het streven dat na de rechterlijke uitspraak geen nieuw besluit meer nodig is.
Prorogatie
In 2004 heeft de wetgever de mogelijkheid van prorogatie ingevoerd6
waardoor partijen op grond van artikel 7:1a van de Awb rechtstreeks
beroep bij de bestuursrechter kunnen indienen teneinde snel en finaal
het geschil te doen beslechten.
Bestuurlijke lus
Per 1 januari 2010 is de bestuurlijke lus als nieuwe afdoeningsmodaliteit
geïntroduceerd.7 De bestuurlijke lus is een instrument dat kan worden
ingezet voor finale geschilbeslechting en is bedoeld om het bestuursprocesrecht doelmatiger en doeltreffender te maken. Met de bestuurlijke
lus wordt het bestuursorgaan door middel van een tussenuitspraak de
gelegenheid geboden het gebrek zelf te herstellen in de vorm van een
nieuw besluit waarna de rechter een oordeel velt over het oorspronkelijke
en nieuwe besluit.

5
Ibidem, p. 8.
6	Wet van 13 mei 2004 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met
wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep) Stb. 2004,
220.
7
Stb. 2009, 570 (Wet bestuurlijke lus Awb).
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Nieuwe Zaaksbehandeling
Sinds 2011 werken rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep (CRvB)
volgens de ‘Nieuwe Zaaksbehandeling’. Deze werkwijze is gericht op finale geschilbeslechting daar een beroepszaak zo snel mogelijk op zitting
wordt gebracht en op voorhand wordt bekeken hoe de zaak het beste kan
worden afgehandeld.8
De wetgever heeft in 2012 met invoering van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht nog verschillende afdoeningsmodaliteiten voor de rechter
geïntroduceerd teneinde finale geschilbeslechting te bevorderen.9 Dat de
wetgever finaliteit nastreeft blijkt uit het feit dat in artikel 8:41 van de Awb
is opgenomen dat de bestuursrechter het geschil zoveel mogelijk definitief
beslecht. Met het oog daarop heeft de rechter op grond van artikel 8:72,
lid 3 sub a van de Awb de bevoegdheid te bepalen dat de rechtsgevolgen
van een vernietigd besluit geheel of gedeeltelijk in stand blijven.
Alvorens de rechter overgaat tot toepassing van artikel 8:72, lid 3 van
de Awb dient hij te onderzoeken of een gebrek, wegens schending van
een geschreven of ongeschreven rechtsregel, kan worden gepasseerd met
toepassing van artikel 6:22 van de Awb. Hoewel voornoemd artikel door
de Wet aanpassing bestuursprocesrecht is verruimd, kan dit niet worden
toegepast indien een belanghebbende door de schending van de rechtsregel is benadeeld.10 Van het artikel wordt meestal gebruik gemaakt bij
procedurefouten, bevoegdheidsgebreken en het onjuist vermelden van
de wetsbepaling, maar ook voor het herstellen van een klein gebrek in
de motivering van een besluit.
Om finale geschilbeslechting te bereiken kunnen voornoemde instrumenten door de bestuursrechter worden toegepast waarbij een volgorde
dient te worden gehanteerd. De bestuursrechter onderzoekt of finale
afdoening mogelijk is door, achtereenvolgens, het passeren van onrechtmatigheden (artikel 6:22 van de Awb), het in stand laten van de gevolgen
van het vernietigde besluit (artikel 8:72, lid 3 sub a van de Awb), of zelf
in de zaak te voorzien (artikel 8:72, lid 3 sub b van de Awb).
Hoewel de wetgever door invoering van de verschillende afdoeningsmodaliteiten snelle en finale geschilbeslechting beoogt, is kritiek geuit
op de invloed die de rechter hierdoor krijgt. De keerzijde is namelijk
dat de toename van mogelijkheden voor de rechter om een andere in8	A.M.M.M. Bots, ‘De bestuurlijke lus geëvalueerd’, TAR 2016/121.
9	Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en
aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van
het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht), Stb. 2012, 684.
10	Tekst en commentaar bij art. 6:22 van de Awb.
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houdelijke uitkomst tot stand te brengen op gespannen voet kan komen
te staan met de leer van de scheiding der machten, de zogeheten trias
politica: de rechter gaat dan op de stoel zitten van het bestuursorgaan.11
De instrumenten voor finale geschilbeslechting kunnen daarom door
de bestuursrechter worden toegepast, zolang rekening wordt gehouden
met de beoordelings- dan wel beleidsvrijheid van het bestuursorgaan.
5.2.3

(Hoger) beroep

De bepalingen over (hoger) beroep zijn neergelegd in hoofdstukken 6, 7
en 8 van de Awb. Het instellen van (hoger) beroep geschiedt middels het
indienen van een beroepschrift bij de bevoegde bestuursrechter binnen
zes weken met ingang van de dag na die waarop het bestreden besluit is
bekendgemaakt. Hoewel zowel in beroep als in hoger beroep geen sprake
is van verplichte procesvertegenwoordiging, blijkt in de praktijk het
overgrote deel van de bestuursorganen en belanghebbenden zich te laten
vertegenwoordigen door een advocaat of andere rechtshulpverlener.12
Partijautonomie en het trechtermodel
Uitgangspunten bij beroep en hoger beroep zijn partijautonomie en
het trechtermodel. Partijautonomie houdt in dat de rechtsstrijd zich in
beginsel beperkt tot de beoordeling van concrete geschilpunten, aan de
hand van beroepsgronden die tegen het besluit worden aangevoerd.13
Het trechtermodel betekent dat een partij bezwaren tegen een besluit in
een zo vroeg mogelijk stadium, dus in de bezwaarschriftprocedure, aan
de orde moet stellen. In een later stadium kunnen dan nog de gronden
van bezwaar of beroep worden aangevuld en nader beargumenteerd of
geadstrueerd. Uit artikel 6:13 van de Awb volgt dat in beroep en hoger
beroep enkel nog besluiten of onderdelen daarvan ter discussie kunnen
worden gesteld die reeds in de bestuurlijke voorprocedure aan de orde
zijn geweest.14 Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat indien een
besluit of besluitonderdeel niet wordt bestreden hier later in (hoger) beroep niet op kan worden teruggekomen. Dit geldt ook indien een partij
een grond heeft prijsgegeven.

11	A.M.M.M. Bots, ‘Nogmaals finale geschilbeslechting door de (ambtenaren)rechter’,
TAR 2013/206 en 214.
12	B. Marseille en M. Wever, ‘Winstkans, finaliteit en snelheid in het bestuursrechtelijke
hoger beroep revisted’, NJB 2018/1191, 63 (24), p. 1712-1720.
13	R.J.N. Schlössels, ‘Hoger beroep in ambtenarenzaken’, TAR 2001/171.
14 Zie ook CRvB 22 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:509.
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Griffierecht
Daar waar in de bezwarenfase kosteloos kan worden geprocedeerd, in
die zin dat geen griffierecht is verschuldigd ex artikel 7:15, lid 1 Awb,
ligt dat in beroep en hoger beroep anders. In (hoger)beroepszaken bij
de bestuursrechter bedraagt het griffierecht per 1 januari 2018 in ambtenarenzaken € 170,- voor particulieren en € 338,- voor organisaties. Het
is van belang om in dat kader op te merken dat het griffierecht enkel is
verschuldigd door de partij die (hoger) beroep instelt. Zowel in bezwaar
als in (hoger) beroep kan door de belanghebbende worden verzocht om
vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar
of (hoger) beroep. Het gaat daarbij onder andere om vergoeding van de
kosten voor rechtsbijstand en griffierecht. Een veroordeling in de kosten
geschiedt op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Afhankelijk
van de verrichte proceshandelingen wordt een aantal punten toegekend,
waarbij één punt gelijk staat aan € 501,-. Het voorgaande brengt met zich
mee dat indien een proceskostenveroordeling plaatsvindt, het zeer aannemelijk is dat niet alle daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
Overigens draagt het bestuursorgaan zijn eigen proceskosten, behoudens
het zeer uitzonderlijke geval waarin sprake is van kennelijk onredelijk
gebruik van procesrecht door de andere partij.
Doorlooptijden
Ondanks de verbeteringen in het bestuursprocesrecht is de doorlooptijd
van zaken die volledig worden uitgeprocedeerd nog steeds (te) lang. Uit
recent onderzoek blijkt dat de duur van de procedure in hoger beroep bij
de Centrale Raad van Beroep ruim anderhalf jaar bedraagt.15 Zaken die
door de meervoudige kamer worden behandeld hebben zelfs een looptijd
van bijna vijf maanden langer. De verplichte bezwaarschriftprocedure en
beroepsprocedure bij de rechtbank mede in aanmerking genomen, zal
de totale procedure al gauw een periode van meer dan drie jaar beslaan.
5.2.4

Lijdelijkheid van de rechter en repressieve toets

In het bestuursrecht staat de vraag centraal of het besluit dat door een
bestuursorgaan wordt genomen ‘deugt’. Uit het principe van partijautonomie volgt dat het bezwaar of het beroep bij de beantwoording van die
vraag leidend is, althans in de zin dat het bestuursorgaan respectievelijk
de rechter oordeelt op grondslag van het bezwaar of het beroep. Wezenlijk
is echter dat de rechter tegelijkertijd gehouden is ambtshalve de rechts15	B. Marseille en M. Wevers, NJB 2018/1191.
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gronden aan te vullen, en bevoegd de feiten aan te vullen. Het systeem
zit kortweg zo in elkaar dat het bestuur eerst invulling moet geven aan
zijn verplichting voldoende kennis te vergaren over de relevante feiten
en de betrokken belangen, die weegt en vertaalt in de toepassing van
een bevoegdheid, waarna het aan de rechter is om te beoordelen of die
toepassing in overeenstemming is met het geschreven en ongeschreven
recht. Daarbij laat die laatste zich niet zonder meer leiden door wat hem
door de partijen in het proces wordt voorgehouden: hij gaat actief op
zoek naar de waarheid. Als er iets niet deugt aan het besluit dat de belanghebbende niet is opgevallen, kan het zo zijn dat de rechter daar toch
consequenties aan verbindt voor de houdbaarheid van dat besluit. Het
voorgaande moet in het licht worden gezien van ongelijkheidscompensatie, waarbij de ‘zwakkere’ partij door de rechter in bescherming wordt
genomen tegen de rechtsmacht van de overheid. Juist dit aspect komt met
name tot uiting in het bestuursprocesrecht. De afwezigheid van verplichte
procesvertegenwoordiging laat zich ook daaruit verklaren.
Voorts kan worden gesteld dat de Nieuwe Zaaksbehandeling, die
hiervoor al even aan de orde kwam, de niet-lijdelijke rol van de bestuursrechter verder heeft geaccentueerd. Door deze behandeling voert
de rechter nadrukkelijker dan voorheen de regie; hij bespreekt met
partijen wat er nodig is om de zaak af te doen, beproeft waar mogelijk
of er ruimte is voor een informele oplossing, en leidt partijen door de
zaak aan de hand van vragen tijdens de zitting. Daarbij is het over het
algemeen niet de bedoeling dat partijen hun zaak bepleiten aan de hand
van vooraf gemaakte aantekeningen. Ook de Nieuwe Zaaksbehandeling
heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de definitieve beslechting van
het geschil.16 Daarnaast is binnen deze aanpak de sterk toegenomen
aandacht voor de effectiviteit van de rechtspleging zichtbaar, in die zin
dat het optreden van de rechter wordt genormeerd door de zogenoemde
procedurele rechtvaardigheid. Die norm berust op de centrale stelling
dat een rechtzoekende zich in zijn rechtvaardigheidsoordeel niet alleen
of in hoofdzaak laat leiden door het ‘winnen’ of ‘verliezen’ van de rechtszaak, maar ook en vooral door de beleving van de procedure die tot die
uitkomst heeft geleid.17 Kernbegrippen daarbij zijn respect voor partijen,
gehoor voor belangen en argumenten, uitleg over de procedure en de
te maken afweging en een persoonlijke benadering van de deelnemers
16	C.D.A. Bos, ‘Rechterlijke toetsing en finale afdoening in het ambtenarenrecht’, TAR
2012/186.
17 Zie mr. J.R.K.A.M. Waasdorp, ‘De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Op
weg naar een informeel en effectief gesprek met de partijen tijdens de hoorzitting in
bezwaar’, Gst. 2016/32.
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aan het proces. In de praktijk van het bestuursprocesrecht krijgt dit alles
steeds meer aandacht.
5.2.5

Bewijsrecht

De bestuursrechter is niet gebonden aan de regels van het civiele bewijsrecht. De wijze waarop in het bestuursprocesrecht met bewijs wordt
omgegaan, wordt wel de vrije bewijsleer genoemd, omdat de Awb geen
specifieke voorschriften bevat met betrekking tot de verdeling van de
bewijslast of waardering van het bewijs.18 Als die omgang met bewijs
in het bestuursrecht nader wordt bekeken, valt op dat de vraag wie bepaalde feiten aannemelijk moet maken – en hoe het aangedragen bewijs
vervolgens wordt gewaardeerd – van geval tot geval wordt beantwoord.
Daarbij speelt de aard van de bevoegdheid van het bestuursorgaan die in
het geding is een rol, gebonden of vrij, maar bijvoorbeeld ook de positie
die partijen ten opzichte van elkaar innemen. In de jurisprudentie zijn
toetsingsmaatstaven ontwikkeld die het mogelijk maken op voorhand in te
schatten op wiens weg het ligt bepaalde feiten (te stellen en) aannemelijk
te maken, alsook hoe het bijeen te brengen bewijsmateriaal door de rechter zal worden gewaardeerd. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren.
Plichtsverzuim
Ingeval van strafontslag wegens (ernstig) plichtsverzuim is volgens de
vaste jurisprudentie19 vereist dat voor het vaststellen van de feiten niet
de zware strafrechtelijke eisen van wettig en overtuigend bewijs gelden.
Noodzakelijk is dat op basis van de beschikbare, deugdelijk vastgestelde
gegevens de overtuiging is verkregen dat de betrokken ambtenaar de hem
verweten gedragingen heeft begaan. De bewijsplicht van het bestuursorgaan reikt in dit geval dus verder dan het enkel aannemelijk maken van
het plichtsverzuim.
Arbeidsongeschiktheid
Volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad20 zal echter in geval van
arbeidsongeschiktheid in en door de dienst naarmate de ziekte meer van
psychische aard is, in meerdere mate sprake moeten zijn van factoren die
18
19
20

Y.E. Schuurmans en D.A. Verburg, ‘Bestuursrechtelijk bewijsrecht in de jaren ’10:
opklaringen in het hele land’, JBplus, 2012, p. 117-138.
Zie o.a. CRvB 7 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4224 en CRvB 15 september
2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BT1997.
Zie o.a. CRvB 21 juli 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BR4097 en CRvB 21 september
2017, ECLILNL:CRVB:2017:3255.
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in verhouding tot dat werk of die werkzaamheden – objectief bezien – een
buitensporig karakter dragen. De beoordeling hiervan vergt een juridische
kwalificatie van de zich voordoende feiten. Het ligt daarbij op de weg van
de ambtenaar om aannemelijk te maken dat dergelijke in het werk of werkomstandigheden gelegen factoren zich voordoen. Indien dan is vastgesteld
dat de werkomstandigheden – objectief bezien – een buitensporig karakter
droegen, is sprake van een omkeringsregel. Dit wil zeggen dat de rechter
uitgaat van de vooronderstelling dat tussen die werkomstandigheden en de
psychische ziekte van de betrokken ambtenaar een (toereikend) oorzakelijk
verband bestaat. Voorgaande is slechts anders indien het bestuursorgaan
op basis van gegevens van medische aard aannemelijk maakt dat een
evident andere oorzaak voor de psychische ziekte aanwezig is dan de als
buitensporig aan te merken werkomstandigheden.
Verklaringen van collega’s
Als het gaat om de wijze waarop de bestuursrechter omgaat met bewijs,
kan hier nog het voorbeeld worden genoemd van de waardering van
verklaringen van collega’s van de ambtenaar die wordt getroffen door een
voor hem belastend besluit. De rechtspraak laat zien dat ingeval van een
ontslag wegens verstoorde arbeidsverhoudingen de belastende verklaringen mogen worden gebruikt ter onderbouwing van die verstoorde arbeidsverhouding, ondanks de aanwezigheid van positieve verklaringen.21
De waardering van verklaringen van collega’s ingeval van strafontslag
wegens plichtsverzuim is anders in de zin dat de verklaringen slechts
goed op hun waarde kunnen worden geschat tegen de achtergrond van
de bestaande verhoudingen in de desbetreffende groep medewerkers. Het
voorgaande brengt met zich mee dat in beginsel het dus nodig zal zijn de
inhoud van de verklaringen in een nader onderzoek te verifiëren en na te
gaan of op grond van meer objectieve gegevens kan worden vastgesteld
of de ambtenaar zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan hetgeen
hem wordt verweten.22
Al met al illustreren deze voorbeelden dat het bewijsrecht niet zo vrij is
als aanvankelijk gedacht. Hoewel in er het bestuursrecht geen strikte, in
de wet verankerde bewijsregels gelden, worden deze regels bepaald aan
de hand van de rechtspraak waarbij de aard van de bevoegdheid van het
bestuursorgaan en de positie van partijen een rol spelen.
21
22
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Zie o.a. CRvB 12 maart 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BJ2296.
Zie o.a. CRvB 27 november 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BG7085 en CRvB 1 december
2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4618.
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5.2.6

Conclusie

Het ambtenarenprocesrecht heeft een aantal duidelijke voor- en nadelen.
Als voordeel kan worden genoemd dat met name de fase van de verlengde
besluitvorming in bezwaar een laagdrempelige, goedkope en informele
manier is om geschillen in een vroeg stadium te beslechten. In de bezwaarschriftprocedure wordt het besluit volledig heroverwogen en vindt
niet slechts een rechtmatigheidstoetsing plaats. De bezwaarschriftprocedure heeft voor het bestuursorgaan als voordeel dat eventuele gebreken
kunnen worden hersteld. Een nadeel is de (potentieel) lange duur van
de procedure, in gevallen waarin partijen er in bezwaar niet uitkomen.
De ambtenaar heeft dan de mogelijkheid om beroep in te stellen, waarna
beide partijen eventueel in hoger beroep kunnen bij de Centrale Raad
van Beroep. Ook die verdere procedure is voor de ambtenaar wel tamelijk goedkoop en zonder risico in de zin dat de griffierechten relatief
laag zijn, in geen enkele fase verplichte procesvertegenwoordiging is
voorgeschreven en hij in principe niet in de kosten van de procedure
kan worden veroordeeld.
Als ander voordeel kan worden benoemd dat de rechter nadrukkelijk
regie voert, actief op zoek gaat naar de waarheid en ook uit zichzelf de
rechtsgronden van het beroep tegen een besluit aanvult. De lange duur
van die procedure is afgenomen door invoering van de verschillende
instrumenten voor finale geschilbeslechting. Een verdere vervolmaking
van de Nieuwe Zaaksbehandeling, samen met de in gang gezette digitalisering van de rechtspraak, kan de effectiviteit van het bestuursproces
nog verder verbeteren.
5.3

Naar een ander ambtenarenprocesrecht

Zoals reeds aangegeven, is de Wnra ingevoerd om een zo groot mogelijke
eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers
tot stand te brengen. Uitgangspunt bij de normalisering is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zouden moeten zijn aan
de verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van de
gevallen waarin er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.
Het wordt namelijk niet langer houdbaar geacht om ambtenaren en
werknemers verschillend te behandelen, terwijl de aard van de arbeidsverhouding dezelfde is. Bovendien zou het onderscheid niet meer bij de
huidige tijdgeest passen.23 Hoewel aanvankelijk werd beoogd naast vooral
23

Kamerstukken II 2010/11, 32 550, nr. 3, p. 1 en 10 (MvT).
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formele aspecten ook het gesloten stelsel van ontslag voor ambtenaren
te wijzigen, is daar door invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz)
geen sprake meer van.
De wens om formele aspecten te wijzigen komt onder andere voort uit
de kritiek die wordt geuit op het bestuursprocesrecht dat van toepassing
is op de huidige ambtenaren. Door de termijnen in het bestuursrecht en
de leer van de formele rechtskracht zouden verhoudingen snel juridiseren.24 Men zou zich namelijk genoodzaakt zien bezwaar te maken, omdat
het besluit anders in rechte vast komt te staan.25 Bij de totstandkoming
van de Wnra is in de parlementaire geschiedenis naar deze argumenten
verwezen.26
Doordat het bestuursprocesrecht niet langer van toepassing zal zijn,
verdwijnt de voorprocedure, de bezwaarschriftprocedure, en daarmee
de mogelijkheid om in een vroeg stadium een geschil te beslechten.
Gebleken is dat de voorprocedure juist conflictoplossend werkt en een
zeeffunctie heeft. Bovendien zijn in het bestuursprocesrecht verschillende
instrumenten geïntroduceerd teneinde een geschil finaal te beslechten.
Afgezien van een enkele bagatelzaak, die inherent is aan een procedure
met een lage drempel, ligt in vrijwel alle gevallen een reëel geschil ten
grondslag aan een bezwaar- of beroepsprocedure.
Teneinde het ambtenarenrecht in overeenstemming te brengen met het
civiele arbeidsrecht zullen ambtenaren door de inwerkingtreding van de
Wnra voortaan werkzaam zijn op basis van een tweezijdige rechtsverhouding, waarbinnen het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Dit brengt
met zich mee dat de ambtenaar (nieuwe stijl) geen publiekrechtelijke,
maar privaatrechtelijke rechtsbescherming geniet bij ontslag en arbeidsgeschillen, waardoor het arbeidsprocesrecht op hem van toepassing wordt.
In het navolgende zal nader worden ingegaan op die privaatrechtelijke
rechtsbescherming en verschillende formele aspecten van het arbeidsprocesrecht waar rekening mee dient te worden gehouden.

