
    
Opzegverboden 
 
Inleiding 
Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil opzeggen, heeft hij hiervoor de toestemming van 
UWV (ontslagvergunning) voor nodig. Dit wordt ook wel het algemeen opzegverbod genoemd. Soms 
is er echter ook een ander, bijzonder opzegverbod van kracht, waardoor de werkgever de 
arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen, ondanks dat er een ontslagvergunning is. 
 
De werkgever mag een arbeidsovereenkomst onder andere niet opzeggen in de volgende situaties. 

 Tijdens ziekte. Dit verbod geldt niet als de ziekte al meer dan 2 jaar duurt en als de 
werknemer ziek is geworden nadat de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft 
ingediend. Ook bestaat een uitzondering in het geval dat een zieke werknemer –kort gezegd– 
onvoldoende meewerkt aan zijn reïntegratie.  

 Bij strijd met een discriminatieverbod. 

 Gedurende zwangerschap, tijdens het bevallingsverlof en gedurende 6 weken na hervatting 
van de werkzaamheden.  

 Als de werknemer lid is van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 

 Wegens lidmaatschap van een vakvereniging. 

 Vanwege het opnemen van ouderschapsverlof of ander zorgverlof.  

 Wegens het indienen van een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur. 

 Vanwege een overgang van onderneming. 
 
 
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 onder andere aan het volgende: 
 

 De opzegverboden zijn niet van toepassing bij een ontslag op staande voet, alsmede bij een 
opzegging tijdens de proeftijd, opzegging met wederzijds goedvinden, opzegging met 
schriftelijke instemming van de werknemer, een overeenkomst voor bepaalde tijd die afloopt, 
ontbinding door de kantonrechter (deze houdt hier echter wel rekening mee), beëindiging van 
de werkzaamheden van de onderneming en faillissement van de werkgever. Verder zijn veel 
opzegverboden bij bedrijfsbeëindiging niet van toepassing. 

 Als een werkgever zonder een ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst van een 
werknemer opzegt –dus in strijd met het algemene opzegverbod– dan kan de werknemer 
binnen 6 maanden de vernietigbaarheid van de opzegging inroepen. De werknemer doet er 
verstandig aan om dit zo spoedig als mogelijk en schriftelijk (aantoonbaar) te doen en om zich 
hierbij tevens beschikbaar te stellen het werk op eerste, deugdelijke afroep van de werkgever 
te hervatten. De werknemer kan overigens ook berusten in het ontslag, waarbij hij dan 
aanspraak kan maken op een schadevergoeding.  

 Maakt de werkgever, ondanks een bijzonder opzegverbod, gebruik van de ontslagvergunning, 
dan kan de werknemer binnen 2 maanden na de opzegging de vernietigbaarheid hiervan 
inroepen. Indien hierop niet positief gereageerd wordt, dan dient de werknemer vervolgens 
binnen 6 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd een vordering in te dienen.  

 Van (onder andere) het opzegverbod tijdens ziekte mag in een toepasselijke CAO ten nadele 
van de werknemer worden afgeweken.  

 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. Het doorgaan 
van de voorgestelde wijzigingen, zal gevolgen hebben voor de opzegverboden. 

 
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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