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Inleiding 
Omwille van de leesbaarheid van deze masterproef wordt gekozen om niet steeds de 

mannelijke en vrouwelijke terminologie naast elkaar te vermelden wanneer ik verwijs naar de 

werkgever en/of werknemer. Ik opteer voor het gebruik van de mannelijke termen maar 

bedoel uiteraard steeds man/vrouw, hij/zij,… 

Eind 2010 en begin 2011 werd in de media veel aandacht geschonken aan het 

interprofessionele akkoord voor 2011-2012. Eén van het meest in het oog springende 

onderwerp was ongetwijfeld de regeling rond de opzegtermijnen en opzegvergoedingen. Het 

verschillende statuut tussen arbeiders en bedienden is al jaren een discussiepunt tussen 

werkgevers, werknemers en academici. De uitwerking van een eenheidsstatuut is nochtans 

niet simpel gezien de meningen van vakbonden en werkgeversorganisaties lijnrecht tegenover 

elkaar staan. Deze grote verschillen qua ontslagrecht tussen arbeiders en bedienden wekten 

mijn interesse voor het onderwerp op. In eerste instantie ging mijn masterproef de titel “naar 

een soepeler ontslagrecht” krijgen. Ik was van plan om de grote knelpunten van het 

ontslagrecht te bespreken. Dit betrof onder andere het verschil tussen bedienden en arbeiders 

op het vlak van opzegtermijn en opzegvergoedingen en de regeling met betrekking tot 

willekeurig ontslag, maar het betrof ook de bijzondere plaats die de ontslagmacht en de 

afwezigheid van motivering van het ontslag innam in ons Belgische ontslagrecht.  

Geleidelijk aan kwam het besef dat één masterproef niet voldoende was om de veelheid aan 

thema‟s te behandelen, zeker niet indien ik voor een rechtsvergelijkende studie zou kiezen. 

Door het lezen van de (rechtsvergelijkende) rechtsliteratuur begon die specifieke afwezigheid 

van motivatie bij het ontslag gegeven door de werkgever, zeker ten aanzien van onze 

buurlanden, mij te intrigeren. Vandaar dat ik besloten heb mij enkel toe te leggen op dit 

onderwerp, eerder dan algemeen „het soepeler ontslagrecht‟ te bespreken.  

Mijn masterproef blijft beperkt tot de motivering die de werkgever geeft bij het ontslag van 

een individuele werknemer. Het ontslag gegeven door de werknemer zelf en de regelgeving 

met betrekking tot collectief ontslag komen hier niet aan bod. Ook de ontslagregeling van 

ambtenaren zal hier slechts aan bod komen indien dit relevant is voor de motivering van het 

ontslag van contractueel tewerkgestelde werknemers. Nauw samenhangend met de motivering 

van het ontslag is de eigenlijke ontslagmacht zelf. Aangezien beide onderwerpen nauw 

verbonden zijn, zal ik ze dan ook beiden behandelen.  
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Zoals ik reeds eerder vermeldde zal ik deze motivering van het ontslag in een 

rechtsvergelijkend onderzoek plaatsen. Het Franse en Nederlandse recht leken mij hiervoor de 

beste opties. Deze rechtsstelsels leunen dicht aan bij het Belgische recht en zijn toch 

verschillend op vlak van uitwerking van regels omtrent motivering van het ontslag. Ook 

praktisch gezien zijn Frankrijk en Nederland de beste keuzes: Frans en Nederlands zijn beiden 

landstalen en voor eventueel onderzoek zijn deze buurlanden gemakkelijk bereikbaar. Ik zal 

het Belgische, Nederlandse en Franse ontslagrecht beschrijven en vervolgens in een analyse 

met elkaar vergelijken. Het opzet van deze masterproef is dan ook nagaan of er in deze 

rechtsstelsels een dergelijke motivering van het ontslag bestaat en welke sancties hieraan zijn 

gekoppeld. Vervolgens zal ik in de analyse onderzoeken of er een hervorming kan worden 

doorgevoerd in het Belgische recht en zo ja, welke vorm die hervorming het best kan 

aannemen.  

Deze masterproef bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een theoretische studie van het 

ontslagrecht in die drie voornoemde landen. Het eerste hoofdstuk is het Belgische 

ontslagrecht. Hierin wordt de focus gelegd op de motivering van het ontslag in al zijn 

aspecten, de bijzondere beschermingsbepalingen en de ontslagmacht, zonder het volledige 

Belgische ontslagrecht weer te geven. Het tweede en derde hoofdstuk betreffen respectievelijk 

het Franse en het Nederlandse ontslagrecht. Ook deze delen volgen diezelfde indeling, met dit 

verschil dat iets meer wordt stilgestaan bij het ontslag- en arbeidsrecht op zich, omdat zowel 

de lezers van deze masterproef als ikzelf minder bekend zijn met deze rechtsstelsels. Het 

tweede deel is een rechtsvergelijkende analyse waarin een rechtsvergelijking tussen die drie 

stelsels aan bod komt en de noodzaak en mogelijkheid tot hervorming van het Belgische 

ontslagrecht wordt besproken. Het derde deel omvat de conclusie.  

Om deze masterproef tot een goed einde te brengen, heb ik vooral rechtsliteratuur, wetgeving 

en rechtspraak bestudeerd. Ik ben te rade gegaan in verschillende gespecialiseerde 

bibliotheken, waaronder de bibliotheek van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de universiteit 

Gent en Leuven, maar ik heb ook specifieke Franse rechtsleer in de universiteitsbibliotheek 

van Rijsel opgezocht. De Nederlandse rechtspraak en wetgeving is sterk gedigitaliseerd en de 

bibliotheek van Gent bevat veel Nederlandse rechtsleer, dus de nood om een Nederlandse 

bibliotheek te bezoeken was minder groot.  

Deze methode brengt uiteraard ook nadelen met zich mee. Over de eigenlijke praktijk in de 

betrokken landen kan ik geen uitspraak doen. Ik kan enkel voortgaan op wat de verschillende 
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rechtsbronnen aan informatie geven. Vandaar dat deze masterproef enkel een theoretische 

analyse geeft van het probleem. De realiteit op de werkvloer kan anders zijn en daarmee moet 

rekening worden gehouden bij het lezen van deze masterproef. 
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Het Belgische ontslagrecht 

1.1 Motivering van het ontslag 

1.1.1 Inleiding 

De functie van het ontslagrecht is hoofdzakelijk het beschermen van de werknemer. De 

werknemer is immers in een arbeidsrelatie bijna altijd de „zwakkere partij‟. Toch dient het 

ontslagrecht soms andere doeleinden, zoals de bescherming van de openbare orde (denk maar 

aan de taalwetgeving omtrent ontslag) en in sommige gevallen zelfs de werkgever, zoals het 

geval is bij scholings- of concurrentiebedingen
1
. Het gehele ontslagrecht wordt op zich 

gekenmerkt door het voortdurend afwegen tussen de belangen van de werkgever en de 

belangen van de werknemer. Men mag bovendien ook niet vergeten dat het ontslagrecht grote 

implicaties teweegbrengt in een andere rechtstak, nl. de sociale zekerheid
2
. Hiermee moet 

rekening worden gehouden op het moment dat hervormingen worden doorgevoerd.  

In dit hoofdstuk zal ik de motivering van het ontslag, gegeven door de werkgever, bestuderen 

naar huidig Belgisch recht. De ontslagmacht is sterk verbonden met de sanctiemechanismen 

voorzien bij het miskennen van bepaalde ontslagregels, vandaar dat dit naar het einde van het 

hoofdstuk toe wordt besproken. Tot slot zal de Belgische regeling nog in een internationaal en 

Europees kader worden besproken. De regelgeving omtrent collectief ontslag en ontslagname 

door een werknemer zal hier niet aan bod komen. De vraag of het huidige systeem moet 

worden behouden, zal meer uitgebreid aan bod komen in de analyse (infra deel II), na het 

onderzoek naar de motivering van het ontslag en de ontslagmacht in Frankrijk en Nederland.  

1.1.2 Principe 

1.1.2.1 Geen algemene motiveringsplicht 

In principe is er geen veralgemeende motiveringsplicht. Dit volgt uit art. 39 van de 

arbeidsovereenkomstenwet
3
. Bij opzegging is er geen sprake van „motivering‟ als vorm-

vereiste. Een motivering van het ontslag is dan ook slechts vereist wanneer de wetgever dit 

expliciet voorschrijft. De arbeidsovereenkomstenwet heeft dus geen voorafgaande 

                                                           
1
W. RAUWS, “Enige knelpunten van het ontslagrecht”, in M. RIGAUX en P. HUMBLET (eds.), Actuele problemen 

van het arbeidsrecht 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, 545. 
2
 Bijvoorbeeld het al dan niet recht hebben op een werkloosheidsuitkering. 

3
 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22/08/1978. De arbeidsovereenkomstenwet zal 

hierna worden afgekort als WAO. 
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motiveringsplicht ingevoerd, gevreesd werd dat dit nadelig zou zijn voor de werknemer bij 

het zoeken van nieuw werk of voor het verkrijgen van werkloosheidsuitkeringen
4
. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen formele en materiële motivering
5
. Er geldt 

een formele motiveringsplicht als de werkgever voorafgaand het ontslag moet motiveren. Dit 

is het geval bij het ontslag om dringende reden (infra 1.1.3). Een materiële motiveringsplicht 

daarentegen geeft een partij de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Deze laatste kan 

het ontslagmotief dan aan een bepaalde grond toetsen. Dit is mogelijk in het Belgische 

ontslagrecht, via rechtsfiguren als rechtsmisbruik en willekeurig ontslag (infra 1.1.4). Deze 

rechtsfiguren (zoals willekeurig ontslag en ontslag om dringende reden) zouden we kunnen 

aanzien als vormen van motiveringsplicht. Maar zoals later in deze masterproef duidelijk zal 

worden, gelden deze rechtsfiguren enkel in bijzondere omstandigheden.   

Deze algemene afwezigheid van motiveringsplicht kent weliswaar gedetailleerde en talrijke 

uitzonderingen door de wet ingevoerd, die voorzien in ontslagbescherming voor een groot 

aantal werknemers (infra 1.1.5). Dit geeft aan dat de wetgever zelf beseft dat een 

redelijkheidstoetsing belangrijk is.  

Conventioneel kan van dit principe van niet-motivering van het ontslag worden afgestapt. Er 

kan bijvoorbeeld „vastheid van betrekking‟ in een CAO worden gegarandeerd. Via CAO‟s op 

ondernemingsvlak kunnen bijkomende waarborgen worden gegeven voor de vastheid van 

betrekking
6
. Hier moet wel duidelijk de toepasselijke sanctie worden vermeld. Zo niet, zal een 

schending van dit beding niet noodzakelijk tot een ongerechtvaardigd ontslag leiden. Het 

nadeel van de schending van dit beding zal hersteld worden via de opzegging
7
.  

Het gebrek aan algemene voorafgaande motivatie, zelfs bij die uitzonderingen, komt vooral 

duidelijk tot uiting bij „de bewijslast‟ van die uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij het misbruik 

van ontslagrecht moet de werknemer bewijzen dat de werkgever in de uitoefening van zijn 

macht tot ontslag zich afwendt van het sociale en economische doel van het ontslagrecht. De 

werknemer moet het bestaan zelf bewijzen van een ongerechtvaardigde reden. De loutere 

„afwezigheid‟ van motief is niet voldoende. Bij willekeurig ontslag is de bewijslast dan wel 

omgedraaid, toch is er nog altijd geen sprake van een algemene voorafgaande motivering. Er 

                                                           
4
 Commissieverslag Gedr. St. Kamer,  1968-69, nr. 270/7, 38 en 40; D. CUYPERS, Misbruik van ontslagrecht en 

willekeurig ontslag, Brugge, Die Keure, 2002, 8 
5
D. CUYPERS, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Brugge, Die Keure, 2002, 13. 

6
 D. CUYPERS, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Brugge, Die Keure, 2002, 14. 

7
 Arbh. Luik 2 juni 1997, Soc.Kron. 1999, 236. 
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is één uitzondering. Bij ontslag wegens dringende reden moet de werkgever door middel van 

het aantonen van bepaalde feiten zijn beslissing rechtvaardigen. Daarbij geldt er wel een 

voorafgaande en dus formele motiveringsplicht. Bij de andere specifieke verplichtingen tot 

motivering, gelden deze verplichtingen slechts in specifieke omstandigheden.  

1.1.2.2 C4 en motivatie 

Een van de rubrieken op het formulier C4 is de reden van het ontslag. Via deze rubriek gaat 

de RVA na of de werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering. De RVA heeft er 

belang bij te weten of de betrokkene ontslagen is wegens redenen onafhankelijk van zijn wil
8
. 

De werkgever moet kort een uitleg geven waarom hij de werknemer heeft ontslagen. Deze 

redenen binden de werkgever niet
9
. Wat houdt dat in “redenen onafhankelijk van zijn wil”?  

Dit wordt bepaald in art. 51 en 52 van het werkloosheidsbesluit
10

. Het verlaten van een 

passende dienstbetrekking zonder wettige reden of het ontslag dat het gevolg is van een 

foutieve houding van de werknemer. Indien dit het geval is riskeert de werknemer te worden 

uitgesloten van het genot van de uitkeringen gedurende ten minste vier en ten hoogste 

zesentwintig weken. De werkgever moet de werknemer hebben ontslagen wegens een 

foutieve houding van deze laatste in de uitoefening van de arbeidsovereenkomst. Er moet een 

causaal verband zijn tussen fout en ontslag én de werknemer moet zich ervan bewust zijn dat 

hij ontslagen riskeert te worden indien hij dergelijk foutief gedrag stelt
11

. De redenen vermeld 

op het C4 zijn niet onweerlegbaar. Op grond van andere elementen kunnen ook feiten aan het 

licht komen, bijvoorbeeld de ontslagbrief, door collega‟s, enz. Zo kan de RVA toch de echte 

feiten achterhalen. Uiteraard zal hetgeen vermeld op het C4 ook van belang zijn. Alle 

elementen moeten in aanmerking worden genomen. Bij twijfel wordt er in het voordeel van de 

werkloze beslist
12

.  

                                                           
8
C. CLESSE, “Motivation du C4: incidence sur les notions de motif équitable et le licenciement abusive”, Ors. 

2006, afl. 9, 9. 
9
 Arbrb. Brussel, 28 januari 1986, JJTB 1986, 258; Arbrb. Oudenaarde 3 december 1996, RW 1997-98, 1271; C. 

CLESSE, “Motivation du C4: incidence sur les notions de motif équitable et le licenciement abusive”, Ors. 2006, 

afl. 9, 9 ; P. SMEDTS en I VERHELST, “Buiten zonder reden? De motivering van het ontslag door de werkgever”, 

Or. 2002, afl. 5, 114. 
10

 Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31/12/1991. 
11

 C. CLESSE, “Motivation du C4: incidence sur les notions de motif équitable et le licenciement abusive”, Ors. 

2006, afl. 9, 10. 
12

 C. CLESSE, “Motivation du C4: incidence sur les notions de motif équitable et le licenciement abusive”, Ors. 

2006, afl. 9, 10. 
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De foutieve houding zoals vermeld in het werkloosheidsbesluit mag niet verward worden met 

dringende reden zoals voorzien in de regelgeving omtrent ontslag om dringende reden
13

. Deze 

laatste komt later aan bod en steunt op andere gronden (infra 1.1.3). Indien bijvoorbeeld de 

dringende reden wordt afgewezen door de rechtbank, wegens niet gegrond of niet voldoende 

ernstig, dan kan de RVA nog beslissen tot een foutieve houding van de werknemer. Als de 

rechtbank de dringende reden erkent, dan is het altijd een foutieve houding in de zin van het 

werkloosheidsbesluit. Onduidelijke of onjuiste motivering op het formulier C4 zal ook niet 

automatisch aanleiding geven tot misbruik van ontslagrecht of willekeurig ontslag aangezien 

de werkgever te allen tijde het bewijs kan leveren van de werkelijke redenen voor het 

ontslag
14

.  

De motivering op het formulier C4 is van groot belang voor de werknemer; op deze grond zal 

worden beslist tot het al dan niet verkrijgen van een werkloosheidsuitkering. Het klopt dat 

vaak werkgevers een „neutrale‟ reden invullen om zo een vordering tot willekeurig ontslag te 

vermijden (infra 1.1.4)
15

. Toch is deze praktijk niet zonder risico: de arbeider kan nog steeds 

een vordering wegens willekeurig ontslag instellen en indien de „neutrale‟ reden dan door de 

mand valt zal de werkgever al zeer veel moeite moeten doen om de echte reden te bewijzen 

(want hij is een deel van zijn geloofwaardigheid kwijt). In sommige gevallen werd er zelfs 

een schadevergoeding toegekend voor het slecht invullen van een C4
16

. Ook strafrechtelijke 

sancties zijn mogelijk. Het betreft namelijk een vorm van valsheid in geschrifte
17

. Bovendien 

voorziet art. 175, § 1, 1° van het werkloosheidsbesluit in een boete bij onjuiste verklaring om 

een werknemer uitkeringen te laten genieten waarop hij geen recht heeft.  

1.1.3 Ontslag om dringende reden 

1.1.3.1 Algemeen 

De meest duidelijke uitzondering op het principe van „niet-motivering‟ van de 

ontslagbeslissing is het ontslag om dringende reden. Art. 35 van de 

arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat elke partij de overeenkomst zonder opzegging of vóór 

                                                           
13

 C. CLESSE, “Motivation du C4: incidence sur les notions de motif équitable et le licenciement abusive”, Ors. 

2006, afl. 9, 10. 
14

 Arbh. Antwerpen 6 januari 2009, A.R. 2060088, http://www.securex.eu/lex-

go.nsf/vwNews_nl/7D93B2D6D1F25324C12575DA002E629B?OpenDocument#_ftnref1.  
15

 P. SMEDTS en I VERHELST, “Buiten zonder reden? De motivering van het ontslag door de werkgever”, Or. 

2002, afl. 5, 114. 
16

 Arbh. Luik 24 sept 1986, Soc. Kron. 1987, 222. 
17

 Art. 196 Sw.; P. SMEDTS en I VERHELST, “Buiten zonder reden? De motivering van het ontslag door de 

werkgever”, Or. 2002, afl. 5, 114.  

http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNews_nl/7D93B2D6D1F25324C12575DA002E629B?OpenDocument#_ftnref1
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNews_nl/7D93B2D6D1F25324C12575DA002E629B?OpenDocument#_ftnref1
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het verstrijken van de termijn kan beëindigen om een dringende reden. Indien een dringende 

reden het ontslag rechtvaardigt kan de werkgever de betrokken werknemer op staande voet 

ontslaan, zonder opzegging. Wat bijzonder is aan deze ontslagvorm, is dat de kennisgeving 

van het ontslag de redenen moet omvatten die het ontslag om dringende reden 

rechtvaardigen
18

.  

1.1.3.2 Het begrip dringende reden 

De dringende reden is “de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen 

de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”
19

. De definitie 

laat de rechtspraak toe zelf het begrip in te vullen aan de hand van de omstandigheden. Die 

definitie zelf geeft drie cumulatieve voorwaarden waar de rechter moet mee rekening houden 

vooraleer er sprake is van een dringende reden
20

. Wat zeer duidelijk is, is dat dergelijk beroep 

op dringende redenen slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag worden ingeroepen
21

. Het 

is een uitzondering op de normale manier van ontslag en het ontneemt de werknemer een 

opzegging, vandaar dat dit begrip met voorzichtigheid moet worden benaderd.  

Vooreerst moet het een ernstige tekortkoming betreffen. Dit is een tekortkoming aan de 

wettelijke en/of de contractuele verplichtingen die een voldoende ernst vertoont zodat elke 

professionele samenwerking wordt verhinderd. Niet zomaar elke fout kan dus als dringende 

reden worden opgeworpen. Bovendien moet de fout zelf ook in zijn context worden gezien: 

van iemand met een grotere verantwoordelijkheid zal men sneller geneigd zijn om tot een 

dringende reden te besluiten
22

. De ernst zal dus in concreto moeten worden beoordeeld, 

rekening houdend met het beroepsverleden.  Niet alleen fouten t.a.v. de werkgever, maar ook 

fouten t.a.v. collega‟s kunnen aanleiding geven tot een dringende reden
23

.  

De ernstige tekortkoming moet de professionele samenwerking onmogelijk maken. Het 

vertrouwen in de tegenpartij moet zodanig geschaad zijn dat zelfs tijdens een 

opzeggingstermijn samenwerking niet meer mogelijk is
24

. Uit de rechtspraak blijkt, wanneer 

de werkgever de werknemer niet onmiddellijk ontslaat na de kennisname van de feiten 

waarop de dringende reden steunt, dan kan de rechter afleiden dat er geen sprake is van een 

                                                           
18

 Art. 35, §4 arbeidsovereenkomstenwet.  
19

 Art. 35, §2 arbeidsovereenkomstenwet. 
20

 C. ENGELS, Ontslag om dringende reden, Mechelen, Kluwer, 2006, 18. 
21

 Arbh. Brussel 23 juni 1998, Soc. Kron. 1999, 483. 
22

 Arbh. Antwerpen 8 april 1992, RW 1992-93, 939. 
23

 Arbrb. Gent 17 juni 1994, RW 1994-95, 750. 
24

 Arbrb. Antwerpen 17 september 1980, JTT 1980, 335. 
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dringende reden
25

. De professionele band moet dus onmiddellijk en definitief ten einde 

komen. 

1.1.3.3 De kennisgeving 

1.1.3.3.1 Algemeen 

Alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag 

kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging of vóór het 

verstrijken van de termijn
26

. Die termijn van drie dagen neemt een aanvang vanaf de 

werkgever kennis neemt van de feiten die aan de grondslag liggen van het ontslag. Er ontstaat 

dus door die kennisgeving een voorafgaande motiverings- en mededelingsplicht voor de 

werkgever die beslist te ontslaan om dringende reden. De kennisname van de feiten waarop de 

dringende reden steunt, betekent dat de werkgever voldoende zekerheid moet hebben over de 

feiten (en dus geen absolute zekerheid)
27

. Een verhoor van de betrokkene is niet verplicht
28

. 

Die kennisgeving geschiedt op straffe van nietigheid bij een ter post aangetekende brief of via 

een gerechtsdeurwaardersexploot.  

1.1.3.3.2 Inhoud van de kennisgeving 

De vraag rijst nu hoe gedetailleerd de kennisgeving van de redenen voor het ontslag precies 

moet zijn. De werkgever zal dergelijke motivering met grote zorgvuldigheid en 

voorzichtigheid verwoorden, want alleen de dringende redenen waarvan kennis werd gegeven 

binnen die drie werkdagen na het ontslag kunnen ter rechtvaardiging in aanmerking worden 

genomen.  

Met andere redenen voor het ontslag zal de rechter normaal geen rekening houden
29

. Bij een 

vage of onnauwkeurige omschrijving moet de betekening als onbestaande worden beschouwd 

en dan is het ontslag bijgevolg onregelmatig. De werkgever is dus best zo nauwkeurig 

mogelijk bij het beschrijven van de feiten
30

. De werknemer moet voldoende kennis hebben 

                                                           
25

 Zie rechtspraak bij C. ENGELS, Ontslag om dringende reden, Mechelen, Kluwer, 2006, 49-50 en 57-58.  
26

 Art. 35, 4
de

 lid arbeidsovereenkomstenwet. 
27

 Cass. 11 januari 1993, JTT 1993, 58;H. BUYSSENS, “Ontslag om dringende reden” in M. RIGAUX en W. 

RAUWS (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8: actualia van het ontslagrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2010, 185. 
28

 Arbh. Luik 5 augustus 2008, JTT 2009, 14. 
29

 C. ENGELS, Ontslag om dringende reden, Mechelen, Kluwer, 2006, 233; dit wordt weliswaar genuanceerd 

door een aantal cassatiearresten die aangeven dat ook feiten die niet in de ontslagbrief zijn opgenomen in 

aanmerking kunnen worden genomen om de ernst van de reden te beoordelen; Cass. 21 mei 1990, JTT 1990, 

435; I. VANDENPOEL, “Motivering van het ontslag van een contractant in overheidsdienst: een bres in het 

Belgische ontslagrecht?”, TSR 2011, afl. 2, 122. 
30

 Voor een aantal voorbeelden, zie C. ENGELS, Ontslag om dringende reden, Mechelen, Kluwer, 2006, 233. 
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gekregen over de redenen waarom hij wegens dringende reden is ontslagen en op welke 

gronden de werkgever zich beroept. Die motivering moet de rechter bovendien in staat stellen 

de ernst van de feiten te beoordelen indien die dringende reden nadien voor de rechter wordt 

betwist
31

. Tijdstip en plaats van de feiten vermelden is niet verplicht, maar toch aan te raden 

aangezien dit de nauwkeurigheid ten goede komt
32

. 

1.1.3.4 Conclusie 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat er dus toch sprake is van een voorafgaande 

formele motiveringsplicht bij deze ontslagmodaliteit. De werkgever moet binnen een bepaalde 

termijn de redenen voor zijn beslissing weergeven. Bovendien moeten die redenen 

nauwkeurig zijn omschreven om het risico te vermijden dat de rechter in een navolgende 

procedure beslist tot het onregelmatig ontslag. Niettemin zal er slechts een beroep worden 

gedaan op de figuur van het ontslag wegens dringende reden in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden en moet het begrip zelf nauw worden begrepen.  

1.1.4 Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag 

De motivering van de ontslagbeslissing kan ook een rol spelen na het ontslag. De werknemer 

kan een vordering instellen wegens willekeurig ontslag of misbruik van ontslagrecht. De 

rechter kan met andere woorden controle uitoefenen over de ontslagreden. Het betreft hier een 

motiveringsplicht a posteriori. Hoe verregaand deze motiveringsplicht is, wordt hierna 

besproken. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen misbruik van ontslagrecht en het 

willekeurige ontslag. Het misbruik van ontslagrecht staat open voor alle werknemers en is 

geënt op een algemeen rechtsbeginsel. Het willekeurig ontslag daarentegen wordt omschreven 

in art. 63 van de arbeidsovereenkomstenwet en staat enkel open voor arbeiders.  

