
    
Opzegtermijnen 
 
Inleiding 
Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door opzegging, zal de geldende opzegtermijn in 
acht moeten worden genomen. De opzegging zal, afgezien van een afspraak hierover bij schriftelijke 
overeenkomst, gedaan moet worden tegen het einde van de maand. Indien een werkgever wil 
opzeggen, zal hij voorafgaande daaraan de toestemming van UWV dienen te vragen 
(ontslagvergunning). Voor de werkgever is de opzegtermijn volgens de wet als volgt (*):  
 

Duur van het 
dienstverband 

Opzegtermijn werkgever 

Korter dan 5 jaar 1 maand 

5 tot 10 jaar 2 maanden 

10 tot 15 jaar 3 maanden 

Langer dan 15 jaar 4 maanden 

 
De termijn die geldt voor de werkgever kan in de arbeidsovereenkomst schriftelijk verlengd worden. 
Een kortere opzegtermijn kan de werkgever in de regel alleen hanteren als dit toegestaan is in een 
toepasselijke CAO.  
 
De opzegtermijn die de werknemer in acht dient te nemen, bedraagt 1 maand. Deze termijn mag in de 
arbeidsovereenkomst verkort of verlengd worden. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn bij verlenging 
maximaal 6 maanden mag bedragen en de werkgever zich minimaal moet houden aan een dubbel zo 
lange opzegtermijn. In een CAO mag vervolgens weer de bij verlenging voor de werkgever geldende 
termijn worden verkort, mits die termijn niet korter is dan die voor de werknemer.  
 
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:  
 

 Bij faillissement en surseance van betaling gelden andere termijnen.  

 Voor werknemers die bij de huidige werkgever al op 1 januari 1999 in dienst waren en toen 45 
jaar of ouder waren, kan de opzegtermijn langer zijn.   

 De opzegging heeft pas effect als de opzeggingsbrief van de opzeggende partij de andere 
partij heeft bereikt of had kunnen bereiken. Let dus op met brieven op het laatste moment. 

 Ook als de werkgever een ontslagvergunning heeft verkregen, zal hij rekening moeten houden 
met de geldende opzegverboden, zoals het opzegverbod tijdens ziekte. 

 Bij opzegging door de werknemer heeft de werkgever een zogeheten onderzoeksplicht.  
De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de werknemer de opzegging met alle 
eventuele daaraan verbonden nadelige gevolgen daadwerkelijk wenst.  

 Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen bij ontslag op staande voet, ontslag 
tijdens de proeftijd, ontslag via de Kantonrechter en beëindiging met wederzijds goedvinden. 
Wanneer de werknemer recht heeft op een WW-uitkering zal het UWV bij de aanvraag echter 
rekening houden met een (fictieve) opzegtermijn. Deze is gelijk aan de opzegtermijn die de 
werkgever normaal in acht had moeten nemen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
De kans bestaat dat de werknemer gedurende deze termijn geen WW-uitkering ontvangt.  

 De werkgever mag de opzegtermijn met 1 maand verkorten wanneer hij de ontslagvergunning 
van het UWV heeft ontvangen. Wel moet minimaal een opzegtermijn van 1 maand overblijven. 
In een CAO kan deze resterende opzegtermijn verkort worden.  

 Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel voor de ‘Wet werk en zekerheid’ ingediend bij de 
Tweede Kamer. De bedoeling is dat nieuwe wet medio 2015 in werking treedt. Bij het ingaan 
van de voorgestelde wijzigingen zal dat onder andere gevolgen hebben voor opzegtermijnen.  
 

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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