
       
 
Opzegging van de arbeidsovereenkomst: de ontslagprocedure bij UWV WERKbedrijf   

Inleiding 
Eén van de mogelijkheden in het huidige ontslagstelsel om een medewerker te ontslaan is de 
ontslagprocedure via UWV WERKbedrijf. U vraagt daarbij toestemming de arbeidsovereenkomst op te 
zeggen. Deze toestemming wordt in de praktijk ook wel ontslagvergunning genoemd.  

Gronden waarop een ontslagvergunning wordt aangevraagd, zijn onder andere: bedrijfseconomische 
gronden, reorganisatie, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, verwijtbaar handelen, regelmatig 
ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid.  Bij de beoordeling van de ontslagaanvraag gaat 
UWV WERKbedrijf uit van het ‘Ontslagbesluit’ en van de ‘Beleidsregels Ontslagtaak UWV’.  

De procedure bij UWV WERKbedrijf duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Indien de ontslagvergunning wordt 
verleend, kunt u onder de daarin gestelde voorwaarden de arbeidsovereenkomst opzeggen met 
inachtneming van de geldende opzegtermijn. Houdt u er rekening mee dat veelal opgezegd moet 
worden tegen het einde van de maand. Dit maakt de feitelijke opzegtermijn soms bijna een maand 
langer.   

Aandachtspunten  
Enkele aspecten waarmee u in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een 
rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is.  
 
Denkt u met name aan het volgende:  

• Opzegging van een arbeidsovereenkomst zonder daartoe verkregen ontslagvergunning
(indien nodig) is vernietigbaar gedurende 6 maanden na de einddatum.  
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• UWV WERKbedrijf is niet verplicht om een ontslagvergunning af te geven en doet dat dan 
ook regelmatig niet. Dit gaat in de praktijk met name op bij dossiers over disfunctioneren
verstoorde arbeidsrelaties. Een goede voorbereiding en juridische bijstand is van groot 
belang als u een optimaal resultaat wilt behalen.  

• Een ontbindingsprocedure via de rechter is in de praktijk vaak zekerder en ook goedkoper 
dan een procedure bij UWV WERKbedrijf. Onder meer het aantal dienstjaren en het dossie
is hier van belang. Uw advocaat kan u adviseren over het omslagpunt. 

• Let u op eventueel toepasselijke opzegverboden. U moet hiermee rekening houden, óók als 
u van UWV WERKbedrijf mag opzeggen.  

• Indien de ontslaggrond langdurige arbeidsongeschiktheid is, zal dit de procedure in de 
praktijk aanzienlijk kunnen vertragen als niet de juiste stappen worden onderno

• Bij ziekmelding door de medewerker voordat UWV WERKbedrijf de ontslagaanvraag heeft
ontvangen, mag u in principe niet opzeggen, ook al heeft de reden waarom u afscheid wilt 
nemen niets te maken met de arbeidsongeschiktheid. 

• Niet naleving van de opzegtermijn maakt dat u jegens uw werknemer schadeplichtig wordt. 
• Ook indien u rechtsgeldig opzegt, kunt u later –via een andere procedure op grond van

‘kennelijk onredelijk ontslag’ bij de Kantonrechter– schadeplichtig worden jegens de 
werknemer. Informeert u daarom of het in uw situatie zinvol kan zijn om eventueel een 
(beperkte) ontslagvergoeding aan te bieden, ook al bent u daartoe niet verplicht.    

Meer weten? 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt u een concrete situatie laten toetsen? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

_________________________________________________________________________________ 
Advocatenkantoor Tavasszy, Molenstraat 15, 2513 BH Den Haag  

T: 070 – 3611 717 / E: info@tavasszy.nl / W: www.tavasszy.nl 
_________________________________________________________________________________ 

mailto:info@tavasszy.nl
http://www.tavasszy.nl/