1.1.4.1 Misbruik van ontslagrecht 

Vaak wordt er in een ontslagprocedure een morele schadevergoeding geëist wegens misbruik 

van ontslagrecht. Zelden wordt dit ook aanvaard. Hieronder wordt dan ook geschetst in welke 

gevallen dergelijke vordering wel mogelijk is.  

Aangezien bedienden zich niet kunnen beroepen op art. 63 WAO, zal de bediende gebruik 

moeten maken van het rechtsbeginsel „rechtsmisbruik‟, in het bijzonder het misbruik van 

                                                           
31

 H. BUYSSENS, “Ontslag om dringende reden” in M. RIGAUX  en W. RAUWS(ed.), Actuele problemen van het 

arbeidsrecht 8: actualia van het ontslagrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 200; P. SMEDTS en I. VERHELST, 

“Buiten zonder reden? De motivering van het ontslag door de werkgever”, Or. 2002, afl. 5, 115.  
32

 Arbh. Gent 14 mei 2001, AR nr. 103/00, http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl.  

http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl


12 
 

ontslagrecht
33

. Toch kan ook een arbeider op grond van dit rechtsbeginsel vorderen, zelfs al 

heeft die de mogelijkheid zich op art. 63 WAO te beroepen. In een cassatie arrest is beslist dat 

beide principes niet met elkaar overeenstemmen. Het feit dat er geen schending van art. 63 

WAO is, betekent niet dat er ook geen schending is van het algemeen principe van 

rechtsmisbruik
34

.  

Het algemene principe is, dat rechtsmisbruik aanwezig is bij het uitoefenen van het 

ontslagrecht, indien de werkgever kennelijk de grenzen te buiten gaat van hoe een 

bedachtzaam en voorzichtig persoon normaal zijn rechten zou uitvoeren
35

. De rechter mag 

zich niet in de plaats van de werkgever stellen
36

. Het betreft een marginale toetsing
37

. De 

werkgever heeft een relatief grote beleidsvrijheid. Slechts wanneer de werkgever zijn recht 

„kennelijk‟ misbruikt, kan er aanleiding zijn tot rechtsmisbruik. Diverse rechtspraak bevestigt 

dan ook de ontslagmacht en de ruime beoordelingsmarge van de werkgever
38

.  

Rechtsleer en rechtspraak zijn al zeer lang verdeeld over de grond van het misbruik van 

ontslagrecht. De eerste mogelijkheid is de theorie van het quasi delict, via art. 1382 BW, als 

de grondslag voor het rechtsmisbruik
39

. De werkgever maakt een quasi delictuele fout in de 

manier waarop hij zijn recht uitoefent
40

. Cassatie heeft zich daarentegen uitgesproken ten 

voordele van een contractueel concept, namelijk het principe van de goede trouw bij de 

uitvoering van contracten, zoals voorzien in art. 1134, alinea 3 BW
41

. Sommige beslissingen 

zijn evenwel aanhanger van de theorie van het quasi delict. Ook de rechtsleer blijft verdeeld
42

. 

 

 

                                                           
33

 Dit rechtsbeginsel is voor het eerst geformuleerd in een cassatiearrest van 1917:Cass. 12 juli 1917, pas. 1918, 

65; D. CUYPERS, “Actualia willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht” in M. RIGAUX en W. RAUWS, 

actuele problemen van het arbeidsrecht 8: actualia van het ontslagrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 263. 
34

 Cass. 18 februari 2008, JTT 2008, 117, noot P. JOASSART.  
35

 Cass. 18 februari 2008, JTT 2008, 117 en cass. 12 december 2005, JTT 2006, 155 ;C-E. CLESSE, Le 

licenciement abusif: notions, évolutions, questions spéciales,  Anthemis, Louvain-La-Neuve, 2009, 27. 
36

 W. VAN EECKHOUTTE, “De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot hervorming en re-

integratie”, TPR 1990, 1056. 
37

 Cass. 26 september 2005, RW 2007-08, 146. 
38

 Arbh. Gent 20 juni en 17 oktober 2007, Soc. Kron. 2008, 280. 
39

 C-E. CLESSE, Le licenciement abusif: notions, évolutions, questions spéciales,  Anthemis, Louvain-La-Neuve, 

2009, 24. 
40

 Dit is een omstreden theorie omdat het indruist tegen de voorwaarden inzake samenloop bij contractuele en 

buitencontractuele vorderingen.  
41

 Cass. 19 september 1983, RW 1983-1984, 1480 ; Cass. 11 september 2003, RW 2005-06, 1463. 
42

 door D. CUYPERS, “Actualia willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht” in M. RIGAUX en W. RAUWS 

(ed.), actuele problemen van het arbeidsrecht 8: actualia van het ontslagrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

269. 
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1.1.4.1.1 Bewijs en schadevergoeding 

De bewijslast van het eventuele rechtsmisbruik rust op de werknemer. Dit vloeit voort uit het 

algemene principe “actori incumbit probatio”
43

. Art. 63 WAO ( misbruik van ontslagrecht) 

voert een geheel andere bewijslast in. Dit grote verschil is tevens één van de grote 

struikelpunten die het inroepen van het misbruik van ontslagrecht zo bemoeilijkt. Als 

werknemer is het nu eenmaal niet evident om bewijs te vinden van dergelijk misbruik van 

ontslagrecht en de schade die door dit ontslag wordt veroorzaakt. Zowel het bestaan en de 

omvang van de schade moeten worden bewezen, als het oorzakelijk verband tussen die schade 

en het bewezen misbruik van ontslagrecht. Deze schade moet dan ook verschillen van de 

opzegging, die alle schade die voortvloeit uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

dekt. De schade moet dus niet door het ontslag zelf veroorzaakt zijn, maar door met het 

ontslag gepaard gaande omstandigheden
44

. De wet zelf voorziet niet in een forfaitaire 

schadevergoeding, dus de arbeidsgerechten moeten die ex aequo et bono bepalen.  

1.1.4.1.2 Criteria rechtsmisbruik 

Aangezien de wet zwijgt over de criteria waaraan het misbruik van ontslagrecht wordt 

getoetst, zal er vooral moeten gekeken worden naar rechtspraak. Er zijn diverse criteria 

voorhanden in de rechtspraak en rechtsleer
45

. CLESSE geeft vijf criteria aan die getoetst 

moeten worden bij de beoordeling van het misbruik van ontslagrecht:  

1. “Intentie om te schaden bij de uitoefening van het recht;  

2. het gebruik van een recht zonder geldig belang dat schade aan een ander toebrengt;                  

3. indien er meerdere opties zijn, de meest schadelijke uitoefening van het recht kiezen; 

4. een disproportioneel evenwicht creëren tussen het voordeel enerzijds en de schade 

anderzijds;  

5. het misbruik van de economische en sociale doeleinden van het recht
46

.”  

Het probleem bij deze criteria, en dan vooral bij de laatste, is dat het vaak zeer moeilijk is het 

psychologisch element, namelijk de beweegreden van het ontslag, te bewijzen.  

 

                                                           
43

 Op basis van art. 870 Ger. W.  
44

 S. COCKX , “Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht: overzicht van de rechtspraak (2005-2009)”, Or. 

2010, 140. 
45

 Zie onder andere de criteria opgesomd door  D. Cuypers, “Actualia willekeurig ontslag en misbruik van 

ontslagrecht” in M. Rigaux en W. Rauws, actuele problemen van het arbeidsrecht 8: actualia van het 

ontslagrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 266. 
46

 C. CLESSE, Le licenciement abusif : notions, évolutions, questions spéciales, Louvain-La Neuve, Anthemis, 

2009, 27. 
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1.1.4.1.3 Omstandigheden van het ontslag en het ontslag zelf 

Deze rechtsfiguur verschilt sterk van het willekeurig ontslag omdat er een duidelijk 

onderscheid moet worden gemaakt tussen het ontslag zelf en de omstandigheden die gepaard 

gaan met dit ontslag.  

Vaak wordt misbruik van ontslag uitgesproken wegens de bijzondere omstandigheden die 

samengaan met dat ontslag
47

. De werknemer in een vergadering roepen en aldaar een 

deurwaarder laten komen, voor de ogen van diverse collega‟s, getuigt van weinig loyaliteit 

van de werkgever t.a.v. de werknemer
48

. Ook ontslagbeslissingen uit represailleoverwegingen 

kunnen als misbruik van ontslagrecht worden aanzien. Denk maar aan het ongegrond ontslag, 

vlak na een klacht van de werknemer of ontslag na vakbondsactiviteiten
49

. Het ontslag 

omwille van het gedrag of de bekwaamheid van de werknemer in samenhang met bijzondere 

omstandigheden kan ook misbruik van ontslagrecht uitmaken. Dit is bijvoorbeeld het geval 

als een werknemer een brief met felicitaties krijgt van de werkgever en enkele dagen nadien 

wordt ontslagen wegens slechte resultaten
50

. Zeer zware onjuiste aantijgingen op het C4, 

kunnen aanleiding geven tot misbruik van ontslagrecht
51

. Hier is er niet echt sprake van een 

toetsing van de motivering van het ontslag zelf, maar het rechtsmisbruik blijkt eerder uit de 

bijzondere omstandigheid waarmee het ontslag gepaard gaat.  

Duidelijk is dat het louter „niet motiveren‟ van het ontslag geen grond is voor een 

schadevergoeding op grond van misbruik van ontslagrecht
52

. Toch kan een ontslag zonder 

motivering in bepaalde gevallen als rechtsmisbruik worden aanzien, maar dit alweer in 

combinatie met bepaalde bijzondere omstandigheden
53

.  

Het misbruik van ontslagrecht betreft allerminst een algemene motiveringsplicht. De controle-

verplichting van de rechter laat de appreciatiebevoegdheid van de werkgever bijna volledig 

vrij. Het is een marginale toetsing van de ontslagbeslissing zelf, waarbij een misbruik wordt 

                                                           
47

 Arbh. Bergen 7 januari 2005, Soc. Kron. 2005, 495; Arbh. Brussel, 28 november 2008, Soc. Kron. 2010, 249. 
48

 Arbrb. Luik, 22 februari 2000, Soc. Kron. 2001, 270. 
49

 Arbrb Luik 11 december 2003, Soc. Kron. 2004, 447.; C-E. CLESSE, Le licenciement abusif: notions, 

évolutions, questions spéciales,  Anthemis, Louvain-La-Neuve, 2009, 33. 
50

 Arbrb. Brussel, 28 april 2004, Soc. Kron 2005, 29. 
51

 S. COCKX , “Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht: overzicht van de rechtspraak (2005-2009)”, or. 

2010, 150. 
52

 Arbh. Bergen 11 december 2000, JTT 2001, 77; Arbrb. Antwerpen 29 oktober 2008, AR nr. 07/400.979/A, 

onuitg. zie S. COCKX , “Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht: overzicht van de rechtspraak (2005-

2009)”, or. 2010, 149. 
53

 Arbrb. Charleroi 17 januari 2000, AR 143 738/A, onuitg. zie P. SMEDTS en I. VERHELST, “Buiten zonder 

reden? De motivering van het ontslag door de werkgever”, Or. 2002, afl. 5, 119; Arbh. Luik 23 november 2000, 

JTT 2001, 308. 
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erkend indien dit blijkt uit verschillende externe omstandigheden. Soms kan de beweegreden 

van de ontslagbeslissing zelf worden aangevallen indien dit kennelijk onredelijk is of die 

beweegreden met zekerheid niet aan de basis ligt van het ontslag
54

. Dit hangt sterk af van de 

betrokken omstandigheden en zal slechts in zeer extreme gevallen worden aanvaard. Indien de 

ontslagbeslissing binnen het „redelijke‟ blijft, zal de rechter de beslissing niet aanzien als 

misbruik van ontslagrecht.  

1.1.4.2 Willekeurig ontslag 

Art. 63 WAO bepaalt dat “willekeurige afdanking het ontslag van een werkman is, die is 

aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de 

geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden 

inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst. Bij betwisting behoort het 

aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor het ontslag ingeroepen redenen”. Zoals 

reeds eerder is vermeld staat deze figuur enkel open voor arbeiders en niet voor bedienden. 

Deze laatste categorie zal zich moeten behelpen met de figuur van het misbruik van 

ontslagrecht. Maar zoals hierboven werd aangegeven, zal het niet evident zijn om dit te 

bewijzen.  

1.1.4.2.1 Bewijslast en schadevergoeding 

Daar ligt onmiddellijk ook het grootste verschil met het misbruik van ontslagrecht. Bij 

betwisting van het willekeurig ontslag ligt de bewijslast bij de werkgever. Indien de 

werknemer aannemelijk kan maken dat het ontslag mogelijks willekeurig is, dan zal de 

werkgever moeten bewijzen dat dit niet het geval is
55

. Indien de werkgever zich beroept op 

het gedrag of de geschiktheid van de werknemer of op de noodwendigheid voor de 

onderneming zal hij de feiten die dit aantonen en het oorzakelijk verband tussen die feiten en 

het ontslag moeten aantonen
56

. Het tweede grote verschilpunt is de schadevergoeding. Terwijl 

bij misbruik van ontslagrecht de omvang van de schade moet worden bewezen door de 

werknemer, is bij willekeurig ontslag een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon 

bepaald in art. 63 WAO.  
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1.1.4.2.2 Criteria willekeurig ontslag 

Welke criteria of welke gronden leiden tot de conclusie dat er sprake is van willekeurig 

ontslag? Uit art. 63 WAO kan worden afgeleid dat het willekeurig ontslag enkel betrekking 

heeft op de redenen van het ontslag en niet, zoals bij het misbruik van ontslagrecht, op de 

omstandigheden van dit ontslag. Als het ontslag is gegeven wegens foutieve gedraging of 

professionele bekwaamheid, hoe licht ook, zal het ontslag normaal worden aanzien als niet 

willekeurig
57

. Nochtans bestaat hierover discussie in de rechtsleer en rechtspraak
58

. De meeste 

rechtspraak bepaalt dat het volstaat dat de werkgever zich baseert op „het gedrag van de 

werknemer‟, zonder dat de rechter kan nagaan of het ontslag redelijk was
59

. Wat wel aanvaard 

is, is dat de rechter moet controleren of de ontslagreden op dat gedrag van de werknemer was 

gesteund. Bovendien mag het ontslag niet kennelijk disproportioneel zijn in vergelijking met 

het gesanctioneerde gedrag, waarbij kan worden afgeleid dat het betrokken gedrag niet de 

werkelijke reden was voor het ontslag
60

.  

Er zijn diverse rechterlijke uitspraken bekend waarin de redenen voor beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst werden aanzien als niet- willekeurig. Vooreerst beschikt de werkgever 

over een grote beoordelingsvrijheid wat betreft het criterium van de „noodwendigheden van 

de onderneming‟. De arbeidsgerechten mogen geen opportuniteitsoordeel vellen. Het ontslag 

van een arbeider noodzakelijk voor de werking van de onderneming, kan niet aanzien worden 

als willekeurig
61

. Bovendien kan de werkgever de werknemer ontslaan wegens het gedrag van 

die betrokken werknemer. Zelfs indien het gedragingen uit het privéleven betreffen, kan het 

ontslag wegens die gedragingen niet als willekeurig worden aanzien indien dergelijke 

gedragingen een verstorend effect hebben of zouden kunnen hebben op de arbeid die de 

betrokkene verricht
 62

. Ook inzake ontslag wegens ongeschiktheid en onbekwaamheid van de 

werknemer heeft de werkgever een grote vrijheid. Een rechter zal in dergelijke gevallen niet 

snel tot willekeurig ontslag besluiten. De rechter zal slechts een marginale controle 

uitoefenen
63

. Cassatie bepaalt zelfs dat ontslag omwille van veelvuldig ziek of 
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arbeidsongeschikt zijn, om die enkele reden niet als willekeurig kan worden aanzien
64

. De 

werkgever zal de veelvuldige ziekte van de werknemer, de invloed van die ziekte op zijn 

„geschiktheid voor zijn job‟ en het verband tussen die ziekte en dat ontslag moeten aantonen. 

Om tot een willekeurig ontslag te besluiten zijn bijzondere omstandigheden noodzakelijk. 

Toch blijkt hieromtrent geen eenduidigheid in rechtspraak en rechtsleer
65

.  

Op het eerste zicht lijkt het alsof de rechtsfiguur van het willekeurig ontslag de controle op de 

motivering van het ontslag mogelijk maakt, maar uit de bovenstaande rechtspraak blijkt dat 

dit sterk moet worden genuanceerd. Verschillende rechtsgeleerden vatten art. 63 WAO op als 

een finaliteitsgebonden recht waarbij de toetsing „ruimer‟ zou moeten zijn dan de marginale 

toetsing bij het misbruik van ontslagrecht
66

. Dit is niet zo. De rechtbanken zijn zeer 

terughoudend om willekeurig ontslag te aanvaarden
67

. Bovendien geldt deze rechtsfiguur 

enkel voor arbeiders en betreft het dus geen algemene regeling. 

1.1.5 Talrijke ontslagbeschermingsmaatregelen 

1.1.5.1 Algemeen 

Een algemene motiveringsplicht is niet aanwezig in de Belgische wetgeving. Dit houdt echter 

de Belgische wetgever niet tegen om talrijke specifieke ontslagbeschermingen in te voeren. 

HERMAN somt maar liefst 30 (!) bijzondere ontslagbeschermingsregelingen op
68

. Uit een 

tabel van DE VOS blijken bijzondere ontslagbeschermingsmaatregelen voor: “dienstplicht en 

dienst uit gewetensbezwaar; zwangerschap; borstvoedingspauze; vaderschapsverlof; politiek 

verlof; een klacht of procedure ter uitvoering van de wet gelijkheid man-vrouw, in het kader 

van geweld, pesten ongewenst seksueel gedrag op het werk of ter uitvoering van de 

antidiscriminatiewet; beroepsloopbaan en tijdskrediet; overschakeling naar deeltijdse arbeid; 

overschakeling naar nachtarbeid; betaald educatief verlof; vakbondsafgevaardigden; 

invoering nieuwe technologieën; opmerkingen arbeidsreglement; ouderschapsverlof; 
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preventieadviseur; klacht of procedure met betrekking tot evenredige participatie; 

adoptieverlof; personeelsafgevaardigden; adviserend geneesheer ziekenfonds; palliatieve 

verzorging; afvalstoffenverantwoordelijke (Wallonië); milieucoördinator (Vlaanderen) en de 

zieke bediende”
69

. De lijst stopt hier ook niet, de wetgevende macht blijft bepalingen met 

betrekking tot bijzondere bescherming van werknemers uitvaardigen
70

. Ik zal hier uiteraard 

niet die volledige opsomming uitvoerig bespreken, maar de aandacht vestigen op enkele 

bijzondere of belangrijke ontslagbeschermingsmaatregelen  

Er bestaan een aantal beschermingsmaatregelen die voor de werkgever een verbod inhouden 

om de werknemer te ontslaan wegens bepaalde redenen
71

. Dergelijke ontslagverboden houden 

verband met ofwel de functie van de betrokken werknemer ofwel de bijzondere situatie 

waarin de werknemer zich bevindt. In de eerste categorie zitten de beschermingsregels met 

betrekking tot de vakbondsafgevaardigde en de (kandidaat-) personeelsafgevaardigde in de 

ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)
72

. 

De tweede categorie betreft onder andere de bijzondere beschermingsregels met betrekking 

tot zwangere werkneemsters of de werknemer die een klacht heeft ingediend inzake de gelijke 

behandeling of het gelijk loon voor mannen en vrouwen
73

.  

1.1.5.2 Vakbonds- en personeelsafgevaardigden 

1.1.5.2.1 Personeelsafgevaardigde 

De techniek van ontslagbescherming en de bijhorende motiveringsplicht verschilt zeer sterk 

als men kijkt naar enerzijds de regels met betrekking tot de personeelsafgevaardigde in de OR 

en het CPBW en anderzijds de vakbondsafgevaardigde. De personeelsafgevaardigde kan 

slechts om twee redenen ontslagen worden: wegens economische of technische redenen en 
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wegens een dringende reden
74

. Geen enkele andere reden mag worden opgeworpen. De 

werkgever heeft dus een formele voorafgaande motiveringsplicht. De dringende reden moet 

altijd door de arbeidsgerechten voorafgaand aan het ontslag worden aanvaard. Dit houdt geen 

wezenlijke toevoeging in ten aanzien van de motiveringsplicht, aangezien de regels voor 

ontslag omwille van dringende reden gelijkaardig zijn. Wat wel belangrijke is, zijn die 

economische of technische redenen. Deze technische of economische redenen moeten vooraf 

door het bevoegde paritaire orgaan worden erkend. Indien het paritaire orgaan geen beslissing 

neemt, kan de werkgever de personeelsafgevaardigde slechts ontslaan in geval van sluiting 

van de onderneming (of de sluiting van een afdeling)
75

. 

De sancties op het niet naleven van deze wetgeving wijken ook af van de sancties voorzien in 

andere ontslagbeschermingsmaatregelen. De werknemer kan de re-integratie aanvragen indien 

de werkgever de werknemer ontslaat met miskenning van deze wetgeving. De werkgever kan 

evenwel niet worden verplicht de werknemer te re-integreren. In het geval dat er geen re-

integratie is, zal de werkgever een vergoeding moeten betalen die bestaat uit een vast gedeelte 

en een variabel gedeelte, afhankelijk of de werknemer al dan niet de re-integratie had 

aangevraagd
76

. Deze re-integratiemogelijkheid is ook voorzien in een aantal andere 

ontslagverboden, zoals bij het verbod tot ontslag wegens het indienen van een klacht door de 

werknemer in het kader van de wet gelijkheid man-vrouw en de antidiscriminatiewetgeving
77

.  

1.1.5.2.2 Vakbondsafgevaardigde 

De bescherming van de vakbondsafgevaardigde is heel wat minder ruim dan die van de 

personeelsafgevaardigde
78

. De vakbondsafgevaardigde kan in principe worden ontslagen om 

gelijk welke reden. Toch bepaalt de algemene CAO nr. 5 dat de leden van de syndicale 

afvaardiging niet kunnen worden ontslaan om redenen eigen aan de uitoefening van hun 

mandaat
79

. Het betreft dus zeker geen voorafgaande formele motiveringsplicht zoals bij de 

personeelsafgevaardigde, maar er moet wel een procedure worden gevolgd indien de 
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werkgever van zins is een vakbondsafgevaardigde te ontslaan
80

. Bij niet naleven kan een 

schadevergoeding worden gevorderd.  

Beide ontslagbeschermingsmaatregelen hebben ook een ander uitgangspunt. De bescherming 

van de vakbondsafgevaardigden gaat van het principe uit dat ontslag rechtmatig is, behalve 

voor bepaalde redenen („redenen vreemd aan‟). De bescherming van de 

personeelsafgevaardigden daarentegen gaat uit van het principe dat ontslag sowieso verboden 

is behalve indien dit wordt toegestaan door de rechter om dringende reden of wegens, door 

het paritaire orgaan erkende, economische of technische redenen.  

Het merendeel van de ontslagbeschermingen voorziet in een toetsing van de motivering van 

het ontslag nadat het ontslag reeds is gegeven. Alleen bij bovenstaande bescherming van de 

personeelsafgevaardigde is er een voorafgaande motiveringsplicht. 

1.1.6 Ontslag in de publieke sector: motiveringsplicht? 

De wet van 29 juli 1991, ook wel de Uitdrukkelijke Motiveringswet genoemd, bepaalt dat 

elke bestuurshandeling uitgaande van het bestuur gemotiveerd moet worden
81

. Nu rijst de 

vraag of deze wet ook geldt voor het ontslag van overheidspersoneel dat is aangeworven met 

een arbeidsovereenkomst en niet als statutair ambtenaar. Over dit onderwerp hebben 

rechtspraak en rechtsleer nog geen consensus bereikt. Het merendeel van de rechtsleer en 

rechtspraak aanvaardt dat het ontslag van deze contractanten aan die motiveringsplicht is 

onderworpen
82

. Toch lijkt de recentste rechtsleer meer en meer te neigen naar een negatief 

antwoord
83

.  

1.1.6.1 Bestuurde en bestuurshandeling 

Vooral de begrippen bestuurde en bestuurshandeling in deze Uitdrukkelijke Motiveringswet 

zorgen voor problemen
84

. De bestuurshandeling is “de eenzijdige rechtshandeling met 

individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor 
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één of meer bestuurden of voor een ander bestuur”. Op het eerste zicht lijkt het alsof de 

ontslagbeslissing van de overheid hieraan voldoet. Toch klopt dit niet helemaal. Het begrip 

bestuurshandeling zorgt voor heel wat interpretatiemoeilijkheden.  

Eerst en vooral is het moeilijk dit ontslag los te koppelen van de onderliggende 

arbeidsovereenkomst. De Raad van State beschouwt het ontslag niet als een afsplitsbare 

eenzijdige administratieve rechtshandeling
85

. De ontslagbeslissing staat niet los van de 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Sommige auteurs pleiten dan voor het afgeleid 

eenzijdig karakter van het ontslag, maar ook deze theorie wordt niet door alle rechtsleer en 

rechtspraak aanvaard
86

. Doordat men ontslag niet los kan zien van de arbeidsovereenkomst 

kan het ontslag door een overheid niet aanzien worden als een administratieve 

rechtshandeling. Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst doet de overheid een 

beroep op haar contractuele recht en niet op haar overheidsgezag. De bestuurshandeling en de 

arbeidsovereenkomst staan dan ook helemaal los van elkaar
87

. 

De „werknemer‟ kan ook niet worden aanzien als een bestuurde, want de 

arbeidsovereenkomst is een horizontale verhouding tussen werkgever en werknemer, terwijl 

een administratief contract de eigenschap heeft dat de overheid die eenzijdig kan wijzigen ten 

aanzien van de bestuurde
88

. Toch lijkt het merendeel van de rechtspraak dit naast zich neer te 

leggen en het ontslag als een bestuurshandeling en de betrokken werknemer als bestuurde te 

kwalificeren 
89

.  

1.1.6.2 Omvang en gevolg 

Aangezien het merendeel van de rechtspraak deze formele motiveringsplicht van toepassing 

verklaart op het ontslag is de omvang en het gevolg van deze motiveringsplicht van belang. 

