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Inleiding 5

Inleiding

In deze cursus leert u de basisbeginselen van het ontslagrecht. 
In welke gevallen kunnen werkgever en werknemer de arbeids-
overeenkomst beëindigen? Op welke gronden kunnen zij dat doen? 
Welke termijnen gelden daarbij en wanneer is een vergoeding ver-
schuldigd? De cursus beschrijft op duidelijke en begrijpelijke wijze de 
verschillende vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
voorzien van veel praktijkvoorbeelden en tips.

Deze juridische nascholing bestaat uit:
Blok A Ontslag buiten de rechter om
Blok B Ontslag via het UWV
Blok C Ontslag via de kantonrechter
Blok D Ontslagvergoedingen

Na afloop van deze juridische nascholing:
■● hebt u een overzicht van de verschillende manieren waarop de 

arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden;
■● weet u op welke wijze en op welke gronden u een onterecht 

ontslag kunt aanvechten;
■● bent u op de hoogte van praktische, recente jurisprudentie.

Deze cursus is in vier gedeelten door te werken. U zult voor Blok A 
en B elk circa een uur nodig hebben en voor Blok C en D samen een 
uur. Mogelijk beklijft de stof beter als u de nascholing in meerdere 
gedeelten doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Mr. dr. Marlies Vegter werkt als zelfstandig jurist in Bergen (NH). Zij 
is gespecialiseerd in arbeidsrecht en discriminatierecht. Marlies is 
onder meer redacteur van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, JAR, 
SmartNewz, en het Tijdschrift voor Recht en Arbeid. Daarnaast is zij 
lid van het EU Network of Legal Experts in the Field of Gender 
Equality en de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag bij 
de decentrale overheid. Marlies is ook werkzaam als raadsheer-
plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en als docent 
arbeids recht bij de UvA.

JurisDidact bedankt arbeidsrechtspecialist mr. Melanie Hermes, 
Hermes Advocatuur, voor haar grondige review van deze cursus.

■n Doelstellingen

■n Opmerking

■n Toetscriteria

■n Over de docent

■n Reviewer



6 6 | Beëindiging arbeidsrelatie

Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken. De resultaten van de pre-toets tellen 
niet mee voor uw eindscore.

1 Hoe lang mag de proeftijd zijn bij een arbeidsovereenkomst van 18 
maanden?

A Twee maanden.
B Er mag geen proeftijd worden overeengekomen bij een arbeids-

overeenkomst van korter dan twee jaar.
C Een maand.
D Twee weken.

2 In welke gevallen geldt de aanzegverplichting?

A Bij het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
van twee jaar.

B Bij het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
van drie maanden.

C Bij het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan 
voor de duur van een project.

D Bij het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd.

3 Welke clausule moet in een beëindigingsovereenkomst staan?

A Dat aan de werknemer een transitievergoeding toekomt.
B Dat er een bedenktermijn geldt voor de werknemer van 14 dagen.
C Dat de werknemer goed heeft gefunctioneerd.
D Dat de werknemer de overeenkomst zelf ondertekent en niet zijn 

gemachtigde.

4 Welk verzoek is wettelijk gezien niet mogelijk voor een werknemer na een 
ontslag op staande voet?

A Een verzoek om herstel van de arbeidsovereenkomst.
B Een verzoek om vernietiging van het ontslag.
C Berusting in het ontslag en een verzoek om toekenning van een 

vergoeding inzake onregelmatig ontslag.
D Een verzoek om toekenning van een billijke vergoeding.
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5 Welke regel geldt bij een ontslag wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd?

A De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd.
B De werkgever heeft toestemming nodig van het UWV voor de 

opzegging.
C De werkgever mag een werknemer niet laten doorwerken na de 

pensioengerechtigde leeftijd.
D De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen de 

pensioengerechtigde leeftijd zonder toestemming van het UWV of 
de kantonrechter.

6 Voor ontslag op welke grond heeft de werkgever toestemming van het UWV 
nodig?

A Langdurige arbeidsongeschiktheid.
B Frequent ziekteverzuim.
C Een verstoorde arbeidsrelatie.
D Disfunctioneren.

7 In welke gevallen geldt geen opzegverbod?

A Als een werknemer anderhalf jaar arbeidsongeschikt is.
B Als de werkgever een werkneemster vanwege haar zwangerschap wil 

ontslaan tijdens de proeftijd.
C Als een werknemer lid is van de ondernemingsraad.
D Als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging.

8 Bij welk verzoek geldt een vervaltermijn van drie maanden vanaf het 
moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

A Bij het verzoek om vernietiging van een ontslag op staande voet.
B Bij het niet aanzeggen van het niet voortzetten van de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 
C Bij het verzoek om toekenning van een billijke vergoeding.
D Bij het verzoek om toekenning van een transitievergoeding.