24	K.P.D. Vermeulen, ‘Van Awb naar Wwz: ontslagproces van de genormaliseerde ambtenaar’, TAR 2015/2-f. Zie ook: D.J.B. de Wolff, ‘Literatuurbespreking’, TRA 2010/54.
25 M.J. Oudenhuijsen, ‘De ambtenaar is bij ontslag vaak slechter af dan de civiele werknemer’, AR 2012/49.
26 Kamerstukken II 2010/11, 32 550, nr. 3, p. 10-11 (MvT).
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5.4

Arbeidsprocesrecht

5.4.1

Wet werk en zekerheid

Sinds 1 juli 2015 is een groot deel van zowel het materiële als formele
arbeidsrecht veranderd door de invoering van de Wwz.27 Doel van de
Wwz is om het (ontslag)stelsel eenvoudiger, sneller, eerlijker, minder
kostbaar voor werkgevers en meer gericht op het vinden van een nieuwe
baan te maken.28
Opvallend is dat in de loop der jaren het ambtenarenrecht is gewijzigd
om het meer in overeenstemming met het civiele recht te brengen, terwijl
door inwerkingtreding van de Wwz het arbeidsrecht de facto aansluiting
heeft gezocht bij het ambtenarenrecht.29 Daar waar het civiele arbeidsrecht
voorheen een open ontslagstelsel kende, kent het Burgerlijk Wetboek
thans een systeem van gesloten, limitatieve ontslaggronden die gelijkenissen vertonen met de ontslaggronden in het ambtenarenrecht. Hoewel dus
kan worden gesteld dat er op het stuk van het ontslagstelsel niet zo veel
verandert, heeft de invoering van het civiele arbeidsrecht in een aantal
formele opzichten wel een grote verandering tot gevolg. Hieronder zal
daarop nader worden ingegaan.
5.4.2

Verval voorprocedure

Het arbeidsprocesrecht kent geen voorprocedure zoals de verplichte
bezwaarschriftprocedure in het bestuursprocesrecht. Dit neemt niet weg
dat de werkgever, bijvoorbeeld in de cao, een gelijksoortige voorziening
kan treffen door bijvoorbeeld een geschillencommissie in het leven te roepen. Hoewel van verschillende kanten wordt gepleit voor de introductie
van een vergelijkbaar alternatief, en er ook al tekenen zijn dat de sociale
partners op de invoering van een ontslag-, arbitrage- en/of geschillencommissie voorsorteren – al dan niet naar analogie van voorbeelden in
andere (geprivatiseerde) sectoren, zoals de energie- en de bankensector
– heeft de inwerkingtreding van de Wnra in elk geval tot gevolg dat de
bezwarenprocedure in zijn huidige vorm verdwijnt.30 Dat betekent dat
de genormaliseerde ambtenaar bij het ontstaan van een geschil met zijn
27	Wet werk en zekerheid 33.818, 14 juni 2014, Stb. 316.
28 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 5 (MvT).
29 Zie ook M.A. Schneider en M.B. de Witte-van den Haak, ‘Lessen uit het ambtenarenrecht’, AR 2015/32.
30	K.P.D. Vermeulen, ‘Van Awb naar Wwz: ontslagproces van de genormaliseerde ambtenaar’, TAR 2015/2-f. Zie ook: D.J.B. de Wolff, ‘Literatuurbespreking’, TRA 2010/54.
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werkgever in principe alleen terecht kan bij de (civiele) rechter. Gelet op
de voordelen van de voorprocedure is het het overwegen waard om een
voorprocedure te implementeren in het arbeidsprocesrecht.
5.4.3

Bevoegde rechter, procesinleiding en termijnen

Bevoegde rechter
In civiele arbeidszaken is op grond van artikel 42 van de Wet op de rechterlijke organisatie de rechtbank bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen
van alle burgerlijke zaken. Net zoals nu veelal het geval is, is de rechtbank
in het arrondissement waaronder de plaats valt waar de werkgever is
gevestigd, bevoegd.31 Anders dan nu is er soms een keuze mogelijk voor
een andere rechtbank, bijvoorbeeld die waar de plaats onder valt waar het
werk gewoonlijk wordt verricht.32 De rechter die met de behandeling van
civiele arbeidszaken is belast heeft gelet op artikel 93 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering de titel ‘kantonrechter’ behouden.
Griffierecht
Mocht het aankomen op een gerechtelijke procedure dan dient de
procedure bij de kantonrechter veelal te worden ingeleid door middel
van een verzoekschrift. Voor het indienen van verzoekschriften bij het
kantongerecht moet het griffierecht worden voldaan. Voor zaken met
een vordering of verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van
niet meer dan € 500,- ligt het griffierecht voor natuurlijke personen op
€ 79,- en voor niet-natuurlijke personen op € 119,-. Bij zaken met een
vordering of verzoek met een beloop tussen € 500,- en € 12.500,- bedraagt
het griffierecht respectievelijk € 226,- of € 476,-. Let wel, het gaat hier om
het griffierecht in eerste aanleg, dus bij de kantonrechter. De hoogte van
het griffierecht voor civiele zaken in hoger beroep bij het gerechtshof en
in cassatie bij de Hoge Raad ligt ongeveer 1,5 maal hoger.33 De hoogte van
het griffierecht kan drempelverhogend werken voor de werknemer die
een procedure wil starten tegen zijn werkgever en voor een werkgever die
een ‘mager’ ontslagdossier heeft. Niet enkel moet het griffierecht worden
betaald om een zaak aanhangig te kunnen maken, ook lopen partijen het
31
32
33
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Ingeval van een verzoekschriftprocedure (bijvoorbeeld een verzoek tot ontbinding van
de arbeidsovereenkomst) is op grond van art. 262 RV de rechter van de woonplaats
van de verzoeker, meestal de werkgever, bevoegd.
In dagvaardingsprocedures betreffende een arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld het
vorderen van achterstallig loon) is op grond van art. 100 Rv mede bevoegd de rechter
van de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt of laatstelijk werd verricht.
Voor een volledig overzicht zie de bijlage bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken.
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risico te worden veroordeeld in de kosten van het geding. In dit geval gaat
het, in tegenstelling tot in het bestuursprocesrecht, om vergoeding van
alle gemaakte kosten die in verband staan met de procedure.
Verzoekschrift
Indien een verzoekschrift bij de kantonrechter is ingediend, kunnen
op grond van artikel 7:686a, lid 3 BW vorderingen die verband houden
met de beëindiging van het dienstverband worden ingediend middels
hetzelfde verzoekschrift. Het dient derhalve te gaan om connexe vorderingen, zoals een verzoek tot beëindiging van het dienstverband en een
verzoek tot het toekennen van de transitievergoeding (verklaring voor
recht dat de transitievergoeding verschuldigd is).
Termijnen
Van belang bij het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank is de
termijn waarbinnen dit moet gebeuren. Net zoals in het bestuursrecht
spelen (verval)termijnen in het arbeidsrecht, weliswaar op een andere
wijze, ook een belangrijke rol. In artikel 7:686a, lid 4 BW wordt namelijk
niet gesproken over niet-ontvankelijkheid, maar over het verval van de
bevoegdheid indien het verzoekschrift niet tijdig, dat wil zeggen binnen
twee of drie maanden, wordt ingediend. Het laten verlopen van de vervaltermijn is dus fataal, te meer daar de kantonrechter de vervaltermijn
ambtshalve moet toepassen.34
De vraag rijst of de bevoegdheid tot het indienen van een verzoekschrift ook vervalt indien het verzoekschrift tijdig is ingediend, maar
geen gronden bevat. Gelet op artikel 283 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal dit niet snel het geval zijn. Dit kan echter
anders zijn indien een werknemer zijn grondslag wil wijzigen of buiten
de vervaltermijn stelt dat hij zijn verzoek tevens op een geheel andere
grondslag had kunnen indienen. Een zogenoemde ‘switch’ van de grondslag van het verzoek zal dus niet worden toegestaan. De werknemer of
werkgever doet er daarom verstandig aan om in zijn verzoekschrift alle
denkbare verzoeken te formuleren dan wel een primair en subsidiair
verzoek op te nemen.35
Daar waar over het bestuursprocesrecht wordt gezegd dat door de
34
35

J.M. Slooten, I. Zaal en J.P.H. Zwemmer, Handboek Nieuw ontslagrecht, Deventer:
Wolters Kluwer 2015, p. 184-185 en J.C.A. Ettema, ‘Van verjaring naar verval: de
‘vervalbijlregeling’ in de Wwz’, TAP 2016/361.
J.S. Engelsman, ‘Termijnen in het arbeidsrecht: een overzicht onder de Wwz’, AR
2015/49 en W.J.J. Wetzels, ‘Perikelen rond de vervaltermijn van art. 7:686a lid 4 BW’,
AR 2018/27.
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korte en fatale termijnen geschillen snel worden gejuridiseerd en geformaliseerd, kan dit tevens worden gezegd over het arbeidsprocesrecht. De
vervaltermijnen hebben namelijk sterke werking, wat wil zeggen dat de
termijnen niet kunnen worden gestuit en de vordering komt te vervallen.36
Nu vervaltermijnen van dwingend recht zijn, kan hier door partijen niet
van worden afgeweken. Als gevolg hiervan hebben partijen weinig tijd
om in der minne tot een oplossing te komen, hetgeen niet bijdraagt aan
deformalisering en dejuridisering van de verhoudingen.
Tot slot verdient het opmerking dat wanneer niet binnen het vervallen
van de termijn een verzoekschrift is ingediend, enkel de mogelijkheid
resteert een beroep te doen op de redelijkheid en billijkheid van artikel
6:248, lid 2 BW of de onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW.37
5.4.4

Hoger beroep en cassatie

Opmerkelijk is dat de wetgever omwille van de snelheid van de procedure heeft besloten dat de procedures bij de kantonrechter voortaan op
grond van artikel 7:686a, lid 2 (nieuw) BW aanhangig moeten worden
gemaakt door middel van een verzoekschrift. Op grond van lid 3 van
datzelfde artikel kunnen met elkaar samenhangende geschillen in één
gerechtelijke procedure worden beslecht. Tegelijkertijd heeft de wetgever
door het introduceren van de mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie
en de mogelijkheid tot het leveren van bewijs juist het tegenovergestelde
bewerkstelligd.38
Het streven naar het bevorderen van rechtseenheid zal daarbij zijn
voorgegaan op het streven naar een bekorting van de duur van het proces,
aangezien die laatste in vergelijking met de situatie vóór invoering van
de Wwz juist aanzienlijk toeneemt. De praktijk leert dat een procedure
vanaf de beschikking van de kantonrechter tot en met de uitspraak van de
Hoge Raad ongeveer twee jaar duurt, waarbij het hoger beroep gemiddeld
zeven maanden in beslag neemt.39
Artikel 7:683, lid 1 BW bepaalt dat indien tegen een beschikking tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst, tot vernietiging van de opzegging of tot herstel van de arbeidsovereenkomst hoger beroep of cassatie
wordt ingesteld, dit de tenuitvoerlegging van die beschikking niet schorst.
36 J.C.A. Ettema, TAP 2016/361.
37	W.H.A.C.M. Bouwens, R.A.A. Duk en D.M.A. bij de Vaate, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, paragraaf 34.2.
38	K.P.D. Vermeulen, TAR 2015/2-f.
39 G.C. Boot en L. Meijers, ‘Hoger beroep en Wwz: wie heeft er baat bij?’, AR 2017/54.
Zie voor de totale duur bijvoorbeeld HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209.

80

HET AMBTENARENPROCESRECHT NIEUWE STIJL

Indien de rechter in hoger beroep of cassatie oordeelt dat het verzoek van
de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten onrechte
is toegewezen of dat het verzoek van de werknemer om vernietiging van
de opzegging of om herstel van de arbeidsovereenkomst ten onrechte
is afgewezen, kan de rechter enkel de arbeidsovereenkomst herstellen
of een billijke vergoeding toekennen. De hogere rechter kan dus niet
de ontbindingsbeschikking vernietigen en het verzoek tot ontbinding
alsnog afwijzen of alsnog de vernietiging van de opzegging uitspreken.
Voor het toekennen van de billijke vergoeding in een dergelijke situatie
is niet vereist dat daarom is verzocht; het betreft een discretionaire bevoegdheid van de rechter.40
Van belang om in dit kader nog te benoemen is de verplichte procesvertegenwoordiging. Hoewel ingeval van een procedure bij de kantonrechter geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt, is een advocaat
wel verplicht in hoger beroep en cassatie.
5.4.5

Lijdelijkheid van de rechter

Op grond van artikel 23 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(Rv) dient de rechter te beslissen over al hetgeen partijen hebben gevorderd of verzocht. De rechter dient ingevolge artikel 24 Rv ambtshalve de
rechtsgronden aan te vullen. Tevens dient hij, zoals reeds aangegeven,
de vervaltermijnen ambtshalve te toetsen. De rechter mag echter niet
de feiten ambtshalve aanvullen en is derhalve gebonden aan hetgeen
partijen naar voren brengen. Het voorgaande geldt tevens in hoger beroep en cassatie in arbeidsrechtzaken, waarin de omvang van het geding
wordt bepaald tot hetgeen waar partijen over grieven; het zogeheten
grievenstelsel. Een beslissing in eerste aanleg waartegen niet is gegriefd,
moet door de rechter als vaststaand uitgangspunt worden meegenomen
in zijn eigen uitspraak. Dit geldt ook als sprake is van berusting. Indien
een rechter zich niet beperkt tot hetgeen partijen hebben aangevoerd, is
hij buiten de rechtsstrijd getreden en heeft hij artikel 23 Rv geschonden.
Dit wil echter niet zeggen dat een civiele rechter zich ter zitting altijd
lijdelijk opstelt. In de praktijk blijkt namelijk dat de kantonrechter, met
name in ontbindingszaken, reeds van oudsher een meer actieve rol aanneemt. In dergelijke zaken beperkt de kantonrechter zich niet alleen tot
hetgeen door partijen ter zitting naar voren wordt gebracht, maar laat
hij zich uitgebreid voorlichten over de relevante feiten en onderzoekt hij
40	W.H.A.C.M. Bouwens, R.A.A. Duk en D.M.A. bij de Vaate, Arbeidsovereenkomstenrecht, paragraaf 34.6.
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of er een mogelijkheid bestaat om een minnelijke regeling te treffen. Dit
laatste betreft het zogenaamde ‘de gang opsturen’, wat in civiele zaken nog
steeds meer gangbaar is dan in bestuurszaken.
Hoewel de civiele rechter een minder actieve rol ter zitting heeft dan
de bestuursrechter, zeker na invoering van de Nieuwe Zaaksbehandeling,
valt te verwachten dat deze rol zal gaan veranderen. In het kader van de
invoering van het nieuwe procesrecht, die samenhangt met het grote
digitaliseringsproces bij de gerechten onder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI), wordt ook de civiele rechter een regierol toegedicht. De
verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat de rol van de civiele rechter in
de praktijk alleen maar meer op die van de bestuursrechter zal gaan lijken.
5.4.6

Bewijsrecht

Omdat het arbeidsrecht geen specifieke regels geeft voor het bewijsrecht,
wordt teruggevallen op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De bewijslast die speelt in civiele procedures is geregeld in artikel 150
Rv. Deze bepaling houdt kort gezegd in dat de partij die zich beroept op
rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten of rechten, de bewijslast
van die feiten of rechten draagt, indien deze gemotiveerd worden betwist.
Ofwel, indien de partij die de stelplicht heeft voldoende heeft gesteld en
indien de wederpartij de gestelde feiten voldoende gemotiveerd heeft
betwist, komt het aan op het leveren van bewijs. Iemand die zich op een
rechtsgevolg beroept dient dus een ter zake dienend en voldoende gespecificeerd bewijsaanbod te doen, bij gebreke waarvan de rechter daaraan
voorbij kan gaan en de vordering kan afwijzen. In een dergelijke situatie
komt het rechtsfeit niet vast te staan.
Voorts is de vraag in hoeverre partijen in de gelegenheid worden gesteld
tot het leveren van bewijs. In zaken die voortvloeien uit de Wwz is het
bewijsrecht in beginsel van toepassing, tenzij de aard van de zaak zich
hiertegen verzet. Hierbij moet worden gedacht aan de spoedeisendheid
van een ontslagprocedure, die met zich brengt dat het leveren van bewijs
niet wordt toegelaten.41
In de uitspraak van de Hoge Raad van 23 december 2016, waarin prejudiciële vragen werden gesteld over het bewijsrecht, oordeelde de Hoge
Raad juist dat de wettelijke bewijsregels van toepassing zijn in ontbindingsprocedures, en in de regel niet kan worden gezegd dat de aard van de
zaak zich hiertegen verzet, omdat inmiddels door invoering van de Wwz
41
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J.W. Alt, ‘Toepasselijkheid van het bewijsrecht in ontslagzaken’, Advocatenblad 28
maart 2017.
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rechtsmiddelen openstaan tegen een beslissing op een ontbindingsverzoek.42 Desalniettemin heeft de rechter de bevoegdheid om, na afweging
van de belangen van beide partijen, de wettelijke bewijsregels buiten
toepassing te laten. De rechter dient dit oordeel dan wel te motiveren.
Vervolgens heeft de Hoge Raad begin dit jaar zich nader uitgelaten
over het bewijsrecht en de verplichting tot het leveren van bewijs in het
arbeidsrecht. Hoewel het bewijsrecht wel van toepassing is, is de Hoge
Raad van oordeel dat de ingeroepen grondslag aannemelijk moet worden
gemaakt.43 Volgens de Hoge Raad is voor bewijs in het burgerlijk procesrecht niet steeds vereist dat de te bewijzen feiten en omstandigheden
onomstotelijk komen vast te staan, maar dat – eventueel na bewijslevering
indien de feiten voldoende gemotiveerd worden betwist – kan worden
vastgesteld dat deze voldoende aannemelijk zijn geworden. De rechter
zal vervolgens moeten onderzoeken of in redelijkheid kan worden
geoordeeld dat bijvoorbeeld aan de vereisten voor toepassing van een
ontslaggrond is voldaan.
5.5

Materiële toetsing: een beknopte vergelijking

Onduidelijk is of civiele rechters, na inwerkingtreding van de Wnra, zaken van ambtenaren nieuwe stijl zullen toetsen naar de maatstaven van
de Centrale Raad van Beroep. Wel is duidelijk dat de huidige toetsingsmaatstaven uiteenlopen, met name als het gaat om integriteitskwesties.
Zonder al te diep in te gaan op de materiële aspecten wordt een aantal
voorbeelden uitgelicht.44
Belangenverstrengeling
Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is strafontslag
niet onevenredig indien een ambtenaar zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling of tenminste de schijn van belangenverstrengeling heeft
gewekt, omdat aan ambtenaren hoge integriteitseisen worden gesteld.45
De kantonrechter Arnhem oordeelde anders in een soortgelijke zaak.46
Volgens de kantonrechter kon niet worden bewezen dat de werknemer
zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling, mede omdat de
42
43

HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant).
HR 26 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182 (Décor) en HR 26 februari 2018,
ECLI:NL:HR:2018:220 (B&C).
44 Voor meer voorbeelden zie ook J.J. Blanken, ‘Disciplinaire maatregelen in het civiele
arbeidsrecht’, TAR/61.
45	CRvB 19 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3593.
46	Rb. Gelderland 2 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5727.
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belastende getuigenverklaringen waren opgenomen ten kantore van de
gemachtigde van werkgever en daaraan slechts in zeer beperkte mate
betekenis kon worden toegekend. Eventuele schijn van belangenverstrengeling kon de werknemer niet worden verweten. Het ontbindingsverzoek
wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer werd dan ook
door de kantonrechter afgewezen.
Oneigenlijk SUWI-systeem raadplegen
Verschillen in toetsing en uitkomst zien we bijvoorbeeld ook in gevallen waar het gaat om het raadplegen van het SUWI-systeem, terwijl dit
geen verband houdt met gevalsbehandeling. In een uitspraak van het
Gerechtshof Den Haag van 26 september 2017 ging het om de vraag of
een medewerkster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terecht op
staande voet was ontslagen wegens circa 350 oneigenlijke Suwinet raadplegingen.47 In deze zaak oordeelde het Hof dat ondanks dat duidelijk
was dat de raadplegingen niet waren toegestaan, dit geen dringende reden
voor ontslag op staande voet opleverde, omdat op de SVB de verantwoordelijkheid rustte de medewerkster op structurele basis voor te lichten, te
begeleiden en te waarschuwen. Volgens het Hof had de SVB kunnen en
moeten volstaan met een minder ingrijpende maatregel.
De Centrale Raad van Beroep hanteert een veel strengere lijn wanneer
het gaat om het oneigenlijk raadplegen van het SUWI-systeem.48 Volgens
de Raad mocht op basis van anonieme meldingen een integriteitsonderzoek worden verricht waaruit was gebleken dat de medewerker voor
niet-zakelijke doeleinden onder andere SUWI had geraadpleegd. Deze
vorm van plichtsverzuim leverde onvoorwaardelijk strafontslag op.
Strafbare handelingen in de privésfeer
Nog een verschil in de toetsing wordt waargenomen waar het betreft het
verrichten van strafbare handelingen in de privésfeer. De kantonrechter
Rotterdam oordeelde dat geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen, omdat de strafbare handelingen in de privésfeer hadden plaatsgevonden.49 Dit ondanks dat het ging om een werknemer die bij een
containerterminal werkte en was veroordeeld voor verboden drugs- en
vuurwapenbezit, cocaïnehandel en het witwassen van zwart geld. Ook
het feit dat bij de werkgever een streng anti alcohol- en drugsbeleid gold,
leidde niet tot een ander oordeel. Wel werd de arbeidsovereenkomst
47 Hof Den Haag 26 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2673.
48	CRvB 24 januari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BY9361.
49	Rb. Rotterdam 9 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:454.
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ontbonden op grond van verstoorde verhoudingen, gelet op de bijzondere positie van de werkgever in de Rotterdamse haven, haar kwetsbare
positie op het gebied van drugssmokkel en de hoge integriteitseisen die
de werkgever aan haar personeel stelt. Het voorgaande had tot gevolg dat
de werknemer recht heeft op een (gedeeltelijke) transitievergoeding en
een WW-uitkering. Indien wordt gekeken naar de vaste jurisprudentie
van de Centrale Raad van Beroep, is de veronderstelling gerechtvaardigd
dat het gedrag van deze werknemer in lijn daarmee kan worden gekwalificeerd als zeer ernstig plichtsverzuim, waaraan de straf van ontslag niet
onevenredig is te achten.50
Gelet op het bovenstaande zijn er op basis van de bestaande praktijk
opvallende verschillen aan te wijzen tussen de toetsing door de civiele
rechter en de bestuursrechter, met name wanneer het gaat om het kwalificeren van gedragingen als strafontslagwaardig respectievelijk dringende
reden voor ontslag of ernstig verwijtbaar handelen. De toetsing in het
arbeidsrecht lijkt over het algemeen strenger te zijn voor de werkgever
dan die in het bestuursrecht. Waar de bestuursrechter eerder van oordeel
is dat sprake is van (ernstig) plichtsverzuim dat strafontslag rechtvaardigt,
kwalificeert de kantonrechter dit eerder als een reden voor een beëindiging die de werknemer recht geeft op de transitievergoeding. Of dit beeld
na invoering de Wnra voor ‘genormaliseerde ambtenaren’ verandert, zal
moeten worden afgewacht.
5.6

Conclusie: de verschillen en gevolgen

Door de inwerkingtreding van de Wnra zullen de meeste ambtenaren
gaan vallen onder het civiele arbeidsrecht. In verband daarmee zal niet
langer het bestuursprocesrecht, maar het arbeidsprocesrecht voor hen
gaan gelden.
Indien partijen er na inwerkingtreding van de Wnra niet in onderling
overleg uitkomen, zullen zij zich meteen tot de rechter moeten wenden,
tenzij de sociale partners afspreken een nieuwe voorprocedure in het
leven te roepen. Gelet op de voordelen van een voorprocedure, zoals
het oplossen van conflicten en terugdringen van het aantal zaken bij de
rechter, verdient het de voorkeur een dergelijke procedure terug te laten
komen in het arbeidsprocesrecht voor ambtenaren (nieuwe stijl).
Niet enkel de gang naar de rechter zal veranderen. De rol van de
rechter, de (toepassing van) bewijsregels, de inhoudelijke toetsing en
50	CRvB 9 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1130.
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het procesrisico voor met name de ambtenaar zullen tevens veranderen,
maar de mate waarin dat het geval zal zijn moet worden afgewacht. De
doorlooptijden zullen in vergelijking met de bestuursrechtelijke procedure
waarschijnlijk korter worden.
Voor het ontslagrecht geldt dat de toetsing achteraf, zoals we die uit
het bestuursrecht kennen, in de meeste gevallen zal veranderen in een
toetsing vooraf. Het bestuur beslist niet meer om een ambtenaar te ontslaan, maar legt de rechter een dossier voor met de vraag te beoordelen
of dat de aangevoerde grond voor ontslag kan dragen. Anders dan nu
is dus veelal een oordeel van de rechter nodig voordat er een eind komt
aan het dienstverband. Ook anders dan nu is het in die gevallen niet de
ambtenaar die moet bepalen of hij de stap zet de rechter in te schakelen,
bij gebreke waarvan de door het bestuur beoogde rechtsgevolgen intreden,
maar het bestuursorgaan. Wij schatten in dat met name die fundamentele
verandering een groot effect zal hebben op de procespraktijk.
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6
6.1

Belangrijkste wijzigingen in de
arbeidsrechtelijke systematiek

Het ontslagrecht

Mr. drs. M.L.M. (Mark) van de Laar
6.1.1

Inleiding

In deze bijdrage komt het ontslagrecht aan de orde, dat wil zeggen: het
recht dat bepaalt hoe en wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarbij
zal eerst het huidige ontslagrecht voor ambtenaren worden besproken
(het ambtenarenrecht). Vervolgens komt het ontslagrecht aan de orde,
zoals dat zal gaan gelden als de Wnra in werking is getreden. De meeste
ambtenaren zullen dan onder het arbeidsrecht vallen. Daar geldt het
ontslagrecht zoals dit nu voor niet-ambtenaren, voor ‘werknemers’ dus,
van toepassing is.
Daarna worden de verschillen op een rij gezet. Hierbij zal vooral worden ingegaan op de inhoudelijke redenen voor ontslag. In welke gevallen
mag een beëindiging van het dienstverband (ontslag) volgen? Wat zijn
de voorwaarden voor ontslag? Er is dus minder aandacht voor de procedurele aspecten en voor de gevolgen van ontslag (zoals het recht op een
vergoeding en/of uitkering).
Het onderdeel over ontslag in het arbeidsrecht is uitgebreider dan het
onderdeel over ontslag in het ambtenarenrecht. Het lijkt immers nuttiger
om de lezer te informeren over hoe het ontslagrecht straks geregeld is,
dan over hoe het ontslagrecht straks is geweest. Daarbij zullen ook, ter
illustratie, (recente) rechterlijke uitspraken worden genoemd, vooral van
de Hoge Raad en de gerechtshoven. De setting daarvan is zeer divers, want
de uitspraken gaan over diverse werkgevers/bedrijven, in diverse sectoren.
Deze jurisprudentie is straks ook voor de overheidswerkgever relevant.
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6.1.2