Uit art. 3 van de Uitdrukkelijke Motiveringswet blijkt dat de beslissing de juridische en 
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feitelijke overwegingen die aan de grondslag van de beslissing liggen moet vermelden. Deze 

motivering moet echter ook „afdoende‟ zijn. Sancties zijn er niet voorzien in de 

Uitdrukkelijke Motiveringswet. De normale bestuursrechtelijke sanctie zou de schorsing of de 

vernietiging van de betrokken bestuurshandeling zijn
90

. Met andere woorden, het ex tunc doen 

verdwijnen van die ontslagbeslissing uit het rechtsverkeer. Kan dit tot een verplichte re-

integratie van de betrokken werknemer leiden?  

Dit hangt af of de nietigheid de opzegging of het ontslag zelf treft. Indien het ontslag nietig is, 

zou de verplichte re-integratie de logische sanctie zijn. Maar zoals in het deel met betrekking 

tot de ontslagmacht zal aangeven (infra 1.2), is dit niet het geval en zullen de arbeidsgerechten 

terugvallen op schadevergoedingsmechanismen. De meeste rechtspraak geeft aan dat het niet 

naleven van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot het ontslag van een contractant 

aanleiding geeft tot de vaststelling van een fout in hoofde van het betrokken bestuur
91

. Om 

een schadevergoeding te kunnen eisen moet de fout schade hebben veroorzaakt en zal de 

werknemer dit moeten kunnen aantonen
92

.  

De meerderheid van de rechtspraak past deze motiveringsplicht toe bij het ontslag van een 

contractant door de overheid. Toch is er heel wat kritiek van toonaangevende rechtsleer op 

deze praktijk aangezien de rechtspraak niet geheel juridisch correct is, zoals hierboven is 

aangegeven. Bovendien is ook het sanctiemechanisme niet aangepast. Dit alles maakt de 

toepassing van deze figuur zeer onzeker.   
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1.2 De ontslagmacht 

1.2.1 Algemeen 

Indien een werknemer door een werkgever onmiddellijk en op staande voet wordt ontslagen, 

kan die werknemer dan uitvoering in natura eisen (bijvoorbeeld op basis van art. 1382 BW)? 

In principe niet. De ontslagmacht staat immers in de weg. Elke partij heeft steeds de 

bevoegdheid de beëindiging van de arbeidsovereenkomst eenzijdig aan de andere partij op te 

dringen
93

. De ontslagmacht is aanwezig in alle arbeidsovereenkomsten
94

. Deze ontslagmacht 

komt tot uiting in de manier van sanctionering. Indien het uiteindelijke doel van de 

ontslagbeslissing, dit is dus het verbreken van het contract, niet kan worden verhinderd, kan 

men spreken van ontslagmacht
95

. De benadeelde partij kan de verdere uitvoering van de 

overeenkomst niet vorderen. De wetgever voorziet, bij het niet naleven van de door de wet 

uitgewerkte ontslagmodaliteiten, quasi altijd in pecuniaire vergoedingen
96

.  

1.2.2 Grondslag van de ontslagmacht? 

Het betreft een subjectief recht van de partij die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Dit 

is logisch aangezien zowel de arbeidsovereenkomstenwet als het burgerlijk wetboek een 

verbod tot levenslange verbintenis bevat
97

. Deze mogelijkheid is gerechtvaardigd door de 

vrijheid van onderneming en de individuele vrijheid
98

. Men kan niet voor eeuwig verbonden 

blijven
99

. Toch werkt de ontslagmacht ook voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of 

voor een bepaald werk. Bovendien wordt de vrijheid van ondernemen vandaag de dag sterk 

afgezwakt door diverse arbeidsrechtelijke wetgeving. De individuele vrijheid heeft de 

wetgever en de rechtspraak er niet van weerhouden diverse gronden van nietigheid van het 

ontslag in te voeren, bijvoorbeeld via de taaldecreten. In het verbod tot levenslange 

verbintenis moet het volledige antwoord dus niet worden gezocht. Volgens CLESSE vormen 

het eigendomsrecht en het recht op genot van zijn productiemiddelen een aanvullende 
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verklaring voor de ontslagmacht
100

. De werkgever kan het recht op de toegang tot de 

onderneming ontzeggen en in dat geval wordt het uitvoeren van arbeid onmogelijk. Toch kan 

deze laatste grondslag van de ontslagmacht ook genuanceerd worden via de uitgebreide 

sociaalrechtelijke wetgeving die de wetgever heeft uitgewerkt. De wetgever wil dit 

eigendomsrecht juist inperken. Kan dit dan echt als grondslag worden aanvaard?   

SALOMEZ vindt dan ook dat de grondslagen van de ontslagmacht reeds lang hun absoluut 

karakter zijn verloren. Hij pleit dan ook voor het afstappen van de verouderde figuur van de 

ontslagmacht
101

. Het klopt dat zowel de individuele vrijheid als het eigendomsrecht 

beperkingen kennen en zeker in het arbeidsrecht zijn er talrijke inperkingen op deze 

individuele vrijheid
102

. Toch vind ik het ergens logisch dat er een ontslagmacht bestaat. De 

verplichting tot het verder uitvoeren van een arbeidscontract heeft (vaak) een te persoonlijk 

karakter om in natura uit te voeren.  

1.2.3 Onregelmatig ontslag 

Door deze ontslagmacht kunnen twee „routes‟ worden ontwaard in het ontslagrecht. Ofwel de 

route aangegeven in het arbeidsrecht, dus het ontslag volgens de wettelijke regels. Ofwel 

negeert men deze regels en zal de werkgever een schadevergoeding moeten betalen
103

. 

Enerzijds verbiedt het recht om tot ontslag over te gaan en anderzijds wordt aan de feitelijke 

onderliggende gedraging toch gevolg gegeven (nl. de verbreking van het contract)
104

. Het 

uitoefenen van deze ontslagmacht is aan geen enkele vormvereiste verbonden. Bij regelmatig 

ontslag (opzegging en ontslag wegens dringende reden) zijn er wel vormvereisten. Indien niet 

aan deze vormvereisten is voldaan is het ontslag onregelmatig. Dit betekent niet dat de partij 

die de werknemer onregelmatig heeft ontslagen zijn „macht‟ niet kan uitvoeren. Het feit dat 

het ontslag onregelmatig is, staat de doelmatigheid van het ontslag niet in de weg. De 

onregelmatigheid kan enkel aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding (en 
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geen herstel in natura). De onregelmatigheid veroorzaakt schadeplichtigheid, maar de 

geldigheid van de eigenlijke ontslaghandeling blijft intact
105

.  

Indien het ontslag beantwoordt aan alle volgens de wet, de overeenkomst of het gebruik 

geldende voorschriften is het ontslag dus regelmatig. Toch kan dit ontslag nog onrechtmatig 

worden verklaard indien de billijkheidsnorm is geschonden. Dit is het geval bij willekeurig 

ontslag of misbruik van ontslagrecht
106

. Ook hier kan men niet spreken van herstel in natura, 

maar wordt er voorzien in een schadevergoedingsplicht. 

Er zijn enkele dwingende wetsbepalingen die voorzien in de nietigheidssanctie. Maar dit bij 

het niet naleven van een aantal procedurele voorschriften
107

. Bovendien is bij niet naleven van 

art. 37 WAO voorzien in een nietigheidssanctie die slaat op de opzegging zelf, en niet op het 

ontslag
108

. Deze regelgeving staat evenwel los van de ontslagmacht. 

1.2.4 Uitvoering in natura 

1.2.4.1 Afwezigheid van nietigheidssanctie: toch uitvoering in natura? 

De vraag rijst nu of bij een onrechtmatig gegeven ontslag toch geen re-integratie kan worden 

gevorderd, zelfs indien er geen nietigheidssanctie is voorzien?  

1.2.4.1.1 Buitencontractuele fout 

De schending van de regels van ontslagrecht zijn in de eerste plaats contractuele fouten. Er 

kan echter ook sprake zijn van een buitencontractuele fout, maar hierbij moet uiteraard 

rekening gehouden worden met het samenloopverbod. Hoe kan men toch zijn 

dienstbetrekking behouden? Er is de mogelijkheid om via 1382 BW herstel in natura te 

vorderen, uiteraard moet men eerst het samenloopverbod ontwijken
109

. Dit kan indien de 

foutieve handeling ook een misdrijf uitmaakt. Vaak worden CAO‟s gesanctioneerd met 

strafrechtelijke sancties. In dat geval kan bij een schending van een ontslagregel een beroep 
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worden gedaan op art. 1382 BW en het herstel in natura worden gevorderd. Bij contractuele 

aansprakelijkheid kan ook dat herstel in natura worden gevraagd, maar hier heerst er geen 

primauteit van het herstel in natura zoals dit in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht 

bestaat
110

. De vernietiging van de foutieve rechtshandeling en het herstel van de 

dienstbetrekking kan dan worden gevraagd aan de rechter
111

. De ontslagmacht staat recht 

tegenover dit principe. Het beroep doen op de algemene normen uit het verbintenissenrecht is 

niet mogelijk als er reeds een specifiek dwingendrechtelijke ontslagregeling is
112

. De 

wetgever heeft inderdaad de sanctie schadevergoeding in het ontslagrecht ingevoerd, dus 

vordering op grond van het algemene verbintenissenrecht zal niet meer mogelijk zijn bij het 

niet- naleven van het ontslagrecht.  

1.2.4.1.2 Geldigheidsvoorwaarden 

Een andere optie is de nietigverklaring via het ongeoorloofde voorwerp of de ongeoorloofde 

oorzaak zoals voorzien in art. 1108 BW (geldigheidsvoorwaarden)
113

. Het ontslag is een 

eenzijdige rechtshandeling, dus de geldigheidsvoorwaarden van art. 1108 t.e.m. 1133 BW zijn 

wel van toepassing
114

. De wil, de bekwaamheid en een geldige oorzaak en voorwerp zijn 

noodzakelijk voor de geldigheid van het ontslag. Er mogen geen wilsgebreken aanwezig zijn. 

Indien aan één of meerdere van deze voorwaarden niet is voldaan, zou normaal gezien het 

ontslag nietig moeten worden verklaard
115

. Dit is zeer logisch als het een wilsgebrek betreft 

van de werkgever. In andere gevallen zal de rechtspraak terugdeinzen om de voortzetting van 

de overeenkomst te bevelen, hierbij zal men zich beroepen op het principe van het impliciet 

ontslag
116

.  

Het voorwerp en de oorzaak moeten geoorloofd zijn, dit is het principe van art. 6 BW. Het 

voorwerp mag niet strijdig zijn met bepalingen van dwingend recht. Dit is het geval bij 
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strijdigheid met het ontslagrecht, aangezien dit van dwingend recht is ter bescherming van de 

werknemer (en soms zelfs van openbare orde). Dit ook bij de overtreding van de bijzondere 

ontslagverboden, aangezien die vaak verwijzen naar specifieke motieven die aan het ontslag 

ten grondslag liggen. Dan kan men spreken van een ongeoorloofde oorzaak
117

. De wetgever 

heeft evenwel zelf als sanctie op het overtreden van de ontslagrechtsregels schadevergoeding 

bepaald in diverse arbeidsrechtelijke wetgeving. Er is bovendien geen rechtspraak bekend die 

dergelijke uitspraak heeft gedaan. De rechter kent bij de overschrijding van het ontslagrecht 

altijd pecuniaire sancties toe
118

. Door dit systeem van geldelijke schadevergoedingen heeft de 

wetgever onrechtstreeks de ontslagmacht terug bevestigd
119

. 

1.2.4.2 Principe: geen gedwongen uitvoering in natura 

De uitvoering in natura ligt moeilijk bij ontslag. Na een rechterlijke procedure heeft de 

werkgever al vaak een nieuwe werknemer aangenomen en de werknemer heeft misschien al 

een nieuwe job gevonden. Opnieuw het arbeidscontract laten uitvoeren lijkt in dergelijke 

gevallen niet wenselijk
120

. Bovendien zijn de relaties meestal zodanig verzuurd, dat het niet 

opportuun lijkt deze twee partijen verder te laten samenwerken.  

In het gewone civiel recht is de uitvoering in natura de meest logische oplossing. Maar men 

kan geen lijfsdwang opleggen aan een persoon zelf, dus een schuldenaar verplichten om een 

materiële handeling te stellen
121

. Als men deze redenering doortrekt is het dus logisch dat de 

gedwongen uitvoering in natura niet mogelijk is bij arbeidsovereenkomsten, voor zowel de re-

integratie - of tewerkstellingsplicht van de werkgever, als voor de verplichting arbeid te 

presteren door de werknemer. Er is geen mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsom in 

het Belgische arbeidsrecht, dus indirecte dwangmiddelen zijn ook geen optie
122

. Naar 

Belgisch recht zijn dus geen dwangmiddelen mogelijk om de nakoming van de 

arbeidsovereenkomst te verzekeren. Indien een sanctie dus al de nietigheid zou voorzien, zou 
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de uitvoering van de arbeidsovereenkomst quasi onmogelijk zijn. De vernietiging van het 

ontslag zou uiteindelijk leiden tot de betaling van een pecuniaire sanctie.  

1.2.5 Beperkingen aan ontslagmacht? 

De ontslagmacht wordt door verschillende ontslagbeperkende maatregelen door de wetgever 

aan banden gelegd. Dit kan door zeer algemene bepalingen, van toepassing op alle 

werknemers, zoals de regels omtrent opzegging of via bijzondere ontslagbeschermingen, die 

reeds eerder aan bod zijn gekomen . Zoals reeds in het deel over algemene motiveringsplicht 

is aangegeven, kan via overeenkomsten vastheid van betrekking worden gecreëerd. 

Conventionele werkzekerheidsclausules beperken de ontslagmogelijkheid vaak gedeeltelijk of 

geheel gedurende een bepaalde periode of eventueel zelfs voor bepaalde motieven. Deze 

clausules kunnen voorkomen in het kader van individuele of collectieve 

arbeidsovereenkomsten. Beperkt dit de ontslagmacht? Cassatie bepaalt dat de mogelijkheid 

tot ontslag kan worden bemoeilijkt, maar niet volledig worden uitgesloten
123

. Hier speelt dus 

opnieuw de primauteit van de ontslagmacht. De aanwending van de ontslagmacht ondanks dit 

ontslagverbod zal leiden tot schadeplichtigheid.  

Zoals reeds eerder is besproken zijn er een aantal bijzondere ontslagverboden. De meeste 

hiervan worden gesanctioneerd via een forfaitaire vergoeding
124

. Ook hier wordt weer 

uitgegaan van de doelmatigheid van het ontslag. Toch zijn er een aantal bijzondere regels. Bij 

de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden, in het kader van de wet gelijkheid 

man-vrouw en de antidiscriminatiewet en de pestwet wordt er voorzien in een re-

integratieprocedure
125

. Indien de werkgever één van de voormelde wetten miskent, kan de 

rechter de werkgever verzoeken deze werknemer terug te re-integreren. Maar zelfs waar de 

wet heeft voorzien in een re-integratieprocedure, blijft de macht tot ontslag bestaan. Voor 

deze re-integratieprocedure is namelijk de medewerking van de werkgever een 

noodzakelijkheid
126

. Indien de werkgever weigert, zal de werknemer tevreden moeten zijn 

met een schadevergoeding. Bovendien zal zelden dergelijke re-integratie worden uitgesproken 

door de rechter, aangezien toch geen dwang kan worden uitgevoerd.  
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De reeds vermelde antidiscriminatiewetgeving lijkt ook een andere bijzondere sanctie te 

voorzien. De rechter kan bevelen dat er een einde wordt gemaakt aan de discriminerende 

toestand
127

. Toch werd door Cassatie reeds beslist dat het niet mogelijk is voor een rechter om 

te bevelen opnieuw de werknemer in dienst te nemen indien het een discriminatoir ontslag 

betreft
128

. Deze cassatierechtspraak wordt sterk bekritiseerd door SALOMEZ, die van mening 

is dat het stakingsbevel ook kan slaan op de rechtshandeling van het ontslag zelf
129

. 
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1.3 Internationaal en Europees kader 

1.3.1 Internationaal 

Het eerste internationale instrument dat zich uitliet over de motiveringsplicht was aanbeveling 

nr. 119 van de Internationale Arbeidsorganisatie
130

. Deze aanbeveling bepaalt:“termination of 

employment should not take place unless there is a valid reason for such termination 

connected with the capacity or conduct of the worker or based on the operational 

requirements of the undertaking, establishment or service.” Verder voorziet deze aanbeveling 

een aantal bepalingen in verband met procedurele maatregelen die moeten worden genomen 

om zo werknemers de kans te geven gehoord te worden en zich te verdedigen. Art. 63 WAO, 

namelijk het willekeurig ontslag, werd hierdoor geïnspireerd
131

. Deze aanbeveling is 

uiteindelijk opgeheven en nu wordt deze materie behandeld in de aanbeveling nr. 166 van 

1982 en verdrag nr. 158 van het IAO
132

. Dit laatste verdrag bevat exact dezelfde definitie als 

aanbeveling nr. 119, met het verschil dat die tekst dus in een meer „bindende‟ vorm is 

gegoten
133

. België en Nederland hebben dit verdrag nog niet geratificeerd, Frankrijk wel. De 

reden waarom de Belgische wetgever zich verzet tegen de ratificatie van dit verdrag is omdat 

ze blijft vasthouden aan de onaantastbare discretionaire ontslagmacht van de werkgever.  

1.3.2 Europees 

1.3.2.1 Europees Sociaal Handvest 

Ook op Europees vlak zijn er initiatieven gekomen om dergelijke algemene motiveringsplicht 

in te voeren. Vooreerst is er het Herzien Europees Sociaal Handvest, een verdrag van de Raad 

van Europa gesloten in 1996
134

. Art. 24 HESH voorziet in een bepaling die sterk geïnspireerd 

is door verdrag nr. 158 van het IAO. Werknemers mogen enkel worden ontslagen indien de 

werkgever een geldige reden voorlegt die verband houdt met de bekwaamheid of het gedrag 

van de werknemer of op grond van de behoeften van de onderneming. België heeft dit verdrag 
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geratificeerd, maar heeft een voorbehoud gemaakt voor dat artikel
135

. Ook hier blijkt dus weer 

duidelijk dat de ontslagmacht en de afwijzing van een algemene motiveringsplicht de 

bovenhand neemt. Indien de Belgische wetgever dit artikel zou ratificeren, zou er mogelijks 

een strijdigheid ontstaan van het Belgische recht met dat HESH. In plaats van het Belgische 

recht aan te passen, heeft België dus bewust de voorkeur gegeven aan die discretionaire 

ontslagmacht.  

1.3.2.2 Verdrag van Lissabon 

Toch is er recentelijk verandering gekomen op dit vlak door het Verdrag van Lissabon. Het 

Handvest van de grondrechten van de EU was oorspronkelijk niet meer dan een 

beleidsverklaring en dus geen bindend stuk
136

. Art. 30 van het Handvest voorziet in 

bescherming bij kennelijk onredelijk ontslag. De bindende toelichting  bij het Handvest maakt 

duidelijk dat het bovenstaande art. 24 HESH (en dus onrechtstreeks ook verdrag nr. 158 IAO) 

als inspiratiebron diende voor dit artikel
137

. MONSEREZ vindt dat de inhoud van art. 30 van 

het Handvest moet worden bepaald aan de hand van zowel art. 24 HESH en verdrag nr. 158 

IAO gezien de verwijzing in de toelichting
138

. Het verdrag van Lissabon blijft het Handvest 

aanzien als een afzonderlijk document, maar met het grote verschil dat het Handvest nu 

dezelfde juridische waarde heeft als de twee Europese verdragen
139

. Het Handvest wordt met 

andere woorden een juridisch bindend instrument.   

Betekent dit een grote verandering in het Belgische recht? Dit hangt af van de directe werking 

en de interpretatie van het principe “uitvoering van het recht van de Europese Unie”. Over de 

directe werking kan algemeen worden gezegd dat artikels directe werking hebben als ze 

voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn
140

. Art. 30 van het Handvest voldoet aan deze 
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voorwaarde. Het Handvest richt zich tot gemeenschapsinstellingen en lidstaten, maar deze 

laatste categorie uitsluitend in “de uitvoering van het recht van de Unie”
141

. Om zich te 

beroepen op deze bepaling mag het dus geen puur nationale aangelegenheid zijn. Volgens 

LIETAERT  kan uit art. 153 VWEU worden afgeleid dat ontslagbescherming tot het recht van 

de EU is gaan behoren
142

. Indien deze rechtsleer wordt gevolgd zou een werknemer dus 

mogelijks aan een rechter kunnen vragen om bepalingen buiten toepassing te laten omdat ze 

strijdig zijn met art. 30 van het Handvest.  

Hoewel de IAO aanbeveling, het Handvest en het HESH voorzien in een bescherming tegen 

ontslag via een algemene motiveringsplicht, betekent dit nog niet dat de eigenlijke 

ontslagmacht van de werkgever ingaat tegen het internationale en Europese recht. De figuur 

van de ontslagmacht kan blijven bestaan, zelfs al voorziet art. 30 in een 

ontslagbescherming
143

. Deze ontslagbescherming impliceert dus niet dat de niet-motivering of 

de kennelijk onredelijke motivering wordt gesanctioneerd met nietigheid. De doelmatigheid 

van de ontslagbeslissing staat niet ter discussie in deze internationale verdragen en 

aanbevelingen.  

Uit dit alles kan afgeleid worden dat de niet-motivering van het ontslag in het Belgische recht 

meer en meer onder druk komt door verschillende internationale en Europese instrumenten. 

Zeker nu het Handvest van de grondrechten van de EU bindend is geworden kan dat aanzien 

worden als een teken voor de Belgische wetgever om de huidige principes met betrekking tot 

het ontslagrecht te herzien. 
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2 Het Franse ontslagrecht 

2.1 Inleiding 

Historisch gezien hebben het Belgische en Franse recht heel wat gemeenschappelijke 

raakpunten, dit is uiteraard niet anders op het gebied van de rechtswetenschap. Toch zijn er 

enkele merkwaardige verschilpunten op het gebied van arbeids - en ontslagrecht. Om een 

goede analyse te maken van die gelijkenissen en verschillen zal eerst een algemeen beeld 

worden gecreëerd van dit Franse ontslagrecht, en in het bijzonder van de motiveringsplicht 

van de ontslagbeslissing. Daarna zal er dieper worden ingegaan op de impact van deze 

motivering op de ontslagmacht. In deze uiteenzetting zal vooral het individueel ontslagrecht 

vanuit het standpunt van de werkgever aan bod komen. 

De arbeidsovereenkomst is uiteraard de grootste bron van rechten en plichten van de 

werknemer. Het uitgangspunt is een liberaal systeem waarbij de vrijheid tot het verbreken van 

de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur toe behoort
144

. Dit principe heeft uiteraard ook 

zijn beperkingen (zoals onder andere de theorie van het misbruik van ontslagrecht).  Maar tot 

in 1973 bleef het principe hetzelfde: de werkgever is vrij om te ontslaan, de werknemer is vrij 

om op te stappen. De patronale macht van de werkgever was overheersend. Voor de wet van 

13 juli 1973 was het ontslag niet onderworpen aan het bestaan van een motivatie. De 

werkgever moest zijn beslissing niet motiveren en riskeerde enkel een vordering op de basis 

van het misbruik tot ontslagrecht
145

.  Dit misbruik bleek zeer moeilijk te bewijzen voor de 

werknemer wegens de zware bewijslast. Sinds de wet van 1973 heeft de werkgever niet meer 

het recht om de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te verbreken zonder kennisgeving 

van het motief van deze verbreking
146

. Deze wet is tot stand gekomen om de werkgever te 

dwingen alle feiten en omstandigheden die tot het ontslag hebben geleid weer te geven, in 

tegenstelling tot de praktijk voor deze wet
147

. 

De France “Code du Travail” werd aangepast en art. L 1232-1 en L. 12332 C. Trav. eisen nu 

dat het ontslag een “cause réelle et sérieuse” heeft (vrij vertaald als een werkelijke en 
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voldoende ernstige reden). Het ontslagrecht is bijgevolg aan voorwaarden gekoppeld en dus, 

in tegenstelling tot het Belgische recht, geldt er in het Franse recht een algemene 

motiveringsplicht voor de werkgever
148

. 

2.2 De voorwaarden voor de rechtvaardiging van het ontslag 

Alle ontslagen moeten een werkelijk en voldoende ernstig motief hebben. Indien niet, riskeert 

de werkgever die de ontslagbeslissing heeft genomen een eis tot schadevergoeding
149

. De 

notie “cause réelle et sérieuse” werd niet gedefinieerd door de wetgever. De rechterlijke 

instanties zullen dus de inhoud ervan moeten bepalen, onder toezicht van het Franse Hof van 

Cassatie
150

. Het Hof van Cassatie heeft geen enkele poging ondernomen om deze notie te 

definiëren
151

. Voor 1985 oefende het Hof van Cassatie een ruime controle uit op de 

kwalificatie van de feiten, gegeven door de bodemrechters. Na 1985 heeft het Hof zich 

afgewend van die rol. Er is dus noch een algemene definitie, noch een plicht tot controle van 

de kwalificatie door het Hof. Dit zou kunnen aanleiding geven tot arbitraire rechtspraak. 

Nochtans zal het Hof in bepaalde gevallen wel een controle uitvoeren van de kwalificatie als 

“cause réelle et sérieuse” bijvoorbeeld als de bodemrechters blijven vasthouden aan het 

„verlies van vertrouwen‟ als oorzaak van het ontslag (infra 2.3.2.1)
152

. Het Hof stelt dan vast 

dat het verlies van vertrouwen geen motief voor het ontslag uitmaakt.  

Om te bepalen wat de inhoud is van de termen “cause réelle et sérieuse” moet gekeken 

worden naar de beslissingen van de bodemrechters, de doctrine en de parlementaire 

voorbereidingen.  

2.2.1 Werkelijke oorzaak 

Het feit dat ingeroepen wordt, als oorzaak van het ontslag, moet bestaan en moet het echte 

motief zijn van het ontslag
153

. Er zijn drie voorwaarden om tot een werkelijke oorzaak van de 

ontslagbeslissing te komen. De werkelijke oorzaak moet een objectief karakter hebben, 

bestaan en juist zijn
154

. 
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Een objectief karakter betekent dat vooroordelen of persoonlijke opvattingen uitgesloten zijn 

als oorzaak voor het ontslag. De oorzaak moet zich laten vertalen door bepaalde uiterlijke 

feiten of handelingen om het ontslag te kunnen rechtvaardigen. Die redenen mogen niet enkel 

in de geest van de werkgever bestaan. Als bijvoorbeeld het slechte karakter van de werknemer 

de oorzaak is, dan moet dit worden aangetoond door bepaalde feiten of handelingen. De 

rechtspraak eist dat een ontslag inherent aan de persoon van een werknemer gefundeerd moet 

zijn op objectieve elementen. Met andere woorden, het „verlies van vertrouwen‟ op zich is 

geen motief voor ontslag
155

. 

