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Verschillende ontslagroutes 



Routes die gekozen kunnen worden 

Via het UWV (art. 7:669 BW sub a of b) 
  

• Vanwege een bedrijfseconomische redenen 

 

• Vanwege arbeidsongeschiktheid > 2 jaar 
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Routes die gekozen kunnen worden 

UWV: akkoord met ontslag 
 

• Werkgever kan binnen 4 weken opzeggen 

• Werknemer niet akkoord   2 maanden de tijd om naar Kantonrechter te gaan 

 

 UWV   Kantonrechter    Hof    Hoge Raad 

 

• Werknemer kan vragen om  

 1. herstel arbeidsovereenkomst 

 2. billijke vergoeding (naast de transitievergoeding) 
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Routes die gekozen kunnen 
worden 

• UWV niet akkoord met ontslag 

 

• Werkgever kan naar Kantonrechter gaan  

 

 UWV   Kantonrechter   Hof   Hoge Raad 

 

• Werkgever kan vragen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
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Routes die gekozen kunnen worden 

Kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst (art. 7:669 BW sub c - h) 

 

 NB één grond aanvoeren 
 

• Disfunctioneren ná verbetertraject 

• Verstoorde arbeidsrelatie 

• Verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer 

• Werkweigering op grond van gewetensbezwaren 

• Regelmatig ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering 

• Andere in de persoon van de werknemer gelegen bezwaren 

• Omstandigheden die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst naar redelijkheid 
niet in stand kan blijven   
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Routes die gekozen kunnen worden 

MEDIATION 

 

– Verstoorde verhoudingen bespreekbaar maken  

– Werken aan herstel van vertrouwen 

– Als dat niet lukt hoe gaan partijen dan uit elkaar 

– Voorkomen dat verder gaat escaleren 

– De emotionele kant een plekje geven 
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Mediation en ontslagrecht 

Werknemer en werkgever hebben bij de keuze voor mediation het volgende af te wegen: 

 

- Het glazen huis bij een procedure 

- De hoogte van de transitievergoeding 

- De lengte van de opzegtermijn 

- De mate waarin er een dossier is opgebouwd 

- De mate waarin er voldoende scholing herplaatsing is aangeboden 

- De duur van de procedures (UWV- KTR-HOF-HR) 

- De mate waarin de relatie verstoord is 

- Stress en gezondheid 
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Mediation en ontslagrecht 
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Mediation en verstoorde 
verhoudingen 
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Communicatie	en	samenwerking	
	
Prima	---redelijk	---	matig	---	slecht	---	zeer	slecht	–	onwerkbaar	
	
	 	
	
HRM	–coaching-	mediation	
	
	
	
	 		 Mediation	
	
	 		 	 	 	 	
	
	
	 		 	 	 									Exit	mediation	



Exit-Mediation  

Zoeken naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen 

 

• Transitievergoeding 

 

• Opleiding of vorm van outplacement. 

 

• Stand van dossiervorming 

 

• De goede naam van partijen in het geding is 

 

• Bedenktijd twee weken daarna ligt het vast 

 

• Nadeel als er daarna besloten wordt alsnog te procederen dan duurt het langer. 
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De Vaststellingsovereenkomst 

Wat hoort er in te staan? 

 

• einddatum van de arbeidsovereenkomst (fictieve opzegtermijn)  

• de ontslagvergoeding of transitievergoeding   

• afronding en/of vrijstelling van werkzaamheden  

• eindafrekening  

• inleveren van bedrijfseigendommen 

• geheimhouding van vertrouwelijke informatie 

• contacten met concurrenten en relaties  

• getuigschrift en referenties 

• finale kwijting 

• de bedenktijd van 14 dagen! 
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De VO en het recht op een uitkering 

Waar let het UWV op, wat moet er in de VO staan? 

 

 

• Naam en adres van werkgever en werknemer 

• Dat de werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen 

• De reden van ontslag 

• Dat er geen dringende reden is voor het ontslag 

• Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden 

• Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt 

• De eindafrekening 

• De datum en plaats waarop werkgever en werknemer de vaststellingsovereenkomst hebben 
ondertekend 
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Ontslagroutes en transitievergoeding 

Transitievergoeding  
met maximum 

Transitievergoeding  
met maximum 

Billijke vergoeding 

UWV 

Kantonrechter 

vrije hoogte transitievergoeding 

+ 
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De Transitievergoeding TV 

Het recht op een Transitievergoeding ontstaat als 

 

 

- Werknemer langer dan 2 jaar in dienst is (bepaalde en onbepaalde tijd) 

- De werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of op verzoek van de werkgever door de 
kantonrechter is ontbonden 

- De werknemer opzegt of ontbinding vraagt o.g.v. nalatig handelen van de werkgever 

 

NB op rekening storten = inkomen = belastbaar! 
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De hoogte van de transitievergoeding  

Eerste 10 jaar: 1/3 maandsalaris per jaar 

 

Daarna: 1/2 maandsalaris per jaar met een maximum van €75.000,- bruto of een jaarsalaris als 
dat hoger is dan €75.000,- bruto. 

 

Ouderen: >50 jaar: bij werkgevers met > 25 werknemers: 

Een maandsalaris per jaar na hun 50ste als ze langer dan 10 jaar in dienst zijn! 
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MKB en de transitievergoeding  

Matiging: 

 

Ouderen: Een maandsalaris per jaar na hun 50ste als ze langer dan 10 jaar in dienst zijn geldt niet 
voor bedrijven met minder dan 25 werknemers 

 

Slechte financiële situatie bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De 
berekening van de transitievergoeding gaat uit van een dienstverband vanaf 1 mei 2013. De 
dienstjaren voor 1 mei 2013 worden niet meegenomen in de transitievergoeding.  
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De transitievergoeding  

 

Geen recht op een transitievergoeding als: 

 

 

- Er verwijtbaar handelen is van de werknemer 

- Werknemer met pensioen gaat 

- Werknemer jonger dan 18 jaar en werkt minder dan 12 uur p/w werkt 

- Faillissement van werkgever 
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Dossiervorming 

De kantonrechter gaat uit van een goed en volledig dossier. Als dat er niet is geen ontbinding. 
Waar bestaat een goed dossier uit: 
 

– Verslag functioneringsgesprekken 

– Waarschuwingsbrieven 

– Verbetertraject 

– Onderzoek of herplaatsing mogelijk is 

– Aanbod van om- of bijscholing 
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Ontslag en ziekte 

Waar opletten als de werknemer ziek is en je wilt de arbeidsovereenkomst beëindigen? 

 

• Artikel 45 Ziektewet: geen benadeling van de ZW.  

• Stel ziek uit dienst: dan geen ZW en geen WW 

 

 betermelding   28 dagen  uitdienst  28 dagen niet ziek 

            

 

 Als er geen zicht is op herstel dan geen VO 
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Dank voor uw aandacht 
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  Nog vragen? 
Anders gaan we nu over naar de praktijk 