Ontslagrecht: ambtenarenrecht

De redenen voor ontslag zijn voor ambtenaren opgenomen in arbeidsvoorwaarden- c.q. rechtspositieregelingen (soms cao genoemd, hoewel
zij geen cao in de zin van de Wet cao zijn). Deze regelingen verschillen
per sector, en soms zelfs – binnen een sector – per werkgever. Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor eventuele opzegverboden en opzegtermijnen. Het
is dus altijd van belang om eerst na te gaan welke rechtspositieregeling
voor een bepaalde ambtenaar geldt. In deze regeling zijn ook bepalingen
opgenomen over ontslag. Er staat een opsomming in van de redenen
voor ontslag.
Op het ontslagrecht voor ambtenaren is de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing. Ontslag wordt daarom verleend met een (eenzijdig)
besluit van de werkgever. Daaraan gaat, behalve bij ontslag op verzoek,
een voornemen vooraf. Tegen het besluit kan achtereenvolgens bezwaar
(bij de werkgever), beroep (bij de rechtbank) en hoger beroep (bij de
Centrale Raad van Beroep) worden aangetekend. Daarbij wordt getoetst
aan de regelgeving en de (geschreven en ongeschreven) beginselen van
behoorlijk bestuur (zorgvuldigheidsnormen). Deze beginselen betekenen onder meer, dat besluiten zorgvuldig moeten worden voorbereid,
dat deze voorzien moeten zijn van een deugdelijke motivering en dat
het evenredigheidsbeginsel in acht moet worden genomen. Dit laatste
betekent bijvoorbeeld dat een disciplinaire maatregel evenredig is aan
het gestelde plichtsverzuim.
Reden voor ontslag
De redenen voor ontslag kunnen divers zijn. Voor de meeste overheidssectoren gelden (vooral) de volgende gronden:
• beëindiging aanstelling voor bepaalde tijd (na ommekomst van de
duur van de aanstelling);
• ontslag op verzoek van de ambtenaar;
• ontslag wegens reorganisatie;
• ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek;
• ontslag op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan
wegens ziekte;
• ontslag op ‘andere gronden’;
• ontslag als disciplinaire straf (strafontslag);
• overige ontslaggronden.
Daarnaast kan in dit verband de beëindigingsregeling worden genoemd.
Ook daarmee komt er immers een eind aan het dienstverband.
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Aanstelling voor bepaalde tijd
Een aanstelling voor bepaalde tijd loopt in beginsel van rechtswege af. In
het van rechtswege eindigen wordt impliciet besloten het dienstverband
niet voort te zetten. Een dergelijke aanstelling kan (ook) tussentijds worden beëindigd. Op deze aanstelling (en de beëindiging daarvan), wordt
in hoofdstuk 3 van deze bundel nader ingegaan.
Ontslag op verzoek
Voor een ontslag op verzoek moet er vanzelfsprekend allereerst sprake zijn
van een verzoek van een ambtenaar. De ambtenaar moet aan dat verzoek
ook kunnen worden gehouden. Het verzoek moet vrijwillig zijn gedaan.
Als dat niet het geval blijkt te zijn, zal het ontslag kunnen worden herroepen. De ambtenaar kan zijn verzoek overigens nog intrekken, totdat
het ontslag eenmaal verleend is.
Ontslag wegens reorganisatie
Bij ontslag wegens reorganisatie kan onderscheid worden gemaakt tussen ontslag vanwege de opheffing van een functie en ontslag vanwege
overtolligheid. Bij de laatste reden blijft de functie wel bestaan, maar zijn
er eenvoudigweg te veel medewerkers binnen de organisatie die in deze
functie zijn geplaatst. Er zal daarom ontslag kunnen worden verleend aan
de overtollig geworden ambtenaren, volgens een van tevoren bepaalde
volgorde. Wat deze volgorde is, is in de rechtspositieregeling geregeld. Het
kan ook zijn dat in de rechtspositieregeling staat dat de werkgever daarover
met de vakbonden nog nadere afspraken moet maken, bijvoorbeeld over
de ontslagvolgorde of over een van-werk-naar-werk-traject. Over reorganisatie is in dit hoofdstuk een aparte bijdrage gewijd, waarnaar zij verwezen.
Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid
Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek(en)
kan worden verleend als deze ongeschiktheid minimaal twee jaar heeft
geduurd. Voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geldt soms een minimum van drie jaar. Een tweede voorwaarde voor het mogen toepassen
van deze ontslaggrond is dat er binnen zes maanden geen herstel is te
verwachten. Ten slotte moet herplaatsing in een andere, passende functie niet mogelijk zijn gebleken. Procedures gaan vaak vooral over deze
laatste voorwaarde.
Ongeschiktheid en/of onbekwaamheid
Bij ongeschiktheid en/of onbekwaamheid ‘anders dan’ schiet de ambtenaar tekort in het functioneren. De ambtenaar voldoet dan niet aan
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de eisen die de overheidswerkgever aan het functioneren mag stellen.
Als het tekortschieten aan de hand van feiten voldoende aannemelijk
kan worden gemaakt, kan ontslag worden verleend. In de regel, maar er
zijn uitzonderingssituaties, moet de ambtenaar wel eerst de gelegenheid
hebben gehad zich te verbeteren. Als het onvoldoende functioneren
wordt veroorzaakt door ziekte, mag geen ontslag op deze grond worden
verleend. In dat geval zal de vorige ontslaggrond, ontslag op grond van
ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek, de passende ontslaggrond zijn
(mits voldaan is aan de voorwaarden).
‘Andere gronden’
Bijna alle ambtelijke rechtspositieregelingen kennen de ontslaggrond ‘op
andere gronden’. Dit lijkt een open ontslaggrond, maar dat is het niet.
Deze grond wordt namelijk alleen toegepast bij verstoorde arbeidsverhoudingen c.q. een impasse in de arbeidsrelatie. De werkgever moet dan
wel eerst getracht hebben de verstoorde relatie te herstellen.
Strafontslag
Ontslag als disciplinaire straf staat ook wel bekend als strafontslag. Er
moet daarbij sprake zijn van plichtsverzuim. De ambtenaar heeft dan in
grove mate gehandeld en/of nagelaten in strijd met de regels dan wel met
wat een goed ambtenaar betaamt. Het plichtsverzuim moet de ambtenaar
kunnen worden toegerekend. Dat is meestal het geval. Het ontslag moet
bovendien evenredig zijn aan het plichtsverzuim. Is het niet evenredig,
dan mag enkel een minder ingrijpende sanctie worden opgelegd. Strafontslag kan overigens voorwaardelijk worden opgelegd. Verwezen zij ook
naar hoofdstuk 7 van deze bundel over tuchtrecht en integriteit.
Beëindigingsregeling
Verder de beëindigingsregeling. Ook dit is een mogelijkheid om het
dienstverband te beëindigen, en behoort dus tot het ontslagrecht. Bij een
regeling worden tussen werkgever en ambtenaar afspraken gemaakt over
de beëindiging van het dienstverband, en de voorwaarden waaronder dit
gebeurt. Deze afspraken moeten dan nog worden omgezet in een eenzijdig
(ontslag)besluit, waarbij in beginsel de voornoemde ontslaggronden in
aanmerking kunnen komen. Over deze wijze van beëindiging van het
dienstverband is in dit hoofdstuk een aparte bijdrage opgenomen.
Overig
Hiervóór zijn de meest voorkomende ontslaggronden genoemd. Daarnaast
kunnen in de rechtspositieregeling ook nog andere gronden genoemd zijn,
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zoals: verlies van een vereiste bij de aanstelling, het verstrekken van onjuiste
gegevens in verband met de indiensttreding, onherroepelijk geworden
veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf en het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd. Ten slotte zij hierbij genoemd het ontslag van
de ambtenaar die tijdelijk een politieke functie elders bekleedt, daarvoor
door zijn overheidswerkgever wordt vrijgesteld, en na afloop daarvan niet
in zijn functie kan terugkeren. Ook dan kan ontslag volgen.
Voor gewetensbezwaren is er geen aparte ontslaggrond. Als daarvan
sprake is, kan de ambtenaar worden ontslagen op andere gronden dan
wel vanwege ongeschiktheid anders dan.
6.1.3

Ontslagrecht: arbeidsrecht1

Met de Wwz, die in 2015 is ingegaan, is het ontslagrecht in het arbeidsrecht gewijzigd. Het is op belangrijke onderdelen meer gaan lijken op het
(huidige) ambtenarenrecht.2
De redenen voor ontslag van werknemers zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze redenen, die hierna worden langsgelopen,
zijn voor alle werkgevers gelijk. Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er ook
nog diverse regelingen van UWV en rechtbank relevant. Verder is, zoals
dit ook geldt voor het huidige ambtenarenrecht, de jurisprudentie van
belang (vooral van de Hoge Raad en de gerechtshoven).3
Opzegverboden
Als er sprake is van een opzegverbod, mag de werkgever geen ontslag
verlenen (het dienstverband niet opzeggen). De opzegverboden zijn wettelijk geregeld,4 en gelden in beginsel voor alle werkgevers. De opzegverboden zijn te onderscheiden in ‘tijdens’ en ‘wegens’ opzegverboden. Zo
geldt er een opzegverbod tijdens ziekte: de werkgever mag niet opzeggen
gedurende de periode dat de werknemer wegens ziekte arbeidsongeschikt
is, tenzij deze arbeidsongeschiktheid ten minste twee jaar heeft geduurd.
Verder is er een opzegverbod tijdens zwangerschap, tijdens dienstplicht
en tijdens het lidmaatschap van een ondernemingsraad. De ‘wegens’
1	Enkele (praktische) handboeken over arbeidsrecht zijn: D.M. van Genderen, e.a.,
Arbeidsrecht in de praktijk (2016), Sdu; J. van Drongelen, Het ontslagrecht in de praktijk
(2017), Paris B.V.
2	D.M.A. Bij de Vaate, ‘De Wet werk en zekerheid: omgekeerde normalisering?’, TRA
2014/64 en M.A. Schneider, ‘Lessen uit het ambtenarenrecht’, ArbeidsRecht 2015/32.
3	Enkele tijdschriften waarin jurisprudentie over het ontslagrecht in het arbeidsrecht
is opgenomen: Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR), Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk
(TAP), Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA).
4	Art. 7:670 en 670a BW.
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opzegverboden zijn: wegens het lidmaatschap van een en werk voor een
vakbond, wegens politieke activiteiten, wegens gebruik maken van recht
op ouderschapsverlof, wegens een overgang van onderneming en wegens
het feit dat de werknemer niet op zondag wil werken.
De ‘tijdens’ opzegverboden zijn niet van toepassing als de werknemer
instemt met opzegging, bij een opzegging in de proeftijd, bij een ontslag
op staande voet, bij een ontslag wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming (hoewel het opzegverbod tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof dan wel blijft gelden), en bij een opzegging
wegens of na het bereiken van de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd.
Van de ‘wegens’ opzegverboden kan niet worden afgeweken. De opzegverboden gelden voor zowel de opzegging na verkregen toestemming
van UWV, als voor de ontbindingsprocedure via de kantonrechter. Voor
deze laatste geldt wel de uitzondering dat, als het verzoek geen verband
houdt met het bestaan van een opzegverbod (en de rechter ontbinding in
het belang van de werknemer acht), aan het opzegverbod wordt voorbij
gegaan. Dit laatste geldt weer niet voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (tenzij er sprake is van een algehele bedrijfssluiting).5
Opzegtermijnen
Ook de opzegtermijnen zijn geregeld in de wet.6 Deze termijnen gelden
zowel bij een opzegging na verkregen toestemming van UWV als in
de ontbindingsprocedure voor de kantonrechter. Voor de werknemer
geldt een termijn van één maand. Voor de werkgever is de wettelijke
opzegtermijn één maand, als de arbeidsovereenkomst minder dan vijf
jaar heeft geduurd. Bij een duur van langer dan vijf jaar maar korter dan
tien jaar, geldt een wettelijke opzegtermijn van twee maanden. Bij een
arbeidsduur van tien tot vijftien jaar drie maanden, en bij meer dan vijftien jaar vier maanden. Als een procedure bij UWV is gevoerd, mag één
maand in mindering worden gebracht of de proceduretijd, zolang maar
één maand resteert. Binnen wettelijke grenzen mag de opzegtermijn, in
de arbeidsovereenkomst dan wel in de cao, worden verkort of verlengd.
Ontslagroute
Als de werknemer daarmee (schriftelijk) instemt, mag de werkgever –
mits hij daarvoor een redelijke grond heeft7 – de arbeidsovereenkomst
5	C.J. Frikkee, ‘Opzegverbod ziekte; alles of niets bij bedrijfseconomisch ontslag’,
ArbeidsRecht 2018/4.
6	Art. 7:672 BW.
7	Art. 7:669 BW.
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opzeggen.8 Een instemming kan binnen 14 dagen door de werknemer
worden ingetrokken. Als er geen instemming van de werknemer is, is
de vervolgprocedure (UWV9 of kantonrechter10) afhankelijk van de ontslagreden. Voor twee ontslagredenen, (1) arbeidsongeschiktheid wegens
ziekte en wegens (2) bedrijfseconomische redenen, moet de werkgever
eerst naar UWV. Daarna kan zo nodig de ontbindingsprocedure bij de
kantonrechter worden opgestart. Dat kan voor de andere ontslagredenen
direct. Na de kantonrechter is er hoger beroep bij het gerechtshof mogelijk,
en daarna cassatie bij de Hoge Raad.11
Een belangrijke bepaling voor het ontslagrecht is artikel 7:669 BW,
dat bepaalt:
1.

2.
3.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke
termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie
niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de
rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
als bedoeld in lid 3, onder e.
–
Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan:
a. het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van
de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige
periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen
van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische
omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering;
b. ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is
de bedongen arbeid te verrichten, mits de periode, bedoeld in artikel
670, leden 1 en 11, is verstreken en aannemelijk is dat binnen 26 weken,
of bij een werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene
Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt, 6 weken, geen herstel
zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in
aangepaste vorm kan worden verricht;
c. het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als
gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, mits het bij regelmaat niet kunnen
verrichten van de bedongen arbeid niet het gevolg is van onvoldoende

8	Art. 7:671 BW.
9	Art. 7:671a BW.
10	Art. 7:671b BW.
11	Art. 7:683 BW.
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d.

e.
f.
g.
h.

zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en aannemelijk is dat binnen 26 weken, of bij een werknemer die
de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde
leeftijd heeft bereikt, 6 weken, geen herstel zal optreden en dat binnen
die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden
verricht;
de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de
werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis
heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld
zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is
van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer;
verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van
de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren;
het weigeren van de werknemer de bedongen arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, mits aannemelijk is dat de bedongen
arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht;
een verstoorde arbeidsverhouding zodanig dat van de werkgever in
redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten
voortduren;
andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn
dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de
arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Kort samengevat zijn in dit artikel de volgende redenen voor ontslag
gegeven:
• bedrijfseconomische redenen (a-grond);
• langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond);
• veelvuldige arbeidsongeschiktheid (c-grond);
• disfunctioneren van de werknemer (d-grond);
• verwijtbaar handelen van de werknemer (e-grond);
• gewetensbezwaren (f-grond);
• verstoorde arbeidsverhouding (g-grond);
• ‘andere omstandigheden’ (h-grond).
a-grond: ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen
Het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van
werkzaamheden of het, bezien over een periode van ten minste 26 weken,
uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk vervallen
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van arbeidsplaatsen om bedrijfseconomische redenen kan reden zijn voor
opzegging. Hierbij wordt de eigen beleidsvrijheid van de werkgever in
principe gerespecteerd. De werkgever zal wel aannemelijk moeten maken
dat herplaatsing niet mogelijk is.
Wil de werkgever opzeggen op deze ontslaggrond, dan zal eerst toestemming moeten worden gevraagd aan UWV. UWV hanteert eigen
regels.12 Daarvoor gelden standaardformulieren. Als UWV de aanvraag
afwijst, kan op dezelfde grond de rechter worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er gelden dan gelijke voorwaarden. Bij
ontslag van meer dan twintig werknemers, een collectief ontslag, moet
hiervan overigens eerst schriftelijk mededeling worden gedaan aan de
vakbonden en aan UWV.13
Bij deze ontslaggrond moet de juiste ontslagvolgorde worden gehanteerd. Daarbij worden achtereenvolgens de volgende groepen onderscheiden:
1. externe medewerkers,
2. werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt,
3. oproepkrachten,
4. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
5. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De ontslagvolgorde in de laatste groep wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Dat wil zeggen dat binnen ‘uitwisselbare’ functies binnen
dezelfde bedrijfsvestiging de werknemers die het kortste dienstverband
binnen een bepaalde leeftijdsgroep hebben, het eerst voor ontslag in aanmerking komen.14 In bepaalde gevallen kan worden afgeweken van het
afspiegelingsbeginsel. Dit geldt bijvoorbeeld als de werkgever aannemelijk
maakt dat ontslag van een bepaalde werknemer voor het functioneren
van de organisatie te bezwaarlijk zou zijn. De werkgever kan ook bij cao
afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Er moet dan in de cao ook een
onafhankelijke ontslagcommissie zijn ingesteld.
Over deze ontslaggrond is er nog weinig (gepubliceerde) jurisprudentie.
Uit de uitspraken die zijn gewezen blijkt onder meer dat, als ten onrechte
niet is afgespiegeld, de werknemer recht heeft op herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel een billijke vergoeding.15 Verder is er ten aanzien
12	Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen augustus 2018.
13	Wet melding collectief ontslag.
14	Dat werknemers feitelijk dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden verrichten, is
overigens onvoldoende om uitwisselbaarheid aan te nemen. Zie HR 24 juli 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1349.
15 Hof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:842.
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van deze ontslaggrond jurisprudentie over het opzegverbod bij ziekte.
Dit verbod is nagenoeg absoluut. De vraag is welk moment bepalend is,
per welke datum dus moet worden bekeken of het opzegverbod geldt.
Volgens het Hof ’s-Hertogenbosch is dat het moment waarop het verzoek
om ontbinding door de kantonrechter is ontvangen.16 Bij bedrijfseconomische redenen voor ontslag, mag overigens niet de reden ongeschiktheid
worden gehanteerd (als daar onvoldoende grond voor is).17
Wat betreft ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, zij verder
verwezen naar het onderdeel in dit hoofdstuk over reorganisatie.
b-grond: ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid
Als de werknemer als gevolg van ziekte of gebrek(en) niet meer in staat is
de bedongen arbeid te verrichten, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst vanwege die reden opzeggen. Daarvoor moet wel eerst toestemming worden gevraagd aan UWV. Ook hiervoor hanteert UWV eigen
regels.18 Als voorwaarde geldt dat de werknemer langer dan twee jaar
arbeidsongeschikt is. Verder moet herstel binnen 26 weken niet zijn te
verwachten. Ten slotte moet herplaatsing in een andere passende functie
niet mogelijk zijn. Voor de ontslagaanvraag is er een standaardformulier.
Wordt de aanvraag afgewezen, dan kan de werkgever de kantonrechter
vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er gelden dan identieke
voorwaarden.
Over deze ontslaggrond is nog weinig (gepubliceerde) jurisprudentie.
c-grond: ontslag op grond van veelvuldige arbeidsongeschiktheid
Ook veelvuldig ziekteverzuim kan een reden zijn voor ontslag. Voorwaarde is dat het verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. De werkgever kan in dat geval de kantonrechter verzoeken
de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever zal daarbij een
deskundigenoordeel van UWV moeten overleggen. Verder geldt onder
meer de voorwaarde dat er binnen 26 weken geen aanmerkelijke verbetering is te verwachten.
Ook over deze ontslaggrond is de jurisprudentie nog schaars. Uit de
jurisprudentie blijken vooral afwijzingen.19

16 Hof ‘s-Hertogenbosch 22 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2820.
17 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3495.
18	Besluit ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015.
19	Ktr. Maastricht 30 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2900.
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d-grond: ontslag op grond van disfunctioneren20
Ontslag is, zoals gezegd, ook mogelijk vanwege disfunctioneren. In de
wet wordt het wel geformuleerd als ‘ongeschiktheid van de werknemer
om de bedongen arbeid te verrichten, anders dan ten gevolge van ziekte
of gebreken’. De werkgever moet het disfunctioneren aannemelijk maken.
Verder moet hij de werknemer er tijdig op hebben gewezen dat daarvan
sprake is, en de werknemer voldoende gelegenheid hebben gegeven om
het functioneren te verbeteren. Het disfunctioneren mag niet te wijten zijn
aan onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden
en scholing van de werknemer. Evenals voor de vorige ontslaggrond,
geldt voor deze ontslaggrond de verplichte verzoekschriftprocedure bij
de kantonrechter.
Over deze ontslaggrond is al veel geprocedeerd, zelfs tot aan de Hoge
Raad.21 Hierbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de werkgever de aan
het ontslag ten grondslag liggende feiten moet kunnen bewijzen. Ten
aanzien van de vraag of sprake is van (on)geschiktheid heeft de werkgever wel een beoordelingsvrijheid. Verder is uitgemaakt dat de rechter
acht mag slaan op de gezichtspunten uit ‘oude’ regelgeving, zoals deze
gold vóór de Wwz.22 Het betreft de regels waar voorheen UWV aan
toetste, toen UWV nog over dit soort zaken had te oordelen. Daarbij is
overigens van belang dat als er verbeterpunten zijn in het functioneren,
deze helder moeten zijn gecommuniceerd, en er voldoende gelegenheid moet zijn gegeven tot een verbetering van het functioneren.23 Het
Hof Amsterdam oordeelde verder dat, hoewel het verbeterplan in die
zaak nog beter had kunnen worden uitgevoerd, er toch gebleken was
dat de werknemer onvoldoende functioneerde.24 Verder heeft het Hof
’s-Hertogenbosch bepaald, dat van de werkgever – in die betreffende
zaak – geen verbeterplan wordt verwacht, als de werknemer het disfunctioneren ontkent.25
De werkgever die de werknemer niet schriftelijk had gewezen op de
gevolgen van zijn disfunctioneren, kon niet overgaan tot ontslag.26 Het
niet benutten van mogelijkheden tot herplaatsing kan ook betekenen dat
J.M.E. Schunselaar, ‘Anderhalf jaar Wwz: de obstakels van de d-grond’, TAP 2017/68.
HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182, TRA 2018/49, m.nt. C.J. Frikkee. Zie ook:
A.M. van Capelle, ‘‘Hard’ bewijs voor ontslaggronden versus de beoordelingsvrijheid
van de werkgever’, ArbeidsRecht 2018/23.
22	Ontslagbesluit en Beleidsregels UWV.
23 Hof Arnhem-Leeuwarden, 3 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:813.
24 Hof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:837.
25 Hof ’s-Hertogenbosch 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5861.
26 Hof ’s-Hertogenbosch 12 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4621; zie ook TRA
2018/6, m.nt. E. van Vliet.
20
21
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ontslag niet mogelijk is.27 Soms kan herplaatsing van de werkgever niet
worden gevergd, zoals het geval was bij een bestuurder van een stichting.28
Voor een dergelijke functionaris zijn de mogelijkheden beperkter, aldus
de rechter in deze zaak.
e-grond: ontslag op grond van verwijtbaar handelen van de werknemer29
De vorige ontslaggrond moet worden onderscheiden van ontslag vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer. In het laatste geval moet
de werkgever aannemelijk maken dat de werknemer iets heeft gedaan of
juist heeft nagelaten, waardoor in redelijkheid niet kan worden verlangd
dat de werkgever de arbeidsverhouding voortzet. In dat geval hoeft de
werkgever, in uitzondering op de algemene regel, niet aan te tonen dat
herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is. Voorbeelden van verwijtbaar handelen zijn: werkweigering, diefstal, fraude en mishandeling.
Ook voor deze ontslaggrond geldt de verplichte route (verzoekschriftprocedure) via de kantonrechter. De rechter zal alle relevante belangen
laten meewegen. Onder deze ontslaggrond valt overigens ook het niet
nakomen door de werknemer van zijn re-integratieverplichtingen in
geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.
Ook over deze ontslaggrond is de nodige jurisprudentie gepubliceerd.
Zo is het zich stelselmatig onttrekken aan regels ten aanzien van privéklussen verwijtbaar, en voldoende reden voor ontslag.30 Ook het niet
meewerken aan re-integratie bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte,
waaronder het niet verschijnen bij de bedrijfsarts, kan reden zijn voor
deze ontslaggrond. Maar dan moet de werkgever wel een deskundigenoordeel overleggen, waaruit blijkt of de werknemer zijn verplichtingen
al dan niet is nagekomen.31 Dit oordeel kan niet pas in hoger beroep
worden overgelegd.32
Ook de caissière die haar arbeidsgeschil in het openbaar uitvocht door
klanten te vragen een petitie te tekenen, werd op deze grond ontslagen.33
Dit geldt ook voor de medewerker klantenservice, met een onberispelijk
27 Hof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10148.
28 Hof Den Haag 29 november 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3520.
29	E. Wies, ‘Twee jaar verwijtbaar handelen door de werknemer: een analyse van de
rechtspraak’, ArbeidsRecht 2017/29; E. Wies, ‘Verwijtbaar handelen of nalaten van de
werknemer (‘e-grond’): de lijnen in de rechtspraak uitgekristalliseerd?’, ArbeidsRecht
2018/30.
30 Hof Amsterdam 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3374.
31 Hof Arnhem-Leeuwarden 8 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4868.
32 Hof ’s-Hertogenbosch 24 augustus 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3683.
33 Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5527.
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dienstverband van 25 jaar, die zich onheus uitliet naar een klant.34 Ook
het stelselmatig te laat komen en handelen in strijd met het ziekteprotocol
kunnen ontslag op deze grond betekenen.35 Ten slotte: ook seksuele intimidatie kan een reden zijn voor ontslag vanwege verwijtbaar handelen.36
Dat de werknemer zich niet kan vinden in een mediator (en een andere
mediator voorstelt), is onvoldoende reden voor ontslag op deze grond.37
f-grond: ontslag op grond van gewetensbezwaren
Als een werknemer werk weigert vanwege gewetensbezwaren, kan dit
voor de werkgever reden zijn voor ontslag. Dat kan alleen als aannemelijk
is dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht.
Verder wordt van de werkgever verwacht dat wordt onderzocht of het
werk zo kan worden aangepast, al dan niet door scholing, dat geen handelingen door de werknemer meer hoeven te worden verricht waartegen
de bezwaren bestaan.
Over deze ontslaggrond is (nog) geen jurisprudentie.
g-grond: ontslag op grond van verstoorde arbeidsverhouding
Verder is ontslag mogelijk vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.
De arbeidsverhouding moet dan wel ernstig en blijvend zijn verstoord.
De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat herstel niet meer mogelijk is. In dat verband moet de werkgever aangeven wat is gedaan om de
verhoudingen te verbeteren. Daarbij kan mediation, zeker als dit door de
bedrijfsarts is geadviseerd, een goed middel zijn. Conform de algemene
regel zal ontslag pas aan de orde zijn, als herplaatsing (al dan niet met
behulp van scholing) is onderzocht. Ook voor deze ontslaggrond geldt
de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter.
Over deze grond bestaat de meeste jurisprudentie, bijvoorbeeld van de
Hoge Raad.38 Deze heeft geoordeeld dat voor ontbinding op deze grond
verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer niet is vereist. Aan wie
de verstoring valt te wijten is in beginsel niet relevant.39 Een goed werkgever moet actief zijn in een conflict tussen collega’s, zo blijkt uit een
andere uitspraak.40 Alleen een verschil van inzicht is onvoldoende om
34
35
36
37
38
39
40