De oorzaak van het ontslag moet bestaan. Alleen een bestaand feit kan een werkelijk motief 

van een beslissing uitmaken
156

. Indien de werkgever beweert dat de slechte resultaten van de 

werknemer de redenen voor het ontslag zijn, dan moeten deze slechte resultaten ook echt 

bestaan en moet, zoals hierboven reeds is uitgelegd, dit zich op een objectieve manier uiten. 

Het ingeroepen feit moet bovendien de echte reden zijn van de ontslagbeslissing. Deze 

voorwaarde mag niet worden verward met de voorwaarde dat de oorzaak van het ontslag moet 

bestaan: indien de oorzaak niet bestaat, kan zij natuurlijk ook niet de echte reden van het 

ontslag zijn. Maar indien de oorzaak die wordt ingeroepen echt bestaat, maar niet de echte 

reden is van de ontslagbeslissing, dan is ook niet voldaan aan de voorwaarde dat het een 

werkelijke oorzaak moet betreffen
157

. Bijvoorbeeld onvoldoende professionaliteit kan worden 

bewezen door slechte resultaten, maar eigenlijk zijn die slechte resultaten niet de echte reden 

voor het ontslag. De werkgever wil zijn echte redenen, bijvoorbeeld ontslag omwille van de 

syndicale activiteiten van de werknemer maskeren. De rechter moet dus achterhalen of het 

ingeroepen motief werkelijk het motief is dat de werkgever ertoe heeft bewogen om over te 

gaan tot het ontslag
158

. De feiten moeten uiteraard reeds bestaan op het moment van de 

ontslagbeslissing om de werkelijke reden van het ontslag uit te maken
159

. Feiten of fouten 

nadien kunnen die beslissing niet rechtvaardigen. Maar de feiten mogen ook niet te „oud‟ zijn. 

Ze mogen niet te ver van de datum van het ontslag zijn te weten gekomen door de werkgever, 

anders kan men ook weer betwijfelen of deze feiten wel de werkelijke reden van het ontslag 

uitmaken. 
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2.2.2 Een voldoende ernstige oorzaak 

 De reden voor dit criterium is het invoeren van een zekere proportionaliteitstest tussen 

enerzijds de redenen voor het ontslag en anderzijds de sanctie, ontslag, zelf. Vandaar dus een 

rechterlijke controle op de beslissingen die de werkgever neemt. Langzaamaan is de 

rechtspraak in de richting gegaan van het criterium van „het belang van de onderneming‟ als 

belangrijkste criterium voor de geldigheid van de beslissing
160

. Nochtans moet er ook 

rekening worden gehouden met het feit dat het ontslag van een werknemer een handeling is 

die deel uitmaakt van de macht die de werkgever als hoofd van de onderneming heeft. 

Vandaar dat deze beleidsbevoegdheid van de werkgever deze rechterlijke controle begrenst. 

Het Hof van Cassatie zegt dat de werkgever nog steeds zelf de macht die inherent is aan zijn 

status uitoefent en dus zelf verantwoordelijk is
161

. Hij is de enige „rechter‟ die de beslissingen 

in het belang van de onderneming zelf het best kan beoordelen. Met als gevolg dat de rechters 

die de motivatie van dergelijke ontslagbeslissing moeten toetsen aan dit criterium “cause 

réelle et sérieuse”, niet de opportuniteitsbeslissingen van de werkgever zomaar kunnen 

vervangen door hun oplossing of beslissing in het belang van de onderneming. De rechter kan 

enkel de logica en de correctheid van de intenties van de werkgever controleren. Hij spreekt 

zich niet uit over de opportuniteit van deze beslissing.   

Er bestaat een rechterlijke controle op de uitoefening van het ontslagrecht die verschillend is 

naargelang het ontslag gegeven is voor motieven inherent aan de persoon van de werknemer 

of voor economische motieven.  

2.3 Ontslag wegens redenen inherent aan de persoon van de 

werknemer 

Wat zijn redenen inherent aan de persoon? Eerst en vooral betreft dit de fout van de 

werknemer, maar er bestaan ook andere persoonlijk reden voor het ontslag die geen foutief 

gedrag uitmaken.  
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2.3.1 Foutief gedrag 

2.3.1.1 Het begrip „fout‟ 

Het foutief gedrag kan slechts resulteren uit een feit dat toe te schrijven is aan die 

werknemer
162

. Indien de werkgever zelf zijn verplichtingen niet naleeft of er is een externe 

oorzaak die dat feit veroorzaakt, dan kan men niet spreken van foutief gedrag van de 

werknemer. Bovendien kunnen enkel feiten die vasthangen aan de arbeidssfeer en het 

professionele leven worden ingeroepen. De werknemer moet zijn contractuele verplichtingen, 

bepalingen uit CAO‟s, het arbeidsreglement of bepaalde wettelijke verplichtingen hebben 

geschonden.  

De rechtspraak maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds het privéleven en anderzijds 

het professionele leven
163

. Er moet een evenwicht worden gezocht tussen het uitoefenen van 

de vrijheid en bescherming van het privéleven dat door art. 9 C. Civ. wordt gewaarborgd en 

de ontslagmacht en beleidsbevoegdheid van de werkgever. De rechtspraak heeft dit evenwicht 

gevonden
164

. Alleen handelingen gesteld binnen de arbeidssfeer kunnen aanvaard worden als  

fout, niet de feiten of handelingen uit het privéleven
165

. Meestal zijn handelingen tijdens de 

werkuren professionele handelingen, maar soms ook handelingen buiten de arbeidsuren, denk 

maar aan de schending van geheimhoudingsclausules. Een uitzondering betreft het gedrag uit 

het privéleven dat complicaties teweegbrengt in de onderneming zelf en die zorgt voor een 

problematisch karakter, rekening houdend met de functie van die werknemer binnen de 

onderneming en de doeleinden van de onderneming.  

2.3.1.2 Graden van fouten 

Er moet rekening worden gehouden met de verschillende graden van fouten. Niet alle fouten 

kunnen een voldoende motief uitmaken voor ontslag (bijvoorbeeld een lichte fout is geen 

voldoende ernstige reden om ontslag te rechtvaardigen)
166

. We delen de fouten op in de lichte 

fout, een ernstige fout (“faute sérieuse”) die een gewone “cause réelle et sérieuse” uitmaakt en 

waarbij nog een opzegging moet worden toegekend, een erge fout (“faute grave”) en een 

zware fout (“faute lourde”). De erge fout rechtvaardigt het onmiddellijk ontslag en bij een 
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zware fout kan zelfs nog een vordering tot schadevergoeding worden ingesteld indien deze 

fout schade heeft toegebracht aan de onderneming
167

. 

Er zijn talrijke voorbeelden van fouten in de onderneming die het ontslag kunnen 

rechtvaardigen. Diefstal van een goed wordt in principe als een erge fout gekwalificeerd, maar 

recentelijk zal de rechtspraak vaak de waarde van het goed ook mee in aanmerking nemen om 

zo de graad van de fout te bepalen
168

. Bijvoorbeeld de diefstal van gratis staaltjes die aan de 

klant wordt meegegeven kan moeilijk als een erge fout worden gekwalificeerd die het 

onmiddellijk ontslag rechtvaardigt.  

De weigering door de werknemer van het aanpassen van de arbeidsomstandigheden kan een 

fout uitmaken en kan bijgevolg een rechtvaardiging zijn voor het ontslag
169

. Wat nog als fout 

kan worden aangenomen zijn beledigingen en opstandigheid, oneerlijkheid en gebrek aan 

loyaliteit,… Zaak per zaak moet worden bekeken of deze fouten een voldoende graad van 

foutief karakter hebben om het ontslag te rechtvaardigen.  

Er moet wel rekening mee worden gehouden dat de zwaarte van de fout moet worden 

losgekoppeld van de eis tot een „voldoende ernstige oorzaak‟
170

. Deze twee begrippen staan  

los van elkaar
171

. Tot 1973 sloot elke fout, zelfs een lichte, het misbruik van ontslag uit. Sinds 

die datum zal men het ontslag wegens een fout kwalificeren als een voldoende ernstig ontslag. 

Hiervoor is het nochtans niet noodzakelijk dat het een zware fout is. De fout die een „cause 

sérieuse‟ uitmaakt zit ergens tussen de lichte (= onvoldoende om een ontslag te 

rechtvaardigen) en de zware fout (die de werkgever toelaat onmiddellijk te ontslaan)
172

. 

2.3.2 Andere motieven inherent aan de persoon 

2.3.2.1 Geldige motieven 

De reden voor het ontslag betreft geen fout van de werknemer. Het kan dus ook zijn dat een 

ontslagbeslissing door de werkgever wordt genomen met een werkelijke en voldoende 

ernstige reden, zonder dat die reden een fout omvat. 
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De professionele tekortkoming en slechte resultaten zijn mogelijke motieven die het ontslag 

kunnen rechtvaardigen
173

. Om van een “cause réelle et sérieuse” te spreken moet deze 

tekortkoming voldoende ernstig zijn en moet de oorzaak ook voldoen aan de drie 

voorwaarden om tot een werkelijke oorzaak te beslissen (supra 2.2.1.): geobjectiveerd, 

bestaan en juist zijn. De rechter moet kijken of bijvoorbeeld de slechte resultaten geen externe 

oorzaak hebben en of de werkgever zelf wel voldoende maatregelen heeft genomen om 

dergelijke tekortkomingen te vermijden
174

. Die werkgever moet zich aan technologische 

evoluties aanpassen, indien hij dit niet doet, kan een ontslag van een werknemer wegens 

professionele tekortkoming geen voldoende ernstige oorzaak hebben aangezien de werkgever 

zelf niet in orde is met zijn verplichtingen.  

Bovendien moet de rechter ook kijken of hetgeen de werkgever voorop heeft gesteld als 

„normale resultaten‟ ook echt wel overeenkomen met de marktsituatie
175

. Om te bepalen of er 

effectief sprake is van slechte resultaten van die ene ontslagen werknemer moet worden 

gekeken naar andere werknemers die gelijkaardige arbeid uitvoeren. Zijn die resultaten even 

slecht, dan zal er waarschijnlijk een externe oorzaak aan die slechte resultaten ten gronde 

liggen
176

.  

Ook het verlies van vertrouwen en de vijandige sfeer in de onderneming kan een motief zijn 

voor het ontslag van een werknemer. Deze redenen betreffen de subjectieve ingesteldheid van 

de werkgever en zijn dus bijzonder moeilijk te controleren. Vandaar dat hier ook de vraag rijst 

naar de objectieve elementen die deze subjectieve ingesteldheid staven. De rechter beoordeelt 

of deze objectieve elementen werkelijk als resultaat hebben dat de werkgever zijn vertrouwen 

verliest in de werknemer
177

. Niet het verlies van vertrouwen, maar die objectieve elementen 

worden aanvaard als “cause réelle et sérieuse”
178

. In de ontslagbrief moeten dus die objectieve 

elementen worden opgesomd. De vijandige sfeer kan een geldige oorzaak voor het ontslag 

uitmaken indien het de goede werking in de onderneming verstoort. Vaak zal dan worden 

gekeken naar de verantwoordelijkheid en de soort arbeid die de werknemer binnen de 

onderneming uitoefent
179

.  
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2.3.2.2 Ongeldige motieven 

Er zijn een aantal motieven waarop de werkgever zich nooit mag baseren om een ontslag te 

rechtvaardigen. Deze komen later aan bod bij het deel over bijzondere 

ontslagbeschermingsmaatregelen (infra 2.7).  

Nergens in de “Code du Travail” is er een bepaling over de uitoefening van andere 

fundamentele rechten buiten het stakingsrecht. Als een werkgever een werknemer ontslaat 

wegens de uitoefening van dergelijk fundamenteel recht, wat is dan het gevolg? Het Franse 

Hof van Cassatie heeft in 1988 in het arrest Clavaud hier op een duidelijk antwoord gegeven: 

alhoewel er geen specifieke tekst is in de “Code du Travail” is het ontslag omwille van het 

uitoefenen van een fundamenteel recht nietig
180

. Restricties op de uitoefening van die 

fundamentele rechten kunnen enkel indien die gerechtvaardigd zijn voor de uitoefening van 

de arbeid of taak, rekening houdend met het soort onderneming, en indien deze restricties 

proportioneel zijn ten opzichte van het doel van dat fundamenteel recht
181

. In het geval van 

het arrest Clavaud betrof het de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting. 

De vrijheid en het recht om zich te kleden zoals de werknemer het zelf wil, behoren niet tot de 

categorie van de fundamentele rechten
182

. Maar ook hier kan de werkgever zijn recht tot 

ontslag misbruiken indien de beperkingen op deze vrijheid niet proportioneel zijn met de 

arbeid en de taak die van de werknemer wordt verwacht
183

. Het ontslag zal dan geen “cause 

réelle et sérieuse” hebben. Uiteraard brengt dit niet de nietigheid met zich mee maar slechts 

een schadevergoeding.  

2.3.3 Procedure 

2.3.3.1 Oproepingsbrief en gesprek 

Art. 1232-2 C. Trav. bepaalt dat de betrokken werknemer door een aangetekende brief of een 

brief in handen gegeven van die werknemer wordt opgeroepen voor een bijeenkomst om de 

redenen van het ontslag te bespreken. Er volgt een gesprek waarin uitleg wordt gegeven 

                                                           
180

 Cass. Fr. Soc. 28 april 1988, Bull. Civ. V, n° 429. 
181

 H. FLICHY en L. GAMET, Licenciement, procédure, indemnités, contentieux, Parijs, Dalloz, 2005, 49. 
182

 Cass. Fr. Soc 28 mei 2003, Bull. Civ. 2003 V, n° 178 ,174, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048346&f

astReqId=1504401239&fastPos=3.  
183

 Cass. Fr. Soc. 12 november 2008, 07-42.220, onuitg., 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019773687&f

astReqId=1630591477&fastPos=1.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048346&fastReqId=1504401239&fastPos=3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048346&fastReqId=1504401239&fastPos=3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019773687&fastReqId=1630591477&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019773687&fastReqId=1630591477&fastPos=1


41 
 

omtrent de redenen voor het ontslag. Een vakbondsafgevaardigde mag aanwezig zijn. Is die er 

niet, dan mag de werknemer zich vergezellen van een raadgever naar keuze.  

Het oproepen tot dat gesprek en het organiseren van die samenkomst zijn altijd verplichtend 

voor de werkgever, wat ook de grootte van de onderneming is
184

. Zelfs de zeer zware fout van 

de werknemer ontslaat de werkgever niet van deze plicht. De samenkomst of het gesprek zelf 

is niet verplicht voor de werknemer, dus indien die weigert, is de werkgever bevrijd van die 

verplichting. Zoals reeds eerder is vermeld, moet die oproepingsbrief via aangetekend 

schrijven worden verzonden of in de handen van de werknemer zelf worden gegeven. Die 

brief moet ook het onderwerp, de datum, het uur en de plaats van de bijeenkomst 

weergeven
185

. In de brief moet ook worden opgenomen dat de werknemer zich mag laten 

bijstaan door een vakbondsafgevaardigde of door een raadgever naar zijn of haar keuze van 

buiten de onderneming. In tegenstelling tot de ontslagbrief moet de oproepingsbrief geen 

redenen voor het ontslag meegeven
186

.  

Bij het gesprek zelf mag de werkgever zich laten bijstaan, alhoewel dit niet in de wet staat
187

. 

In de loop van dit gesprek is de werkgever gehouden om de precieze motieven voor de 

voorgenomen ontslagbeslissing uit te leggen. Nochtans heeft het Franse Hof van Cassatie 

bepaald dat de werkgever wel nog andere motieven voor de rechtbank kan inroepen dan die 

motieven die in het gesprek zijn aan bod gekomen
188

. De werknemer mag zich verdedigen 

tegen die motieven en die ontslagbeslissing. Noch de werkgever, noch de werknemer is 

verplicht een proces-verbaal op te stellen van dit gesprek, maar dit kan toch handig zijn, 

indien er later een rechtszaak van komt.  

2.3.3.2 Ontslagbrief 

Daarna komt het eigenlijke ontslag, door middel van een ontslagbrief (“notification du 

licenciement”). De ontslagbrief moet bij elk ontslag door middel van aangetekend schrijven 

met een ontvangstbewijs worden verstuurd. De wetgever heeft bepaald dat dergelijke 

aangetekende brief niet mag worden verstuurd minder dan twee dagen na het gesprek over het 

voorgenomen ontslag, dit om te voorkomen dat er een overhaaste beslissing wordt 
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genomen
189

. In een maximumtermijn wordt niet voorzien in de wet, maar de rechtsleer neemt 

aan dat er maximaal één maand tussen het gesprek en de ontslagbrief mag verstrijken
190

. 

Dergelijke mededeling van het ontslag in de ontslagbrief moet gepaard gaan met de melding 

van de motieven en beweegredenen voor de ontslagbeslissing. Die beweegreden van het 

ontslag moet in de ontslagbrief zelf staan en niet in een aparte brief. Die verplichting geldt 

voor elk ontslag, zowel economisch ontslag als ontslag wegens persoonlijke redenen
191

.  

De motivatie in de ontslagbrief is enorm belangrijk indien deze ontslagbeslissing voor de 

rechtbank komt. Die motivatie fixeert de grenzen van het geschil aangezien de rechter, bij het 

onderzoek naar het werkelijk en voldoende ernstige motief, enkel rekening mag houden met 

de motieven in die ontslagbrief opgesomd
192

. Indien de werkgever andere motieven inroept, 

mag de rechter daar geen rekening mee houden. Indien de ontslagbrief een foute of zelfs geen 

motief heeft vermeld, dan zal de rechter besluiten dat er geen “cause réelle et sérieuse” is.  

Art. L 1235-2 C. Trav. voorziet in twee types sancties indien de procedure niet is gevolgd: de 

rechtbank kan de werkgever verplichten de procedure te volgen en een schadevergoeding toe 

kennen aan de werknemer die niet groter is dan een maandloon. Dit artikel is slechts van 

toepassing indien de ontslagen werknemer op zijn minst twee jaar anciënniteit heeft in die 

onderneming en de onderneming zelf moet op zijn minst elf werknemers hebben
193

. Er is geen 

sanctie voorzien indien niet aan die voorwaarden is voldaan. Een schadevergoeding op basis 

van misbruik van ontslagrecht is wel nog mogelijk. Tenslotte moet het ontslag een “cause 

réelle et sérieuse” hebben. Indien dit niet het geval is, gaat de rechter slechts dit laatste 

sanctioneren en niet de procedurele onregelmatigheden
194

. De inhoudelijke onregelmatigheid 

slorpt de formele onregelmatigheid op
195

.  

Indien de werkgever heeft nagelaten om een ontslagbrief te sturen of in die ontslagbrief geen 

motieven heeft meegedeeld voor de ontslagbeslissing, moet dit worden behandeld alsof er 

geen “cause réelle et sérieuse” is
196

. Het betreft dan een inhoudelijke onregelmatigheid van de 
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ontslagbeslissing. De niet-nauwkeurige verklaring van de motieven voor het ontslag in die 

ontslagbrief kan worden gelijkgesteld met de afwezigheid van een verklaring van de motieven 

voor ontslag
197

.  

2.4 Ontslag wegens economische motieven 

Het ontslag wegens economische motieven is onderhevig geweest aan verschillende fasen 

vooraleer de werkelijke regeling tot stand kwam
198

. Al deze hervormingen en wettelijke 

interventies zijn niet goed gecoördineerd, vandaar zijn er heel wat moeilijkheden bij het 

bepalen van de juiste toepasselijke regels op dergelijk ontslag wegens economische redenen. 

Het is heel belangrijk om een ontslag juist te kwalificeren aangezien er zeer veel nadelen voor 

de werkgever verbonden zijn aan de kwalificatie van ontslag wegens economische redenen, 

zoals de zeer lange ontslagprocedure. De programmeringswet voor de sociale cohesie van 18 

januari 2005 heeft art. L 1233-3 C. Trav. hervormd. Dit artikel bepaalt nu dat “een ontslag 

voor redenen niet inherent aan de persoon van de werknemer resulteert uit een stopzetting of 

een aanpassing van de arbeid of een aanpassing, geweigerd door de werknemer, van een 

essentieel element in de arbeidsovereenkomst wegens onder meer economische moeilijkheden 

of technologische evoluties”.  

2.4.1 Het begrip “economische motieven” 

Er kunnen dus een aantal elementen uit die definitie worden gehaald
199

. Vooreerst kan uit de 

definitie worden afgelezen dat het geen ontslag voor redenen inherent aan de persoon van de 

werknemer mag zijn. Het betreft een negatieve voorwaarde die al dergelijke ontslagen buiten 

de categorie van economische ontslagen houdt
200

. Als een werknemer wordt ontslagen 

omwille van een fout die hij heeft begaan, of omwille van de professionele tekortkoming dan 

kan dit ontslag, zelfs al heeft de onderneming economische moeilijkheden, geen economisch 

ontslag zijn.   

Uit die definitie kan men, buiten dat het geen ontslag om persoonlijke motieven mag zijn, 

twee voorwaarden halen om tot een ontslag met een”cause réelle et sérieuse” te komen. 

Enerzijds die economische oorzaak en anderzijds de impact van die economische oorzaak op 
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de arbeid zelf. In de ontslagbrief moeten die twee elementen duidelijk worden vermeld en dit 

heeft als gevolg dat de werkgever zich bij een latere betwisting enkel op de elementen van die 

ontslagbrief kan beroepen. De derde voorwaarde in de „Code du Travail‟ is de 

herclassificatie-verplichting
201

.  

2.4.1.1 Economische oorzaak 

De eerste voorwaarde betreft het hebben van een economische oorzaak. Art. L 1233-3 C. 

Trav. bepaalt dat deze economische oorzaken in het bijzonder (“notamment”) economische 

moeilijkheden of technologische aanpassingen kunnen zijn. De opsomming is met andere 

woorden niet limitatief. De notie economische oorzaak is zeer extensief
202

.  Het vaststellen, 

als rechter, van economische moeilijkheden is een zeer delicate opdracht. De rechter moet 

kijken of het ontslag gerechtvaardigd is zonder in te mengen in de beleidsbeslissingen van de 

werkgever. Indien er meerdere oplossingen mogelijk zijn voor de werkgever, dan mag de 

rechter niet beslissen dat hij niet de meest optimale keuze heeft genomen
203

. Dit behoort tot de 

discretionaire macht van die werkgever. Alleen de werkgever zelf kan de opportuniteit van 

zijn beslissingen beoordelen
204

. Een daling van de verkoop of een aantal slechte cijfers op 

zich is niet voldoende om tot economische moeilijkheden te komen die ontslagbeslissingen 

rechtvaardigen
205

. Die economische moeilijkheden moeten ook wel beoordeeld worden in het 

licht van de betrokken sector. In de bouwsector bijvoorbeeld liggen dergelijk economische 

ontslagen iets moeilijker omdat het ontslaan van werknemers bij het einde van de 

bouwwerken aanzien wordt als ontslag om persoonlijke redenen
206

.  

De werkgever kan de werknemers ook ontslaan wegens technologische aanpassingen. 

Uiteraard moet de werkgever dan wel aan zijn verplichtingen hebben voldaan. Hij moet ook 

zelf de onderneming en zijn werknemers helpen aanpassen aan dergelijke nieuwe 

technologische evoluties. Indien hij dit niet doet, miskent hij zijn eigen verplichtingen en zal 

hij niet zomaar zijn ontslagbeslissing kunnen rechtvaardigen
207

.  

Het Franse Hof van Cassatie heeft in een arrest op 1 februari 1992 een nieuwe oorzaak voor 

het economisch ontslag aanvaard, namelijk de reorganisatie noodzakelijk voor het vrijwaren 
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van de competitiviteit. Het is belangrijk om te kijken wat men precies bedoelt met “vrijwaren 

van de competitiviteit”. Het is de rechter zelf die de elementen beoordeelt zonder zich te 

mengen in de beleidsmacht van de werkgever. De rechter zal vooral nagaan of er een bepaald 

gevaar of een dreiging van economische moeilijkheden in het vooruitzicht ligt en of dergelijke 

reorganisatie dat vooruitzicht zal verhelpen
208

.  

Wat als er meerdere oorzaken aan het ontslag ten gronde kunnen liggen, dus zowel 

economische als persoonlijke redenen? Dan worden er meerdere oplossingen aangereikt in de 

rechtsleer
209

. Indien de oorzaken geen enkele band met elkaar hebben, dan kan de werkgever 

kiezen. Indien deze zaak dan voor de rechter komt moet die dan wel nog worden overtuigd dat 

die reden die is opgegeven door de werkgever inderdaad de hoofdreden was. Indien de 

verschillende oorzaken wel een verband hebben met elkaar dan betreft het een gemengd 

ontslag, met zowel persoonlijke als economische motieven voor het ontslag. De meest 

determinerende reden voor het ontslag is de belangrijkste en die procedure zal dan ook 

moeten worden gevolgd. De andere reden is slechts bijkomstig.  

2.4.1.2 Gevolg van economische moeilijkheden 

De tweede voorwaarde voor het economisch ontslag met een “cause réelle et sérieuse” is het 

effect dat dergelijke economische moeilijkheden met zich meebrengen. De “Code du Travail” 

bepaalt dat het ontslag moet resulteren uit een stopzetting van de arbeid, een aanpassing van 

de arbeid of een aanpassing, geweigerd door de werknemer, van een essentieel element in de 

arbeidsovereenkomst
210

.  

Een afschaffing van arbeid zal in de eerste plaats betekenen dat er bepaalde soorten arbeid of 

taken zullen verdwijnen. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de afschaffing van een 

post, zelfs al gaat die gepaard met de verdeling van zijn of haar taken onder andere reeds 

aangeworven werknemers, een stopzetting van arbeid is
211

. Indien de werknemer wordt 

ontslagen wegens de stopzetting van zijn post of zijn arbeid dan mag die persoon, kort nadien, 

niet meer worden vervangen door een nieuwe werknemer aangezien die arbeid dan de facto 

niet is stopgezet. Ook een verandering of een aanpassing van arbeid, bijvoorbeeld de komst 
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van nieuwe mechanismen of technologische vernieuwingen in de onderneming, kan 

aanleiding geven tot een gerechtvaardigd ontslag
212

.  