9 In welke situatie(s) kan een werkgever ontbinding vragen op de i-grond 
(cumulatiegrond)?

A Als de arbeidsplaats van de werknemer komt te vervallen en partijen 
hierover zodanig ruzie hebben gekregen dat de werkgever voortzetting 
van het dienstverband niet ziet zitten.

B Als sprake is van disfunctioneren, maar het dossier van de werkgever 
niet sterk genoeg is om dit te kunnen aantonen.
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C Als de werkgever onvoldoende bewijs heeft voor het disfunctioneren van 
de werknemer en partijen hierover zodanig ruzie hebben gekregen dat 
de werkgever voortzetting van het dienstverband niet ziet zitten. 

D Als een werknemer meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is en daar-
naast sprake is van disfunctioneren.

10 Welke voorwaarde geldt vanaf 1 januari 2020 voor toekenning van de 
transitievergoeding?

A Dat de werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest.
B Dat de werknemer zich heeft verzet tegen beëindiging van de arbeids-

overeenkomst. 
C Dat de werknemer 18 jaar of ouder is.
D Dat de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, tenzij 

niet-toekenning naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn.
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Blok A Ontslag buiten de rechter om

A1 Proeftijdontslag

casus 1 Roza
Op 2 februari treedt Roza in dienst bij kapsalon ‘Golden Hair’ voor de duur 
van zeven maanden. In de arbeidsovereenkomst staat een proeftijd van 
een maand. Op 1 maart stuurt Golden Hair Roza een e-mail waarin staat 
dat Golden Hair de arbeidsovereenkomst per die dag opzegt met gebruik-
making van de proeftijd. Roza is die dag naar een cursus en stelt dat de 
e-mail haar pas op 2 maart heeft bereikt en dat dit te laat is. Roza vraagt u 
welke actie zij tegen haar werkgever kan ondernemen.

a Is de overeengekomen proeftijd rechtsgeldig?

b Tot aan welke datum kon Golden Hair gebruikmaken van het 
proeftijdbeding?

c Op welke datum is het ontslag geëffectueerd in dit geval?

d Wat kan Roza nu doen?

De werkgever kan met de werknemer schriftelijk een proeftijd 
overeenkomen (art. 7:652 lid 2 BW, de zgn. ‘schriftelijkheidseis’). 
Gaan partijen een arbeidsovereenkomst aan met een duur van zes 
maanden of korter, dan mag geen proeftijd worden overeengekomen. 
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes 
maanden, maar korter dan twee jaar, kan een proeftijd worden 
overeengekomen van maximaal één maand. Bij langere arbeids-
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overeenkomsten voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten voor 
onbepaalde tijd mag een proeftijd van maximaal twee maanden 
worden afgesproken (art. 7:652 lid 4 en 5 BW). 

De bedongen proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn en een 
proeftijd in een opeenvolgende arbeidsovereenkomst tussen dezelfde 
partijen is niet toegestaan, tenzij voor het verrichten van de werk-
zaamheden onder de nieuwe overeenkomst duidelijk andere vaardig-
heden en verantwoordelijkheden zijn vereist, waarin de vorige 
overeenkomst onvoldoende inzicht heeft gegeven. 

Bij cao kan van deze vereisten worden afgeweken. Een proeftijd die 
niet aan de wettelijke vereisten voldoet is nietig (art. 7:652 lid 8 BW). 
De proeftijd gaat in op het moment dat de arbeids overeenkomst 
feitelijk aanvangt. Een proeftijdontslag voor aanvang van de arbeids-
overeenkomst is echter eveneens geldig, omdat de proeftijd op dat 
moment nog niet is verstreken (art. 7:676 BW). Afwezigheid van de 
werknemer op het werk verlengt de proeftijd niet. 

Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de 
arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. De 
wettelijke opzeggingsbepalingen gelden dan niet, met uitzondering 
van de verplichting om desgevraagd de reden van de opzegging aan 
de andere partij mee te delen (art. 7:676 BW). De opzegverboden zijn 
evenmin van toepassing met uitzondering van de ‘wegens’-verboden 
die volgen uit het gelijkebehandelingsrecht (zie Blok B4). De 
opzegging moet de andere partij binnen de proeftijd hebben bereikt. 
De opzeggende partij moet bewijzen dat de wederpartij de opzegging 
heeft ontvangen (ontvangsttheorie, art. 3:37 BW). Dat is het geval als 
de opzegging is verstuurd aan een adres waarvan de werkgever 
redelijkerwijs mocht aannemen dat de werknemer daarop te bereiken 
was. Dit kan ook een e-mailadres zijn. Een opzegging na ommekomst 
van de proeftijd is vernietigbaar: de werknemer kan binnen een 
vervaltermijn van twee maanden na het eindigen van de arbeids-
overeenkomst vernietiging van de opzegging en doorbetaling van 
loon vorderen, al dan niet gecombineerd met een vordering tot 
tewerkstelling, dan wel een vergoeding wegens onregelmatige 
opzegging en/of een billijke vergoeding. Zie hierover Blok B. 