Hof Den Haag 23 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1400.
Hof ’s-Hertogenbosch 20 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:135.
Hof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2017, ECLI:NL:2017:1516.
Hof Den Haag 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3074.
HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:220; zie ook TRA 2018/41, m.nt. D.J. Buijs.
Zie ook D. Maats, ‘De schuldvraag bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens
een verstoorde arbeidsverhouding’, ArbeidsRecht 2018/19.
Hof ’s-Hertogenbosch 10 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5002.
Hof Amsterdam 19 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5322.
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aan te nemen dat er sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde
arbeidsverhouding.41 In een andere zaak oordeelde het Hof, dat het feit
dat de werkgever door een onmiddellijke op non-actiefstelling had bijgedragen aan het ontstaan van een patstelling, geen reden was om niet
te ontbinden.42 In een zaak waar een werkneemster na een discussie de
ruimte verliet, en de werkgever daaruit afleidde dat zij zelf ontslag had
genomen, oordeelde de rechter dat er voldoende grond was voor ontslag
vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen.43
Een verstoorde arbeidsverhouding kan ook ontstaan nadat (c.q. omdat)
er een rechterlijke ontslagprocedure is geweest.44 Ook de werkneemster
die bij herhaling stelde dat zij het vertrouwen in haar werkgever kwijt
was, kon worden ontslagen.45 Dat geldt ook voor de werkneemster die
een dwarse, onevenredig kritische en negatieve houding vertoonde.46 De
werkgever die zich bleef inspannen om een verstoorde arbeidsverhouding op te lossen, terwijl de werknemer stug bleef (en niet meewerkte),
mocht tot ontslag overgaan.47 Dat de werknemer ziek was deed hier niet
aan af, omdat de klachten stamden van voor de uitval. Uit het feit dat de
werknemer zelf een ontbindingsverzoek indient, kan worden afgeleid dat
de verstoring in de arbeidsverhouding evident is.48
h-grond: ontslag op grond van ‘andere omstandigheden’
De wet bevat nog een ontslaggrond, namelijk ‘andere omstandigheden,
die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden
gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Dit lijkt een open
ontslaggrond. Maar uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze grond bedoeld is voor echte uitzonderingssituaties (‘muizengaatje’), waarbij zijn
genoemd: (1) als de werknemer gedetineerd is en (2) als de werkgever
geen tewerkstellingsvergunning voor de (buitenlandse) werknemer heeft.
Dit neemt niet weg dat werkgevers nog wel eens proberen om vanwege
andere redenen deze ontslaggrond toe te (laten) passen. Overigens is voor
deze ontslaggrond, de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter de
geëigende procedure.
Deze grond is bedoeld voor situaties die niet vallen onder de onder a tot
41
42
43
44
45
46
47
48
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Hof Amsterdam 27 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1026.
Hof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2800.
Hof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2440.
Hof Amsterdam 27 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2572.
Hof Amsterdam 19 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5324.
Hof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1893.
Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2478.
Hof Arnhem-Leeuwarden 7 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2278.
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en met g genoemde omstandigheden, en is niet bedoeld ter reparatie van
één van deze gronden, als niet volledig aan die grond wordt voldaan.49 Ook
als de arbeidsovereenkomst een ‘lege huls’ is geworden, wat zijn oorzaak
vindt in arbeidsongeschiktheid van de werknemer en een wijziging van
zijn functie, is geen reden voor ontslag op de h-grond.
Andere redenen voor ontslag
Naast de hiervoor genoemde gronden voor ontslag (a tot en met h), zijn
er nog meer redenen c.q. mogelijkheden voor een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst:
• van rechtswege;
• opzegging door de werknemer;
• ontslag op staande voet;
• de beëindigingsovereenkomst;
• opzegging tijdens proeftijd;
• ontslag wegens pensioenleeftijd.
Van rechtswege
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, als
de overeengekomen duur is verstreken.50 Mits in de arbeidsovereenkomst
zo is bepaald, moet van tevoren worden opgezegd. Hiervan moet worden
onderscheiden de aanzegplicht: uiterlijk een maand voor het einde van
de arbeidsovereenkomst moet de werkgever de werknemer schriftelijk
laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja, onder
welke voorwaarden. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk, als dat
schriftelijk voor beide partijen is overeengekomen. Verder zij verwezen
naar hoofdstuk 3 van deze bundel.
Opzegging door de werknemer
Als de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt (zelf ontslag
neemt), moet deze de opzegtermijn in acht nemen. Er geldt geen bedenktermijn. De opzegging moet wel duidelijk en ondubbelzinnig zijn, wil
de werkgever de werknemer daar aan kunnen houden. De medewerker
moet echt ontslag willen nemen, met alle gevolgen van dien. Als er sprake
is van een wilsgebrek, als de werknemer dus zijn wil niet heeft kunnen
bepalen, kan de werknemer niet worden gehouden aan zijn opzegging.
Dit laatste gold bijvoorbeeld voor de medewerkster (onderzoeker), die
Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2284; zie ook TRA
2017/62, m.nt. C.J. Frikkee; Hof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2018, ECLI:NL:
GHARL:2018:342.
50	Art. 7:667 BW.

49

101

Het nieuwe arbeidsrecht in de publieke sector

weg wilde omdat het werk haar te veel was geworden. Vanwege een burnout, mocht de werkgever hieruit niet afleiden dat zij haar dienstverband
opzegde.51 Dat gold ook voor de werknemer die een psychotische stoornis
bleek te hebben.52 De werkgever moet dus onderzoeken of de werknemer
die zegt dat hij weg wil, dat ook daadwerkelijk wil.53
Ontslag op staande voet
Bij een dringende reden kan de werkgever ontslag op staande voet
verlenen.54 Daarvoor hoeft de werkgever niet eerst naar UWV of de
kantonrechter. Naast het bestaan van een dringende reden, gelden er
enkele andere eisen. Het ontslag moet onverwijld zijn gegeven en ook
onverwijld aan de werknemer zijn medegedeeld. Voor de onverwijldheid
is bepalend het moment waarop de dringende reden ter kennis komt van
de werkgever. De werkgever kan de werknemer dan overigens eerst de
mogelijkheid geven zijn visie te geven. Bovendien is onderzoek mogelijk,
mits dit voortvarend gebeurt. Er mag niet worden gedraald. Zo nodig kan
de werknemer worden geschorst, waarbij dan wel het recht moet worden
voorbehouden ontslag op staande voet op te leggen.
Wat betreft de dringende reden bevat de wet enkele voorbeelden, zoals
diefstal, bedreiging en werkweigering.55 Een andere reden die in de wet
is genoemd: wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst
de werkgever heeft misleid door het tonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de
wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is beëindigd. Of er sprake
is van een dringende reden, hangt af van meerdere omstandigheden,
zoals: aard en ernst van de reden, aard van de dienstbetrekking, duur
van de dienstbetrekking, wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld
en persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Ook gedrag in de
privésfeer kan een dringende reden opleveren. Er moet dan wel een relatie
zijn met het werk.
De formulering van de dringende reden is zeer belangrijk, want deze
bepaalt de omvang van de verdere discussie daarover. De reden kan niet
later worden gewijzigd of aangevuld. Als er meerdere redenen zijn voor
ontslag op staande voet, en deze samen een dringende reden opleveren,
moeten deze ook allemaal kunnen worden aangetoond. De formulering
luister dus zeer nauw.
51 Hof Arnhem-Leeuwarden 26 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8460.
52 Hof Amsterdam 6 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11042.
53 Hof ’s-Hertogenbosch 13 december 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5518.
54	Art. 7:677 BW.
55	Art. 7:678 BW.
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Zoals gezegd is er voor een ontslag op staande voet geen voorafgaande
procedure bij UWV of de kantonrechter nodig. Dit neemt niet weg dat
de werknemer meerdere processuele mogelijkheden heeft om tegen het
ontslag te ageren. Daarom dient de werkgever nog wel eens een ‘voorwaardelijk’ verzoekschrift in ter ontbinding van de arbeidsovereenkomst,
voor het geval een gegeven ontslag op staande voet wordt vernietigd.56
Voor ontslag op staande voet (en ontslag wegens verwijtbaar handelen)
zij ook verwezen naar hoofdstuk 7 van deze bundel.
Er is veel jurisprudentie over ontslag op staande voet, waaronder een
belangrijke uitspraak van de Hoge Raad.57 Uit deze uitspraak blijkt dat zelfs
bij een ontslag op staande voet de werknemer recht kan hebben op een
vergoeding. Een tweede uitspraak van de Hoge Raad ging over de situatie
dat het Hof, anders dan de kantonrechter, het ontslag op staande voet
terecht vond. Had de werknemer dan tot de door het Hof uitgesproken
einddatum van het dienstverband, recht op salaris? Nee, aldus de Hoge
Raad.58 Uit een uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch blijkt voorts
dat in die zaak een ontslag op staande voet niet mogelijk was, omdat de
geschonden (veiligheids)norm niet duidelijk was.59
Bedreiging en een poging tot slaan van de directeur was wel een geldige reden voor ontslag op staande voet, ondanks persoonlijke omstandigheden van de werknemer.60 Ook de uitzendkracht die frauduleuze
handelingen verricht bij de inlener, kon bij het uitzendbureau vanwege
een dringende reden worden ontslagen.61 En ook de buschauffeur die
de bedrijfsregels (depotcontrole) overtrad, na te zijn gewaarschuwd,
kon wegens een dringende reden worden ontslagen.62 Misbruik van een
klantenkaart door een medewerkster van een drogisterij, in strijd met
de regels (bij overtreding is dit een dringende reden) en na een eerder
incident, levert ook een dringende reden op.63 Ook roken op het werk,
ondanks een helder verbod daartoe (en eerdere waarschuwingen), kan
een dringende reden zijn.64 En de werknemer die collega’s bedreigde en

56
57
58
59
60
61
62
63
64

HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998 en HR 31 maart 2017, ECLI:NL:
HR:2017:571. Zie ook: F.M. Dekker, ‘Voorwaardelijke ontbinding in hoger beroep’,
TAP 2017/214.
HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484.
HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209.
Hof ’s-Hertogenbosch 1 december 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5341.
Hof Arnhem-Leeuwarden 9 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9871.
Hof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1674.
Hof Amsterdam 4 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1184.
Hof ’s-Hertogenbosch 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5398.
Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:11448.
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intimideerde, kon eveneens op staande voet worden ontslagen.65 Ook
het zonder reden inzien van een patiëntendossier door een afdelingssecretaresse, kan een dringende reden zijn voor ontslag.66
Het afzeggen van een afspraak met de re-integratiebegeleider was
daarentegen geen dringende reden.67 Van de installatiemonteur die zich
tegen een klant op onoorbare wijze had uitgelaten over zijn werkgever,
konden niet al de verweten uitlatingen worden bewezen. Conclusie:
geen dringende reden.68 De werknemer die gedurende een vrijstelling
van werk nevenwerkzaamheden verrichtte, kon niet op staande voet
worden ontslagen.69 Ook voor de werknemer die enige tijd niet op het
werk verscheen, omdat deze – zo bleek later – mishandeld was, was
ontslag op staande voet een te zwaar middel.70 De werknemer die bij een
werkgever in dienst was waar het administratief een chaos was, kon niet
wegens verduistering van kasgelden worden ontslagen.71 Het was voor
de rechter niet voldoende komen vast te staan dat deze werknemer debet
was aan het kastekort.
Beëindigingsovereenkomst
De beëindigingsovereenkomst72 is in het arbeidsrecht wettelijk geregeld:
de overeenkomst waarbij werkgever en werknemer afspreken de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Vanwege de
ingrijpende gevolgen die een dergelijke overeenkomst voor de werknemer
heeft, worden er strenge eisen aan gesteld. Als er sprake is van een wilsgebrek is de overeenkomst vernietigbaar. Bovendien heeft de werknemer
het recht om een beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen nadat
deze tot stand is gekomen, (schriftelijk) te ontbinden. Dit recht moet in
de overeenkomst ook staan vermeld, bij gebreke waarvan een termijn van
drie weken geldt. De werknemer hoeft de ontbinding niet te motiveren.
Werkgever en werknemer kunnen hiervan niet afwijken.
Bij dwaling kan de beëindigingsovereenkomst worden vernietigd.
Daarvan is geen sprake als er na het sluiten van de overeenkomst een
reorganisatie komt, in het kader waarvan de vertrekkende werknemers
een (hogere) vergoeding krijgen toegekend. Dat wil zeggen, als de reor65 Hof Arnhem-Leeuwarden 6 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11032.
66 Hof Amsterdam 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:409.
67 Hof Den Haag 30 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1604.
68 Hof Den Haag 12 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2631.
69 Hof Arnhem-Leeuwarden 29 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11488.
70 Hof Den Haag 30 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:120.
71 Hof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1313.
72	Art. 7:670b BW.
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ganisatieplannen nog niet concreet zijn uitgewerkt (en nog niet aan de
OR zijn voorgelegd).73 Verderop in dit hoofdstuk wordt uitgebreider op
de beëindigingsovereenkomst ingegaan.
Opzegging tijdens de proeftijd74
Voor deze opzegging is geen procedure bij UWV of kantonrechter nodig. Daarbij zij opgemerkt, dat onder proeftijd in het arbeidsrecht over
het algemeen wat anders wordt verstaan dan in het ambtenarenrecht. In
het arbeidsrecht is er een proeftijd van maximaal één of twee maanden,
terwijl de proeftijdaanstelling vaak voor een jaar wordt verleend. Het is
eigenlijk een gewone aanstelling. De proeftijd in het arbeidsrecht kent
een veel zwakkere bescherming voor de werknemer.
Ontslag wegens pensioenleeftijd
Een andere ontslaggrond is: ontslag als de werknemer de overeengekomen
pensioenleeftijd bereikt (of de AOW-leeftijd).75 Ook hiervoor is geen
procedure bij UWV of de kantonrechter nodig. Verder zij in dit verband
genoemd de ontbindende voorwaarde. In een arbeidsovereenkomst kan
deze worden opgenomen, maar een dergelijke clausule zal snel in strijd
komen met het gesloten stelsel van het ontslagrecht.76 Ten slotte kan de
kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens wanprestatie.77
De tekortkomingen moeten dan dermate ernstig zijn, dat deze aanleunen
tegen de dringende reden.
Wetsvoorstel
Tot zover de redenen voor ontslag. In dat verband is nog van belang,
dat er een wetsvoorstel is voor wijziging van het ontslagrecht (in het
arbeidsrecht): het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB). Eén van
de voorstellen is, om ontslag ook mogelijk te maken als er sprake is van
een optelsom van redenen (de zogenaamde cumulatiegrond). Er hoeft
dan dus niet, zoals nu, sprake te zijn van een ‘voldragen’ ontslaggrond. De
cumulatie kan voldoende zijn. De werkgever moet in dat geval dan wel
een hogere vergoeding betalen. Overigens mogen op dit moment, en dat
73 Hof Den Haag 12 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3597.
74	Art. 7:676 BW.
75	Art. 7:669 lid 4 BW.
76 Hof Amsterdam 24 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:163; zie ook TRA 2017/41,
m.nt. D.J. Buijs.
77	P.A. Charbon, ‘Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie – nieuwe kansen?’, ArbeidsRecht 2018/9; C. van den Bor, ‘Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
op grond van art. 7:686 BW’, TRA 2018/56.
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geldt voor zowel het ambtenaren- als het arbeidsrecht, wel een primaire
en subsidiaire ontslaggrond worden opgelegd. Maar ook dan moet er in
minstens één geval sprake zijn van een ‘voldragen’ ontslaggrond.
6.1.4

Verschillen

Hierna wordt ingegaan op enkele verschillen tussen het ambtenarenrecht
en het arbeidsrecht (zoals dat straks voor ambtenaren zal gaan gelden).
Eerst zullen daarbij enkele opmerkingen van algemene aard worden
gemaakt. Daarna wordt aan de hand van de ontslaggronden, zoals deze
momenteel in het ambtenarenrecht gelden, nagegaan wat er straks gaat
veranderen. Welke ontslaggrond uit het arbeidsrecht zal dan, gezien het
feitencomplex dat aan de orde is, kunnen worden gekozen? Wat zullen
de verschillen zijn met het huidige ontslagrecht?
In het algemeen kan worden gezegd dat het ontslagrecht in het arbeidsrecht voor de beoefenaar van het ambtenarenrecht niet vreemd zal zijn.
Er geldt namelijk in beide systemen een (semi-)gesloten ontslagstelsel.
De redenen voor ontslag komen voor een groot gedeelte overeen. Maar
er zijn wel verschillen.
In de eerste plaats de zorgvuldigheidsnormen waar de werkgever
aan moet voldoen, voordat tot ontslag mag worden overgegaan. Voor
overheidswerkgevers zijn dit de beginselen van behoorlijk bestuur. Een
belangrijk deel daarvan is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.
Voor het arbeidsrecht geldt de algemene plicht om als ‘goed werkgever’ te
handelen.78 Dit lijkt een groot verschil met het ambtenarenrecht. Uit de
jurisprudentie blijkt echter dat onder goed werkgeverschap vergelijkbare
zorgvuldigheidsnormen als de beginselen van behoorlijk bestuur worden
begrepen. Bovendien zal de overheidswerkgever, via een schakelbepaling,
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gebonden blijven.
Het verschil is dus beperkt.
Een ander verschil is dat in het arbeidsrecht een wettelijk recht op
herplaatsing(sinspanningen) en scholing geldt. In het ambtenarenrecht
is dit niet in alle rechtspositieregelingen uitdrukkelijk bepaald.
In het algemeen geldt ook, dat in het arbeidsrecht wettelijke opzegverboden en -termijnen gelden.
Verder is er in het arbeidsrecht een wettelijk ontslagrecht, beschreven
in het Burgerlijk Wetboek. Naast de cao en de arbeidsovereenkomst,
bevat het BW regels voor het ontslagrecht. Deze regels zijn voor alle
werkgevers en werknemers gelijk. Dit is anders in het huidige ambte78	Art. 7:611 BW.
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narenrecht, waar er per sector, en soms zelfs per werkgever, verschillen
kunnen zijn.
Procesrecht
Een algemeen verschil tussen ambtenarenrecht en arbeidsrecht is ook het
procesrecht. In het ambtenarenrecht geldt dat ontslag wordt verleend met
een (eenzijdig) besluit, dat eventueel achteraf wordt getoetst (eerst intern,
daarna door de bestuursrechter). In het arbeidsrecht zal de werkgever,
op enkele uitzonderingen na (zoals bij een ontslag op staande voet), eerst
naar UWV of de kantonrechter moeten. Een preventieve toets dus. Welke
van de twee, UWV of kantonrechter, is afhankelijk van de ontslaggrond.
Daarna is hoger beroep bij het gerechtshof mogelijk, en daarna cassatie
bij de Hoge Raad.
Voor medewerkers die in Nederland werken en over de grens wonen,
is voortaan niet meer de Nederlandse rechter bevoegd, maar de rechter
in de plaats waar de medewerker woont. Voor de grensarbeider zal dus
de rechter in Duitsland of België bevoegd zijn. Dit geldt overigens niet
voor de UWV-procedure.
Een belangrijk verschil is ook dat in het arbeidsrecht ook de werknemer een ontslag c.q. ontbindingsprocedure bij de kantonrechter kan
opstarten.79 Het ambtenarenrecht kent geen vergelijkbare mogelijkheid.
Een ander processueel verschil is dat de ambtenaar nu kan procederen
tegen elk besluit dat c.q. elke handeling die zijn rechtspositie aantast. Ook
in het kader van het ontslagrecht is dit van belang, omdat aan een ontslag
vaak besluiten voorafgaan (zoals, bij disfunctioneren, een negatieve beoordeling of, zoals bij een reorganisatie, de aanwijzing als herplaatsingskandidaat). In het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden daarvoor anders
en beperkter. Daar wordt bijvoorbeeld niet of nauwelijks geprocedeerd
tegen een beoordeling of tegen een besluit om te worden aangewezen
als herplaatsingskandidaat. Overigens zijn er in het arbeidsrecht wel
procedurele mogelijkheden voor, maar deze worden – voor zover bekend
– niet vaak toegepast.
Ontslaggevolgen
Een ander verschil betreft de gevolgen van ontslag. Daarbij wordt, wat
betreft het arbeidsrecht, gedoeld op de transitievergoeding en de billijke
vergoeding. Voor de eerste is er een wettelijke formule, waarbij vooral

79	Art. 7:671c BW. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 6 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3063;
Hof Den Haag 28 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2467; zie ook: TRA 2017/91.
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bepalend is de duur van het dienstverband.80 Voor de tweede is er geen
formule, maar is er inmiddels wel de nodige jurisprudentie.81 De hoogte
van de billijke vergoeding is, zo blijkt daaruit, vooral afhankelijk van de
(te verwachten) schade. Deze beide vergoedingen gelden in het ambtenarenrecht niet. Het ontslag op andere gronden in het huidige ambtenarenrecht kent overigens wel de vergoeding volgens de zogenoemde
‘CRvB-formule’.82 Verder kent het huidige ambtenarenrecht nog diverse
bovenwettelijke uitkeringsrechten, bovenop en na het recht op een wettelijke uitkering (WW). Dergelijke aanspraken komen in het arbeidsrecht
minder vaak voor.
Ontslagredenen
Wat betreft de redenen voor ontslag, is hiervoor allereerst de beëindiging
van de aanstelling voor bepaalde tijd genoemd. Belangrijk verschil met
het arbeidsrecht is, dat er in het arbeidsrecht een wettelijke aanzegplicht
geldt. In het ambtenarenrecht zal de werkgever trouwens ook vaak de
beëindiging van de tijdelijke aanstelling, vooraf, (schriftelijk) bevestigen.
Daartegen kan dan bezwaar worden aangetekend.
Het ambtenarenrechtelijke ontslag op verzoek zal plaats maken voor
de (arbeidsrechtelijke) opzegging door de werknemer. Evenals aan het
verzoek worden aan een dergelijke opzegging voorwaarden gesteld. De
werknemer kan niet altijd aan de opzegging worden gehouden.
Bij de ontslagreden reorganisatie lijken er aanzienlijke verschillen.
Op dit moment heeft de overheidswerkgever een zekere vrijheid om,
weliswaar in samenspraak met de vakbonden, de ontslagvolgorde te bepalen. In het arbeidsrecht is dat anders. Daar gelden de wettelijke regels
omtrent het afspiegelingsbeginsel. Maar de werkgever mag daarvan, in
overleg met de vakbonden, afwijken. Er zal dan ook een eigen commissie
moeten worden ingesteld die over de ontslagaanvragen gaat oordelen. De
verschillen kunnen dus beperkt blijven.
Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte zijn de verschillen klein. Er
gelden in het ambtenaren- en arbeidsrecht vergelijkbare eisen. Het begrip
‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ is mogelijk een uitzondering. In het
arbeidsrecht wordt daaronder verstaan de situatie dat
‘de werknemer zich op grond van (dreigende) psychische of lichamelijke klachten
niet in staat acht tot het verrichten van zijn werkzaamheden, hoewel ten aanzien
80	Art. 7:673 BW.
81 HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 (New Hairstyle).
82 J. de Waard en G.H. Boelens, ‘Jaar 3 en 4 van de CRvB-formule (de jubilea van tarwe
en was): het einde van het begin, of het begin van het einde?’, TAR 2017/119.
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van de arbeidsgeschiktheid geen medische beperkingen van psychische of fysieke
aard kunnen worden vastgesteld, zodat van arbeidsongeschiktheid ten gevolge
van ziekte in de zin van artikel 7:629 BW geen sprake is’.83