2.4.1.3 Herclassificatie 

De derde voorwaarde betreft de herclassificatieverplichting. Art. L 1233-4 C. Trav. bepaalt 

dat de werkgever slechts kan overgaan tot ontslag indien het onmogelijk is de werknemer te 

herclassificeren. De rechtspraak preciseert de verplichting tot herclassificatie die op de 

werkgever weegt
213

. De zoektocht naar die herclassificatie moet gebeuren met goede trouw en 

met een extensief onderzoek naar alle mogelijkheden
214

. De werkgever moet vrije posten 

zoeken die dergelijke herclassificatie mogelijk maken. Die nieuwe post moet arbeid zijn van 

eenzelfde categorie en pas in de tweede plaats, indien men geen job meer vindt in dezelfde 

categorie, van een mindere categorie. De werknemer mag een mindere job weigeren 

aangezien de aanvaarding ervan zou resulteren in een aanpassing van de essentiële elementen 

van zijn arbeidsovereenkomst. Om een nieuwe job of functie te vinden is de werkgever niet 

alleen verplicht te kijken binnen zijn eigen onderneming, maar ook naar de vrije 

arbeidsplaatsen binnen de gehele groep van ondernemingen waartoe hij behoort.  

Indien de werkgever niet aan deze verplichting voldoet en hij heeft niet alle mogelijkheden 

uitgeput om een passende betrekking voor die ontslagen werknemer te vinden binnen de 

onderneming, dan heeft dit ontslag geen “cause réelle et sérieuse”. In geval van betwisting 

moet de werkgever ook het bewijs leveren van de onmogelijkheid tot herclassificatie
215

.  

2.4.2 Procedure 

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de individuele economische 

ontslagbeslissingen en de collectieve ontslagbeslissingen. In het merendeel van de gevallen, 

wanneer slechts één werknemer wordt ontslagen, spreken we van een individueel ontslag. 

Maar soms kan het zij dat op zo‟n alleenstaand geval van ontslag toch de regels van het 

collectief ontslag op van toepassing zijn, wanneer niet zo lang na dat ontslag nog anderen in 

dezelfde onderneming en voor dezelfde economische redenen worden ontslagen
216

. 

Omgekeerd zal het ontslag van meerdere werknemers op hetzelfde moment in de 

onderneming naar alle waarschijnlijkheid gekwalificeerd worden als collectief ontslag, zeker 

als alle ontslagen eenzelfde economische reden hebben. Indien dit niet zo is, dus wanneer die 
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werknemers voor verschillende redenen zijn ontslagen, spreken we van een geheel van 

individuele ontslagen
217

.  

In de procedurele behandeling is er een verschil naargelang het een individueel ontslag, een 

collectief ontslag van minder dan tien personen in een periode van dertig dagen of een 

collectief ontslag van meer dan tien personen in een periode van dertig dagen is
218

.  

Een onderhoud met de werknemer is ook noodzakelijk bij ontslag wegens economische 

redenen. Bij grote collectieve ontslagen (meer dan tien personen) is dergelijk onderhoud 

alleen verplicht met de personeelsvertegenwoordiger
219

. De voorwaarden van dit gesprek en 

de regels van oproeping zijn identiek dezelfde als bij het ontslag wegens redenen inherent aan 

de persoon van de werknemer, mits enkele kleine afwijkingen
220

. Vervolgens is er een 

informatie- en consultatieronde met als belangrijkste spelers de personeelsvertegenwoordiger 

en de ondernemingsraad of enig ander vertegenwoordigingsorgaan. Hoe meer werknemers, 

hoe complexer de procedure wordt. 

De volgende fase is de informatieverplichting aan de administratieve overheid. In 

tegenstelling tot voordien kan de administratieve overheid een ontslag niet meer weigeren of 

goedkeuren, maar de werkgever die van plan is om te ontslaan, moet wel nog steeds de 

directeur van het departement arbeid en werk op de hoogte brengen van dit voornemen. Bij 

een individueel ontslag of een collectief ontslag van minder dan tien werknemers is de 

informatieverplichting a posteriori. Indien tien of meer werknemers worden ontslagen, dan 

zijn er meerdere informatieverplichtingen tijdens de gehele procedure
221

. De macht van de 

overheid is op zich relatief miniem. De controle betreft enkel en alleen de regelmatigheid van 

de procedure en de voorgenomen sociale maatregelen (zoals het sociaal plan). Ondanks de 

minimale juridische macht heeft de overheid toch een belangrijke rol bij ontslagen omwille 

van economische redenen: ze begeleidt en helpt de werkgever bij dergelijke procedure
222

.  
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De laatste fase van de procedure is de bekendmaking van het ontslag. Dit verschilt van de 

bekendmaking van ontslag om redenen inherent aan de persoon van de werknemer, op vlak 

van termijnen en op vlak van de inhoud van de bekendmakingsbrief
223

.   

Indien deze procedurele bepalingen niet worden nageleefd kan er op strafrechtelijk en 

burgerrechtelijk vlak worden gesanctioneerd. Op burgerrechtelijk vlak betreft het een eis tot 

schadevergoeding, maar in sommige gevallen is een nietigverklaring van het ontslag 

mogelijk
224

.  

2.5 Het bewijs van het motief van de ontslagbeslissing 

2.5.1 De ontslagbrief en de bewijslast 

Indien de werknemer zijn ontslag betwist, moet de werkgever aantonen dat zijn beslissing om 

het contract te verbreken gegrond is op een “cause réelle et sérieuse”. De werkgever is 

gebonden door zijn ontslagbrief. Dit betekent dat hij voor de arbeidsrechtbank geen andere 

motieven mag inroepen dan die in de ontslagbrief zijn vermeld (supra 2.3.3.2). De brief 

fixeert de grenzen van een eventuele rechtszaak
225

. Indien dit niet het geval is, dus als de 

ontslagbrief geen redenen voor het ontslag heeft vermeld, dan heeft het ontslag geen 

werkelijke en voldoende ernstige oorzaak. Aan de andere kant moet de werknemer de 

rechtbank ervan overtuigen dat de reden die in de ontslagbrief staat niet de echte reden is of 

dat de feiten zich niet op die manier hebben voorgedaan of meer, dat die feiten niet voldoende 

ernstig zijn om een ontslag te kunnen rechtvaardigen
226

. De wet van 13 juli 1973 heeft op vlak 

van de bewijslast een evenwicht ingelast. De beide partijen worden op gelijke hoogte 

geplaatst. Elkeen moet de arbeidsrechtbank overtuigen, maar bij twijfel wordt in het voordeel 

van de werknemer beslist
227

. De werkgever zal dus nog net iets meer de rechter moeten 

overtuigen, omdat bij twijfel, in zijn nadeel wordt beslist.  
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2.5.2 Beoordelingsmacht en onderzoeksrecht van de rechter 

Volgens art. L 1235-1 C. Trav. heeft de rechter appreciatiemogelijkheden bij het vaststellen 

van het werkelijk en voldoende ernstig karakter van de motieven. De rechter vormt zijn 

oordeel op basis van de elementen die de partijen naar voor hebben gebracht en, indien dit 

nodig is, na het bevelen van een aantal onderzoeksmaatregelen. De rechter moet niet alleen 

achterhalen of het aangevoerde motief werkelijk en voldoende ernstig is, hij moet ook zoeken 

of er nog een ander motief is en of dit motief niet het werkelijke motief is van het ontslag
228

. 

Deze bepalingen geven aan de rechter een grote bevoegdheid aangezien deze zelf kan 

beslissen welke elementen nuttig zijn om zijn veroordeling te staven en welke 

onderzoeksmaatregelen, door de partijen gevraagd, worden geweigerd of toegekend
229

. De 

rechter zal niet twijfelen om een onderzoeksmaatregel, gevraagd door één van de partijen, te 

weigeren indien deze maatregel niet zou bijdragen tot de vaststelling van bewijs
230

. De 

partijen hebben er dus alle belang bij om zoveel mogelijk elementen naar voor te brengen die 

zijn of haar standpunt staven.   

Indien de bijdrage van de beide partijen de rechter er niet toe brengt een veroordeling uit te 

spreken, moet de rechter zelf het onderzoek voortstuwen door het bevelen van een aantal 

maatregelen (bijvoorbeeld het voorleggen van stukken, persoonlijke verschijning eisen, 

ondervragingen, enz.). Dergelijk onderzoeksrecht van de rechter gaat samen met de 

appreciatievrijheid van de rechter, weliswaar gelimiteerd
231

. De rechter kan inderdaad 

beslissen of het motief voldoende ernstig is, maar dit wil niet zeggen dat de rechter de 

beslissing van de werkgever mag vervangen door zijn appreciatie.  

Bij het bewijs van een discriminatoir motief is er een andere verdeling van de bewijslast
232

. 

De werknemer moet de rechter elementen aanreiken die aanleiding kunnen geven tot de 

veronderstelling van het bestaan van een discriminatoir motief in hoofde van de werkgever. 

Daarna moet de werkgever aantonen dat zijn ontslagbeslissing is genomen op grond van 

objectieve feiten die niets te maken hebben met die discriminatiegrond.  

Zoals eerder is vermeld zullen de partijen er alle belang bij hebben om een maximum aan 

elementen voor te leggen die hun standpunt kracht bij zetten. De werkgever zal zo veel 

mogelijk bewijs vergaren om aan te tonen dat er een gerechtvaardigde oorzaak aan het ontslag 
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ten gronde ligt. De werknemer daarentegen zal proberen te bewijzen dat er geen 

gerechtvaardigde oorzaak voor het ontslag bestaat. Alle bewijsmiddelen kunnen worden 

aanvaard
233

. 

2.6 Een ongerechtvaardigd ontslag: sancties 

Indien een ontslag geen “cause réelle et sérieuse” heeft, kan de rechter een aantal sancties 

opleggen die verschillend zijn naargelang de anciënniteit van de werknemer en de omvang 

van de onderneming
234

. Art. L 1235-5 C. Trav. bepaalt dat ontslagen werknemers die minder 

dan twee jaar werkzaam zijn in de onderneming of in een onderneming werken die minder 

dan elf werknemers tewerkstelt dan niet van de sancties uit artikel L 1235-3 en 4 C. Trav. 

kunnen gebruik maken. Hierop bestaat wel een uitzondering: de voormelde werknemers 

genieten wel van de mogelijkheid om dit artikel in te roepen indien de regels met betrekking 

tot de bijstand van een externe raadgever, bij de bespreking van de ontslagredenen, niet zijn 

gerespecteerd (supra 2.3.3.1). In art. L 1235-5 C. Trav wordt er dan in een alternatieve sanctie 

voorzien indien dit voorgaande artikel niet geldt: een schadevergoeding in verhouding met de 

reële schade die ontstaan is door het ontslag zonder motivering of met een ongeldige 

motivering.  

Welke sancties worden nu voorzien in de “Code du Travail”? Er zijn drie mogelijke sancties 

die worden onderscheiden: de re-integratie, een schadevergoeding of de terugbetaling van de 

werkloosheidsuitkeringen
235

.  

Vooreerst kan de rechter de re-integratie van de werknemer voorstellen. Indien het ontslag 

geen werkelijk en voldoende ernstige oorzaak heeft dan mag de rechter die re-integratie 

voorstellen. Hij kan deze re-integratie evenwel niet bevelen, want indien één van de partijen 

weigert is de rechter genoodzaakt om een schadevergoeding toe te kennen van minstens zes 

maand loon. Het arbeidsgerecht kan dus een re-integratie vragen, met behoud van alle 

voordelen die de werknemer reeds had bij zijn ontslag, maar is hiertoe niet verplicht. 

Bovendien kan hij deze re-integratie ook niet opleggen of afdwingen, want de werkgever kan 
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altijd weigeren
236

. De re-integratie wordt de facto zeer weinig uitgesproken omdat deze 

sanctie toch niet effectief is wegens de mogelijkheid tot weigering
237

.  

Vervolgens geeft dit artikel de mogelijkheid tot het vorderen van een schadevergoeding in 

geval van een ontslag zonder werkelijke en voldoende ernstige oorzaak. Deze 

schadevergoeding wordt berekend in functie van de werkelijke schade, die ontstaan is omdat 

de werknemer is ontslagen zonder degelijke motivering. De schadevergoeding is minstens zes 

maanden loon ongeacht de door de werknemer geleden schade. Uiteraard is dit een 

minimumbedrag en kan de schadevergoeding veel hoger zijn, indien de schade zelf hoger is 

(dit moet wel worden bewezen). Om de schade te begroten moet de rechtbank rekening 

houden met het loon, de familiale situatie, de kansen en de moeilijkheid om een nieuwe 

betrekking te vinden en de werkloosheidsuitkeringen die reeds zijn gestort
238

.  

Op voorhand afstand doen van het recht tot de vordering van schadevergoeding indien er een 

ontslag is zonder degelijke motivering kan niet. Dergelijk beding is nietig. Ook een clausule 

die het bedrag van de schadevergoeding fixeert is nietig
239

. Na de kennisgeving van het 

ontslag kan de werknemer wel afstand doen van zijn recht tot het vorderen van 

schadevergoeding of eventueel een overeenkomst sluiten met betrekking tot de grootte van de 

schadevergoeding.  

De laatste sanctie die is voorzien is de terugbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. De 

werkgever zal aan de betrokken instanties geheel of gedeeltelijk de werkloosheidsuitkeringen 

die de instanties aan de ontslagen werknemer hebben uitbetaald vanaf het moment van het 

ontslag tot de rechterlijke uitspraak moeten terugbetalen. Het bedrag is beperkt tot zes 

maanden uitkeringen. Deze laatste sanctie is dus niet in het belang van de werknemer. De 

rechter kan een combinatie van sancties opleggen
240

. 
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2.7 Bijzondere beschermingsstatuten 

Er zijn verschillende artikels in de “Code du Travail” die in een ontslagverbod voorzien voor 

bepaalde categorieën van werknemers die zich in een bijzondere situatie bevinden. Daarnaast 

zijn er, zoals eerder is vermeld (supra 2.3.2.2), een aantal motieven waarop de werkgever zich 

nooit mag baseren om een ontslag te rechtvaardigen. Deze twee categorieën van 

ontslagbeschermingsmaatregelen worden hieronder kort besproken aangezien de sancties bij 

het overtreden van deze ontslagverbodsbepalingen verschillen van ontslagen zonder “cause 

réelle et sérieuse”.  

2.7.1 Ontslagverboden van bijzondere categorieën werknemers 

2.7.1.1 Ouderschap en adoptie 

Art. L 1225-4 C. Trav. verbiedt de werkgever om de werknemer te ontslaan tijdens 

zwangerschap, moederschapsverlof en de vier weken na dit moederschapsverlof. Het ontslag 

in strijd met deze regels is nietig. De bepalingen zijn bovendien van openbare orde, dus ervan 

afwijken door een beding is onmogelijk. Dergelijk beding is ook nietig.  

Uiteraard is dit ontslagverbod niet ongelimiteerd. De werkgever mag de werkneemster wel 

nog ontslaan, maar slechts voor een bepaald aantal redenen. Vooreerst mag de werkneemster 

worden ontslagen in de proefperiode, maar niet om redenen van haar zwangerschap
241

.Ten 

tweede mag de zwangere werknemer worden ontslagen indien ze een erge fout begaat en 

indien er een onmogelijkheid is om het contract te behouden wegens redenen die niets te 

maken hebben met die staat van zwangerschap
242

. Deze laatste beperking op het 

ontslagverbod wordt nochtans zeer restrictief ingevuld door het Franse Hof van Cassatie
243

.  

Het ontslag heeft geen effect tijdens de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst 

(door de staat van zwangerschap)
244

. Diezelfde bescherming wordt uitgebreid tot de periode 

van de schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van ouderschapsverlof genomen door 

adoptieouders
245

.  

                                                           
241

 Art. L 1225-1 C. Trav. : Indien het ontslag zijn oorzaak vindt in de staat van zwangerschap van de 

werkneemster, dan is de werkgever schadevergoeding verschuldigd. 
242

 Art. L 1225-4 C. Trav. 
243

 Reorganisatie zich vormt geen onmogelijkheid om het contract te behouden: Cass. Fr. Soc. 19 november 

1997, D 1998 IR 3. 
244

 Art. L 1225-4 C. Trav. 
245

 Art. L 1225-38 C. Trav. 



53 
 

Indien de werkgever de werknemer ontslaat strijdig met bovenstaande bepalingen dan is dit 

ontslag nietig
246

. Het betreft hier dus een andere sanctie dan wanneer de werkgever ontslaat 

zonder “cause réelle et sérieuse”, aangezien dit de nietigheid niet met zich meebrengt. Als 

gevolg van deze nietigheid moet de werknemer die ongeldig is ontslagen terug worden gere-

integreerd in de onderneming, alsof het ontslag nooit heeft plaatsgevonden. Het Franse Hof 

van Cassatie zegt dat de re-integratie, indien dit is gevorderd door de werknemer, moet 

worden bevolen door de rechter
247

. 

Indien de werknemer de re-integratie niet vordert, wordt de werkgever veroordeeld tot het 

betalen van het loon tijdens die beschermde periode, dus vanaf het verbreken van het contract 

tot het einde van de beschermde periode
248

. De werkgever kan bovendien gehouden zijn een 

schadevergoeding te betalen waarbij de schade is ontstaan door het ongeldig karakter van dat 

ontslag. Bij deze laatste schadevergoeding mag de vergoeding niet minder zijn dan zes maand 

loon.  

2.7.1.2 De bescherming van werknemers die slachtoffer zijn van een 

arbeidsongeval of een beroepsziekte 

Deze bescherming is ingevoerd door de wet van 7 januari 1981
249

. Het betreft een driedubbele 

ontslagbescherming: vooreerst is er een verbod tot ontslag gedurende de periode van 

schorsing van de arbeidsovereenkomst, ten tweede heeft de getroffen werknemer een recht tot 

re-integratie indien hij of zij weer geschikt wordt geacht voor de uitvoering van zijn 

arbeidsovereenkomst en als laatste heeft de werknemer recht op herclassificatie als hij of zij 

ongeschikt wordt geacht voor de arbeid die werd uitgeoefend voor deze ziekte of dit 

ongeval
250

.  

Indien de werknemer tijdens de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt 

ontslagen omwille van een arbeidsongeval of beroepsziekte is het ontslag nietig. Dit 

ontslagverbod is niet absoluut
251

. Het ontslag kan worden gerechtvaardigd indien de 

werkgever een erge fout van de betrokken werknemer kan aantonen, zelfs al is die erge fout 

gelegen in dat arbeidsongeval zelf. Ook de onmogelijkheid tot het behouden van de 
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arbeidsovereenkomst, voor redenen die niets te maken hebben van dat arbeidsongeval of die 

beroepsziekte, kan een ontslag rechtvaardigen. Indien deze bepalingen worden miskend, mag 

de werknemer de re-integratie eisen en de betaling van het loon voor de periode van 

schorsing
252

. Indien de werknemer dit prefereert, mag hij een schadevergoeding vorderen voor 

het verbreken van de arbeidsovereenkomst die wordt berekend in functie van de geleden 

schade
253

.  

Na deze periode van schorsing moet de werknemer, indien hij arbeidsgeschikt wordt 

verklaard, zijn werk terugkrijgen onder dezelfde voorwaarden als voor het arbeidsongeval of 

de beroepsziekte. Indien re-integratie in zijn vroegere job niet meer mogelijk is, dan zal de 

werkgever een gelijkaardig werk moeten zoeken
254

. Indien de werkgever dit weigert zal de 

werknemer recht hebben op een speciale schadevergoeding, bovenop de ontslag– en 

opzeggingsvergoeding, die de geleden schade door de weigering tot re-integratie dekt. Het 

bedrag van deze schadevergoeding mag niet minder zijn dan twaalf maanden loon
255

.  

Indien de werknemer door de arbeidsgeneesheer ongeschikt wordt verklaard om zijn job terug 

te hervatten, dan is de werkgever verplicht tot herclassificatie na de schorsingsperiode
256

. 

Indien de werkgever dergelijke herclassificatie niet kan voorstellen, geeft hij dit te kennen aan 

de werknemer samen met de motivatie waarom dit niet mogelijk is. Er is in dat geval een 

speciale schadevergoeding voorzien
257

. 

2.7.1.3 De bescherming van de personeelsafgevaardigden 

2.7.1.3.1 Personeelsafgevaardigden 

Om in staat te zijn de werknemers te verdedigen en om hun opdracht tot een goed einde te 

brengen heeft de wet een speciale bescherming gecreëerd voor een bepaalde categorieën van 

personeelsleden
258

: de verkozen personeelsvertegenwoordigers, zoals de personeels-

afgevaardigden en de leden van de ondernemingsraad en de benoemde 

personeelsvertegenwoordigers, waaronder de syndicale afvaardiging, de syndicale 

afvaardiging in de ondernemingsraad en de leden van het CHSCT
259

. Ontslag van deze 
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beschermde werknemers is onderworpen aan een speciale procedure: er moet, op straffe van 

nietigheid, een goedkeuring worden verkregen door de arbeidsinspecteur
260

.  

Ook de vroegere vertegenwoordigers van bovenstaande functies en de kandidaten die niet zijn 

verkozen of benoemd zullen in bepaalde beperktere gevallen ook van een bescherming 

genieten. De niet-verkozen kandidaten zijn beschermd vanaf het moment van het verzenden 

van de lijsten van de kandidaten naar de werkgever en de vroegere personeelsleden. Leden 

van de ondernemingsraad en het CHSCT genieten nog van de bescherming tot zes maanden 

na het verloop van hun mandaat
261

. Vakbondsvertegenwoordigers zelfs nog twaalf maanden 

na het stopzetten van hun functie
262

. Er zijn nog een aantal andere werknemers die van 

diezelfde bescherming genieten, indien dergelijke functies in de onderneming aanwezig 

zijn
263

. 

Wat houdt nu die bescherming in? De beschermde werknemer mag niet worden ontslagen 

zonder goedkeuring van de arbeidsinspecteur
264

. Miskenning van deze bepaling zorgt ervoor 

dat het ontslag nietig is. Wat ook de omstandigheden en de motieven voor het ontslag zijn, 

deze procedure moet worden gevolgd. De graad van de fout doet niets af van de verplichting 

tot het volgen van deze procedure. Ook tijdens een reorganisatie of een 

faillissementsprocedure moet de goedkeuring van de arbeidsinspecteur worden gevraagd.  

Het Franse Hof van Cassatie verbiedt bovendien de werkgever om andere middelen om het 

contract te beëindigen na te streven
265

. De werkgever mag de rechterlijke ontbinding van het 

contract niet vragen en ook een gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en beschermde 

werknemer is uitgesloten. Alleen de ontslagname door de werknemer zelf kan de werkgever 

van zijn verplichting om goedkeuring te vragen aan de arbeidsinspecteur ontdoen. Uiteraard 

mag de werkgever de werknemer hiertoe niet dwingen.  

2.7.1.3.2 Procedure 

De procedure zal hier vervolgens aan bod komen. De werkgever moet voorafgaand overleg 

plegen met de beschermde werknemer over de motieven die aan de grondslag liggen van dit 
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voorgenomen ontslag
266

. Vervolgens moet de ondernemingsraad hiervan op de hoogte worden 

gebracht
267

. Deze laatste spreekt zich uit over het ontslag. Dit advies wordt in een proces-

verbaal opgenomen die de vraag tot goedkeuring aan de arbeidsinspecteur vergezelt
268

. De 

arbeidsinspecteur start met een tegensprekelijk onderzoek, waarbij hij een aantal stappen en 

controles moet doorlopen
269

.  

De arbeidsinspecteur controleert de regelmatigheid van de voorafgaande procedure. Uiteraard 

zullen kleine procedurefouten niet meteen leiden tot de weigering van goedkeuring van het 

ontslag. Vervolgens ziet de inspecteur ook het discriminatoir karakter na: werd de werknemer 

ontslagen omwille van zijn mandaat? Hierna beoordeelt hij de gegrondheid of de geldigheid 

van de maatregel. Indien het een fout betreft, moet hij nagaan of die fout erg genoeg is, d.i. de 

onmogelijkheid om de arbeidsrelatie verder te zetten
270

. Indien het motief geen fout betreft, 

dan controleert de inspecteur of de feiten een objectief karakter vertonen en of ze inderdaad 

de voortzetting van de arbeidsrelatie onmogelijk maken. Indien het ontslag gegrond is op 

economische motieven dan moet de arbeidsinspecteur de noodzakelijkheid tot vermindering 

van het aantal werknemers en de onmogelijkheid tot herclassificatie vaststellen. Tenslotte 

moet de arbeidsinspecteur ook nagaan of er redenen zijn van algemeen belang die het ontslag 

tegengaan.  

Wanneer de werkgever de goedkeuring van de arbeidsinspecteur ontvangt mag hij de 

procedure tot ontslag voortzetten. De ontslagbrief is voldoende gemotiveerd indien hij 

verwijst naar die goedkeuring. Indien dit voor de rechtbank komt, zal de rechter moeten 

erkennen dat het ontslag een “cause réelle et sérieuse” had. Met andere woorden, de 

werknemer kan bij de goedkeuring door de arbeidsinspecteur de rechtvaardiging van het 

ontslag niet meer aanvechten. De rechtbank kan enkel nog controleren of het motief voor het 

ontslag werkelijk het motief is waarvoor de goedkeuring is gegeven. Indien de werknemer het 

niet eens is met de arbeidsinspecteur, dan moet hij de procedures ad hoc volgen
271

.  
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Het ontslag strijdig met voorgaande procedure is absoluut nietig. Deze nietigheid is definitief, 

een ex posteriori goedkeuring is dus niet mogelijk. De werknemer kan de re-integratie 

vorderen en de werkgever mag alleen weigeren bij volkomen onmogelijkheid tot re-integratie. 

De werknemer die deze re-integratie niet vordert, heeft recht op verschillende soorten 

schadevergoeding die met elkaar in cumul komen
272

.  