Is sprake van een nietig proeftijdbeding, dan kan de werknemer een 
verklaring voor recht vorderen dat het beding nietig is wegens strijd 
met de wet, alsmede één of meerdere van de voornoemde vorderingen 
tegen de werkgever instellen.
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A2  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / beëindiging van 
 rechtswege

casus 2 Carolien
Carolien is op 1 augustus 2018 bij verzekeraar SLG in dienst getreden voor 
de duur van een jaar, dat wil zeggen tot en met 31 juli 2019. In de arbeids-
overeenkomst is bepaald dat deze verlengd zal worden bij goed functio-
neren. Op 25 juli 2019 laat SLG weten de arbeidsovereenkomst niet te 
zullen verlengen. Carolien roept uw hulp in. Zij geeft aan steeds goede 
beoordelingen te hebben gehad, dus vindt ze dat de arbeidsovereenkomst 
van rechtswege verlengd is.

a Is dit standpunt van Carolien juist?

b (Staat los van vraag a): Had SLG de verplichting om het einde van de 
arbeidsovereenkomst aan te zeggen? Zo ja, op welk moment? Zo nee, 
waarom niet?

c Als SLG had moeten aanzeggen, op welke vergoeding kan Carolien dan 
aanspraak maken?

d Binnen welke termijn moet Carolien een eventuele vordering bij de rechter 
aanhangig maken?

e Carolien vertelt u dat zij voor 1 augustus 2018 ook al twee tijdelijke 
arbeidscontracten heeft gehad, één van 1½ jaar (18 maanden) en één 
van 6 maanden. Betekent dit dat zij nu een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd heeft?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan 
voor maximaal 36 maanden. Bij voortzetting na 36 maanden of als 
meer dan drie tijdelijke contracten elkaar met tussenpozen van 
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maximaal zes maanden hebben opgevolgd, wordt de arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art. 7:668a BW). Bij cao 
kan de periode van 36 maanden worden verlengd tot maximaal 
48 maanden en kan het aantal van drie opeenvolgende arbeids-
overeen komsten worden verhoogd tot maximaal zes, maar alleen 
als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of 
verhoging vereist. De tussenpoze van zes maanden kan bij cao 
worden verkort tot drie maanden in geval van seizoenswerk.

De zogenoemde ‘ketenregeling’ van art. 7:668a lid 1 BW is niet alleen 
van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan tussen 
dezelfde partijen, maar ook op arbeidsovereenkomsten die zijn 
aangegaan tussen een werknemer en verschillende werkgevers die 
ten aanzien van de verrichte arbeid geacht moeten worden elkaars 
opvolger te zijn (art. 7:668a lid 2 BW). Bij berekening van de termijn 
van 36 maanden moeten de tussenpozen tussen elkaar opvolgende 
arbeidsovereenkomsten worden meegeteld. Bij art. 7:668a lid 1 BW 
speelt, anders dan bij toepassing van art. 7:668a lid 2 BW, de inhoud 
van de functie geen rol: heeft de werknemer tijdens de tweede 
arbeidsovereenkomst in de keten ander werk verricht dan tijdens 
de eerste en de derde arbeidsovereenkomst, dan telt die arbeids-
overeenkomst – anders dan het geval zou zijn bij verschillende 
werkgevers – dus gewoon mee. 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. 
Opzegging is dus niet nodig. Wel moet het einde van de arbeids-
overeenkomst worden aangezegd (art. 7:668 BW). De werkgever moet 
de werknemer schriftelijk uiterlijk één maand voordat de arbeids-
overeenkomst van rechtswege eindigt, laten weten of de arbeids-
overeenkomst wel of niet wordt voortgezet én, in geval van voor-
zetting, onder welke voorwaarden hij dat wil doen.
Laat de werkgever na aan te zeggen of doet hij dit te laat, dan kan de 
werknemer aanspraak maken op de aanzegvergoeding. Het staat de 
werknemer vrij een aanzegvergoeding te vorderen wanneer er niet is 
aangezegd, maar wel een opvolgende arbeidsovereenkomst tot stand 
is gekomen. De aanzegvergoeding wordt verder toegelicht in Blok D.

De aanzegging dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, zonder 
vermelding van de voorwaarden waaronder, leidt niet tot verschul-
digdheid van de aanzegvergoeding. In dat geval wordt de arbeids-
overeenkomst geacht te zijn/worden voortgezet tegen dezelfde als de 
eerder overeengekomen voorwaarden, maar ten hoogste voor de duur 
van een jaar (art. 7:668 lid 4 sub a BW). Dit geldt ook als niet is 
aangezegd, maar de werkzaamheden wel feitelijk worden voortgezet.

Als in de arbeidsovereenkomst is bepaald dat deze bij goed functio-
neren zal worden verlengd, is geen sprake van een rechtsgeldige 
aanzegging. De werknemer heeft dan immers geen duidelijkheid over 