Ten aanzien van ontslag wegens disfunctioneren zal er niet veel veranderen. De overheidswerkgever moet een goed dossier hebben wil deze tot
ontslag kunnen overgaan. Dat is in het arbeidsrecht niet anders. Ook in het
arbeidsrecht geldt dat de werknemer eerst een kans moet hebben gekregen
het functioneren te verbeteren. Verder geldt ook in het arbeidsrecht dat
een zieke werknemer mag worden ontslagen wegens disfunctioneren, mits
er geen verband is tussen ziekte en disfunctioneren (en het ontslag in het
belang van de werknemer is). Alleen bij bedrijfseconomische redenen geldt
ziekte als (absoluut) opzegverbod, tenzij sprake is van bedrijfssluiting.
Ook ten aanzien van een ontslag vanwege een verstoorde arbeidsverhouding zullen de verschillen beperkt zijn. De werkgever zal, net als
nu, eerst het nodige moeten doen om te proberen de verhoudingen te
herstellen.
Voor ambtenaren zal het strafontslag gaan verdwijnen. Welke grond
komt daarvoor in de plaats? In de eerste plaats het ontslag op staande
voet. Verschil met het strafontslag is de eis dat het ontslag op staande voet
onverwijld moet worden gegeven. Deze eis geldt voor strafontslag niet.
Verschil is ook dat een voorwaardelijk strafontslag wel, en een voorwaardelijk ontslag op staande voet niet mogelijk is. Wel kan de werknemer dan
(schriftelijk) worden gewaarschuwd, namelijk dat bij herhaling ontslag zal
volgen. Een alternatief voor ontslag op staande voet is de ontbinding op
grond van verwijtbaar handelen. Om de juridische risico’s te beperken,
kan dit een goed alternatief zijn. Ontslag op staande voet wordt dikwijls
vervolgd door één of meer procedures. Het verlenen daarvan is procedureel eenvoudig, maar het procedurele gevolg kan gecompliceerd zijn.
De beëindigingsovereenkomst is zowel in het ambtenaren- als arbeidsrecht mogelijk. In het ambtenarenrecht is deze bestuursrechtelijk bepaald.
Het ontslag is en blijft immers een eenzijdig besluit, waarbij partijen
gebonden zijn aan de afspraken daaromtrent. In het arbeidsrecht is er
sprake van een ‘echte’ overeenkomst, die wettelijk geregeld is. Een ander
verschil is dat de werknemer het recht heeft de beëindigingsovereenkomst
binnen twee weken te ontbinden, zonder dat de reden daarvoor hoeft te
worden aangegeven.
83

HR 27 juni 2008, JAR 2008/188 (SGBO/Mak).
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Voorts de overige ontslaggronden. Daarbij valt op dat ontslag na het
vervullen van een politieke functie, bijvoorbeeld het wethouderschap,
niet in het arbeidsrecht (wettelijk) is geregeld. De praktijk zal uitwijzen
welke ontslaggrond kan worden gehanteerd. Wel is ontslag vanwege
gewetensbezwaren (wettelijk) geregeld.
Een ander verschil is ontslag vanwege het niet geven van juiste c.q.
volledige informatie bij in dienst treden. In het ambtenarenrecht kennen
de meeste overheidswerkgevers hiervoor een aparte ontslaggrond. In het
arbeidsrecht geldt, dat de reden genoemd is als mogelijk dringende reden
voor een ontslag op staande voet. In minder duidelijke en minder ernstige
gevallen is het juridisch veiliger uit te wijken naar een andere ontslaggrond, zoals verwijtbaar handelen of verstoorde arbeidsverhouding.
6.1.5

Ten slotte

Hiervoor is eerst kort ingegaan op het ontslagrecht in het huidige ambtenarenrecht. Daarna is het arbeidsrecht in ogenschouw genomen, zoals
dat straks – als de Wnra is ingegaan – (ook) voor de meeste ambtenaren
zal gaan gelden. Er zijn overeenkomsten, maar er zijn ook aanzienlijke
verschillen. De overheidswerkgever zal zijn weg moeten gaan vinden in
het arbeidsrecht, en in de mogelijkheden die er zijn om ontslag te verlenen. Het arbeidsrecht sluit wat dit betreft redelijk goed aan bij hoe het
nu (nog) is geregeld in het ambtenarenrecht.
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6.2

Reorganisatie

Mr. drs. H.J.M. (Sjoerd) Richters
6.2.1

Inleiding

De overheid is een kampioen als het om reorganiseren gaat.84 Wellicht
is dat niet altijd even duidelijk, omdat hiervoor verschillende andere
benamingen worden gebruikt als doorontwikkeling, kanteling van de
organisatie, herijking, etc. Die benamingen leiden slechts af. Wanneer
er in juridische zin sprake is van reorganisatie, zijn de bijbehorende
spelregels onverkort van toepassing, dus ongeacht de naamgeving voor
de op stapel staande veranderingen.
Iedere wijziging in een organisatie van de structuur, de omvang of de
taakinhoud, waaraan personele consequenties zijn verbonden, kwalificeert als reorganisatie. De wijziging kan uiteenlopende redenen hebben,
zoals bezuiniging, krimp, ambtelijke fusie, herindeling, publiekrechtelijke
taakoverheveling en privatisering of deprivatisering. Voor het personeel
kunnen de gevolgen zijn het opnieuw verkrijgen van de functie, het
verkrijgen van een andere functie, een andere werkplek, nieuwe arbeidsvoorwaarden of ontslag.
Als de Wnra in werking treedt, zal het nodige veranderen.85 In het
vervolg zijn de regels van het Burgerlijk Wetboek (BW) en bijbehorende
regelingen van toepassing.86
Hierna komen eerst de huidige spelregels aan de orde. Vervolgens komt
het recht aan de orde, zoals dat gaat gelden als de Wnra in werking is
getreden. In het bijzonder wordt kort ingegaan op de veranderingen in de
medezeggenschap bij reorganisatie. Hierbij zal vooral worden stilgestaan
bij de betekenis en consequenties van afschaffing van het Georganiseerd
Overleg (GO). Verder komt van-werk-naar-werk (VWNW) aan bod.
De meeste overheidssectoren kennen al verregaande regelingen die
gericht zijn op bemiddeling naar werk elders, dan wel het voorkomen
van werkloosheid of het bekorten van de periode daarvan. Verandert de
84
85
86

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/overheidkampioen-reorganiseren.9553170.lynkx; bericht van 1 december 2016.
Zie ook S.F.H. Jellinghaus, ‘De ‘genormaliseerde’ reorganisatie’, in: B. Barentsen, N.
Hummel, S.H.F. Jellinghaus (red). Van Ambtenaar naar ambtenaar. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Weert: Celsus juridische uitgeverij 2018, p. 165 e.v.
Ik laat in deze bijdrage buiten beschouwing de ambtenaren die een publiekrechtelijke
aanstelling behouden. Voor hen zal er niet veel wijzigen.
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aanspraak op de transitievergoeding hierin iets? Feitelijk gebeurt in de
overheidssector al wat goeddeels wordt beoogd met deze vergoeding: het
faciliteren van bemiddeling naar ander werk, zelfs al vóór ontslag. Een
ander onderdeel in deze bijdrage is privatisering en deprivatisering. Wat
betekent de Wnra voor de spelregels rondom overgang van onderneming?
6.2.2

Uitgangspunten bij reorganisatie

In de regel verloopt een reorganisatie in een aantal fases. Uitgangspunt is
dat de werkgever in beginsel vrij is om zijn organisatie naar eigen inzicht
in te richten. Bij een overheidswerkgever start een reorganisatie met een
politiek-bestuurlijke beslissing. Advies van de OR is niet vereist vanwege
het zogeheten ‘primaat van de politiek’, als bedoeld in artikel 46d, onder
b WOR.87 Vervolgens spreekt de werkgever wel samen met de vakorganisaties af wat de gevolgen zijn van de reorganisatie voor het personeel
en hoe met die gevolgen wordt omgegaan.88 De personele uitwerking van
een reorganisatie wordt daarnaast beheerst door de rechtspositieregeling,
dan wel cao.
Veelal is bij een reorganisatie het uitgangspunt ‘mens volgt functie’ of
‘mens volgt taak’. Een overheidswerknemer volgt in de regel zijn functie
als in de nieuwe organisatiestructuur zijn oude functie in essentie ongewijzigd of nagenoeg ongewijzigd terugkomt. Verder volgt de werknemer in
beginsel zijn functie als er evenveel oude als nieuwe functies in de nieuwe
organisatie zijn opgenomen die wat betreft de door het bevoegd gezag
vastgestelde functie-eisen vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en
vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau
en beloning gelijkwaardig zijn. Voor zover de werknemer zijn functie
niet kan volgen, wordt bezien of hij kan worden geplaatst in een passende functie. Een passende functie is een functie waarvan het werk- en
denkniveau overeenkomt met de oude functie en die aan de werknemer
redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden
en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een
passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de voorheen
vervulde functie, maar kan een of twee salarisschalen hoger of lager zijn.
Voor zover er geen passende functie beschikbaar is, wordt in de regel
87
88
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Zie over het primaat van de politiek de bijdrage van G.P.F. van Duren en E.K. Christiaansen (hoofdstuk 4 van deze bundel).
Het regelen van personele gevolgen valt niet onder primaat van de politiek. Vgl. HR 9 februari 2007, JAR 2007/72, Ktr. Middelburg 3 oktober 2006, ECLI:NL:RBMID:2006:AZ9822,
Hof Amsterdam 19 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1137.
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bezien of plaatsing mogelijk is in een geschikte functie. Een geschikte
functie is een functie, die niet valt onder het begrip ‘passende functie’ maar
die de werknemer wel bereid is te vervullen en waarvoor hij in potentie
de capaciteiten bezit of bereid is zich deze eigen te maken. Wanneer het
echter niet lukt om de betrokken werknemer te plaatsen, wordt hij aangemerkt als overtollig, boventallig of herplaatsingskandidaat.
Het vervallen van de betrekking van een overheidswerknemer kan bij
formeel besluit. Zij kan ook gelegen zijn in een veelomvattender reorganisatiebesluit. Daarnaast is het zelfs mogelijk dat een functie niet bij
besluit, maar als gevolg van feitelijke ontwikkelingen komt te vervallen.
In de jurisprudentie is aanvaard dat het feitelijk verdwijnen van het samenstel van werkzaamheden van een functie – onder omstandigheden
– kan worden gelijkgesteld met een formele opheffing van een functie.89
Dat sommige werkzaamheden nog steeds binnen de overheidsorganisatie
worden uitgevoerd en zijn toebedeeld aan een of meer andere werknemers
hoeft hieraan niet af te doen.90 Er is derhalve sprake van opheffing van de
betrekking als de functie in de nieuwe situatie niet kan worden beschouwd
als een voortzetting van de functie in de oude situatie.
Duidelijk is in elk geval dat bij reorganisatie binnen de overheid ontslag
niet centraal staat, maar wel het vinden van een nieuwe baan hetzij binnen,
hetzij buiten de organisatie. Zo is in de sector Waterschappen bepaald dat
gedurende zes jaren, tot 2 juli 2021, geen gedwongen reorganisatieontslag
mag plaatsvinden.91 Partijen zijn hier langdurig tot elkaar veroordeeld in
een van-werk-naar-werk-traject. Nog verder gaat de sector Rijk, alwaar
reorganisatieontslag strikt genomen al geruime tijd helemaal niet meer
mogelijk is. Ook hier zijn partijen langdurig tot elkaar veroordeeld in
een van-werk-naar-werk-traject, waarbij simpele vragen als hoelang
moet het traject duren en hoe moet het eindigen, niet zonder meer te
beantwoorden zijn.92 Indien en voor zover ontslag dan toch mogelijk is, is
reorganisatieontslag niet de grondslag maar ontslag op ‘andere gronden’.93
De vraag is of dat inderdaad mogelijk is en of een voldoende grondslag
wordt geboden op deze wijze voor beëindiging van het traject.94
89	CRvB 25 juni 1987, TAR 1987/206; CRvB 25 maart 1993, TAR 1993/101, CRvB 19
december 2002, TAR 2003/92.
90	CRvB 26 februari 1987, TAR 1987/98.
91	Art. 5.6.1 jo. art. 5.6.2 SAW.
92 Hoofdstuk VII bis ARAR.
93	Ontslag krachtens art. 99 ARAR. Dit volgt uit de toelichting op art. 49dd ARAR.
94 J.J. Blanken, ‘Eeuwig Rijksambtenaar?’, Capra Concreet 31 augustus 2015, te raadplegen
via www.capra.nl, en J.J. Blanken, ‘Vereenvoudiging was niet wenselijk, oftewel: het
gewijzigde hoofdstuk 10d CAR/UWO en het VWNW-traject (deel 1), TAR 2014/205,
p. 5.
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6.2.3

Overtolligheid en ontslag

6.2.3.1 Het ambtenarenrecht
Bij ontslag vanwege reorganisatie kan onderscheid worden gemaakt tussen
(i) ontslag vanwege de opheffing van de functie en (ii) ontslag vanwege
overtolligheid.95 Bij de eerste reden (i) komt het samenstel van werkzaamheden dat aan de overheidswerknemer was opgedragen niet langer meer
voor in de organisatie.96 Bij de kwalificatie van het begrip functie gaat het
in dit verband niet alleen om het samenstel van werkzaamheden, maar
ook om de betekenis hebbende omstandigheden waaronder de functie
wordt uitgeoefend.97 Dus als de samenstelling van werkzaamheden wel
blijft bestaan, maar bijvoorbeeld de organisatorische inbedding van de
functie wijzigt, kan toch sprake zijn van een opheffing van een betrekking. Bij de laatste reden (ii) blijft de functie wel bestaan, maar zijn er
eenvoudigweg te veel medewerkers binnen de organisatie die in deze
functie zijn geplaatst.
Nu bestaat er weliswaar de mogelijkheid om te ontslaan vanwege reorganisatie, maar in de meeste rechtspositieregelingen dan wel cao’s binnen
de overheid is een waarborg opgenomen voor de overheidswerknemer,
zodat hij niet van de ene op de andere dag kan worden ontslagen. Die
waarborg houdt meestal in dat er een bepaalde overgangstermijn (ook
wel: re-integratiefase) in acht moet worden genomen, waarin bemiddeling
naar ander werk hetzij binnen, hetzij buiten de organisatie, plaatsvindt.
De werknemer heeft recht op een zogeheten van-werk-naar-werk-traject
gedurende enige tijd, veelal 24 maanden of langer. In het traject wordt in
kaart gebracht welk ander werk de werknemer kan en wil doen. Daarnaast
worden er bindende afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer
over wederzijdse rechten en plichten, inspanningen en faciliteiten. Wanneer
de werknemer ondanks het traject onverhoopt niet slaagt in het vinden
van een andere baan, kan het bestuursorgaan doorgaans ontslag verlenen.
In de rechtspositieregeling of cao zijn in het algemeen regels vastgelegd
over de overgangstermijn, de arbeidsvoorwaarden, de bevoegdheid tot
het verlenen van reorganisatieontslag, en de daarbij voor de werknemer
beschikbare voorzieningen, afvloeiingsregels en bovenwettelijke aanspraken. Het kan ook zijn dat in de rechtspositieregeling staat dat de werkgever
met de vakorganisaties nog nadere afspraken moet maken, bijvoorbeeld
95
96
97
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Zie hierover ook de bijdrage van M.L.M. van de Laar (paragraaf 6.1 van deze bundel).
Zie bijvoorbeeld CRvB 22 oktober 2009, TAR 2010/32.
Zie CRvB 22 januari 1998, TAR 1998/62, m.nt. P.L. de Vos.
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over een van van-werk-naar-werk-traject.
Waarschijnlijk bedoel je te zeggen dat het ondenkbaar is dat geen
Sociaal Statuut wordt opgesteld als sprake is van ontslag van meerdere
overheidswerknemers.
Als het gaat om het ontslag van meerdere overheidswerknemers tegelijkertijd, dan is – net als in de marktsector – in het huidige tijdsgewricht
ondenkbaar, en doorgaans ook (rechtens) onaanvaardbaar, dat geen
zogeheten sociaal statuut of sociaal plan wordt opgesteld. In aanvullende
regelingen, zoals een sociaal beleidskader, sociaal statuut of sociaal plan,
worden veelal procedureafspraken en voorzieningen geregeld, alsook de
rechten en verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer.
Bij overtolligheid zal moeten worden uitgemaakt wie wel en wie niet
terugkeert in zijn functie. Ontslag aan overtollig geworden overheidswerknemers zal daarom volgens een van te voren bepaalde volgorde
verlopen. Wat deze volgorde is, is doorgaans in een rechtspositieregeling,98
sociaal beleidskader, sociaal statuut of sociaal plan geregeld. In zekere zin
heeft de overheidswerkgever de vrijheid om, weliswaar in samenspraak
met de vakbonden, de ontslagvolgorde te bepalen. Dat kan aan de hand
van het anciënniteitsbeginsel of het afspiegelingsbeginsel of het ‘meest
geschikt’-criterium (dat wil zeggen: toetsing van kwaliteitselementen),
dan wel een combinatie van deze.
6.2.3.2 Het arbeidsrecht
De Wnra betekent voor reorganisatie binnen de overheid een grote verandering van spelregels. Daar gelden wettelijke regels en is het afspiegelingsbeginsel leidend bij afvloeiing. Deze regels zijn voor alle werkgevers
en werknemers gelijk. Dit is anders in het huidige ambtenarenrecht, waar
per sector, en soms zelfs per werkgever, andere spelregels kunnen gelden.
De toepasselijke ontslaggrond wordt in het vervolg de a-grond:
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen vanwege…
‘... het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van werkzaamheden of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken
bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het
wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een
doelmatige bedrijfsvoering.’99
98 Zie bijvoorbeeld art. 49w ARAR.
99	Art. 7:669, lid 3, onder a, BW.
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• UWV-route
In het vervolg zal de overheidswerkgever die rechtsgeldig wil opzeggen
op deze grond eerst toestemming moeten vragen aan UWV.100 Afwijken
van deze UWV-route kan indien bij cao een onafhankelijke en onpartijdige commissie in het leven is geroepen.101 Nieuw is dat toetsing vooraf
plaatsvindt, in tegenstelling tot de huidige toetsing achteraf. UWV hanteert daarbij ook nog eens eigen regels.102 Daarvoor gelden standaardformulieren. Als UWV de aanvraag afwijst, kan op dezelfde grondslag
de rechter worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Die
toetst aan gelijke voorwaarden.
• Wet melding collectief ontslag
Bij ontslag van meer dan twintig werknemers, een collectief ontslag, moet
hiervan eerst op grond van de Wet melding collectief ontslag (WMCO)
schriftelijk mededeling worden gedaan aan de vakbonden en aan UWV.
Van collectief ontslag is sprake als de werkgever binnen een tijdvak van
drie maanden de arbeidsovereenkomst van ten minste twintig werknemers wil beëindigen binnen eenzelfde werkgebied van UWV.103 De
werkgever is in deze situatie gebonden aan een informatie- en overlegverplichting. Deze verplichting kan op grond van de WMCO niet worden
gepasseerd met een beroep op het primaat van de politiek aangezien deze
wet dat voorbehoud niet kent. De WMCO is een lex speciales.104
• Herplaatsingsonderzoek
Wil de werkgever opzeggen op grond van reorganisatie, dan zal hij aannemelijk moeten maken dat herplaatsing binnen een redelijke termijn,
al dan niet met scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is
of niet in de rede ligt.105 Het arbeidsrecht kent dus een wettelijk recht op
herplaatsing(sinspanningen) en scholing. In het ambtenarenrecht is dit
niet in alle rechtspositieregelingen uitdrukkelijk bepaald. Uit de rechtspraak blijkt inmiddels dat deze herplaatsingsplicht ruim wordt gezien.106
100	Art. 7:671a BW.
101	De cao-ontslagcommissie laat ik in deze bijdrage buiten beschouwing. Zie hiervoor
o.a. J. van Drongelen, ‘De zogenoemde ‘cao-ontslagcommissie’ nader beschouwd, TRA
2014/85; B. Barentsen en S.F. Sagel, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2013, afl. 35,
p. 2435; J.M. van Slooten, ‘Het komende driekwartdwingende recht’, TRA 2013/76.
102 Hier kom ik later in deze bijdrage op terug.
103	Art. 3 WMCO.
104	Deze wet wordt ook van toepassing op overheidswerkgever, zie Kamerstukken II
2010/11, 32 550, nr. 6, p. 36.
105	Art. 7:669, lid 1 BW.
106 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10148.
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Dat betekent dat de herplaatsing moet worden bekeken binnen de gehele
organisatie. De rechtspraak gaat zelfs zo ver dat naar herplaatsingsmogelijkheden moet worden gekeken bij rechtspersonen die tot een concern
behoren.107 Betekent dit straks ook dat door de overheidswerkgever naar
mogelijkheden in participerende samenwerkingsverbanden moet worden
gekeken? Ik meen van niet, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
• Redelijke grond
De werkgever zal bovendien bij de a-grond aannemelijk moeten maken
dat het ontslag is gebaseerd op een ‘redelijke grond’.108 Dat houdt in dat
de werkzaamheden van de onderneming moeten eindigen, dan wel
dat de te treffen reorganisatiemaatregelen die leiden tot verval van arbeidsplaatsen noodzakelijk moeten worden geacht voor een doelmatige
bedrijfsvoering. Hierbij past een terughoudende toets. Daarmee blijft
de eigen beleidsvrijheid van de werkgever gerespecteerd, zij het dat die
de ene keer ruimer is dan de andere keer. De wetgever vindt immers
dat een werkgever zijn onderneming zo moet kunnen inrichten dat
het voortbestaan ook op lange termijn is verzekerd. Dat is niet enkel in
het belang van de werkgever, maar ook in het belang van behoud van
werkgelegenheid in meer algemene zin.109 In het inmiddels vervallen
Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV was deze beleidsvrijheid aan de
orde bij het motief van een werkgever voor ontslag, bij de omvang van
de voorgestelde personeelsreductie, en bij de selectie van de categorieën
functies waarin ontslagen zullen gaan vallen.110 Dit kader is naar mijn
overtuiging nog steeds actueel.
De vraag straks is of als enige onderbouwing mag dienen ‘het is de
wens van de politiek’.111 In het arbeidsrecht zal nog moeten worden uitgekristalliseerd of, en in hoeverre het primaat van de politiek daarbinnen doorwerkt. In verband hiermee zal de toekomst ook moeten leren
in hoeverre de overheidswerknemer wordt beschermd tegen willekeur
van diens werkgever. De Wnra regelt in elk geval niets en ook en ook
de wetsgeschiedenis gaat hierop niet in. In de vakliteratuur worden in
verband hiermee al verschillende vraagstukken gezien met betrekking
107	Ktr. Utrecht 9 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5933.
108	Art. 7:669, lid 1 BW.
109	Deze heersende gedachte is herhaald en gehandhaafd tijdens de parlementaire
behandeling van de Wwz, Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 80; en Besluit
uitvoeringsregels (zie noot 37), p. 8.
110	Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV (versie september 2012), Stcrt. 2012, nr.
16614, hoofdstuk 7, p. 1.
111 Zie S.F.H. Jellinghaus, a.w., p 166-167.
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tot het overlegrecht van de vakbonden bij bijvoorbeeld de WMCO, de
onderbouwing van de ontslagaanvraag bij het UWV, alsook de verplichting voor een overheidswerknemer om een aanpassing van zijn arbeidsvoorwaarden te accepteren.112
In de regel zal door UWV toestemming worden onthouden wanneer
werknemers voor ontslag worden voorgedragen vanwege een door de
werkgever noodzakelijk geachte kostenbesparing, terwijl het werk bij de
werkgever naar aard en omvang in het geheel niet wijzigt.113 Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als vaste krachten worden vervangen
door goedkopere (al dan niet flexibele) arbeidskrachten. UWV zal in de
regel toestemming weigeren omdat in die situatie feitelijk geen sprake is
van verval van arbeidsplaatsen. Ook kan de werkgever in beginsel niet
een groter aantal werknemers voor ontslag voordragen dan het aantal
volledige arbeidsplaatsen dat komt te vervallen.114 Een bijzonderheid is
dat reorganisatieontslag van een zieke medewerker niet goed mogelijk
is zolang het opzegverbod dat bij ziekte geldt van toepassing is.115 Dit
verbod is absoluut. In het ambtenarenrecht is dit verbod vreemd. Ik ben
van mening dat deze bescherming te ver gaat omdat collega’s hiermee
onevenredig worden benadeeld, nu zij als gevolg van deze situatie wel voor
ontslag in aanmerking kunnen komen terwijl dit anders niet zo zou zijn.
• Wederindiensttredingsvoorwaarde
Een rechtsgevolg van de a-grond is dat indien de werkgever binnen 26
weken na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens reorganisatieontslag de vervallen werkzaamheden weer beschikbaar heeft, hij
eerst verplicht is de ontslagen werknemer in de gelegenheid te stellen zijn
‘oude’ werkzaamheden weer te gaan verrichten op de bij hem gebruikelijke voorwaarden (dus niet via een uitzendbureau of payrolling). Dit is
de zogeheten ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Weigert de werkgever
dit, dan kan de werknemer zich richten tot de rechter met het verzoek
tot vernietiging van ontslag en herstel van de arbeidsovereenkomst, dan
112 Idem, p. 167.
113 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 81; Besluit uitvoeringsregels, p. 6.
114	Art. 4 Ontslagregeling. Een uitzondering geldt op grond van dit artikel voor het
geval deeltijdontslag onvermijdelijk is en de werkgever de werknemers waarvan de
arbeidsplaats gedeeltelijk vervalt, heeft aangeboden de arbeidsovereenkomst onder
dezelfde voorwaarden voort te zetten voor het resterende deel van de overeengekomen
arbeidsduur. Zie: Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen
2015, p. 15 en 16.
115	Als bedoeld in art. 7:670, lid 1 BW. Zie: Hof ‘s-Hertogenbosch 22 juni 2017, ECLI:
NL:GHSHE:2017:2820.
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wel toekenning van een billijke vergoeding.116
• Lagere regelgeving
Wat betreft de UWV-procedure en de ontslagcriteria zijn bij ministeriële
regeling nadere regels gesteld.117 In de Ontslagregeling,118 de Regeling
UWV ontslagprocedure119 en in de daarop gebaseerde uitvoeringsregels
van UWV120 zijn regels gesteld met betrekking tot de beoordeling of er
een redelijke grond aanwezig is voor ontslag.
De Ontslagregeling stelt nadere regels over verschillende onderdelen,
zoals (1) de redelijke grond voor ontslag, (2) herplaatsing op een andere
passende functie en de termijn voor herplaatsing, (3) ontslagvolgorde bij
bedrijfseconomisch ontslag, (4) toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde, (5) gelijkstelling van payrollwerknemers met ‘gewone’ werknemers, en (6) vaststelling van de UWV-werkgebieden van de WMCO.
De Ontslagregeling is uitgewerkt in de uitvoeringsregels UWV. De
uitvoeringsregels onderscheiden zes redenen voor ontslag en bepalen
voor elk van deze redenen de toetsingscriteria en welke gegevens van de
werkgever worden verlangd:
1. Slechte of slechter wordende financiële positie;
2. Werkvermindering;
3. Organisatorische of technologische veranderingen;
4. Bedrijfsverhuizing;
5. Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
6. Vervallen van loonkostensubsidie.
Bij ontslag wegens overtolligheid geldt voor de overheidswerker als de
Wnra in werking is getreden een en dezelfde ontslagvolgorde. Daarvoor
komen achtereenvolgens de volgende te onderscheiden groepen in
aanmerking: (1) externe medewerkers, (2) werknemers die de AOWgerechtigde leeftijd hebben bereikt, (3) oproepkrachten, (4) werknemers
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, (5) werknemers met
116	Art. 7:681, lid 1, onder d, en art. 7:682, lid 4 BW.
117	Art. 7:671a, lid 8 BW en art. 7:669, lid 5 BW.
118	Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot ontslag en de transitievergoeding
(Ontslagregeling), Regeling van 23 april 2015, Stcrt. 2015, 12685.
119	Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen tot opzegging van de arbeidsovereenkomst
(Regeling UWV ontslagprocedure), Regeling van 23 april 2015, Stcrt. 2015, 12688.
120	Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2018 (Besluit
uitvoeringsregels); Besluit van 30 juli 2018, Stcrt. 2018, 42714; gepubliceerd op de
website www.UWV.nl.
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een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.121 De ontslagvolgorde
in de laatste groep wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Dit
beginsel houdt in dat binnen ‘uitwisselbare’ functies binnen dezelfde
bedrijfsvestiging de werknemers die het kortste dienstverband binnen
een bepaalde leeftijdsgroep hebben, het eerst voor ontslag in aanmerking
komen. Een bijzondere groep is die van payrollers: zij genieten dezelfde
ontslagbescherming als de ‘eigen’ werknemers.122
In bepaalde gevallen kan bij cao, zij het in beperkte mate, worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel.123 Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de
werkgever aannemelijk maakt dat ontslag van een bepaalde werknemer
voor het functioneren van de organisatie te bezwaarlijk zou zijn, dan
wel wanneer hij aannemelijk maakt dat het gaat om een werknemer die
bovengemiddeld presteert of beschikt over een meer dan gemiddelde
potentie. Ik ben zelf benieuwd hoe bij overheidswerkgevers wordt getoetst
aan het criterium van ‘uitwisselbare functies’. De overheid staat bekend
om ruime (generieke) functieprofielen. Dit kan tot praktische problemen
leiden bij afspiegelen. Een oplossing kan worden gevonden in het bij cao
instellen van een ontslagcommissie.124 In die situatie kan volledig worden
afgeweken van het afspiegelingsbeginsel en kan bijvoorbeeld afvloeiing
plaatsvinden op grond van het ‘meest geschikt’-criterium.
Het voordeel van één norm voor afvloeiing is voor de werknemer dat
willekeur wordt voorkomen en voor de werkgever dat hij steun vindt
voor de onderbouwing van het feit waarom hij een bepaalde werknemer
ontslaat en anderen niet.125 De wijze van afvloeien van werknemers is
transparant, ook naar de werknemers toe. Keerzijde is dat ruimte ontbreekt voor de werkgever, weliswaar in samenspraak met de vakbonden,
voor beleidsvrijheid c.q. maatwerk. Indien maatwerk toch gewenst is, zal
eerst met cao-partijen een aparte cao-ontslagcommissie moeten worden
opgetuigd.