2.7.2 Ontslagverboden wegens bepaalde ongeldige motieven 

2.7.2.1 Discriminatie 

Art. L 1132-1 tot 1132-4 C. Trav. bepalen dat geen enkele werknemer mag worden ontslagen 

wegens de volgende redenen: afkomst; geslacht; zeden; seksuele voorkeur; leeftijd; familiale 

situatie; genetische karakteristieken; zijn behoren tot of zijn niet-behoren tot, waar of 

verondersteld, van een bevolkingsgroep, een natie of een ras; een politieke overtuiging; 

religieuze overtuigingen; syndicale activiteiten; fysieke verschijning; familienaam of, behalve 

de ongeschiktheid vastgesteld door de arbeidsgeneesheer in het kader van titel IV van de 

“Code du Travail”, voor redenen van de gezondheidstoestand of handicap. Een werknemer 

die dergelijke ongelijkheid op de arbeidsvloer voor de rechtbank brengt, is ook beschermd 

tegen ontslag door art. L 1144-3 C. Trav. en art. L 1134-4 C. Trav
273

. Ontslag omwille van het 

instellen van een rechtsvordering op grond van de bepalingen inzake gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen is voorgeschreven op straffe van nietigheid
274

. Ook de slachtoffers van 

seksueel en moreel geweld worden door de “Code du Travail” beschermd
275

.  

Bij het bepalen of er sprake is van ontslag wegens religieuze, politieke of syndicale 

overtuigingen moet er toch ook een soort evenwicht worden gecreëerd tussen de vrije 

meningsuiting enerzijds en de goede werking van de onderneming anderzijds. Een restrictie 

op deze vrije meningsuiting is mogelijk indien die gerechtvaardigd is en indien voldaan is aan 

de voorwaarde van proportionaliteit
276

. 

2.7.2.2 Ziekte  

Art. L 1132 C. Trav. verbiedt, op straffe van nietigheid, om een werknemer te ontslaan 

wegens redenen van gezondheidstoestand of handicap, behalve de arbeidsongeschiktheid 
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vastgesteld door de arbeidsgeneesheer. Toch laat de rechtspraak toe om te ontslaan wegens 

ziekte indien er is voldaan aan twee voorwaarden: er moeten in die onderneming, door die 

afwezigheid wegens ziekte, problemen ontstaan en het moet noodzakelijk zijn om die 

werknemer definitief te vervangen om een einde te stellen aan die problemen, rekening 

houdend met het aantal afwezigheden, de duur ervan en de verantwoordelijkheid en functie 

binnen de onderneming
277

. In dat geval is er een “cause réelle et sérieuse”. Er moet evenwel 

een verband worden aangetoond tussen enerzijds die problemen in de organisatie van de 

onderneming en anderzijds die veelvuldige afwezigheden
278

.  

Indien na een ziekte of ongeval met een niet-professionele oorzaak de arbeidsgeneesheer van 

oordeel is dat de werknemer terug kan werken, dan moet de werkgever de betrokkene terug 

re-integreren
279

. Indien de arbeidsgeneesheer beslist dat de werknemer ongeschikt of 

onbekwaam is om zijn arbeid terug uit te voeren, moet de werkgever zoeken naar arbeid die 

aan zijn fysieke omstandigheden is aangepast (in de onderneming of in de groep waartoe de 

onderneming behoort). Indien dergelijke “herclassificatie” niet mogelijk is,  pas dan mag de 

werkgever overgaan tot ontslag
280

. De ongeschiktheid na een arbeidsongeval of een 

beroepsziekte werd hierboven reeds behandeld (supra 2.7.1.2)
281

.  

2.7.2.3 Stakingsrecht 

Ontslag is niet mogelijk indien de reden voor zijn ontslag de uitoefening van een 

fundamenteel recht betreft (supra 2.3.2.2)
282

.  

De uitoefening van het stakingsrecht wordt expliciet in de “Code du Travail” beschermd
283

. 

De werknemer mag niet worden ontslagen wegens het uitoefenen van zijn stakingsrecht, 

behoudens zware fout. Die zware fout kan men niet gelijkschakelen met de klassieke 

benadering van de zware fout, met name de intentie tot schaden door de werknemer. 

Dergelijke zware fouten bij het uitoefenen van het stakingsrecht zijn erge handelingen die niet 

kunnen worden gerechtvaardigd in een stakingscontext, zoals bijvoorbeeld het vernielen van 

goederen of de fysieke agressie ten opzichte van de werkgever of anderen
284

. Uiteraard zijn 
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alleen de werknemers die deelnemen aan een staking door deze bepaling beschermd. Indien 

men aan illegale acties deelneemt die niet onder dit stakingsrecht vallen, gelden die 

bepalingen niet.  

2.8 Beperking van de ontslagmacht 

2.8.1 Algemene motiveringsplicht en ontslagmacht 

Zoals hierboven reeds is beschreven, geldt er een algemene motiveringsplicht in het Franse 

ontslagrecht. Brengt deze motiveringsplicht een reële beperking van de discretionaire 

ontslagmacht van de werkgever met zich mee?  

Als er louter naar de eis tot “cause réelle et sérieuse” zou worden gekeken, dan lijkt het alsof 

dit niet het geval is. Zoals reeds eerder aan bod is gekomen, is de sanctie op het niet hebben 

van een “cause réelle et sérieuse” drievoudig: een schadevergoeding, de mogelijkheid tot re-

integratie en de terugbetaling van de werkloosheidsuitkeringen aan de betrokken instantie
285

. 

Indien er een inbreuk wordt gemaakt op die motiveringsplicht is er dus geen sprake van 

nietigheid van het ontslag. De rechter kan inderdaad wel de re-integratie voorstellen, maar kan 

de werkgever nooit dwingen om tot re-integratie over te gaan. De werkgever heeft altijd een 

keuze. Indien dit voorstel wordt geweigerd, zal de rechter genoodzaakt zijn om een 

schadevergoeding uit te spreken. Bovendien is de rechter zelfs niet verplicht tot het 

voorstellen van die re-integratie. Het resultaat of de doelmatigheid van het ontslag wordt niet 

in het gedrang gebracht.  

2.8.2 Bijzondere ontslagbeschermingen en de nietigheid 

Het Franse ontslagrecht kent ook een aantal bijzondere ontslagbeschermingen die hierboven 

ook reeds aan bod zijn gekomen. Deze bijzondere ontslagbeschermingen zijn van de “cause 

réelle et sérieuse” theorie te onderscheiden omdat ze wel de sanctie nietigheid kennen. In de 

meeste gevallen staat die nietigheid uitdrukkelijk in de tekst.  

Een werknemer mag nooit worden ontslagen wegens discriminerende motieven zoals bepaald 

in art. L 1132-1 tot 1132-4 C. Trav . Dit laatste artikel bepaalt dat alle ontslagen strijdig met 

dit artikel nietig zijn. Art. L 1144-3 C. Trav. en art. L 1134-4 beschermen de werknemers die 

naar de rechtbank stappen in geval van discriminatie, indien deze laatste worden ontslagen zal 

dit ontslag als nietig worden beschouwd. Ook de artikels met betrekking tot seksuele en 
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morele intimidatie voorzien in een nietigheidssanctie
286

. Art. L 1132 C. Trav. verbiedt, op 

straffe van nietigheid, om een werknemer te ontslaan wegens redenen van 

gezondheidstoestand of handicap, behalve de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de 

arbeidsgeneesheer
287

. De werknemer die rechtmatig zijn stakingsrecht uitoefent, mag ook niet 

worden ontslagen, opnieuw uitdrukkelijk op straffe van nietigheid
288

. 

Ook de bijzondere beschermingsstatuten van bepaalde categorieën werknemers, zoals 

hierboven reeds aan bod is gekomen, vermelden uitdrukkelijk de nietigheidssanctie: art. L 

1225-4 C. Trav. voor moederschap en zwangere werknemers, art. L 1225-38 C. Trav. voor de 

adoptieouders, art. L 1226-9 C. Trav. beschermt slachtoffers van een arbeidsongeval of 

beroepsziekte en uiteraard ook de speciale bescherming voor personeelsafgevaardigden 

voorziet in een nietigheidssanctie indien de procedure en de goedkeuring van de 

arbeidsinspecteur niet is nageleefd. 

De vraag rijst nu opnieuw of de nietigheidssanctie van deze beschermingsmaatregelen een 

echte aantasting is van de ontslagmacht? Wat nietig is, kan geen rechtsgevolgen met zich 

meebrengen, noch in het verleden, noch in de toekomst
289

. Het logische gevolg van dit 

adagium is de re-integratie, aangezien alles terug in oorspronkelijke staat moet worden 

hersteld
290

. De werknemer en werkgever moeten met andere woorden doen alsof er geen 

ontslag is geweest. De werkgever moet de werknemer terug in dienst nemen.  

2.8.3 Re-integratie 

Zoals SALOMEZ reeds heeft aangegeven, stond het Franse Hof van Cassatie oorspronkelijk 

vijandig tegenover die re-integratie
291

. De re-integratie is een verbintenis „om te handelen‟, 

die volgens art. 1142 Code Civil bij onmogelijkheid tot uitvoering slechts aanleiding geeft tot 

een schadevergoeding. Men kon toen dus onmogelijk spreken van een echte aantasting van de 

ontslagmacht aangezien de nietigheid de facto oploste in een schadevergoeding.  
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De houding van het Franse Hof van Cassatie is uiteindelijk gewijzigd  in het arrest Revet-sol/ 

Dal Poz
292

. Het Hof liet de kortgedingrechter toe de beide partijen te bevelen zich in de 

oorspronkelijke staat te herstellen. Uiteraard betrof dit de specifieke bevoegdheid van de 

kortgedingrechter, maar niettemin was het toch de cruciale stap richting werkelijke re-

integratieplicht.  

Nu wordt algemeen aanvaard dat, indien het ontslag nietig wordt verklaard, de werknemer 

moet worden gere-integreerd in de onderneming. Zowel de wet als de rechtspraak bevestigen 

dit principe
293

. Er moet een kanttekening worden gemaakt met betrekking tot de verplichting 

tot re-integratie van de werknemer. De rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft bevestigd 

dat de re-integratie zich niet opdringt aan de werknemer, dit wil zeggen dat de werknemer zelf 

niet kan worden gedwongen tot deze re-integratie
294

. De werknemer hoeft deze re-integratie 

niet te vorderen en kan schadevergoeding vorderen wegens schade door de miskenning van de 

bepalingen omtrent ontslagbescherming.  

2.8.4 Dwangmiddelen 

De werkgever daarentegen kan wel worden gedwongen tot re-integratie indien hij de 

ontslagbeschermingsbepalingen miskent. Zijn er concrete dwangmiddelen om ervoor te 

zorgen dat de werkgever die re-integratieplicht wel degelijk uitvoert? Directe dwang is door 

verschillende rechtsleer en rechtspraak uitgesloten
295

. Een dwangsom is wel nog mogelijk
296

. 

Iedere rechter kan een dwangsom opleggen om de uitvoering van zijn beslissing te 

verzekeren. Ook de verplichting om loon te blijven betalen of een schadevergoeding 

overeenstemmend met het loon behoort tot de mogelijkheden
297

. Deze maatregelen hebben als 

effect dat de werkgever zal worden aangezet tot het zo snel mogelijk re-integreren aangezien 

deze sommen aanzienlijk kunnen oplopen.  
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Deze dwangmiddelen zijn slechts indirecte dwangmiddelen. De werkgever zal naar alle 

waarschijnlijkheid dergelijke grote geldsommen proberen te vermijden en inderdaad die 

werknemer re-integreren. Maar dit neemt niet weg dat indien de werkgever halsstarrig weigert 

om de werknemer te re-integreren, zelfs indien er een dwangsom is opgelegd, de rechter hem 

niet direct kan dwingen tot deze re-integratie
298

.  De verbintenis „om te handelen‟ lost op in 

een verbintenis om schadevergoeding te betalen en wanneer deze re-integratieverplichting 

door art. 1142 Code Civil oplost, dan zal de arbeidsovereenkomst eindigen
299

. Volgens 

SALOMEZ dient “in de eerste fase de re-integratie te worden bevolen en slechts wanneer de 

indirecte dwangmiddelen blijken te falen, hetgeen zich manifesteert in de aanhoudende onwil 

van de werkgever om de betrokken werknemer te re-integreren of wanneer de re-integratie a 

priori onmogelijk blijkt, lost de verbintenis om te re-integreren op in een 

schadevergoeding
300

”. 

Dit laatste geeft aan dat de aantasting van de ontslagmacht toch niet zo sterk staat als op het 

eerste zicht blijkt. Als de werkgever toch blijft volharden in dat ontslag en volledig weigert 

om die werknemer te re-integreren, zal hij niet kunnen worden gedwongen tot dit ontslag. Met 

andere woorden, de principiële ontslagmacht, hoewel zeer sterk aangetast, blijft bestaan in het 

Franse arbeidsrecht. 

2.9 Conclusie 

Hoewel het Belgische ontslagrecht veel gelijkenissen vertoont met het Franse ontslagrecht, 

zijn er toch een aantal opmerkelijke verschilpunten op het vlak van motivatie van de 

ontslagbeslissing en ontslagmacht.  

Vooreerst is er de algemene motiveringsplicht. De ontslagbeslissing moet een “cause réelle et 

sérieuse” hebben. Deze regel geldt voor alle ontslagbeslissingen, zonder uitzondering. De 

Franse rechtspraak heeft deze motiveringsplicht proberen zo duidelijk mogelijk in te vullen 

zodat deze verplichting niet als dode letter kan worden beschouwd. Er moet een duidelijk 

verschil worden gemaakt tussen de motiveringsplicht in geval van een economisch ontslag en 

in geval van een ontslag wegens redenen inherent aan de persoon. De bodemrechter zal beide 
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soorten ontslagbeslissingen op een andere manier aan dit principe van “cause réelle et 

sérieuse” toetsen.  

Deze algemene motiveringsplicht kent weliswaar geen nietigheidssanctie, enkel een 

mogelijkheid tot re-integratie en het vorderen van een schadevergoeding. Toch zal deze 

algemene motiveringsplicht effect hebben, aangezien de werkgever door die 

schadevergoedingsplicht minimaal zes maand loon zal moeten betalen. De werkgever zal dus 

wel geneigd zijn om de werkelijke redenen voor het ontslag weer te geven. Die 

motiveringsplicht zal dus zeker resultaat hebben, zelfs indien het geen echte inperking is op 

de ontslagmacht.  

Ook qua procedurele maatregelen zijn er heel wat bijzonderheden in het Franse recht. Het 

gesprek voorafgaand aan het ontslag tussen werkgever en werknemer kan heel wat 

onduidelijkheden of misverstanden tussen beide partijen oplossen. Bovendien zorgt de 

ontslagbrief, die alle redenen voor het ontslag moet bevatten, ervoor dat de werkgever nadien 

niet meer kan afwijken en dus geen nieuwe redenen meer kan opwerpen. Dit kan de 

duidelijkheid omtrent de motivatie van het ontslag alleen maar ten goede komen en het zorgt 

ervoor dat de werkgever goed zal nadenken vooraleer hij tot ontslag zal overgaan.  

Het systeem van de verschillende ontslagbeschermingen is zeer gelijkaardig aan het Belgische 

systeem. Ook hier ontstaat het risico op een onduidelijk kluwen van ontslagverboden. Al deze 

ontslagverboden hebben de nietigheid als sanctie. Deze nietigheid is een sterke inperking op 

de ontslagmacht aangezien de re-integratie kan worden bevolen door de rechter, dit weliswaar 

enkel via indirecte dwangmiddelen. De facto zullen maar weinig werkgevers het been stijf 

houden indien dergelijke indirecte dwangmiddelen worden opgelegd, dus er kan sprake zijn 

van een werkelijke aantasting van de ontslagmacht. 
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3 Het Nederlandse ontslagrecht 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt het Nederlandse ontslagrecht aan bod. Ik heb gekozen om dit 

ontslagrecht te behandelen omdat het zo sterk verschilt met het systeem in Frankrijk en 

België. Zeker op vlak van motivering en rechtvaardiging van het ontslag ligt het Nederlandse 

ontslagrecht ogenschijnlijk ver van ons systeem wegens de principiële verplichting tot 

preventieve ontslagtoetsing door een overheidsinstelling. Gezien dit ingewikkeld 

ontslagsysteem, zal ik kort schetsen wat de verschillende mogelijkheden zijn voor een 

werkgever om een werknemer te ontslaan. Ook hier zal ik mij beperken tot het individueel 

ontslag, waarbij het initiatief bij de werkgever ligt. Daarna zal ik meer uitgebreid ingaan op de 

precieze motivering van het ontslag in de twee hoofd - ontslagroutes. De procedure die de 

werkgever moet volgen, zal ook kort aan bod komen. Vervolgens zal ook een verwijzing naar 

de verschillende bijzondere ontslagbeschermingsmaatregelen (“opzegverboden”) aan de orde 

zijn. Tenslotte wordt de eventuele beperking van de ontslagmacht besproken.  

3.2 Een kluwen van ontslagroutes 

3.2.1 Opzegging 

In het Nederlandse ontslagrecht kan je als werkgever kiezen uit twee „routes‟. De werkgever 

kan beslissen om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen via opzegging of ontslag 

om een dringende reden. Als tweede mogelijkheid kan de werkgever de rechtbank 

inschakelen om de ontbinding wegens gewichtige redenen te vorderen. Aan de eerste route is 

de preventieve ontslagtoetsing door het UWV WERKbedrijf gekoppeld
301

. Voor de 

werkgever de werknemer effectief ontslaat moet dus eerst de goedkeuring verkregen worden 

door deze instantie. Indien de werkgever de werknemer daarentegen rechtmatig op staande 

voet ontslaat (wegens dringende reden) dan is de goedkeuring van het UWV WERKbedrijf 

niet nodig
302

.  
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Na goedkeuring van de overheidsinstantie moet de werkgever de formele voorschriften voor 

de opzegging nog respecteren. De opzegging zelf is een vormvrije rechtshandeling. 

Schriftelijke opgave van de reden is echter verplicht wanneer de wederpartij daarom 

verzoekt
303

. Nochtans wordt de opzegging met talloze voorschriften omgeven, wat het geheel 

er niet gemakkelijker op maakt
304

. De voorschriften waar het hier om gaat, zijn de wettelijke 

bepalingen die voorschrijven welke opzeggingstermijn moet worden nageleefd en tegen 

welke dag moet worden opgezegd
305

. Indien de werkgever die goedkeuring van het UWV 

WERKbedrijf heeft verkregen en de vormvereisten uit het burgerlijk wetboek heeft nageleefd, 

dan betekent dit nog steeds niet dat rechtsgeldig is opgezegd. Het UWV WERKbedrijf 

onthoudt zich van een civielrechtelijk oordeel bij het vermoeden van het bestaan van een 

opzegverbod
306

.  

3.2.2 Kennelijk onredelijk ontslag 

Tenslotte kan de werkgever het risico lopen op een veroordeling tot kennelijk onredelijk 

ontslag bij de opzegging van de werknemer, zelfs al heeft hij bovenstaande inhoudelijke en 

formele vereisten nageleefd
307

. De werknemer (of zelfs de werkgever) kan naar de rechter 

stappen en vragen of deze laatste naar billijkheid wil oordelen of de omstandigheden van dat 

ontslag kunnen leiden tot een veroordeling tot kennelijk onredelijk ontslag
308

. In dit geval, zal 

de rechter een schadevergoeding moeten toekennen
309

. De rechter moet, onafhankelijk van het 

UWV WERKbedrijf, de (wijze van) opzegging en ook de gevolgen van het ontslag toetsen. 

Hij kan besluiten tot kennelijk onredelijk ontslag, zelfs al heeft de werkgever zijn 

goedkeuring tot ontslag verkregen. Immers, het UWV WERKbedrijf toetst slechts de 

ontslagreden, terwijl de rechter in zijn toetsing ook de wijze van opzegging en de gevolgen 

van de opzegging dient te betrekken
310

. De rechter heeft bij zijn toetsing een zeer grote 

vrijheid. Er worden wel een aantal voorbeelden gegeven in de wet, maar dit is geen 
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limitatieve opsomming
311

. Het kennelijk onredelijk ontslag zal in deze masterproef niet verder 

worden behandeld.  

3.2.3 Ontbinding 

Dit alles kan worden vermeden als de werkgever beslist om de tweede ontslagroute te volgen. 

De laatste jaren wordt er alsmaar meer een beroep gedaan op deze ontslagroute (wegens het 

vermijden van die lange procedures bij de bevoegde overheidsinstantie)
312

. Vooral door de 

vele pro-forma-procedures, die het mogelijk maakten de werkloosheidsuitkering veilig te 

stellen. Sinds de wijziging van de Werkloosheidswet is een duidelijke afname opgetreden 

aangezien de verwijtbaarheidstoets is weggevallen voor het verkrijgen van een 

werkloosheidsuitkering
313

. Toch kan deze ontbinding nog steeds worden gezien als een 

afzonderlijke ontslagroute waarop veel beroep wordt gedaan wegens de vele formaliteiten en 

de trage afwikkeling van de andere route (“opzegging”). De invulling van het begrip 

„gewichtige redenen‟ door de kantonrechters wordt later in deze masterproef uitgebreid 

besproken.  

Beide ontslagroutes kunnen gelijktijdig worden ingesteld aangezien er de mogelijkheid is te 

allen tijde te ontbinden
314

. De ontbinding kan worden gevraagd aan de rechter, zelfs al is er 

reeds een goedkeuring gevraagd aan het UWV WERKbedrijf.  

3.3 Opzegging via het UWV WERKbedrijf 

3.3.1 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen en het UWV 

Zoals hierboven reeds werd vermeld moet de werkgever op grond van art. 6 BBA de 

goedkeuring vragen aan een overheidsinstantie om een werknemer te ontslaan. Het 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen is in 1945 ontstaan als oorlogsnoodrecht. Het 

was dus in de eerste plaats bedoeld als tijdelijke wetgeving om chaos op de arbeidsmarkt te 

voorkomen
315

. Vandaar ook dat de overheid via het BBA een preventieve ontslagtoets 

invoerde om zo controle uit te oefenen op de arbeidsmarkt. Er werd nadien nog door 

verschillende rechtsgeleerden en politici gepleit om het BBA af te schaffen en te vervangen 
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door een systeem met een repressieve ontslagtoets (of op zijn minst het systeem te 

hervormen), allemaal zonder succes
316

. Het resultaat is dat vandaag het BBA nog steeds de 

basis is waarop het ontslagrecht steunt.  

Vlak na de oorlog was de belangrijkste functie van het BBA het verkrijgen van rust op de 

arbeidsmarkt. Nu is vooral de bescherming van de zwakste groep op de arbeidsmarkt, de 

werknemer, het doel van deze wetgeving. Er wordt ook vaak aangehaald dat deze preventieve 

ontslagtoets een belangrijk overheidsinstrument is om oneigenlijke instroom in de sociale 

zekerheid tegen te gaan
317

. Nochtans houdt dit laatste argument geen steek, want dit kan 

worden omzeild door gebruik te maken van de ontbindingsprocedure voor de rechter
318

. 

Vandaar dat de kritiek en de vraag naar hervorming steeds luider wordt. Of hier binnenkort 

verandering in zal komen is zeer twijfelachtig
319

. 

Het BBA vereist een „iusta causa demissionis‟ voor een geldig ontslag. Het is aan de 

bevoegde overheidsinstantie om voorafgaand te controleren of een voorgenomen ontslag 

dergelijke „geldige reden‟ heeft
320

. Deze bevoegde overheidsinstantie is het UWV 

WERKbedrijf. Dit is evenwel niet altijd zo geweest. In eerste instantie was de Regionaal 

Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA) bevoegd om deze controle uit te 

oefenen
321

. Daarna is tot in 2008 die taak in handen geweest van het CWI, de Centrale 

organisatie Werk en Inkomen
322

. In 2008 is het CWI opgeslorpt door het UWV, het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
323

. Binnen het UVW is het WERKbedrijf 

opgericht om zich specifiek te richten op de ontslagtaak. Deze opslorping heeft tot doel een 

geïntegreerde dienstverlening te voorzien
324

. Voor de uitvoering van deze nieuwe ontslagtaak 

is de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening verantwoordelijk.  
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De vraag is reeds meerdere malen gerezen of dit wel een goede evolutie is. Het klopt dat dit 

het administratieve geheel vereenvoudigt. Maar het is twijfelachtig of dit de 

onafhankelijkheid van de instantie die oordeelt over het ontslag bevordert aangezien de UWV 

ook moet beslissen over het al dan niet geven van een werkloosheidsuitkering
325

. Bovendien 

valt er een externe adviesmogelijkheid weg, want vroeger kon de CWI voor het uitvoeren van 

haar ontslagtaak advies inwinnen bij de UWV. Uiteraard is dit nu niet meer mogelijk 

aangezien ze versmolten zijn tot één instantie
326

.  

De regels met betrekking tot de procedure die moet worden gevolgd bij de verlening van 

toestemming voor opzegging, op grond van art. 6 BBA, zijn vastgelegd in art. 6 BBA zelf en 

in het Ontslagbesluit
327

. Dit zou ons evenwel te ver leiden. Vandaar dat hieronder de 

toetsingsmaatstaf van het UWV WERKbedrijf aan bod komt en slechts zeer summier de 

procedure wordt uitgelegd. Aan de hand van die toetsingsmaatstaf kan worden bepaald welke 

gronden toegelaten zijn om een werknemer te ontslaan. 

3.3.2 Toetsingsmaatstaf 

Het WERKbedrijf laat, bij de beoordeling van het ontslag, zich leiden door het 

Ontslagbesluit
328

. Het UWV heeft een aantal beleidsregels uitgevaardigd die de toepassing 

van het Ontslagbesluit in goede banen leidt en een referentiekader biedt voor de werkgever 

wanneer deze tot opzegging wil overgaan
329

. De UWV zal aan de hand van deze 

beleidsverklaring het Ontslagbesluit toepassen en zich hierop baseren om al dan niet een 

goedkeuring te verlenen aan de werkgever om de werknemer te ontslaan.  

