
       
Ontslagrecht in het kort   

Inleiding 
In het huidige ontslagstelsel is er een aantal manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen of 
te laten eindigen. Hierop wordt in verschillende informatiebladen verder ingegaan. Voor het overzicht 
volgt hier een globale opsomming van de mogelijkheden:  

Overeenkomst voor onbepaalde tijd Overeenkomst voor bepaalde tijd 
Proeftijd Proeftijd 
Opzeggen na verkregen ontslagvergunning 
(met opzegtermijn) 

Tussentijds: opzeggen na verkregen 
ontslagvergunning (met opzegtermijn) 

 Van rechtswege laten eindigen 
Ontbinding door de kantonrechter Tussentijds: ontbinding door de kantonrechter 
Beëindiging met wederzijds goedvinden Beëindiging met wederzijds goedvinden 
Ontslag op staande voet  Ontslag op staande voet 

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:  

• Elke ontslagvorm heeft zijn eigen eisen en beperkingen en daarmee risico’s. Ook al weet u 
het nog zo zeker, het is belangrijk dat u overlegt met een juridisch adviseur voordat u 
eventuele actie overgaat.  
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• Een proeftijdontslag is een vorm van een opzegging waarbij geen opzegtermijn vereist is. 
De opzeggingsbrief op grond van een (rechtsgeldig overeengekomen) proeftijd moet de 
werknemer echter wel tijdens de proeftijd hebben bereikt. In verband met de bewijslast 
verdient het aanbeveling dit per aangetekende post met bericht van ontvangst te doen.  

• Tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is vaak niet zinvo
vanwege de benodigde tijd voor de procedure bij UWV WERKbedrijf, de onzekerheid van de 
procedure en de in acht te nemen opzegtermijn. Het kan beter zijn om een verzoekschrift in 
te dienen bij de kantonrechter of om de arbeidsovereenkomst gewoon af te laten lopen. 
Desalniettemin is het aan te raden om de mogelijkheid van tussentijdse opzegging op te 
nemen in de arbeidsovereenkomst. Informeert u naar de juiste formulering.  

• Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die al meerdere keren zijn verlengd of die volgen
na een overeenkomst voor onbepaalde tijd, lopen soms niet meer automatisch af. Voor de 
beëindiging daarvan is dan ofwel een opzeggingsprocedure nodig via UWV WERKbedrijf 
ofwel een procedure bij de kantonrechter.  

• De voorwaarden bij een beëindiging met wederzijds goedvinden komen neer op
onderhandelen, maar de juridische kaders zijn minstens zo belangrijk. Vraagt u daarom ook 
hier om advies.  

• Oproepkrachten die voor bepaalde of voor onbepaalde tijd in dienst zijn, worden soms niet
meer opgeroepen. Dat is risicovol aangezien ook hun overeenkomst op de daartoe 
gebruikelijke wijze beëindigd moet worden.  

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. 
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