121	Art. 7:671a, lid 5 BW.
122 § 7 van de Ontslagregeling. Zie ook: E.M. Hoogeveen, ‘Payrolling wordt minder aantrekkelijk gemaakt’, ArbeidsRecht 2015/17, afl. 3; E.W. de Groot, ‘Payrolling, gewijzigd
Ontslagbesluit en de Wet werk en zekerheid, wat verandert er?’, TRA 2015/36, afl. 4.
123	Onder voorwaarden kan de werkgever tot ten hoogste 10 procent van de werknemers
buiten de afspiegeling laten.
124	Art. 7:669, lid 6 BW.
125 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 83.
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6.2.4

Medezeggenschap126

Na het van kracht worden van de Wnra krijgen de collectieve partners een
andere rol. Het Georganiseerd Overleg wordt immers (naar verwachting)
afgeschaft. Daarmee geldt niet langer het vereiste van overeenstemming,
maar daarvoor zal in de plaats komen overleg dan wel raadpleging van de
vakorganisaties door de overheidswerkgever. Het overleg met de vakorganisaties vindt in het vervolg met name nog plaats in cao-verband. En ook
bij collectief ontslag spelen de vakorganisaties een rol, omdat op grond
van de WMCO een informatie- en overlegverplichting geldt. De rol van de
ondernemingsraad verandert formeel niet. De Wet op de ondernemingsraden wijzigt niet. Waarschijnlijk zal de rol van de ondernemingsraad
wel groter kunnen worden. Waar nu nog de overheidswerkgever met het
Georganiseerd Overleg afspraken maakt rondom procedures en sociale
plannen, zal in het vervolg de ondernemingsraad als gesprekspartner (als
overleg- en onderhandelingspartner) kunnen optreden. Een sprekend
voorbeeld hiervan is het buitenspel zetten van de vakorganisaties bij de
onderhandelingen bij de distributiecentra van Jumbo. Het supermarktbedrijf heeft na het vastlopen van de cao-onderhandelingen wel een
akkoord bereikt met de ondernemingsraad.127
6.2.5

VWNW en transitievergoeding

In het vervolg zal een overheidswerknemer recht hebben op de transitievergoeding bij ontslag. Dit zal ongetwijfeld ook nog in overheidscao’s
moeten worden ondervangen, aangezien de werkgever anders bij reorganisatieontslag, naast de bovenwettelijke uitkeringen, ook de transitievergoeding verschuldigd zal zijn.128 Binnen verschillende sectoren,
zoals het Rijk en Waterschappen, is evenwel al zichtbaar dat bovenwettelijke (uitkerings)aanspraken versoberen of vervallen, dan wel worden
omgevormd naar de transitievergoeding. Tegelijkertijd blijven bepaalde
bovenwettelijke aanspraken wel degelijk gehandhaafd, zoals zich dat nu
laat uitzien. Naar mijn overtuiging hebben met name overheidswerkge126 Zie over medezeggenschap ook de bijdrage van G.P.F. van Duren en E.K. Christiaansen
(hoofdstuk 4 van deze bundel).
127	Christiaan Pelgrim & Annemieke Sterk, ‘Hoe Jumbo de vakbonden buitenspel zette’,
NRC 19 januari 2018.
128 Zie H.J.M. Richters, ‘De sociale zekerheid van de ambtenaar nu en na de normalisering’, in: B. Barentsen, N. Hummel, S.H.F. Jellinghaus (red). Van Ambtenaar naar
ambtenaar. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Weert: Celsus juridische
uitgeverij 2018.
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vers hier nog het nodige werk te verrichten.
Ik kan in dit kader slechts voorspellingen doen. Ik sluit niet uit dat
bovenwettelijke aanspraken verder versoberen en dat een bepaalde
overgangstermijn voor bemiddeling naar ander werk intact blijft, of als
tegenprestatie wordt uitgebreid. Overheidswerkgevers hebben er belang
bij om in het kader van-werk-naar-werk iets te regelen, als daarmee voor
hen een (voordeliger) alternatief voor de transitievergoeding kan worden
bereikt. Cao-afspraken kunnen op grond van de wet in de plaats treden
van de wettelijke transitievergoeding, mits deze afspraken worden ingekleed als gelijkwaardige voorziening.129 Ook kunnen onder voorwaarden
op de transitievergoeding kosten – transitiekosten en inzetbaarheidskosten – in mindering worden gebracht.130 Maar bovenal zijn overheidswerkgevers gebaat bij effectieve van-werk-naar-werk-bemiddeling, omdat zij
eigenrisicodrager zijn voor de werkloosheidsuitkering(en) en dat ook
na de Wnra blijven.
Een mogelijk probleem speelt zich af binnen overheidssectoren waar
van-werk-naar-werk-trajecten doorgaans aan ontslag vooraf gaan. Overheidsambtenaren die nu overtollig, boventallig of herplaatsingskandidaat
zijn, zullen als de Wnra in werking is getreden in beginsel alleen kunnen
worden ontslagen via de UWV-route. UWV zal toetsen op basis van
het arbeidsrecht en zal derhalve toetsen of destijds op een juiste wijze
is afgespiegeld. Niet ondenkbaar is dat UWV de gehanteerde peildatum
niet accepteert en overgaat tot toepassing van het afspiegelingsbeginsel
op het moment van het indienen van het verzoek. De Ontslagregeling
bepaalt immers dat als uitgangspunt geldt de datum van het ontslagverzoek.131 Hiervan kan worden afgeweken, mits hiervoor een redelijke
grond bestaat en de werknemers ook van het verval van de functie op de
hoogte waren. Te voorzien valt, dat niet altijd hieraan wordt voldaan.132
Ook hier kan wellicht een oplossing worden gevonden in het instellen
van een cao-ontslagcommissie.

129	Art. 7:673b BW. Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig dat de verrekening
van de transitievergoeding per cao moet vereenvoudigen en erin voorziet dat de eis
van gelijkwaardigheid niet meer noodzakelijk is. Zie Kamerstukken II 2016/17, 34
699, nr. 3 (Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens
bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid).
130	Art. 7:673, lid 6 BW en Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding, Besluit van 23 april 2015, Stb. 2017, 171.
131	Art. 12 Ontslagregeling.
132	S.F.H. Jellinghaus, a.w., p. 176.
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6.2.6

Privatisering en deprivatisering

De Wnra heeft ook ingrijpende gevolgen voor het uit- of inbesteden van
activiteiten (privatiseren dan wel deprivatiseren). Op grond van artikel
7:615 BW zijn de bepalingen van titel 10 van boek 7 BW, en derhalve
ook de bepalingen over overgang van onderneming, niet van toepassing
op overheidswerknemers. Dit artikel komt te vervallen als de Wnra in
werking is getreden.
• Privatisering
In het vervolg zijn, anders dan nu, ook bij privatisering in de publieke
sector de regels van overgang van onderneming van toepassing op
overheidswerknemers.133 Dat is niet absoluut. De regels voor overgang
van onderneming vormen een uitwerking van de Europese Richtlijn
2001/23/EG. In de Richtlijn is aangegeven dat deze van toepassing is op
een economische eenheid die met het oog op voortzetting van al dan niet
hoofdzakelijk economische activiteiten haar identiteit behoudt.134 In de
Richtlijn is bepaald dat deze van toepassing is op openbare en particuliere ondernemingen, die een economische activiteit uitoefenen.135 Uit de
rechtspraak blijkt dat geen sprake is van een economische activiteit als
het gaat om activiteiten die tot de uitoefening van openbaar gezag behoren.136 De overgang van onderneming-bepalingen gelden niet in het geval
dat het zuivere overheidstaken betreffen. Indien en voor zover er geen
sprake is van een economische activiteit die overgaat, is er geen sprake
van overgang van onderneming, en zijn de daarbij behorende (spel)regels
niet van toepassing. Ook dit ligt genuanceerd. Als het gaat om diensten die
worden verzekerd in het openbaar belang, zonder winstoogmerk, maar
die concurreren met diensten die door marktpartijen met winstoogmerk
worden aangeboden, dan kunnen deze wel worden aangemerkt als een
economische activiteit. Dit kan voor de praktijk interessante vraagstukken
opleveren. Hoe moet bijvoorbeeld de privatisering van een gemeentelijk
zwembad in dit licht worden gezien?
De Wnra brengt dus met zich dat in het vervolg meer dan nu de vraag
zich zal voordoen of het gaat om activiteiten die tot de uitoefening van het
openbaar gezag behoren en/of in concurrentie plaatsvinden met diensten
die door marktpartijen met een winstoogmerk worden aangeboden. Het
rechtsgevolg van overgang van onderneming is dat alle op dat moment
133	Art. 7:662 e.v. BW.
134	Art. 1, lid 1, sub b, Richtlijn 2001/23/EG.
135	Art. 1, lid 1, sub c, Richtlijn 2001/23/EG.
136 Zie het Piscarreta Ricardo-arrest, HvJ EU 20 juli 2017, zaak C-416/16, JAR 2017/223.
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bestaande rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst automatisch
(van rechtswege) overgaan naar de verkrijger. Indien de (spel)regels van
overgang van onderneming niet van toepassing zijn, dan zal, net als nu,
nodig zijn dat vakorganisaties en de ondernemingsraad worden betrokken
bij het overleg voorafgaand aan de privatisering om de gevolgen daarvan
goed te ondervangen.137
• Deprivatisering
Ook ten aanzien van deprivatisering heeft de Wnra gevolgen voor overheidswerkgevers. Deprivatisering zal in het vervolg ook worden beheerst
door de regels van overgang van onderneming. Nu is het zo dat werknemers die overgaan naar een overheidswerkgever niet van rechtswege een
ambtelijke aanstelling verkrijgen. De juridische positie van de werknemer
is daardoor niet duidelijk. Als de Wnra in werking is getreden zullen deze
werknemers automatisch met alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst overgaan naar de overheidswerkgever.
De huidige onduidelijkheid is dan niet meer aan de orde.
6.2.7

Ten slotte

Als de Wnra in werking is getreden, zal het nodige veranderen voor
overheidswerkgevers wanneer zij willen reorganiseren. In het vervolg
zijn de regels voor alle werkgevers en werknemers gelijk. Het afspiegelingsbeginsel zal bij afvloeiing leidend zijn. Wat niet verandert, is dat
de werkgever bij reorganisatie zorgvuldig te werk zal moeten gaan. Een
ingrijpend besluit om te reorganiseren, dan wel over te gaan tot reorganisatieontslag moet goed zijn voorbereid en moet aan alle denkbare
voorschriften voldoen. Uit de rechtspraak volgt bijvoorbeeld dat als ten
onrechte niet is afgespiegeld, de werknemer recht heeft op herstel van de
arbeidsovereenkomst, dan wel een billijke vergoeding.138
Tips
1. Houd rekening met de wettelijke (spel)regels bij reorganisatie(ontslag).
2. Ga zorgvuldig om met de belangen van de werknemers die bij de reorganisatie betrokken zijn, alsook met werknemers die niet bij de reorganisatie
betrokken zijn.
3. Wees transparant.
4. Gebruik geen oneigenlijke argumenten om werknemers niet te plaatsen.
137	L.C.J. Sprengers, annotatie bij het Piscarreta Ricardo-arrest, AR Updates 2017/0929.
138 Hof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:842.
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5.
6.

Stel een cao-ontslagcommissie in wanneer het gewenst is om af te kunnen
wijken van het afspiegelingsbeginsel, en dus de ruimte te hebben om zelf
(in overleg met de medezeggenschap) de afvloeiingsvolgorde te bepalen.
Onderhoud het overleg met de medezeggenschap. De medewerking van de
vakorganisaties en de ondernemingsraad is per slot van rekening ook nodig
na de reorganisatie.
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6.3

Beëindigingsregelingen

Mr. drs. L.H. (Luc) Janssen
6.3.1

Inleiding

In veel juridische kwesties wordt op enig moment bezien of er een mogelijkheid is om zonder formele procedures een gerezen geschil op te
lossen. Dat kan onder andere het geval zijn in het kader van een (exit-)
mediationtraject. Soms zijn werknemer en werkgever het er namelijk over
eens dat een verdere samenwerking in de toekomst niet wenselijk is en
dat het dienstverband daarom moet worden beëindigd. Partijen gaan dan
met elkaar om tafel om te bespreken hoe zij op een ordentelijke manier
afscheid van elkaar kunnen nemen. Voor de bij een dergelijke kwestie
betrokken advocaat geldt zelfs dat hij op grond van de voor de advocatuur
geldende gedragsregels voor ogen dient te houden dat een regeling in der
minne veelal de voorkeur verdient boven een proces.139
Als partijen tot een vergelijk zijn gekomen, wat overigens niet vanzelfsprekend is, worden de afspraken omtrent het afscheid van de medewerker
op papier gezet. Men spreekt in dat verband over een ontslagregeling.
Andere benamingen komen ook voor: beëindigingsregeling, afvloeiingsregeling, minnelijke regeling, regeling in der minne, vertrekregeling,
beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. De laatste is
een specifieke in de wet geregelde overeenkomst met bijzondere consequenties (boek 7, titel 15 BW). Zo kan een vaststelling ter beëindiging
van onzekerheid of geschil ook geldig zijn als mocht blijken dat deze in
strijd is met dwingend recht (artikel 7:902 BW).
Hierna wordt ingegaan op de wijze waarop beëindigingsregelingen tot
stand komen en in hoeverre partijen aan de inhoud van beëindigingsregelingen zijn gebonden. Daarna is er aandacht voor de inhoud van
regelingen, en specifiek voor de ontslagvergoeding. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met enkele tips voor de praktijk.
6.3.2

Schikken

Als in het ambtenaren- en arbeidsrecht wordt geprocedeerd, dan gaat
het vaak om ontslag. Tijdens een ontslagprocedure wordt niet zelden
bezien of de partijen die tegenover elkaar staan – de werknemer en de
139	Regel 5 Gedragsregels advocatuur.
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werkgever – alsnog op een minnelijke wijze het ontstane geschil kunnen oplossen. Deze gang van zaken is het meest gebruikelijk in gevallen
waar ontslag vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen is verleend. Bij
een strafontslag (in het ambtenarenrecht) of ontslag op staande voet (in
het arbeidsrecht) ligt het treffen van een schikking minder voor de hand,
maar uitgesloten is het zeker niet. De uitgangspunten zullen alleen anders
zijn. Het gebeurt, zeker bij de kantonrechter, geregeld dat de twistende
partijen tijdens de behandeling van de ontslagzaak door de rechter ‘de
gang op worden gestuurd’, om te praten over een eventuele regeling. Soms
is dat bij voorbaat gedoemd te mislukken, omdat één van de partijen
zich principieel opstelt. Maar vaak wordt wel overeenstemming bereikt.
Het treffen van een regeling heeft als grootste voordeel dat er voor beide
partijen zekerheid wordt gecreëerd. Er wordt relatief snel een definitieve
oplossing voor een geschil bereikt. Bovendien heeft het treffen van een
regeling als pluspunt dat verder procederen wordt voorkomen, waardoor
tijd en kosten worden bespaard.140 Als de regeling ‘op de gang’ tot stand
komt, komt de ontslagprocedure meestal ter plekke tot een einde. Partijen
kunnen de rechter namelijk verzoeken om de voorwaarden waaronder
de arbeidsverhouding wordt beëindigd, vast te leggen in een procesverbaal.141 Een dergelijke schikking kan worden gekwalificeerd als een
vaststellingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:900 BW. De procedure wordt daarmee afgesloten. Wie er gelijk zou hebben gekregen van de
rechter blijft onduidelijk, maar het is voor alle betrokkenen helder onder
welke condities de arbeidsrelatie wordt beëindigd. Bovendien levert het
proces-verbaal een zogenaamde executoriale titel op, wat wil zeggen dat
het zo nodig door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd. Ook
kan er worden afgesproken dat de rechter wordt verzocht om aanhouding
van de zaak, zodat partijen in de tussentijd kunnen onderhandelen over
de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd.
De uitkomst van de onderhandeling wordt vervolgens opgenomen in
een minnelijke regeling. Voor de rechter is dan geen verdere rol weggelegd. Dat de afspraken op schrift worden gesteld is een vereiste. In
het ambtenarenrecht geldt immers dat de vaststelling van de minnelijke
ontslagregeling een (eenzijdig) besluit van het bestuursorgaan betreft. Ook
voordat een formeel besluit is genomen kunnen afspraken al bindend zijn.
Uit vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep blijkt namelijk
140 Zie voor een onderzoek naar de redenen waarom partijen tijdens de zitting willen
schikken: J. van der Linden, De civiele rechtszitting centraal: informeren, afstemmen
en schikken (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2010, p. 37-39.
141 Zie voor een uitgebreide verhandeling: M.W. Knigge, ‘Schikken, of toch maar niet?’,
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2017/4, p. 119-124.
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dat een beroep op het vertrouwensbeginsel kan slagen, indien door een
tot beslissen bevoegd orgaan ten aanzien van de betrokken ambtenaar
uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezeggingen zijn
gedaan die bij de betrokkene gerechtvaardigde verwachtingen hebben
gewekt.142 Zonder schriftelijke vastlegging heeft een beroep op het vertrouwensbeginsel overigens weinig kans van slagen, hoewel het ook niet geheel
kansloos is.143 In het arbeidsrecht vloeit het schriftelijkheidsvereiste voort
uit wet. In artikel 7:670b, lid 1 BW staat dat een overeenkomst waarmee
een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, de beëindigingsovereenkomst,
slechts geldig is indien deze schriftelijk is aangegaan.
6.3.3

Afspraak is afspraak?