Art. 3:1 van het Ontslagbesluit bepaalt dat “het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen beoordeelt of het voorgenomen ontslag redelijk is. Hij neemt 

daarbij in aanmerking de mogelijkheden en belangen van de betrokken werkgever en 

werknemer, en andere belangen voor zover de navolgende regels dit inhouden”. Andere 

belangen, zoals het arbeidsmarktbelang, kunnen ook een rol spelen
330

. Er wordt een 

onderscheid gemaakt naargelang de soort redenen die worden opgegeven als grond voor het 
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ontslag. Er is een verschillende toetsingsmaatstaf naargelang het een ontslag wegens 

bedrijfseconomische redenen of een ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen 

betreft
331

.  

3.3.2.1 Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen 

Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische redenen voor het structureel vervallen 

van een of meer arbeidsplaatsen aannemelijk zijn gemaakt. Vervolgens wordt getoetst of de 

juiste werknemers voor ontslag zijn voorgedragen. Het afspiegelingsbeginsel geldt daarbij als 

het criterium voor het bepalen van de ontslagvolgorde. Tot slot wordt getoetst of er 

mogelijkheden zijn voor herplaatsing
332

. Eerst komen dus de bedrijfseconomische redenen op 

zich aan bod. 

3.3.2.1.1 Aannemelijk maken van de bedrijfseconomische redenen 

Art. 4:1 lid 1 van het Ontslagbesluit bepaalt dat in geval van redenen van bedrijfseconomische 

aard de werkgever aannemelijk moet maken dat op grond hiervan een of meer arbeidsplaatsen 

dienen te vervallen.  

Art 4:1 stelt dat de toetsing in geval van een procedure van collectief ontslag niet gebeurt via 

het WERKbedrijf
333

. Dit geldt enkel bij de collectieve ontslagen die onder de WMCO vallen 

en waarbij de werkgever een aanvraag heeft ingediend bij het UWV met als bijlage een 

verklaring van de vakbonden die de bedrijfseconomische redenen bevestigt.
334

 

Het gevaar bij dit ontslag wegens bedrijfseconomische redenen schuilt er in dat het 

WERKbedrijf zich al te veel zou inlaten met deze beslissingen, die toch als 

ondernemingsbeslissingen kunnen worden aanzien. Vandaar dat ook in het beleidsdocument 

van het UWV duidelijk de nadruk wordt gelegd op de beleidsvrijheid van de werkgever en op 

de marginale toetsing door het Uitvoeringsinstituut op die beslissingen van de werkgevers
335

. 

Het UWV zal in de eerste plaats de beslissingen van de werkgever, in de context van een 

gezonde en doelmatige bedrijfsvoering, respecteren. Er bestaat een groot spanningsveld 
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tussen hetgeen bedrijfseconomisch noodzakelijk is en wat arbeidsrechtelijk redelijk is. De 

nodige omzichtigheid is aangewezen bij het toetsen van dergelijke bedrijfsbeslissingen. 

Vandaar dat het WERKbedrijf het besluit van de werkgever marginaal toetst
336

. Deze 

marginale toetsing bestaat eruit dat het uitvoeringsinstituut de voorliggende zaak niet benadert 

vanuit de positie van de werkgever zelf. Er moet een bepaalde afstandelijkheid zijn in de 

toetsing. Of zoals het Ontslagbesluit zelf bepaalt, het UWV beperkt zich tot de beoordeling of 

het ontslagmotief “aannemelijk” is en of de werkgever in redelijkheid tot zijn beslissing heeft 

kunnen komen
337

. 

3.3.2.1.2 Subcategorieën 

Het beleidsdocument van het UWV verdeelt de bedrijfseconomische redenen onder in 

subcategorieën
338

.  

3.3.2.1.2.1 Slechte financiële situatie 

De eerste subcategorie is die van de slechte financiële situatie. Indien deze slechte financiële 

toestand vaststaat, is er voor het WERKbedrijf nog weinig ruimte om een (marginale) toetsing 

van de ontslagbeslissing door te voeren. Er moet in alle geval worden voorkomen dat het 

bedrijf in een nog slechtere positie komt door het niet geven van de toestemming van het 

UWV. De ontslagbeslissing zal dan worden goedgekeurd. Uiteraard moet de werkgever eerst 

aannemelijk maken dat er een slechte financiële situatie is en dit bij voorkeur aan de hand van 

cijfermateriaal. Ook de oorzaak zal moeten worden toegelicht. 

3.3.2.1.2.2 Werkvermindering 

De tweede subcategorie van bedrijfseconomische redenen is de werkvermindering. Als de 

werkgever kan aantonen dat er een overbezetting is door werkvermindering zal het 

WERKbedrijf ook relatief snel zijn toestemming voor het ontslag geven. Wel moet worden 

aangetoond dat de werkvermindering structureel van aard is. Het WERKbedrijf beschouwt 

werkvermindering structureel van aard indien deze minimaal zes maanden duurt
339

. Deze 

vermindering van werk kan zich voordoen door het plotseling wegvallen van een bepaald 

werk of via een geleidelijke omzetdaling, waarbij de hoeveelheid werk stapsgewijs afneemt. 

Beiden kunnen als een structurele werkvermindering worden aanzien indien de reden en de 
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precieze omstandigheden (wegvallen van een betrokken project of bepaalde specifieke 

bedrijfsactiviteiten) worden toegelicht. Er moet een causaal verband zijn tussen deze 

omstandigheden en de werkvermindering. Opnieuw is er een cijfermatige voorstelling nodig 

inzake de bedrijfssituatie.  

3.3.2.1.2.3 Reorganisatie 

Een organisatorische verandering of een reorganisatie komt ook in aanmerking als 

bedrijfseconomische reden voor het ontslag
340

. Hier komt duidelijk het principe van de 

„marginale toetsing‟ aan bod. Het is in de eerste plaats de beslissing van de werkgever 

aangezien die de beleidskeuzes maakt. Het WERKbedrijf op zijn beurt zal moeten kijken of 

de werkgever in alle redelijkheid tot die beslissing kon komen en of er geen sprake is van een 

valse of voorgewende reden. Indien de werkgever kan uitleggen wat de redenen en de 

gevolgen zijn van die organisatorische veranderingen, zal het WERKbedrijf zijn toestemming 

moeten geven. Technologische veranderingen kunnen ook aan de basis liggen van de 

reorganisatie (denk maar aan een automatisering of een mechanisering). 

3.3.2.1.2.4 Beëindiging bedrijfsactiviteiten 

De beëindiging (ook deels) van de bedrijfsactiviteiten kan een ontslag rechtvaardigen. Hierbij 

moet er wel een duidelijk onderscheid worden gemaakt naargelang de omstandigheden waarin 

men dergelijke bedrijfsactiviteit stopzet
341

. Als een deel (of geheel) van het bedrijf wordt 

stopgezet wegens puur bedrijfseconomische redenen, dan is er geen probleem. De toetsing 

van de werkgeversbeslissing zal marginaal gebeuren. Het UWV zal zich baseren op bepaalde 

cijfermatige stukken en indien daaruit blijkt dat de bedrijfssluiting een correcte maatregel is, 

dan moet het UWV zijn goedkeuring geven. Wanneer daarentegen de beslissing wordt 

genomen wegens persoonlijke motieven (leeftijds- of gezondheidsredenen van de werkgever) 

kan de overheid wel een iets ruimere redelijkheidstoetsing hanteren om tot een besluit te 

komen. De werkgever moet zich namelijk als een „goed werkgever‟ gedragen
342

. De 

werkgever heeft een „zorgplicht‟ ten aanzien van zijn werknemers en dit kan betekenen dat de 

werkgever een mogelijke overnemer moet zoeken. De werkgever moet zijn beslissing tot 

ontslag dus staven door het geven van een reden voor die bedrijfsbeëindiging en het toelichten 

van de inspanning tot herplaatsing van de werknemers of overname van het bedrijf.  
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3.3.2.1.2.5 Bedrijfsverhuizing 

De bedrijfsverhuizing kan er ook toe leiden dat er arbeidsplaatsen op de te sluiten locatie 

komen te vervallen. De marginale toetsing van het UWV omvangt de verplichting van de 

werkgever om de werknemers aan te bieden hun werk voort te zetten op de nieuwe locatie.  

Bij deze laatste twee subcategorieën van bedrijfseconomische redenen mag niet uit het oog 

verloren worden dat in geval van collectief ontslag, zoals omschreven in de WMCO, deze 

toetsingsmogelijkheden niet bestaan en de regels zoals omschreven in de WMCO gelden
343

. 

Aangezien in dat geval de vakbonden reeds zijn overtuigd, lijkt het niet opportuun om nog 

een toetsing van de UWV door te voeren. 

3.3.2.1.2.6 Verlies van subsidies 

Tenslotte wordt ook melding gemaakt van het vervallen van subsidies als 

bedrijfseconomische reden voor het ontslag
344

. De werkgever zal in dat geval wel in de eerste 

plaats zelf dit financieel gemis moeten op vangen door andere middelen. Indien dit niet lukt, 

kan het wegvallen van een subsidie er wel toe leiden dat een toestemming van het UWV 

wordt verkregen voor het ontslag van één of meer werknemers. Uiteraard moet dit weer 

worden gestaafd aan de hand van financiële stukken.  

3.3.2.1.3 Afspiegelingsbeginsel 

Indien het UWV dan aanvaard heeft dat er één of meer arbeidsplaatsen effectief wegvallen, 

dan moet er nog worden bepaald welke werknemers er worden ontslagen. Dit wordt ook 

geregeld in het Ontslagbesluit
345

. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 

afspiegelingsbeginsel
346

.  

Art. 4:2 lid 1 ontslagbesluit bepaalt dat : “Per leeftijdsgroep binnen een categorie 

uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging worden de werknemers met het kortste 

dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht, waarbij het aantal werknemers 

dat per leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking wordt gebracht voor zover mogelijk 

overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de 

leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. De in de eerste volzin 
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bedoelde leeftijdsgroepen zijn de groepen van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 

jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder”. 

Het personeel van de bedrijfsvestiging wordt opgedeeld in leeftijdscategorieën. Daarna 

worden de ontslagen zo verdeeld over de categorieën dat de leeftijdsgroepen 

verhoudingsgewijs ongeveer gelijk blijven. Binnen elke categorie wordt de werknemer met 

het kortste dienstverband eerst ontslagen. Er bestaan een aantal uitzonderingen op dit 

principe
347

. Er geldt ook een afwijkend afspiegelingsbeginsel voor de schoonmaakbedrijven  

en de uitzendsector
348

.  

Dit principe van het afspiegelingsbeginsel geldt voor de werknemers in vast dienstverband. 

Eerst zullen de werknemers die tijdelijk zijn aangeworven, de gedetacheerde werknemers en 

de uitzendkrachten worden ontslagen. Pas dan zal het afspiegelingsbeginsel worden 

toegepast
349

.  

3.3.2.1.4 Herplaatsing 

De werkgever zal niet alleen moeten aantonen dat hij de juiste werknemer(s) heeft ontslagen 

en dat zijn redenen voor bedrijfseconomisch ontslag aannemelijk zijn. Hij zal ook 

aannemelijk moeten maken dat er voor hem geen mogelijkheid bestaat om de betreffende 

werknemer te herplaatsen
350

.  

Volgens het beleidsdocument van het UWV is het voldoende dat de werkgever aannemelijk 

maakt dat de goede bedrijfsleiding of de situatie waarin de onderneming zich bevindt het 

verlies van meerdere arbeidsplaatsen met zich meebrengt
351

. Overplaatsing of 

personeelsverloop zal dus geen oplossing meer bieden aan de omstandigheden binnen het 

bedrijf. Bij het aannemelijk maken dat de herplaatsing onmogelijk is, zal rekening worden 

gehouden met zowel het arbeidsmarktbelang als met de werkgevers- en werknemersbelangen. 
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De inspanningsvereiste van de werkgever tot herplaatsing hangt dus af van de concrete 

situatie.  

Er bestaat wel een bijzondere situatie voor de werknemer met een arbeidshandicap
352

. Dan 

moet de werkgever aannemelijk maken dat de werknemer niet binnen de zesentwintig weken 

kan worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming.  

3.3.2.2 Ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen 

Paragraaf vijf van het Ontslagbesluit bevat de opzegging wegens andere dan 

bedrijfseconomische redenen. Er zijn vijf redenen die de werkgever kan opwerpen om de 

goedkeuring van het UWV te verkrijgen: het disfunctioneren; het verwijtbaar handelen of 

nalaten; een verstoorde arbeidsrelatie; langdurige arbeidsongeschiktheid en veelvuldig 

ziekteverzuim
353

. De werkgever kan zelfs meerdere ontslagmotieven aanvoeren. Ieder motief 

moet zelfstandig door het UWV worden getoetst. Toestemming tot ontslag is mogelijk als ten 

minste één aangevoerde reden aanvaard wordt. Ik zal nu kort beschrijven hoe het UWV 

concreet toetst bij elk van deze redenen. 

3.3.2.2.1 Disfunctioneren 

Art. 5:1 lid 1 van het Ontslagbesluit bepaalt het volgende: 

 “Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat 

de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve 

ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden verleend indien: 

a. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt, en 

b. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de 

werknemer, en 

c. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten 

verbetering teweeg te brengen in diens functioneren, en 

d. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan 

onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.” 

De vereiste van disfunctioneren betekent het niet voldoen aan de eisen voor de betrokken 

functie. Het niet juist vervullen van de taak die van hem of haar vereist wordt. Dit is een 
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neutraal criterium. Wat wil zeggen dat het niet goed uitoefenen van de functie de werknemer 

niet vereist dat dit verwijtbaar is aan de werknemer
354

. De werkgever moet deze 

ongeschiktheid aannemelijk maken. Dit wil zeggen dat hij dit disfunctioneren voldoende moet 

aantonen via het overleggen van allerlei gegevens. Dit kunnen eventuele gesprekken, een 

functiebeschrijving of bijvoorbeeld ook de arbeidsovereenkomst zijn
355

. Het „disfunctioneren‟ 

moet door een aantal praktische zaken worden gestaafd. Deze ongeschiktheid mag niet 

voortvloeien uit ziekte of gebreken van de werknemer. Indien het UWV beslist dat dit het 

geval is, dan is niet art. 5:1 lid 1 van het Ontslagbesluit van toepassing maar art. 5:2. De 

werkgever moet bovendien over deze ongeschiktheid voor de functie eerst een aantal 

gesprekken hebben gevoerd met de werknemer. Deze laatste mag dus niet plots door dit 

ontslag worden verrast. 

De werkgever moet samen met deze werknemer gesprekken voeren die erop gericht zijn om 

verbetering aan te brengen in diens functioneren. Dit kan ook door het aanbod van een 

alternatieve functie. De werkgever moet dit uiteraard kunnen staven of aannemelijk maken. 

De vraag rijst nu of dit gesprek voldoende is. Zo niet, welke verdergaande maatregelen 

moeten worden genomen om het functioneren te verbeteren? De rechtspraak en het UWV zelf 

geven aan hoe ver de werkgever hierin moet gaan
356

. Van een grote onderneming kan meer 

gevergd worden dan van een kleine middenstander, bovendien moet men rekening houden 

met alle omstandigheden die eigen zijn aan die situatie.  

3.3.2.2.2 Verwijtbaar handelen of nalaten 

De arbeidsverhouding met een werknemer kan worden beëindigd indien de werknemer 

verwijtbaar heeft gehandeld. De toestemming door het UWV kan enkel worden verkregen 

indien door de werkgever aannemelijk is gemaakt dat verwijtbaar handelen of nalaten heeft 

plaatsgevonden en deze ontslaggrond derhalve terecht is aangevoerd. Gelet op dat handelen of 

nalaten kan deze toestemming enkel worden verkregen indien van de werkgever in 

redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij of zij de arbeidsverhouding laat voortduren
357

.  
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Verwijtbaar handelen is te onderscheiden van het „disfunctioneren‟ omdat hier de werknemer 

„schuld‟ treft. Het betreft hier onwil van de werknemer. Er kan voor dit begrip bovendien 

aansluiting worden gezocht bij art. 7:678 BW, de dringende reden
358

. Deze dringende redenen 

zijn onder andere diefstal, ongeoorloofd verzuim, geweld en openbare dronkenschap. Ook art. 

7:685 BW kan worden aangewend, d.i. de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens 

gewichtige reden. Uiteraard zal de rechtspraak ook belangrijk zijn om te beoordelen of er 

sprake is van verwijtbaar handelen. Om dit argument te beoordelen zal het UWV alle 

mogelijkheden of belangen van zowel werkgever als werknemer in aanmerking nemen. Ook 

hier wordt weer vooropgesteld dat het „aannemelijk‟ maken van dit nalaten of verwijtbaar 

handelen voldoende is.  

Het beleidsdocument van het UWV geeft een aantal voorbeelden die onder dit begrip zouden 

kunnen vallen
359

. Regelmatig te laat komen kan eventueel worden voorgedragen als 

„verwijtbaar handelen‟, maar enkel indien het redelijk is van de werkgever om deze 

ontslaggrond in te roepen. Ook hier speelt de redelijkheid een rol. Deze redelijkheid hangt af 

van verschillende factoren
360

. Het weigeren een opdracht uit te voeren kan in bepaalde 

gevallen ook als verwijtbaar handelen worden aanvaard
361

. Verwijtbaar niet meewerken aan 

een re-integratie door een arbeidsongeschikte werknemer kan ook in een aantal gevallen als 

verwijtbaar handelen worden aanvaard
362

. Bij dit laatste ontslagmotief moet de werkgever 

eerst overgaan tot loonmaatregelen, pas in tweede orde mag de werkgever overgaan tot een 

ontslagaanvraag.  

Tenslotte moet bij dit ontslag wegens nalaten of verwijtbaar handelen de werkgever 

aannemelijk maken dat in redelijkheid niet meer kan worden gevergd het dienstverband 

langer te laten voortbestaan
363

. Het ontslag mag slechts als laatste redmiddel worden 

aangewend. De werkgever moet eerst disciplinaire maatregelen nemen ten aanzien van die 

werknemer, pas indien dit geen effect heeft, kan de werkgever overgaan tot ontslag. Uiteraard 
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is dergelijke disciplinaire maatregel niet nodig als de feiten reeds zo ernstig zijn dat een 

ontslag gerechtvaardigd is.  

3.3.2.2.3 Verstoorde arbeidsrelatie 

Dit is waarschijnlijk het meest ruime criterium dat de werkgever kan inroepen als 

ontslagmotief. “Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding 

aanvoert, dat de relatie tussen de werknemer en de werkgever ernstig en duurzaam is 

verstoord, wordt de toestemming op die grond slechts verleend indien door de werkgever 

aannemelijk is gemaakt dat van zodanige verstoring inderdaad sprake is, en dat herstel van 

de relatie, al dan niet door middel van overplaatsing van de werknemer binnen de 

onderneming, niet mogelijk is”
364

. 

Deze verstoorde arbeidsrelatie is de „restcategorie‟. Als de werkgever zich beroept op 

meerdere ontslagmotieven, dan moeten eerst de andere categorieën worden getoetst en pas in 

tweede orde de „verstoorde arbeidsrelatie‟. Hier blijkt het residuair karakter van deze 

ontslaggrond.  

De relatie tussen de werkgever en werknemer moet duurzaam verstoord zijn. Er kunnen 

verschillende uiteenlopende oorzaken aan de basis liggen van deze verstoorde arbeidsrelatie. 

Dit is onder andere de onverenigbaarheid van karakters of een ontslagprocedure op 

bedrijfseconomische gronden die is afgewezen, maar dit kan ook ontstaan door een heleboel 

gebeurtenissen die onderling verband houden met elkaar. Het betreft de relatie tussen de 

werkgever en werknemer, dus er moet een zekere gezagsverhouding zijn tussen de betrokken 

personen
365

. Uiteraard moet de werkgever aannemelijk maken dat hij er alles aan heeft gedaan 

om de samenwerking tussen die twee werknemers heeft trachten op te lossen
366

.  

Betekent dit dat, door deze uiteenlopende mogelijkheden aan redenen voor de verstoorde 

arbeidsrelatie, deze grond gemakkelijk wordt aanvaard? Neen, de werkgever moet voldoende 

aannemelijk maken dat de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam is verstoord en dat herstel 

absoluut niet meer mogelijk is. Uit het beleidsdocument wordt afgeleid dat men deze grond 

goed moet staven voor aanvaarding. In sommige gevallen werden dan ook aanvragen 
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geweigerd
367

. Uiteraard mag dit ontslag de werknemer niet „verrassen‟, dan kan op geen 

enkele manier sprake zijn van een „duurzaam‟ verstoorde relatie aangezien de werknemer 

daar zelf geen weet van had. De werkgever moet aantonen dat er pogingen zijn ondernomen 

om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Gesprekken tussen werkgever en werknemer 

zijn hierbij cruciaal. Ook moet de werkgever eventuele overplaatsingsmogelijkheden binnen 

de onderneming in aanmerking hebben genomen om het probleem op te lossen. Dit laatste 

enkel als de onderneming groot genoeg is. Tenslotte moet worden beoordeeld of de 

ontslagbeslissing „redelijk‟ is, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak. Er 

moeten hierbij een aantal factoren in aanmerking worden genomen zoals het arbeidsverleden 

van de werknemer, zijn leeftijd, zijn arbeidsmarktpositie, de omvang van de onderneming en 

het personeelsbestand en of de werkgever een andere functie heeft aangeboden. Wat niet in 

aanmerking komt ter beoordeling van deze ontslaggrond is de schuldvraag. Wie schuld heeft 

aan de verstoring van de arbeidsrelatie doet er niets toe bij de beoordeling door het UWV.  

3.3.2.2.4 Langdurige arbeidsongeschiktheid 

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de 

werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-

eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts 

worden verleend indien de werkgever twee voorwaarden aantoont
368

. Vooreerst moet 

aannemelijk worden gemaakt dat herstel binnen de zesentwintig weken niet meer mogelijk is. 

Ten tweede moet ook de onmogelijkheid tot het aanbieden van een andere functie binnen de 

onderneming aannemelijk worden gemaakt door de werkgever.  

Bij deze ontslaggrond komt men in het vaarwater van het opzegverbod tijdens ziekte (infra 

3.3.4.1)
369

. Door dergelijk opzegverbod kan, indien via deze opzeggingsgrond een vergunning 

wordt verleend, binnen een bepaalde periode geen gebruik worden gemaakt van deze 

vergunning. Vaak zal de vergunning pas worden aangevraagd op het einde van de 

beschermingsperiode door het opzegverbod. Vandaar dat de grond „langdurige‟ 

arbeidsongeschiktheid heet.  
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Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het door ziekte of gebrek niet kunnen verrichten 

van de bedongen arbeid
370

. Deze arbeidsongeschiktheid moet aannemelijk worden gemaakt 

door de werkgever. De werkgever zal zijn aanvraag moeten onderbouwen met toevoeging van 

alle relevante stukken
371

.  

De tweede voorwaarde, de onmogelijkheid tot herplaatsing, zal slechts vervuld zijn indien de 

werkgever zich heeft ingespannen om een andere passende functie binnen de onderneming te 

vinden
372

. Dit is de „poortwachterstoets‟ van het UWV. Dit begrip “passende functie” wordt 

weliswaar ruim geïnterpreteerd aangezien zelfs werkzaamheden van geringe omvang (vier tot 

acht uur) in aanmerking kunnen worden genomen
373

. Welke inspanningen van de werkgever 

kan worden gevergd hangt af van de omstandigheden. Naar alle waarschijnlijkheid zal van 

een grote multinational meer inspanningen worden verwacht dan van een klein familiebedrijf. 

Hetzelfde principe geldt bij de verplichting tot herplaatsing door middel van omscholing: hoe 

groter het bedrijf, hoe meer zal worden verwacht op dit vlak
374

. Als het UWV uiteindelijk de 

herplaatsingsinspanning van de werkgever voldoende acht, dan kan de werknemer in 

aanmerking komen voor een WIA-uitkering op grond van de wet WIA
375

. De UWV beslissing 

heeft met andere woorden een grote invloed op de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering na het ontslag.  

3.3.2.2.5 Veelvuldig ziekteverzuim 

3.3.2.2.5.1 Algemeen 

Dit betreft een variant op de vorige ontslaggrond. Veelvuldig ziekteverzuim wordt op zich 

niet vermeld in het Ontslagbesluit en moet impliciet worden begrepen onder artikel 5:2
376

. 
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 J. MEIJER (ed.), Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf : Beleidsregels en regelgeving, Den Haag, SDU, 2010, 

250. Het begrip arbeidsongeschiktheid in de zin van het opzegverbod moet worden onderscheiden van het begrip 
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 Dit blijkt zeer duidelijk uit de wetsgeschiedenis: G.A. DIEBELS, “Ontslag en ziekte: waar een „wegens‟ is, is 

een weg”, SR 2005, afl. 5, 175-176. 
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Slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt deze ontslaggrond aanvaard, dit blijkt 

duidelijk uit de rechtspraak van de kantonrechters (in ontbindingsprocedures) die zich zeer 

terughoudend opstellen bij de invulling van deze ontslaggrond
377

. Uitgangspunt is dat 

regelmatig ziekteverzuim geen reden voor ontslag dan wel ontbinding is. Dit volgt uit de 

strekking van de artikelen 7:629 lid 1 en 7:670 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek . 

Uit art. 5:2 Ontslagbesluit wordt afgeleid dat het voor deze ontslaggrond ook nodig is om 

aannemelijk te maken dat er binnen de zesentwintig weken geen herstel zal optreden. Met 

andere woorden, de werknemer zal binnen de zesentwintig weken niet normaal inzetbaar zijn. 

Bovendien is de werkgever opnieuw verplicht tot het onderzoeken van herplaatsings - of 

omscholingsmogelijkheden. Art. 5:2 Ontslagbesluit moet wel anders worden geïnterpreteerd 

dan in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever moet aannemelijk 

maken dat de werknemer veelvuldig verzuimt en dat dit ziekteverzuim tot ernstige 

organisatorische problemen bij de werkgever leidt. Deze ontslaggrond vereist altijd een 

deskundigenadvies door het UWV. 