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (in het arbeidsrecht) dient sprake te zijn van aanbod en aanvaarding. De werknemer die akkoord is gegaan met de beëindiging van het
dienstverband is sinds 1 juli 2015 extra beschermd tegen een al te lichtvaardige instemming.144 In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is namelijk
een bedenktermijn van twee weken geïntroduceerd, die een medewerker
de mogelijkheid geeft om een gesloten beëindigingsovereenkomst te
ontbinden (artikel 7:670b, lid 2 BW) of de instemming met een opzegging te herroepen (artikel 7:671, lid 2 BW). Het overigens de vraag of
ten aanzien van schikkingen bij de rechter deze bedenktermijn geldt.145
In artikel 7:670b, lid 2 BW staat dat indien de arbeidsovereenkomst door
middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, de werknemer het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen,
binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand
is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring
te ontbinden. Als de termijn waarbinnen kan worden ontbonden niet
door de werkgever in de overeenkomst is opgenomen, dan bedraagt de
termijn waarbinnen door de werknemer ontbonden kan worden drie
weken (artikel 7:670b, lid 3 BW).
Interessant is de vraag wanneer de bedenktermijn aanvangt. Uit (lagere)
rechtspraak blijkt dat dit hoe dan ook het geval is als wordt overgegaan
142 Zie o.m. CRvB 22 december 2005, LJN AU9118, CRvB 7 maart 2007, LJN BA1791,
CRvB 18 december 2008, LJN BG9703.
143 Zie CRvB 10 mei 2012, TAR 2012/146.
144 H. Bennaars & A. van Empel, ‘De bedenktermijn doorgedacht’, Tijdschrift voor Ontslagrecht 2017, 2, p. 82-93.
145 J.J.M. de Laat, ‘De bedenktermijn ofwel het herroepingsrecht: een gast met andere
tafelmanieren’, ArbeidsRecht 2017/47, 11, p. 7-11.
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tot ondertekening van een beëindigingsovereenkomst,146 maar het is
(afhankelijk van de situatie) ook mogelijk dat de termijn aanvangt op het
moment dat er per e-mail overeenstemming is bereikt over de essentialia
van de beëindiging van het dienstverband.147
Het huidige ambtenarenrecht kent geen bedenktermijn nadat overeenstemming is bereikt over de inhoud van een minnelijke regeling.
Afspraken tussen partijen over de beëindiging van het ambtelijk dienstverband worden volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van
Beroep aangemerkt als een nadere regeling van de uitoefening van de
aan het bestuursorgaan toekomende ontslagbevoegdheid.148 Aan zo’n
ontslagregeling zijn partijen gebonden op grond van het beginsel van
de rechtszekerheid, dat niet alleen voor het bestuursorgaan geldt, maar
ook voor de ambtenaar.
Aan een tussen partijen overeengekomen en door het bevoegd gezag
vastgestelde minnelijke regeling valt in principe niet te tornen. Alleen
in uitzonderlijke situaties zijn partijen niet aan een beëindigingsregeling gebonden. Bijvoorbeeld als er sprake is van wilsgebreken (dat is het
geval als een regeling door dwaling, bedreiging, bedrog of misbruik van
omstandigheden tot stand is gekomen). Of als zich zodanige bijzondere
omstandigheden voordoen dat volledige nakoming van de afspraken
niet (meer) in redelijkheid kan worden verlangd.149 In dat kader wordt
opgemerkt dat naar vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep
de inhoud van nadien tot stand gekomen jurisprudentie op zichzelf geen
grond vormt voor het doorbreken van het rechtens onaantastbaar zijn van
besluiten.150 De totstandkoming of verandering van rechtspraak wordt niet
aangemerkt als een nieuw gebleken feit of een veranderde omstandigheid.
Om de gesprekken over een eventuele minnelijke regeling enigszins soepel te laten verlopen is het van belang dat beide partijen goed
geïnformeerd zijn over de consequenties van een regeling. Het is aan
de werkgever, als bovenliggende partij in dit soort situaties, om de
ambtenaar te informeren over zijn rechtspositie. Ook dienen eventuele
alternatieven te worden voorgehouden. De ambtenaar in kwestie wordt
zodoende niet verrast met een mogelijk belastend verbetertraject of een
146	Rb. Rotterdam, 10 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:996.
147	Rb. Den Haag, 21 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8371, Rb. Zeeland-West-Brabant,
15 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1155.
148 Zie o.m. CRvB 4 november 2004, TAR 2005/8, CRvB 20 mei 2010, TAR 2011/67,
CRvB 13 oktober 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BT8812, CRvB 23 januari 2014,
ECLI:NL:CRVB:2014:173.
149 Zie o.m. CRvB 1 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:329.
150 Zie o.m. CRvB 2 mei 2002, TAR 2002/137, CRvB 1 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:
AQ1160.
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andersluidend (eenzijdig) besluit dat leidt tot eventuele bezwaar- en
beroepsprocedures.
De werkgever mag niet van de ambtenaar verwachten dat hij ter plekke,
aan tafel met een P&O-adviseur, leidinggevende of gemeentesecretaris,
een besluit neemt over zijn toekomst. Enige bedenktijd is op zijn plaats.
Daarbij wordt in de rechtspraak belang gehecht aan de vraag of de betrokken ambtenaar zich bij de gesprekken over een minnelijke beëindiging
van het dienstverband heeft laten bijstaan door een advocaat.151 Het is
daarom raadzaam om, indien er wordt gesproken over de beëindiging
van het dienstverband door middel van een minnelijke regeling, de ambtenaar erop te wijzen dat hij zich kan laten bijstaan door een juridisch
adviseur. Dikwijls wordt in de minnelijke ontslagregeling een vergoeding
overeengekomen ter compensatie van de door de ambtenaar gemaakte
kosten voor juridische bijstand.
Uit arbeidsrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat voor
de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst op initiatief van
de werkgever een duidelijke en ondubbelzinnige wilsuiting van de werknemer is vereist, die gericht is op de beëindiging van het dienstverband.
De werkgever moet zich er met een redelijke mate van zekerheid van
vergewissen of de werknemer beseft dat zijn instemming wordt gevraagd
met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit vereiste geldt evenzo
in het ambtenarenrecht. In sommige gevallen is de bereidheid van de
werknemer tot het plaatsen van de handtekening voor de werkgever
onvoldoende om daaruit te mogen afleiden dat de werknemer akkoord
gaat met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.152
De werknemer dient over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de consequenties van de verklaring gericht op de beëindiging van
het dienstverband te kunnen overzien. Dit betekent dat van de werkgever
mag worden verwacht dat hij de werknemer omtrent zijn rechtspositie
volledige en juiste informatie verschaft.153 De bewijslast in dezen rust op
de werkgever.154 Het verdient opmerking dat de beschermende bepalingen
van artikel 7:670b BW slechts gelden ten aanzien van een beëindiging
van het dienstverband met wederzijds goedvinden, en niet in het geval

151 Zie o.m. CRvB 13 oktober 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BT8812, CRvB 23 maart 2017,
ECLI:NL:CRVB:2017:1156.
152 Zie o.m. Hof Arnhem 20 juli 2010, JAR 2010/214, Hof Leeuwarden 11 december
2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BY9401.
153 Zie ook S.R. Spoelder, ‘De beëindigingsovereenkomst en finale kwijting: garanties
bestaan niet!’, ArbeidsRecht 2013/51, 10, p. 30-33.
154 HR 10 juni 2005, JAR 2005/157.
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dat een medewerker zelf het initiatief tot opzegging heeft genomen.155
6.3.4

Inhoud van een beëindigingsregeling

Minstens zo belangrijk als de totstandkoming van een beëindigingsregeling en de mogelijkheden om van de gemaakte afspraken af te kunnen
komen, is de inhoud van een minnelijke regeling of beëindigingsovereenkomst.
In ambtelijke beëindigingsregelingen dient de ontslaggrond expliciet
te worden vermeld. Dat is in een vaststellingsovereenkomst niet nodig,
omdat het geen eenzijdig genomen besluit betreft, maar een tweezijdige
overeenkomst. Voor overheidswerkgevers zijn, vanwege het eigen risicodragerschap, afspraken over uitkeringsaanspraken of de afkoop daarvan
van groot belang. In een arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst
zal daarentegen vaak een bepaling worden opgenomen over het recht,
of het uitsluiten daarvan, op een transitievergoeding. Voor het overige is
de inhoud van de regelingen in het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht
nagenoeg identiek.
Naast vermelding in de regeling van de namen van de betrokken partijen en eventuele voorafgaande overwegingen, kunnen daarin onder meer
afspraken worden gemaakt over de ontslagdatum, de invulling van het
dienstverband tot de ontslagdatum, het eventuele uitzicht op ander werk,
de mogelijkheden om ander werk te doen, vroegtijdig vertrek, tal van
vergoedingen en andere aanspraken, waaronder ontslagvergoeding, suppletie, aanvulling van het pensioen en vergoeding voor outplacement en/
of opleiding. Daarnaast dient de omvang van de eindafrekening te worden
geregeld, waarbij moet worden gedacht aan het individueel keuzebudget,
het verlofrestant en de verrekening van eventuele plusuren en/of studiekosten. Verder kan de beëindigingregeling een herstelmelding bevatten (in
verband met mogelijke Ziektewet-consequenties) en bepalingen omtrent
het intrekken van procedures, het inleveren van bedrijfseigendommen,
het vergoeden van de kosten van rechtsbijstand en de verplichting om een
al dan niet positief geredigeerd getuigschrift en/of referenties af te geven.
Het is vanzelfsprekend van groot belang niets te vergeten. Daarbij is het
relevant voor ogen te houden dat partijen wat betreft de inhoud van een
beëindigingsregeling een grote mate van vrijheid toekomt.
Minnelijke regelingen en beëindigingsovereenkomsten bevatten
daarnaast dikwijls afspraken over de wijze waarop over het afscheid van
155	A.R. Houweling en G.W. van der Voet, ‘Einde van de arbeidsovereenkomst, in: Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2015.
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een medewerker wordt gecommuniceerd. Soms wordt er juist strikte
geheimhouding overeengekomen. Voor overheidswerkgevers geldt dat
de geheimhouding kan worden doorkruist door een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur. Uit jurisprudentie blijkt dat de inhoud van
minnelijke regelingen, zij het niet volledig, als zijnde een ‘bestuurlijke
aangelegenheid’ openbaar gemaakt moeten worden als daarom wordt
verzocht.156 Tot slot verlenen de partijen elkaar finale kwijting en worden
er handtekeningen gezet onder de afspraken.
6.3.5

Ontslagvergoedingen

Belangrijk onderdeel van een beëindigingsregeling is de ontslagvergoeding. Vooral de hoogte van de vergoeding en de elementen die wel en
niet onder de ontslagvergoeding vallen zijn relevant. Zo is het in het
ambtenarenrecht niet ongebruikelijk om de WW- en bovenwettelijke
werkloosheidsaanspraken van een medewerker af te kopen. Als dat het
geval is, kan de toegekende ontslagvergoeding een flinke omvang hebben.
Het is dan van groot belang dat in de minnelijke regeling expliciet wordt
uitgesloten dat de betrokken ambtenaar een WW-uitkering aanvraagt, en
dat indien hij dat wel doet en UWV de uitkering toekent, de werkgever
zich het recht voorbehoudt om daartegen op te treden of de regeling te
ontbinden en al hetgeen reeds ter uitvoering daarvan is betaald, van de
ambtenaar terug te vorderen. Eventueel vermeerderd met schadevergoeding. Ook is een boeteclausule in dat verband zeer gebruikelijk.
Voor werkgevers in de sectoren overheid, onderwijs en zorg is de Wet
normering topinkomens (WNT) relevant. Deze wet bepaalt dat met
zogenoemde topfunctionarissen157 geen uitkeringen worden overeengekomen wegens de beëindiging van het dienstverband die gezamenlijk
meer bedragen dan een jaarsalaris, met een maximum tot ten hoogste
€ 75.000,-.158 Dat maximum geldt overigens niet als de topfunctionaris
aanspraak heeft op een uitkering die rechtstreeks, dwingend en eenduidig
voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk
voorschrift. Het maximum geldt ook niet als de uitkering voortvloeit uit
een rechterlijk oordeel.159
Mits een afkooppercentage wordt gehanteerd dat past binnen de uitgangspunten die in de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep
zijn ontwikkeld, wordt ook de afkoop van WW- en bovenwettelijke uit156 Zie ABRvS 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3559.
157	Art. 1.1, onder b WNT.
158	Art. 2.10, lid 1 WNT.
159	CRvB 29 juni 2015, TAR 2015/120.
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keringsaanspraken niet door de WNT begrensd. Dat geldt wel voor de
transitievergoeding indien deze niet op artikel 7:673 BW is gebaseerd,
maar onderdeel is van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst. De
transitievergoeding wordt in dat geval aangemerkt als ontslaguitkering
in de zin van de WNT.160
6.3.6

Uitleg van een beëindigingsregeling

Soms ontstaat er discussie tussen partijen over wat er precies is afgesproken. De bepalingen in de minnelijke regeling of vaststellingsovereenkomst kunnen onnauwkeurig zijn geformuleerd of er doet zich een
onvoorziene omstandigheid voor waarin de regeling niet voorziet. In dat
geval dient niet alleen naar de letterlijke tekst van een beëindigingsregeling
te worden gekeken. Voor de beantwoording van de vraag hoe bepalingen
in een regeling moeten worden uitgelegd, komt het ook aan op de zin
die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs
aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij in dat opzicht
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.161
Tips
1. Maak een risicoschatting (hoe sterk is het ontslagdossier?) en breng alle
relevante informatie, waaronder de krachtsverhoudingen en de maximale
aan het ontslag verbonden kosten, in beeld. Deze factoren bepalen de onderhandelingspositie.
2. Houd er rekening mee dat soms andere overwegingen dan strikt juridische argumenten een belangrijke rol kunnen spelen aan de kant van de
werknemer. Vlak de emoties die vaak komen kijken bij het treffen van een
beëindigingsregeling niet uit.
3. Vraag om een mandaat om tot een van tevoren bepaald bedrag te mogen
onderhandelen. Dat is ook van belang indien er al een ontslagprocedure
is opgestart. Partijen kunnen immers door de kantonrechter de gang op
worden gestuurd om te onderhandelen over een schikking.
4. Houd rekening met de eventuele fiscale aspecten van een beëindigingsregeling.
5. Laat het onderhandelen over aan een specialist. Onderhandelen over de
inhoud van een beëindigingsregeling vergt namelijk specifieke kennis en
ervaring. Door een specialist in te schakelen verloopt de onderhandeling
160 Zie de toelichting op art. 10b van de Beleidsregels WNT 2018.
161 HR 13 maart 1981 (Haviltex), ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635. Zie ook
CRvB 5 februari 2015, ECLI:NL:2015:290.
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efficiënter, waardoor niet onnodig veel tijd wordt verspild en kosten worden
gemaakt. Daarnaast is het van belang dat alle aspecten waarover overeenstemming bereikt dient te worden bij de onderhandeling worden betrokken en zoveel mogelijk wordt voorkomen dat nadien alsnog een juridische
procedure ontstaat.
Tot slot, zorg voor een nauwkeurige en juridisch houdbare formulering van
een beëindigingsregeling. Dat kan procedures en kosten besparen.

7

Tuchtrecht en integriteit
Mr. J.J. (Jan) Blanken

7.1

Inleiding

Integriteit is al jaren een onderwerp waaraan in het openbaar bestuur
veel aandacht wordt besteed. Het is van belang voor bestuurders, gekozen
politieke ambtsdragers en ambtenaren. In de huidige Ambtenarenwet staat
al sinds jaar en dag dat een integriteitsbeleid dient te worden gevoerd
door overheidswerkgevers. Onderdeel daarvan is onder meer dat een
gedragscode voor goed ambtelijk handelen dient te worden opgesteld
en dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode.
In de nieuwe Ambtenarenwet, de Ambtenarenwet 2017, die ontstaat
ten gevolge van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
is dat niet anders. In artikel 4 Ambtenarenwet 2017 staat dat een overheidswerkgever een integriteitsbeleid moet hanteren, dat is gericht op
het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het
voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en
discriminatie. Dit beleid moet onderdeel zijn van het personeelsbeleid, in
ieder geval door integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg
aan de orde te stellen en door het aanbieden van scholing en vorming
op het gebied van integriteit. Gehandhaafd is ook de verplichting om
een gedragscode voor goed ambtelijk handelen op te stellen. Tevens
geldt voor iedere overheidswerkgever dat een verplichting bestaat om
jaarlijks een verantwoording met betrekking tot de uitvoering van het
integriteitsbeleid openbaar te maken.
Ambtelijk vakmanschap en kernwaarden
Een nieuw element in dit kader is dat tussen de Minister van BZK en de
Tweede Kamer bovendien nog een discussie heeft plaatsgevonden over
ambtelijk vakmanschap en kernwaarden. Onder meer is daarin aandacht
gevraagd voor de Nederlandse Code voor goed openbaar bestuur, waarin
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een zevental beginselen zijn uitgewerkt: openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid,
legitimiteit, lerend en zelfcorrigerend vermogen en verantwoording. De
Minister heeft de mogelijkheid geopperd om een ambtelijk statuut te laten
opstellen door overheidswerkgevers. Daarvoor zal volgens hem een wettelijke basis in de nieuwe Ambtenarenwet moeten worden opgenomen.
Het zou dan gaan om een bredere verplichting dan de reeds bestaande
verplichting tot het opstellen van een gedragscode voor goed ambtelijk
handelen. In een brief van 16 oktober 2014 aan de Tweede Kamer1 heeft
de Minister een ambtenarenstatuut toegezegd, doch dit is er nog niet. Er
bestaat namelijk geen overeenstemming over de noodzaak van verankering van kernwaarden in ambtelijke statuten. Betwijfeld kan worden
of een dergelijk statuut veel zou toevoegen aan het bestaande en of dit
juridische consequenties zou hebben.
Hoe dan ook, integriteit is en blijft een speerpunt, ook wat betreft het
personeelsbeleid bij de overheid. In de sectoren Onderwijs en Zorg is dat
niet anders, ondanks het feit dat artikel 4 Ambtenarenwet 2017 niet van
toepassing zal zijn op werkgevers in deze sectoren, een enkele uitzondering daargelaten. Voor het van toepassing zijn van artikel 4 is immers
noodzakelijk dat de desbetreffende werkgever kan worden aangeduid
als een overheidswerkgever in de zin van artikel 2 Ambtenarenwet 2017,
hetgeen veelal niet het geval is in de sectoren Onderwijs en Zorg.
7.2

Tuchtrecht

Onderdeel van integriteitsbeleid pleegt te zijn dat een tuchtrecht wordt
vastgesteld. Tuchtrecht kan worden omschreven als een recht dat regelt
hoe in een bepaalde gemeenschap de leden kunnen worden gedwongen
hun taak naar behoren te vervullen. Het ambtenarenrecht kent al sinds
jaar en dag een eigen tuchtrecht, dat met regelmaat wordt toegepast in
geval van integriteitsschendingen en tot een rijk geschakeerde jurisprudentie heeft geleid. In de diverse ambtelijke rechtspositieregelingen zijn
tuchtrechtelijke bepalingen opgenomen. Deze regelingen zullen op de
datum van inwerkingtreding van de Ambtenarenwet 2017 van rechtswege
worden omgezet in cao’s, tenzij ze vóór de datum van inwerkingtreding
zijn ingetrokken. Anticiperend hierop wordt uiteraard gekeken naar het
tuchtrecht dat onderdeel vormt van het huidige civiele arbeidsrecht. Dat
tuchtrecht is weinig ontwikkeld. Het Burgerlijk Wetboek bevat slechts
één bepaling die op dit punt relevant is, namelijk artikel 7:650 BW. In
1
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die bepaling is op tamelijk ingewikkelde wijze het boetebeding geregeld.
In de praktijk is artikel 7:650 BW min of meer een dode letter. Het komt
niet vaak voor dat een civiele werkgever gebruik maakt van de mogelijkheid om een boete op te leggen. Er is dan ook weinig literatuur en
jurisprudentie over.
Overigens geldt hetzelfde voor de boetebepalingen die in ambtelijke
rechtspositieregelingen zijn opgenomen. In de praktijk komt het niet zo
vaak voor dat een geldboete aan een ambtenaar wordt opgelegd. Mochten
de boetebepalingen als onderdeel van het ambtelijk tuchtrecht worden
gehandhaafd in de nieuwe cao’s die ontstaan na de datum van ‘normalisering’, dan zal er op moeten worden gelet dat de desbetreffende bepalingen
in overeenstemming zijn met artikel 7:650 BW. Deze bepaling stelt een
aantal randvoorwaarden en biedt daarnaast de mogelijkheid om in een
arbeidsovereenkomst of een cao af te wijken van enkele onderdelen van
artikel 7:650 BW, wat betreft de bestemming van de boete, de vaststelling
en de hoogte daarvan. Afgewacht zal moeten worden of in de nieuwe
cao’s boetebepalingen voorkomen.
In het ambtenarenrecht van vóór de normalisering is een omvangrijk
tuchtrecht ontstaan. Dat is het gevolg van het feit dat tuchtrechtelijke
regels zijn vastgelegd in de Ambtenarenwet en in de rechtspositieregelingen die daarop gebaseerd zijn. De vraag doet zich voor of dat anders
wordt na de normaliseringsdatum. Een wettelijke basis voor tuchtrecht
is wel te vinden in de Ambtenarenwet 2017. Bij de invulling daarvan zal
rekening moeten worden gehouden met de normen uit het Burgerlijk
Wetboek. Het woord ‘plichtsverzuim’, dat de basis vormde voor disciplinair optreden in het ambtenarenrecht van vóór de normalisering, komt
in de Ambtenarenwet 2017 niet voor. Echter, ook in de ‘oude’ Ambtenarenwet ontbrak het begrip ‘plichtsverzuim’. Dit begrip kwam wel voor in
de diverse rechtspositieregelingen en was aldaar gedefinieerd en nader
uitgewerkt. De Ambtenarenwet 2017 kent echter wel een bepaling met
een omschrijving van gedrag dat als plichtsverzuim kan worden gekwalificeerd. Zie artikel 6 Ambtenarenwet 2017:
‘1.		 De ambtenaar is gehouden de bij of krachtens de wet op de hem rustende
en uit zijn functie voortvloeiende verplichtingen te vervullen en zich ook
overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.
2.		 Het niet naleven van het eerste lid geldt voor de toepassing van het Burgerlijk
Wetboek als een tekortkoming in het nakomen van de plichten welke de
arbeidsovereenkomst aan de ambtenaar oplegt.’
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Het tweede lid stelt in essentie dat het plichtsverzuim wanprestatie (een
tekortkoming in het nakomen van verplichtingen) impliceert. Of dat na de
normaliseringsdatum consequenties zal hebben, in die zin dat ontbinding
van de arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie als bedoeld in artikel
7:686 BW aan de orde zal zijn in geval van integriteitsschendingen, kan
slechts worden afgewacht. Op zichzelf is het niet vreemd dat plichtsverzuim wanprestatie impliceert, omdat plichtsverzuim, afgaande op de
gebruikelijke definitiebepalingen in de bestaande rechtspositieregelingen,
bestaat uit drie onderdelen:
• het overtreden van voorschriften;
• het niet nakomen van verplichtingen (bijvoorbeeld een dienstopdracht) respectievelijk;
• het doen of nalaten van iets wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.
Er staan meer tuchtrechtelijk relevante bepalingen in de Ambtenarenwet
2017, zoals het gebruikelijke verbod inzake nevenwerkzaamheden, aanneming van werk en betrokkenheid bij leveringen aan openbare diensten,
financiële belangen, het aannemen van giften e.d. In dat kader valt bovendien een meldingsplicht wat betreft nevenwerkzaamheden en financiële
belangen/transacties (zie artikel 8 Ambtenarenwet 2017). Ook de uit de
vorige Ambtenarenwet al bekende bepalingen inzake geheimhouding en
beperking van de vrijheid van meningsuiting en de verplichting tot het
meewerken aan een onderzoek aan onder meer lichaam of kleding zijn
in de Ambtenarenwet 2017 gehandhaafd. In alle gevallen gaat het om
bepalingen die tuchtrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd.
Uit het voorgaande blijkt dat plichtsverzuim een relevant begrip blijft
onder de Ambtenarenwet 2017. Dat geldt voor alle drie de onderdelen
daarvan, te weten het overtreden van voorschriften, het niet nakomen
van ad hoc opgelegde verplichtingen en het zich niet gedragen zoals een
goed ambtenaar betaamt. Weliswaar is de terminologie iets anders dan
in de huidige ambtelijke rechtspositieregelingen, maar inhoudelijk is er
geen verschil.
7.3

Gedragscodes

De Ambtenarenwet 2017 kent de verplichting om een gedragscode voor
goed ambtelijk handelen vast te stellen. Wellicht wordt de Ambtenarenwet
zelfs nog uitgebreid met de verplichting om een ambtelijk statuut met
kernwaarden op te stellen. De vraag kan worden gesteld of het überhaupt
nodig is om gedragscodes en/of ambtelijke statuten te redigeren. Gesteld
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zou immers kunnen worden dat het op zichzelf wel duidelijk is wat een
goed ambtenaar betaamt. Het zoveel mogelijk open laten van die norm
biedt bovendien de mogelijkheid aan individuele overheidswerkgevers
om accenten te leggen en in onvoorziene situaties op te treden. In de
praktijk gebeuren er immers altijd dingen die van te voren niet bedacht
zijn en waarmee geen rekening is gehouden. Voor die benadering lijkt
wel iets te zeggen.
Echter, als we de jurisprudentie van de civiele rechter bezien, dan is de
conclusie al snel dat het wel degelijk zinvol is om duidelijke regels vast
te leggen in welke vorm dan ook. Daarmee wordt immers duidelijkheid
gegeven aan de overheidswerknemers met betrekking tot het gedrag dat
van hen wel en niet wordt verlangd. Bovendien wordt aldus duidelijkheid
gegeven aan de rechter, die waar nodig moet toetsen. De civiele rechter
gaat ervan uit dat die duidelijkheid wordt geboden, al dan niet in de vorm
van gedragscodes. Bovendien zijn gedragscodes ook in het bedrijfsleven niet onbekend. Een specifieke wettelijke basis in het civiele recht
ontbreekt. Wel kent artikel 7:660 BW het zogenoemde ‘instructierecht’:
‘De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het
verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de
goede orde in de onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever
binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften of overeenkomst
aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.’

Op basis van dit instructierecht kunnen gedragscodes worden vastgesteld.
Daarnaast geldt, zoals gezegd, voor overheidswerkgevers de wettelijke
verplichting om een gedragscode op te stellen op grond van artikel 4, lid
3 Ambtenarenwet 2017. Welke sancties op overtreding van de desbetreffende regels worden gesteld, is met name afhankelijk van de inhoud van
de cao’s die zullen ontstaan vóór of na de datum van normalisering van
de ambtelijke rechtspositie. Daarin kunnen immers concrete disciplinaire
sancties worden vastgelegd en kunnen bepalingen worden opgenomen
die betrekking hebben op de te volgen procedure in het geval van het
opleggen van een disciplinaire sanctie. Afgewacht zal moeten worden of
en in hoeverre daaraan invulling wordt gegeven door de werkgevers- en
werknemersorganisaties.
7.4

Wet werk en zekerheid

Wel kan alvast een inkijk worden gegeven in de wijze van toetsing door
de civiele rechter op basis van de bepalingen die zijn opgenomen in
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het Burgerlijk Wetboek ten gevolge van de totstandkoming van de Wet
werk en zekerheid (Wwz) het gaat dan om toetsing van beëindiging van
arbeidsovereenkomsten wegens redenen die vergelijkbaar zijn met het in
het huidige ambtenarenrecht bekende strafontslag. De meest in het oog
springende ontslaggronden zijn dan ontslag op staande voet en ontbinding
van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen. Ook zou kunnen worden gedacht aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens
wanprestatie op grond van het hiervoor genoemde artikel 7:686 BW. De
laatstgenoemde bepaling is tot op heden min of meer een dode letter.
Of dat verandert door de Ambtenarenwet 2017, waarin plichtsverzuim
als wanprestatie wordt gekwalificeerd, kan slechts worden afgewacht.
Duidelijk is wel dat er in de afgelopen periode veel jurisprudentie is
ontstaan over ontslag op staande voet en ontbinding wegens verwijtbaar
handelen. Of bij de invulling daarvan straks met een schuin oog wordt
gekeken naar de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep met
betrekking tot strafontslag, kan ook slechts worden afgewacht. Wel kan
het nuttig zijn om de civiele rechter op de desbetreffende jurisprudentie
te wijzen, aangezien in de praktijk is gebleken dat de wijze van toetsing
in min of meer vergelijkbare zaken aanmerkelijk kan verschillen. In het
hierna volgende zal eerst worden ingegaan op de mogelijkheid van ontslag
op staande voet en de jurisprudentie daarover en vervolgens aandacht
worden besteed aan ontbinding wegens verwijtbaar handelen. In het kader
daarvan zal aandacht worden besteed aan de meest in het oog lopende
jurisprudentie van de civiele rechter en verschillen met de benadering
door de bestuursrechter in het kader van het huidige ambtenarenrecht.
7.5

Ontslag op staande voet

Veelal wordt ontslag op staande voet als de arbeidsrechtelijke pendant van
strafontslag gezien. Er zijn echter belangrijke verschillen. Voor ontslag
op staande voet is een dringende reden nodig. Artikel 7:678, lid 2 BW
biedt een niet-limitatieve opsomming daarvan. Volgende de definitie in
het eerste lid gaat het om
‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de
arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Opvallend is dat het begrip ‘schuld/verwijtbaarheid’ ontbreekt in deze
definitie. Verwijtbaarheid is dan ook niet per se noodzakelijk. Als de aard
van de dringende reden niet noopt tot het bewijzen van verwijtbaarheid,
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dan hangt het van de omstandigheden van het geval af of ook zonder
het bestaan van verwijtbaarheid toch een dringende reden kan worden
aangenomen.2
De mate van schuld kan echter wel in financiële zin relevant zijn. Het
gaat dan enerzijds om de vergoeding wegens een dringende reden in geval
van opzet of schuld als bedoeld in artikel 7:677, lid 2 BW. Het betreft hier
de bepaling die het mogelijk maakt om een (gefixeerde schade)vergoeding
te vorderen bij de partij die door opzet of schuld een dringende reden
voor opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft gegeven.
Daarnaast is van belang dat de zogenoemde ‘transitievergoeding’ niet
verschuldigd is in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten,
hetgeen blijkt uit artikel 7:673, lid 7, sub c BW. Daar komt nog bij dat
op grond van artikel 7:673, lid 8 BW het bovendien nog mogelijk is uit
overwegingen van redelijkheid en billijkheid toch een transitievergoeding
toe te kennen in geval van ontslag op staande voet.
Verwijtbaarheid is dus niet per se van belang bij het beoordelen of
sprake is van een dringende reden, maar zij kan wel relevant zijn voor
de beoordeling van de financiële consequenties.
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat een goed integriteitsbeleid praktische en financiële consequenties kan hebben. De civiele rechter zal
veel gewicht toekennen aan de vraag of een werknemer uitdrukkelijk
is gewaarschuwd om bepaald ongewenst gedrag niet te vertonen. Een
duidelijke waarschuwing heeft een verzwarend effect op de arbeidsrechtelijke verwijtbaarheid.3 Als een duidelijke waarschuwing is genegeerd,
leidt dat tot een gekwalificeerde misstap: er is dan immers enerzijds
sprake van ongewenst gedrag en anderzijds insubordinatie. Alleen al
vanwege de mogelijke gradaties van verwijtbaarheid en de (financiële)
consequenties daarvan, ligt het voor de hand dat overheidswerkgevers
uitgebreid aandacht besteden aan hun integriteitsbeleid en de regels
waaraan werknemers zich dienen te houden.
Daarbij dienen zij zich bewust te zijn van de begrippen objectieve en
subjectieve dringende redenen, die in het kader van ontslag op staande
voet worden gehanteerd. In objectieve zin moet sprake zijn van gedragingen zoals hiervoor bedoeld, die aanleiding kunnen zijn voor ontslag
2
3

Zie HR 29 september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7282.
Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3215
en Hof Den Haag 20 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2025. In de laatstgenoemde
uitspraak werd de werkgever gewezen op het feit dat de toepasselijke ‘Code of Conduct’ slechts algemene bepalingen bevatte en te weinig concreet was wat betreft de
niet toelaatbaarheid van het betrokkene verweten handelen.
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op staande voet. Daarnaast echter dient de werkgever zich ervan bewust
te zijn dat er een subjectieve dringende reden moet bestaan, hetgeen
impliceert dat hij snel dient te handelen, indien hij wordt geconfronteerd
met ongewenst gedrag. Ontslag op staande voet moet immers onverwijld
worden meegedeeld als bedoeld in artikel 7:677, lid 1 BW.4 Dat is niet
nieuw, want ook onder de huidige Ambtenarenwet worden werkgevers
geconfronteerd met het verwijt dat een subjectieve dringende reden ontbreekt, indien zij te lang hebben getalmd. Immers, ze lopen het risico dat
het strafontslag weliswaar na rechterlijke toetsing in stand blijft, doch dat
desondanks een WW-uitkering moet worden betaald, omdat dermate veel
tijd is genomen voor het opleggen van de disciplinaire straf, dat er kennelijk blijk van is gegeven dat een subjectieve dringende reden ontbreekt.5
Als het de intentie is van een werkgever om een zero tolerance-beleid
te voeren, betrekking hebbend op het voorkomen en bestrijden van misstanden binnen de organisatie (en voor veel overheidswerkgevers geldt
dat dit het geval is), dan ligt het voor de hand om daar expliciet handen
en voeten aan te geven. Consequentie daarvan is dat een zo uitvoerig mogelijke en zo duidelijk mogelijke gedragscode dient te worden vastgesteld.
Gebeurt dat niet, dan wordt de werkgever daarvoor afgestraft, zo blijkt
uit de jurisprudentie.6 Die afstraffing bestaat veelal uit vernietiging van
de opzegging en niet zozeer uit toekenning van de transitievergoeding bij
ontslag op staande voet, op basis van de redenering dat geen sprake is van
ernstig verwijtbaar handelen c.q. omdat niet toekenning van die vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn. Van versoepeling van de mogelijkheid tot ontslag op staande voet
ten gevolge van inwerkingtreding van de Wwz is geen sprake geweest,
hoewel daarmee aanvankelijk wel rekening werd gehouden vanwege de
mogelijkheden om financiële vergoedingen toe te kennen.
Eén van de problemen die zich bij ontslag op staande voet voordoen,
is dat de werkgever het risico loopt dat het ontslag wordt vernietigd door
de kantonrechter, waarna hij in hoger beroep alsnog in het gelijk wordt
gesteld. De consequentie daarvan is dan veelal dat het Hof zelfstandig
de datum bepaalt waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, niet zijnde
een datum die in het verleden ligt. Dat is het gevolg van het wettelijk
4	Ter illustratie kan worden genoemd Hof ’s-Hertogenbosch 6 februari 2018,
ECLI:NL:GHSHE:2018:468; JAR 2018/69. In die zaak was sprake van een week
onderzoek- en bedenktijd. De kantonrechter vond ontslag na één week hierdoor
ontstane vertraging niet onverwijld, maar het Hof wel. Zie ook JAR 2001/95, JAR
2016/224 en JAR 2017/85 respectievelijk JAR 2000/45.
5
Zie CRvB 21 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3885.
6
Zie bijvoorbeeld HR 20 april 2012, NJ 2012/263.
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uitgangspunt dat het de appèlrechter niet is toegestaan om een beschikking van de kantonrechter, houdende een vernietiging van de opzegging,
te vernietigen, omdat de opzegging zelf dan zou herleven. Dat zou per
saldo neerkomen op een niet door het Wwz-stelsel beoogde beëindiging
van de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht. In hoger beroep
kan het Hof slechts een einddatum bepalen die niet gelegen is vóór de
datum van de uitspraak van het Hof.
Dit roept de vraag op of de werkgever in zo’n situatie het loon dient
door te betalen over de volledige periode, ondanks het feit dat hij, achteraf bezien, terecht ontslag op staande voet heeft verleend. Over deze
kwestie heeft de Hoge Raad een belangwekkende uitspraak gedaan op
13 juli 2018.7
In de betreffende zaak ging het om het zonder toestemming meenemen
van drie boeken door een werknemer van een drukkerij, wat leidde tot
ontslag op staande voet. De kantonrechter heeft dit ontslag vernietigd na
het horen van getuigen. Het Hof heeft vervolgens, eveneens na het horen
van getuigen, de beschikking van de kantonrechter vernietigd en bepaald
dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen eindigde op de datum van het
arrest van het Hof. Tevens verklaarde het Hof voor recht dat betrokkene
over de periode vanaf de opzegging tot aan de datum van het arrest geen
aanspraak kon maken op loon en wettelijke verhoging. De Hoge Raad heeft
dit arrest in stand gelaten. Hij diende zich uit te laten over de toepassing
van artikel 7:628, lid 1 BW. Dit bepaalt dat de werknemer het recht op loon
behoudt indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een
oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. De Hoge Raad had eerder geoordeeld dat bij een schorsing of een op
non-activiteitstelling geldt dat deze een oorzaak vormen die in redelijkheid
voor rekening van de werkgever dient te komen, ook indien de werknemer
aanleiding heeft gegeven tot een dergelijke maatregel.8 Door middel van
het nieuwe arrest heeft de Hoge Raad het mogelijk gemaakt dat de werkgever in hoger beroep de toepassing inroept van de zogenaamde ‘geen
arbeid, geen loon’-regel, zoals vastgelegd in artikel 7:627 BW. Vervolgens
is het aan de werknemer om te stellen dat er bijzondere omstandigheden
zijn die meebrengen dat de oorzaak van het niet verrichten van de arbeid,
ondanks een rechtsgeldig gebleken ontslag op staande voet, in redelijkheid
voor rekening van de werkgever dient te komen.9

7
8
9

Zie HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209.
Zie HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3057.
Zie in dit verband ook Hof ’s-Hertogenbosch 7 juli 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2725.
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7.6

Verwijtbaar handelen

Het belangrijkste alternatief voor ontslag op staande voet vormt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen. In artikel
7:669, lid 3, onder e BW wordt deze opzeggingsgrond omschreven als
‘verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten
voortduren’.

Voor toewijzing van een ontbindingsverzoek is niet doorslaggevend of
sprake is van ernstige verwijtbaarheid. Dat is echter wel van belang voor
het bepalen van de financiële consequenties.
In de wetsgeschiedenis zijn voorbeelden genoemd van ernstig verwijtbaar handelen, zoals diefstal, verduistering, bedrog, handelen in strijd
met gedragsregels en controlevoorschriften, het veelvuldig en zonder
gegronde reden te laat op het werk verschijnen e.d.10
Ontbinding wegens verwijtbaar handelen leidt in beginsel tot toekenning van een transitievergoeding. Dat is niet het geval als sprake is van
ernstig verwijtbaar handelen (artikel 7:673, lid 7, sub c BW). Overigens
kan net als bij ontslag op staande voet ook bij ontbinding op deze grond
(de zogenoemde ‘e-grond’) de vraag aan de orde zijn of uit overwegingen
van redelijkheid en billijkheid toch een transitievergoeding verschuldigd
is (artikel 7:673, lid 8 BW, oftewel het zogenaamde ‘luizengaatje’). De
escape van het luizengaatje, om de gevolgen van beëindiging van het
dienstverband op een dergelijke grond te verzachten, kent de bestuursrechter niet. De mogelijkheden om vergoedingen toe te kennen worden
dus verruimd ten gevolge van de normalisering.
Uit de jurisprudentie over verwijtbaar handelen blijkt dat niet alleen
duidelijke regels van belang zijn, maar ook expliciete waarschuwingen.
Ontbreekt zo’n waarschuwing, dan kan een ontbindingsverzoek worden
afgewezen. De kantonrechter Rotterdam deed dat in een situatie, waarin
een werknemer er niet expliciet op was gewezen dat het gebruik van het
woord ‘nazi’ niet meer zou worden getolereerd.11

10
11
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Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 40.
Zie Rb. Rotterdam 16 oktober 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:7564.
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7.7

Jurisprudentievergelijking

De huidige Wwz-jurisprudentie is op een aantal punten verrassend voor
overheidswerkgevers. Wat bijvoorbeeld te denken van de verpleegkundige
in een ziekenhuis die gedurende twee maanden twintig keer het elektronisch patiëntendossier inziet en de verkregen informatie doorspeelt aan
derden? Het ontslag op staande voet houdt geen stand, omdat dat volgens
het Gerechtshof ’s-Gravenhage ‘een te zware maatregel’ zou zijn. Er wordt
echter wel ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen. Het eerste
is vooral het gevolg van de jurisprudentie over alle omstandigheden van
het geval die in aanmerking moeten worden genomen bij een ontslag
op staande voet, zoals leeftijd, lengte van het dienstverband, goed functioneren, arbeidsmarktpositie e.d.12 De vraag is gerechtvaardigd of een
strafontslag niet in stand zou zijn gebleven, indien betrokkene ambtenaar
‘oude stijl’ was. De jurisprudentie hierover van de Centrale Raad van Beroep is stringent.13 De verzachtende omstandigheden die het Hof relevant
achtte, zouden door de Centrale Raad van Beroep zeer waarschijnlijk
anders zijn gewogen. Overheidswerkgevers zullen daarmee rekening
moeten houden bij normstelling, voorlichting daarover, handhaving en
de processtrategie in arbeidszaken.
Er zijn echter wel meer uitspraken die overheidswerkgevers de wenkbrauwen zullen doen fronsen. Bij wijze van voorbeeld kan worden
genoemd Hof Arnhem-Leeuwarden over de ruimhartig declarerende
medewerker die op creatieve wijze invulling gaf aan de mogelijkheden
tot het declareren van lunches en diners.14
Weliswaar gold er een uitvoerige regeling bij de werkgever met als
veelzeggende titel: ‘Declareren, dat doe je zo’, doch het Hof vond deze
niet duidelijk. Zo was er volgens het Hof niet duidelijk omschreven wat
als lunch of avondmaaltijd moest worden beschouwd, zodat de invulling
daarvan ter vrije bepaling van de werknemer stond:
‘Indien SKF van mening zou zijn geweest dat bepaalde eet- en drinkwaren niet
zouden mogen vallen onder de noemer lunch of avondmaaltijd, dan had zij
hiervoor nadere regels moeten opstellen’,

aldus het Hof. Ondanks het feit dat de declaraties op zijn minst dubieus
waren, dat betrokkene een aantal malen maaltijden had gedeclareerd die
12 Zie Hof ’s-Gravenhage 11 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1971.
13	Bijvoorbeeld CRvB 24 januari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BY9361, CRvB 20 mei 2009,
ECLI:NL:CRVB:2009:BI7014 en CRvB 12 februari 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:AK5106.
14 Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3215.
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hij tezamen met zijn gezin had genuttigd en dat hij zichzelf in het kader
van het onderzoek had tegengesproken, bleef het ontslag op staande voet
niet in stand. Het voorwaardelijk verzoek tot ontbinding was volgens het
Hof door de kantonrechter ten onrechte toegewezen. Zowel de transitievergoeding als een billijke vergoeding werden toegekend.
Het arrest roept associaties op met de beroemde ‘1 kilo appels’-uitspraak
van de Centrale Raad van Beroep. In die zaak bleef een strafontslag in
stand vanwege onder meer het declareren van ruim één kilo appels als
lunch. Daarnaast waren er nog enkele andere zaken gedeclareerd die
evident geen lunch betroffen. Ook hier stelde de betrokkene dat niet
helemaal duidelijk was wat mocht worden gedeclareerd. De Raad maakte
daar korte metten mee met de overweging:
‘Voor zover appellant heeft gesteld dat hij er niet van op de hoogte was wat nu wel of
niet mocht worden gedeclareerd, is de Raad van oordeel dat dit hem niet vrijpleit.’

Groot gewicht hechtte de Raad aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook
de gebrekkige controle speelde geen rol van betekenis:
‘Dat bij eerdere controle de onjuistheid van declaraties wellicht voor een groot
deel had kunnen worden onderkend, vormt onvoldoende grond voor een ander
oordeel’, aldus de Raad15.

Opmerkelijk is ook een uitspraak als die van het Gerechtshof ’s-Gravenhage inzake een cocaïne gebruikende medewerker die daarover had
gelogen. Weliswaar bleef de ontbinding wegens verwijtbaar handelen
in stand, maar van ernstig verwijtbaar handelen was volgens het Hof
geen sprake en dus moest een transitievergoeding worden toegekend.
Zelfs het liegen was kennelijk onvoldoende om ernstige verwijtbaarheid
aan te nemen.16
Enigszins vergelijkbaar is een uitspraak van Gerechtshof ‘s-Gravenhage waarin het ging om een medewerker die oneigenlijk voor privédoeleinden gebruik had gemaakt van zogenoemde ‘benefit points’. Het
ontslag op staande voet hield geen stand. Ook was geen sprake van
ernstig verwijtbaar handelen. Betrokkene werd slechts ‘naïviteit’ verweten en de toepasselijke ‘Code of Conduct’ bevatte naar het oordeel
van het Hof slechts algemene bepalingen. De werkgever moest een billijke vergoeding betalen naast de transitievergoeding en de gefixeerde
15
16
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schadevergoeding op grond van artikel 7:672, lid 10 BW (wegens onregelmatige opzegging).17
Overigens zijn er ook voor overheidswerkgevers ‘geruststellende’ uitspraken, bijvoorbeeld die inzake het ontslag op staande voet van een
bankmedewerker wegens het doorsturen van vertrouwelijke informatie
(gelukkig golden er duidelijke gedragsregels).18 Geruststellend is ook een
uitspraak van het Hof ‘s-Hertogenbosch inzake het ontslag op staande
voet van een ceo wegens onrechtmatig declaratiegedrag. In die zaak had
de werkgever gesteld dat los van het declaratiereglement ‘ieder weldenkend bestuurder’ zelf op een meer correcte manier zou zijn omgegaan
met declaraties of uitgaven met de zakelijke creditcard. Het Hof nam die
overweging weliswaar niet over, maar oordeelde wel dat van de betrokkene ‘bij uitstek’ mocht worden verwacht dat hij declaraties van een
deugdelijke onderbouwing voorzag en zorg droeg voor deugdelijke en
tijdelijke verrekening.19
Voorts zijn er diverse uitspraken die zien op zogenaamde ‘bagatel-delicten’, zijnde relatief kleine vergrijpen die in het verleden konden leiden
tot strafontslag en in de nieuwe situatie tot ontslag op staande voet. Een
strikt integriteitsbeleid is in dat kader uiterst relevant. Conform vaste
jurisprudentie moet dan bij ontslag op staande voet een belangenafweging worden gemaakt, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de
werknemer worden verdisconteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om leeftijd
en de gevolgen die het ontslag voor de betrokkene zou hebben. Veelal
wordt dan een standaardoverweging gehanteerd:
‘Maar ook indien deze gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en ernst van de dringende reden tot de
slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst
gerechtvaardigd is’.20

Met name de jurisprudentie over ontbinding wegens verwijtbaar handelen
leidt soms tot verbaasde reacties bij overheidsjuristen. Opmerkelijk is
bijvoorbeeld een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden over een
boswachter die gebrekkig functioneerde. Er was een coachingstraject
17
18
19
20

Hof ‘s-Gravenhage 20 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2025.
Zie Hof Amsterdam 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2966.
Zie Hof ‘s-Hertogenbosch 22 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2822.
Zie HR 21 januari 2000, LJN AA4436, HR 20 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9532
en Hof ‘s-Gravenhage 12 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4114.
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gestart en er hadden diverse incidenten rond het functioneren voorgedaan. Betrokkene was overgeplaatst. Ook daarna was het functioneren
niet verbeterd. Aan de kantonrechter werd ontbinding gevraagd op de
e-grond (verwijtbaar handelen, omdat er ondanks veel aandacht en
consideratie sprake was van recidiverend wangedrag dat als ernstig
verwijtbaar moest worden aangemerkt). In hoger beroep ging het met
name over de kwalificatie ‘ernstige verwijtbaarheid’. De incidenten zagen
onder meer op te laat komen, niet nakomen van afspraken, meenemen
van de dienstauto, ongeoorloofd niet verschijnen op het werk, onjuist
agendabeheer, onbereikbaarheid e.d. Het Hof was er niet van overtuigd
geraakt dat het gedrag van betrokkene hem subjectief verwijtbaar was.
In het arrest komt de overweging voor dat betrokkene zichzelf de laatste
jaren niet herkende en dat ook vrienden aangaven zijn gedrag niet te herkennen.21 Een overweging die de Centrale Raad van Beroep niet snel zou
hanteren bij de toetsing van verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid.
In ieder geval is duidelijk dat in de jurisprudentie de lat zeer hoog wordt
gelegd, als het gaat om het aannemen van ernstige verwijtbaarheid. Slechts
in uitzonderlijke situaties wordt aangenomen dat sprake is van ernstig
verwijtbaar handelen. Het gaat dan om onrechtmatige gedragingen die
te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig met goed werknemerschap en op
één lijn zijn te stellen met de voorbeelden die hiervoor in paragraaf 6 zijn
genoemd. De gemene deler van al die gedragingen is dat de werknemer
zich bewust is dan wel behoort te zijn van het onoorbare karakter van
zijn handelen.22 Dat sluit aan bij de parlementaire geschiedenis, waaruit
blijkt dat voor ernstige verwijtbaarheid meer nodig is dan slechts een
dringende reden.23
De wetgever heeft de verschuldigdheid van een transitievergoeding
willen laten afhangen van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de
werknemer. De wetgever heeft het bewust mogelijk gemaakt om, indien
ernstige verwijtbaarheid ontbreekt, ook bij een rechtsgeldig ontslag op
staande voet een transitievergoeding toe te kennen.

21
22
23
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Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 6 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7181.
Hof ‘s-Gravenhage 14 augustus 2018, ECLI:NL:GRDHA:2018:1908.
Zie HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484 en HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:
HR:2017:2626.
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7.8

Conclusie

Onder de Wwz is nog meer dan voorheen van belang dat door overheidswerkgevers maximale duidelijkheid wordt geboden over de geldende
tuchtrechtelijke normen en dat strikt wordt toegezien op de toepassing
en de handhaving daarvan. Rekening moet worden gehouden met een
toetsing door de civiele rechter die stringenter is dan die van de bestuursrechter. Daarbij kan bovendien sprake zijn van onaangename (financiële)
consequenties, indien niet aan die eis wordt voldaan. Soms is sprake
van een cumulatie van vergoedingen, zoals transitievergoeding, billijke
vergoeding, vergoeding wegens een dringende reden en de gefixeerde
schadevergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn.
Er zijn verschillen tussen de ‘oude’ rechtspositionele normen en die
welke de Wwz kent. Bovendien is hier en daar sprake van een wat ‘softer’
benadering dan overheidswerkgevers gewend zijn. In verband daarmee
kan het nuttig zijn om expliciet aandacht te vragen voor de tuchtrechtelijke jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, bijvoorbeeld in
strafontslagzaken.
Tips
1. Bij ontslag op staande voet moet er rekening mee worden gehouden dat de
brief waarin wordt opgezegd de feiten goed en volledig weergeeft en rekening
houdt met de te verwachten toetsing daarvan.
2. Beperk toepassing van ontslag op staande voet tot evidente gevallen in
verband met de risico’s die aan deze optie zijn verbonden, ondanks het
ontbreken van het vereiste dat de dringende reden verwijtbaar dient te zijn.
3. Zorg in geval van ontslag op staande voet altijd voor een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ondanks de beperkingen die zijn verbonden aan deze ‘veiligheidsmaatregel’, ten gevolge van de
zogenaamde ‘Mediantbeschikking’ van de Hoge Raad.24
4. Zorg voor een zo concreet en duidelijk mogelijke vastlegging van het geldende integriteitsbeleid, waarmee zoveel mogelijk rekening wordt gehouden
met de jurisprudentie inzake de toepassing van de Wwz. Dat scheelt niet
alleen in zaken, waarin het gaat om het terugdringen van de consequenties
van alcoholmisbruik, maar in zijn algemeenheid een slok op een borrel.
5. Maak een zorgvuldige afweging tussen de diverse opties die er zijn bij integriteitsschendingen, zowel op de korte als lange termijn. Te denken valt aan
schorsing25/ op non-actiefstelling, één van de disciplinaire maatregelen in de
24
25

HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998.
Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 4 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11493, waar-
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cao, een geldboete, ontslag op staande voet, ontbinding wegens verwijtbaar
handelen dan wel op een andere grond, ontbinding wegens wanprestatie e.d.
6. Houd rekening met de jurisprudentie over verwijtbaarheid en ernstige verwijtbaarheid: is sprake van het structureel niet nakomen van verplichtingen
respectievelijk is sprake van wangedrag dat in grove mate strijdig is met een
duidelijke norm?
7. Wijs waar mogelijk op de relevante jurisprudentie van de Centrale Raad van
Beroep, met betrekking tot integriteitsschendingen.
8. Let op de muizen- en luizengaatjes, bedoeld in de Wwz, betrekking hebbend
op aanvullende vergoedingen.
9. Houd er rekening mee dat een goede en zorgvuldige dossieropbouw na de
normalisering nog belangrijker is dan daarvoor. Houd bovendien rekening
met toetsing door de civiele rechter, die soms strenger is dan de bestuursrechter. Houd ten slotte rekening met financiële consequenties die in het
verleden niet bestonden ondanks het bepaalde in artikel 3:4 Awb.
10. Houd er rekening mee dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
van toepassing blijven na de normalisering.

uit blijkt dat het op non-actief stellen zonder voorafgaand overleg als diffamerend en
beschadigend kan worden aangeduid.
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(AVG) en medezeggenschap. De meeste advocaten zijn docent bij de
Capra Academie en andere gerenommeerde opleidingsinstituten. De
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