3.3.2.2.5.2 Invulling begrip veelvuldig ziekteverzuim
378

 

In een kantonrechtersuitspraak van 25 maart 2009 laat de kantonrechter zich leiden door de 

criteria die het (vroegere) CWI vooropstelde om te bepalen of er rechtmatig beroep wordt 

gedaan op de ontslaggrond „regelmatig ziekteverzuim‟. Hierbij neemt de kantonrechter de 

volgende criteria in acht: “(1) er moet sprake zijn van regelmatig ziekteverzuim, (2) dit 

ziekteverzuim moet dusdanig verstorend werken op het arbeidsproces of onevenredig zwaar 

drukken op de andere werknemers dat het van de werkgever in redelijkheid niet verlangd kan 

worden de arbeidsrelatie voort te zetten, (3) naar verwachting zal de werknemer niet binnen 

zesentwintig weken hersteld zijn en (4) het is redelijkerwijs niet mogelijk de werknemer te 

herplaatsen in een aangepaste of andere passende functie binnen de organisatie”
379

. Het is 

met andere woorden niet voldoende dat de werkgever een aanvraag indient als de werknemer 

gewoon frequent afwezig is wegens ziekte. De invulling van dit begrip is veel strikter. Het 

moet gaan om een frequent onevenredig hoog ziekteverzuim gedurende een langere 
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periode
380

. Bovendien moet het ziekteverzuim een impact hebben op het productieproces dan 

wel op de collega‟s die de werknemer moet vervangen. Dit alles moet nader en concreet 

worden aangegeven door de betrokken werkgever. De werknemer moet ook de kans krijgen 

om overleg te plegen met de werkgever.  

3.3.2.2.5.3 Controle UWV 

Het UWV zal bij de beoordeling rekening moeten houden met de grootte van de onderneming 

en de inwisselbaarheid van de functie van de betrokken werknemer. Het gevoerde 

personeelsbeleid wordt kritisch onderzocht en de oorzaak van het ziekteverzuim zelf is ook 

van belang, vooral de arbeidsomstandigheden kunnen een doorslaggevende rol spelen bij de 

beoordeling van het ziekteverzuim
381

. Bij een chronische ziekte zal het UWV ook extra alert 

zijn, gelet op het belang van het behoud van de baan van de betrokken werknemer, en wordt 

verwacht van de werkgever dat die zich maximaal inspant om een oplossing te zoeken. 

Financiële gevolgen en/of problemen in de onderneming worden niet in aanmerking genomen 

voor de beoordeling van deze ontslaggrond
382

. 

De werkgever dient zijn aanvraag goed te onderbouwen door onder andere een overzicht van 

het ziekteverzuim van de afgelopen jaren van die betrokken werknemer te geven
383

. Dit wordt 

dan vergeleken met het gemiddelde ziekteverzuim in dat bedrijf of die afdeling van het 

bedrijf. De werkgever moet aantonen dat hij alle mogelijkheden benut heeft om het 

ziekteverzuim terug te dringen. Uit het ontslagbeleidsdocument en de reeds vermelde 

rechtspraak blijkt dus dat dergelijke ontslaggrond slechts zeer uitzonderlijk wordt aanvaard.  

3.3.3 Procedure 

De ontslagaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het UWV WERKbedrijf
384

. In ieder geval 

moeten de gegevens van de werknemer en de ontslaggrond aangegeven worden. Die 

ontslagaanvraag en die ontslaggrond moeten worden onderbouwd. Zodra de ontslagaanvraag 

binnen is, beoordeelt het WERKbedrijf over de volledigheid van de aanvraag. Bij 
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ontbrekende stukken worden deze gegevens opgevraagd aan de werkgever. Deze laatste heeft 

dan acht dagen de tijd om zijn aanvraag volledig te maken
385

. Indien de aanvraag compleet is 

dan krijgt de werknemer een kopie van de ontslagaanvraag per post. De werknemer krijgt dan 

de gelegenheid om verweer te voeren. Het UWV WERKbedrijf zal de aanvraag voorleggen 

aan de Ontslagadviescommissie
386

. Het WERKbedrijf is niet verplicht het advies van deze 

commissie te volgen. Als het WERKbedrijf het advies van de ontslagcommissie heeft getoetst 

en de argumenten voor het ontslag heeft beoordeeld, neemt het WERKbedrijf een besluit. De 

beslissing wordt ter kennis gegeven aan werkgever en werknemer.  

Indien een ontslagvergunning wordt verleend bepaalt het WERKbedrijf binnen welke termijn 

deze toestemming geldt. Dit kan maximaal acht weken zijn
387

. Binnen deze periode kan de 

werkgever de werknemer ontslaan, weliswaar mits het naleven van de opzegtermijnen
388

. Ook 

de opzegverboden moeten worden gerespecteerd. Tegen beslissingen van het WERKbedrijf 

staat geen beroep open
389

. Dit laatste werd al meermaals bekritiseerd, maar tot op vandaag 

geldt nog steeds het principe dat er geen beroep, noch bezwaar mogelijk is
390

. Een klacht 

indienen bij het WERKbedrijf zelf, naar de Nationale ombudsman stappen of eventueel een 

civiele actie op grond van onrechtmatige daad door het WERKbedrijf zijn de enige 

mogelijkheden
391

.  

3.3.4 De bijzondere opzegverboden 

Naast het algemene verbod van art. 6 BBA kent de Nederlandse ontslagwetgeving ook 

bepaalde opzegverboden ten aanzien van een werkgever die een werknemer wil ontslaan 

omdat de betrokken werknemer zich in een bijzondere situatie bevindt. Dit betreft vooral 

situaties waarin de werknemer zich bevindt in een zwakke positie op de arbeidsmarkt of bij de 

uitoefening van een fundamenteel recht. Het UWV WERKbedrijf spreekt zich, bij het 
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beoordelen van de ontslagaanvraag, niet uit over het eventueel bestaan van een opzegverbod. 

In de praktijk zal het UWV, indien het constateert dat er vermoedelijk een opzegverbod van 

toepassing is, de aanvrager hierop wijzen en vragen of het wenselijk is om de procedure voort 

te zetten
392

. Maar deze opzegverboden vallen niet onder de bestuursrechtelijke toets van het 

UWV. Indien er dus een ontslagvergunning is verleend kan de werknemer nog steeds een 

beroep doen op deze opzegverboden om het ontslag te laten nietig verklaren, binnen de twee 

maanden na de opzegging
393

. De werknemer kan vervolgens naar de civiele rechter stappen 

om doorbetaling van zijn loon te vorderen.   

De kantonrechter, in de ontbindingsprocedure, zal eerst moeten onderzoeken of het 

ontbindingsverzoek door de werkgever een verband houdt met een opzegverbod
394

. Hierbij 

moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen „wegens‟ en „tijdens‟ verboden. Bij een 

„wegens‟ verbod, d.i. een verbod om te ontslaan wegens bepaalde redenen, zal de 

kantonrechter de ontbinding niet uitspreken. Bij een „tijdens‟ verbod, d.i. een verbod om te 

ontslaan tijdens een bepaalde periode, zou de ontbinding eventueel wel kunnen worden 

uitgesproken, uiteraard om redenen vreemd aan de redenen die aan het verbod ten grondslag 

liggen.   

De opzegverboden zijn niet van toepassing tijdens de proeftijd of bij ontslag wegens 

dringende reden. De andere uitzonderingen worden vermeld in art 7:670b BW. 

3.3.4.1 Ziekte  

Het eerste opzegverbod betreft hetgeen hier reeds eerder is aangehaald bij langdurige 

arbeidsongeschiktheid: een zieke werknemer geniet van ontslagbescherming tijdens de eerste 

twee jaar van de arbeidsongeschiktheid
395

. Dit verbod betreft een „tijdens-verbod‟, dit wil 

zeggen dat het ook geldt voor opzeggingen die geen verband houden met ziekte
396

. Iedere 

opzegging in die twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt geviseerd. Het heeft voor de 

werkgever pas zin om zijn aanvraag tot ontslagvergunning in te dienen bij het verlopen van 

die twee jaar. Het moment van het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid of ziekte is van 

belang omdat, bij het ontstaan van de ziekte/arbeidsongeschiktheid na het indienen door de 

                                                           
392

 J. MEIJER (ed.), Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf : Beleidsregels en regelgeving, Den Haag, SDU, 2010, 

257. 
393

 Art.. 7:677 lid 5 BW. 
394

 J. DOP (ed.), Handboek ontslagrecht, Appeldoorn, Maklu, 2008, 73. 
395

 Art. 7:670 lid 1 en lid 10 Nederlands BW; de duur van het opzegverbod kan worden verlengd dan wel beperkt 

bij CAO: art. 7:670 lid 13 BW. 
396

 J. MEIJER (ed.), Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf : Beleidsregels en regelgeving, Den Haag, SDU, 2010, 

255. 



84 
 

werkgever van een ontslagvergunning, het opzegverbod niet geldt. Voor de berekening van 

die termijn van twee jaar worden de perioden van ziekte bij elkaar opgeteld wanneer ze elkaar 

met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen
397

. Het handelen van de 

werkgever kan invloed hebben op een eventuele verlenging van de termijn van twee jaar
398

. 

Bij dit opzegverbod moet men tenslotte ook nog rekening houden met de Wet verbetering 

poortwachter
399

. Op het einde van het opzegverbod van twee jaar wordt de re-integratie-

inspanning van de werkgever door het UWV getoetst en moet de werkgever een re-

integratieverslag opstellen. Dit laatste is van belang voor het verkrijgen van een 

ontslagvergunning.  

3.3.4.2 Zwangerschap en ouderschapsverlof 

De arbeidsovereenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de zwangerschap van de 

werkneemster en gedurende de periode dat de werknemer bevallingsverlof geniet als bedoeld 

in art. 3:1 lid 3 Wet arbeid en Zorg
400

. De werkneemster is beschermd gedurende een termijn 

van zes weken na die periode van bevallingsverlof. De werknemer die aanspraak maakt op 

zijn recht op ouderschapsverlof (of adoptieverlof) kan niet worden opgezegd wegens het 

geldend maken van dit recht
401

. 

3.3.4.3 Lid van de ondernemingsraad, vakbondslidmaatschap en 

lidmaatschap van vertegenwoordigende organen 

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen met de werknemer die lid is van (1) 

een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad, een groepsondernemingsraad, een 

vaste commissie van die raden of van een onderdeelcommissie van de ondernemingsraad, of 

van een personeelsvertegenwoordiging; (2) een bijzondere onderhandelingsgroep of een 

Europese ondernemingsraad; (3) een bijzondere onderhandelingsgroep, of een SE-

ondernemingsraad of als werknemersvertegenwoordiger lid is van het toezichthoudend of het 

bestuursorgaan van de SE; (4) een bijzondere onderhandelingsgroep of een SCE-

ondernemingsraad of als werknemersvertegenwoordiger lid is van het toezichthoudend of het 
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bestuursorgaan van de SCE
402

. De aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 

toegevoegde secretaris geniet ook van deze bescherming.  

De werkgever kan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter de 

arbeidsovereenkomst niet opzeggen met een werknemer die kandidaat-lid was van 

voornoemde ondernemingsraden of van voormalige leden van dergelijke ondernemingraden 

gedurende de eerste 2 jaar na het eindigen van die functie
403

. 

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens het vakbondslidmaatschap 

van de werknemer (of wegens het verrichten van activiteiten voor die vakbond) tenzij deze 

tijdens werkuren zonder toestemming van de werkgever worden verricht
404

. Het grote verschil 

tussen de bepalingen die van toepassing zijn op de OR-leden en de bepalingen die van 

toepassing zijn op de vakbondsleden is dat het ontslagverbod voor vakbondsleden zich slechts 

uitstrekt tot opzeggingen die een causaal verband vertonen met de activiteit als vakbondslid.  

Art. 7:670, 6
de

 lid BW verbiedt opzegging wegens het bijwonen van vergaderingen van 

bepaalde vertegenwoordigende organen of van commissies van die organen (o.a. de eerste 

kamer) mits de werknemer daarvoor verlof heeft. 

3.3.4.4 Overgang van onderneming 

De vervreemder en de verkrijger van de over te nemen onderneming kunnen het 

dienstverband van de werknemer niet opzeggen wegens deze overgang van onderneming
405

. 

3.3.4.5 Zondagsarbeid 

Art. 7:670, lid 9 BW verbiedt opzegging omdat de werknemer een beroep heeft gedaan op de 

mogelijkheid zondagsarbeid te weigeren.  

3.3.4.6 Discriminatie 

Tenslotte zijn er in het burgerlijk wetboek nog een aantal discriminatieverboden opgenomen. 

De werkgever mag de werknemer niet ontslaan als de basis voor dit ontslag discriminerende 

gronden zijn (zoals geloofsovertuiging, politieke ideeën, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele 
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geaardheid, burgerlijke staat en arbeidsduur) of als de werknemer een beroep heeft gedaan op 

één van de gelijke behandelingswetten
406

.  

3.3.5 Sanctie 

Zoals reeds eerder is vermeld is een opzegging zonder vereiste toestemming vernietigbaar. De 

werknemer kan deze nietigheid gedurende zes maanden inroepen. Ook de opzegging in strijd 

met de hierboven vermelde opzegverboden is nietig. Deze nietigheid kan tot twee maanden na 

de opzegging worden ingeroepen. De werknemer zal in de praktijk gelijktijdig een vordering 

tot wedertewerkstelling en/of een loonvordering instellen
407

. De gevolgen van dergelijke 

nietigheidsvordering komen later aan bod, in het deel over de ontslagmacht. 

 Het niet naleven van de opzegtermijnen kent een andere sanctie. Bij de onregelmatige 

opzegging (en de kennelijk onredelijke opzegging) speelt de nietigheidssanctie niet. Het 

onregelmatig ontslag doet zich voor indien de opzegging is gebeurd zonder de inachtneming 

van de juiste opzeggingstermijnen en/of de dag waartegen mag worden opgezegd
408

. De 

opgezegde partij kan binnen de zes maanden een schadevergoeding vorderen
409

. De 

werknemer kan in dit geval ook een herstel van de dienstbetrekking vorderen
410

. De rechter 

kan niet ambtshalve dit herstel bevelen. En zelfs bij dergelijke herstelvordering is de 

kantonrechter niet verplicht de vordering van de werknemer te volgen
411

. Herstel betekent dat 

de partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten sluiten met dezelfde inhoud als de 

onregelmatig opgezegde overeenkomst
412

. De rechter kan een afkoopsom opnemen in het 

vonnis indien de werkgever het herstel van de diensbetrekking weigert. 

3.4 Ontbindingsprocedure 

3.4.1 Algemeen 

Naast de opzegging via het UWV WERKbedrijf kent het Nederlandse ontslagrecht ook een 

alternatieve route die tot beëindiging van de contractuele relatie tussen werkgever en 
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werknemer kan leiden. Zowel werknemer als werkgever kunnen zich te allen tijde tot de 

rechter wenden met het schriftelijke verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens 

gewichtige redenen
413

. Juridisch gezien is er een groot verschil tussen de twee ontslagroutes. 

Bij opzegging moet de partij eerst de toestemming van het UWV verkrijgen, om daarna nog 

rekening houden met de opzeggingstermijnen en de ontslagverboden. Bij een 

ontbindingsprocedure gelden deze regels niet. Uiteraard zullen in die procedure zelf de 

ontslagverboden wel een rol spelen bij het al dan niet toekennen van de vordering tot 

ontbinding door de kantonrechter
414

. De kantonrechter zal telkens moeten onderzoeken of er 

in de voorgelegde zaak geen opzegverbod van toepassing is
415

. Hieronder zal ik trachten te 

achterhalen welke redenen en welke motivering door de werkgever kan worden gegeven 

opdat de kantonrechter de ontbinding toekent. Ik zal mij dus beperken tot de ontbinding 

gevorderd door de werkgever. De ontbinding wegens wanprestatie komt hier niet aan bod
416

. 

Het grootste punt van kritiek op deze ontslagroute is opnieuw het gebrek aan 

beroepsmogelijkheden
417

. Tegen een beslissing van de kantonrechter in een ontbindings-

procedure staat geen hoger beroep noch cassatie open. Hoger beroep kan enkel en alleen ten 

aanzien van de ontvankelijkheid, bijvoorbeeld als de rechter buiten zijn bevoegdheid is 

getreden of bij het niet in acht nemen van essentiële principes van een eerlijk proces (zoals het 

principe van hoor en wederhoor)
418

. Het positieve aan het ontbreken van dergelijke 

beroepsmogelijkheid is de snelle verloop van de procedure, dit in tegenstelling tot de 

opzeggingsprocedure via het UWV WERKbedrijf.  

3.4.2 Gewichtige reden 

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst te allen tijde ontbinden wegens gewichtige 

redenen. Wat zijn nu precies die gewichtige redenen? Wat zijn de ontbindingscriteria? Art. 

7:685, lid 2 BW bepaalt dat “als gewichtige redenen worden beschouwd: omstandigheden die 

een dringende reden als bedoeld in artikel 677 lid 1 zouden hebben opgeleverd indien de 

arbeidsovereenkomst deswege onverwijld opgezegd zou zijn, alsook veranderingen in de 

                                                           
413

 Art. 7:685 BW. 
414

Toch kan het zijn dat ondanks een opzegverbod de ontbinding toch wordt toegekend H. L. BAKELS, Schets van 

het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 147. 
415

 Staat meestal vooraan in de beoordeling van de kantonrechter: bijvoorbeeld: Rechtbank Rotterdam, 

22/11/2011, 1286500, http://jure.nl/bu6395 .  
416

 Art. 7:686 BW. 
417

Art. 7:685, lid 11 BW; J. DOP (ed.), Handboek ontslagrecht, Appeldoorn, Maklu, 2008, 121; G.J.J. HEERMA 

VAN VOSS, “Ontslagrecht in Nederland”, TPR 2001, afl. 4, 2146. 
418

HR 12 maart 1982, NJ 1983, 181; G.J.J. HEERMA VAN VOSS, “Ontslagrecht in Nederland”, TPR 2001, afl. 4, 

2146. 

http://jure.nl/bu6395


88 
 

omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve 

dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen”. De partijen moeten zich op één van de twee 

redenen baseren om dergelijke vordering in te stellen. De Nederlandse Hoge Raad heeft 

beslist dat de kantonrechter uiteindelijk beslist of er een dringende reden is, of een 

verandering van omstandigheden
419

. De partijkeuze is niet beslissend. Het belang hiervan is 

dat bij een verandering in omstandigheden wel een vergoeding kan worden geëist van de 

werkgever terwijl dit niet mogelijk is bij dringende redenen.  

3.4.2.1 Dringende reden 

3.4.2.1.1 Algemeen 

Een dringende reden als bedoeld in art. 7:677 lid 1 BW verwijst naar de redenen die worden 

aangevoerd voor een ontslag op staande voet. Art. 7:677 BW bepaalt dat “ieder der partijen 

bevoegd is de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder 

gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij”. Het moet gaan om gedragingen 

of eigenschappen van de werknemer waarbij van de werkgever een voortzetting van de 

arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht
420

. Zoals blijkt uit art. 7:685 

lid 2 BW is de onverwijldheidsvereiste hier niet van toepassing. Dit is ook logisch aangezien 

er geen sprake is van een ontslag op staande voet, moet eerst de procedure zijn afgerond en 

daarna spreekt de rechter de ontbinding uit, de werknemer wordt dus niet „onmiddellijk‟ 

ontslagen.  

Deze procedure van ontbinding wegens dringende reden is ontstaan wegens het risico en de 

onzekerheid van een ontslag op staande voet
421

. Een werkgever die denkt dat hij de 

werknemer kan ontslaan wegens dringende reden, maar een ontslag op staande voet niet 

aandurft omdat hij niet zeker is dat de rechter zijn oordeel zal volgen kan door het opstarten 

van dergelijke procedure zekerheid krijgen. Hij zal dus niet het gevaar lopen dat er nadien nog 

een procedure wordt ingesteld om deze dringende reden te betwisten. Bovendien zullen de 

meeste van de ontbindingsvorderingen die primair gronden op dringende redenen, in 

secundaire orde ook een wijziging van omstandigheden bevatten
422

.  
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3.4.2.1.2 Ultimum remedium 

Ontbindingsvorderingen gebaseerd op dringende redenen komen niet veel voor. Het is reeds 

aangetoond dat vorderingen die hierop steunen weinig kans op slagen hebben
423

. 

Kantonrechters zijn terughoudend om dergelijke vorderingen toe te wijzen. Alleen de 

duidelijke gevallen zoals diefstal, fraude of beledigingen, waarbij van een redelijk werkgever 

niet mag worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet, worden toegekend. 

Bijvoorbeeld het geval waar de kapitein van een vrachtschip door zijn handelwijze niet alleen 

zijn eigen schip, lading en opvarenden in gevaar heeft gebracht maar ook de opvarenden van 

een vistrawler, waarmee het schip in aanvaring is gekomen
424

. Alle relevante omstandigheden 

moeten mee in rekening worden genomen, onder andere het gedrag van de werknemer zelf 

kan een grote rol spelen
425

. De belangen van de partijen moeten worden afgewogen en daarbij 

moeten ook niet- werkgerelateerde omstandigheden in aanmerking komen. De dringende 

reden is en blijft nog steeds een ultimum remedium.  

Soms zal de rechter iets minder streng zijn bij het toekennen van een vordering gebaseerd op 

een dringende reden indien dit een voorwaardelijke vordering is. Dit is een vordering „voor 

het geval‟ de arbeidsovereenkomst nog steeds bestaat (bijvoorbeeld bij ontslag op staande 

voet kan er later in een bodemgeschil worden beslist dat er geen dringende reden aanwezig 

was) om zo al te hoge loonvorderingen te vermijden
426

. Nochtans zijn kantonrechters 

verplicht even strenge criteria toe te passen bij voorwaardelijke als bij onvoorwaardelijke 

vorderingen. Deze praktijk zou mogelijks kunnen leiden tot misbruik, vandaar dat 

kantonrechters waakzaam moeten zijn
427

.  

3.4.2.2 Veranderingen in de omstandigheden 

In bijna alle gevallen van een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter wordt de 

ontbinding uitgesproken op grond van een “verandering in de omstandigheden”. Aangezien 
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de wetgeving geen criteria bevat die kunnen worden aangewend om die verandering in 

omstandigheden te beoordelen, zal de kantonrechter zich moeten baseren op het 

Ontslagbesluit en het bijhorende ontslagbeleid
428

. Maar deze zijn eigenlijk gericht aan het 

UWV om aanvragen van opzegging te beoordelen.  

3.4.2.2.1 Bedrijfseconomische redenen 

Eerst en vooral kan een vordering gebaseerd zijn op bedrijfseconomische omstandigheden. 

Uit de rechtspraak blijkt inderdaad dat, hoewel de kantonrechters niet verplicht zijn om 

dezelfde criteria als het UWV te gebruiken, dit toch quasi altijd gebeurt. Nochtans zijn de 

rechtbanken niet gebonden door het Ontslagbesluit en kunnen ze ook andere omstandigheden 

laten meespelen voor de beoordeling van het ontbindingsverzoek. Toch zal een kantonrechter 

zeer zelden van de criteria gegeven in het Ontslagbesluit afwijken, want men wil vermijden 

dat, door beroep te doen op de kantonrechter, de werkgever de beschermingsregels van het 

Ontslagbesluit tracht te ontwijken
429

. Een voorbeeld is de uitspraak van een kantonrechter te 

Leeuwarden die van oordeel was dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel niet correct had 

toegepast
430

. Een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel leidde tot de conclusie dat de 

werknemer niet voor ontslag in aanmerking kwam en dus werd het ontbindingsverzoek 

afgewezen. Bij bedrijfseconomische redenen mag de rechter de vordering en de beslissingen 

van de werkgever slechts marginaal toetsen, net zoals het UWV.  

3.4.2.2.2 Redenen inherent aan de persoon van de werknemer 

Een vordering gebaseerd op disfunctioneren of de ongeschiktheid voor het werk zal ook aan 

de hand van dezelfde criteria worden beoordeeld. De werkgever moet disfunctioneren 

aannemelijk maken
431

. Bovendien mag van een goede werkgever worden verwacht dat hij 

allereerst voldoende contact heeft met de werknemer om verbetering teweeg te brengen in 

diens functioneren en voorts zorgvuldig en gedegen onderzoek doet naar een passende 

functie
432

. In verschillende arresten maken de kantonrechters gebruik van een stappenplan 

gelijkaardig aan het stappenplan van het UWV
433

. 
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Bij een vordering op grond van ongeschiktheid wegens ziekte is er wel een verschil qua 

beoordeling door de kantonrechter in vergelijking met het UWV beleid. Er is een algemeen 

opzegverbod gedurende de eerste twee jaar ziekte
434

. Dit moet worden gerespecteerd. Alleen 

wanneer uit de totaliteit van omstandigheden blijkt dat er toch een gewichtige reden is, mag 

de rechter de ontbinding toekennen
435

. Nochtans kan de kantonrechter de ontbinding soms 

toestaan, zelfs al is er geen sprake van gewichtige redenen. Dit wordt dan gecompenseerd 

door van de werkgever een vergoeding te eisen
436

.  

Na twee jaar ziekte geldt dat algemeen opzegverbod niet meer. Bepaalde rechters zullen dan 

opnieuw het UWV beleid volgen en de regels in verband met langdurige 

arbeidsongeschiktheid toepassen. Als de betrokken werknemer meer dan twee jaar 

arbeidsongeschikt is en men verwacht niet dat hij of zij binnen de zesentwintig weken terug 

arbeidsgeschikt zal zijn dan zal de rechter de ontbinding toestaan
437

. In vele andere gevallen 

zullen de kantonrechters die herplaatsing niet onderzoeken en zal de werknemer gewoon een 

vergoeding worden toegewezen, afhankelijk van het risico en de „schuld‟ aan het 

ontstaan/verergeren van die ziekte
438

.  

Het merendeel van de ontbindingsvorderingen is gebaseerd op een vertrouwensbreuk of een 

verstoorde arbeidsrelatie. Het is de „restcategorie‟. Nochtans moet ook bij deze 

ontbindingsgrond een „gewichtige reden‟ aanwezig zijn. Dit laatste klopt niet altijd. De 

kantonrechters aanvaarden quasi altijd deze vorderingen. Dit klinkt logisch als de 

vertrouwensbreuk door de schuld van de werknemer is ontstaan. Wanneer een werknemer 

geen schuld treft, lijkt dit vreemd. Het UWV zal alleen maar een aanvraag tot opzegging van 

de arbeidsovereenkomst aanvaarden indien de arbeidsrelatie duurzaam en onherstelbaar 

verstoord is
439

. Het merendeel van de kantonrechters daarentegen zal deze criteria niet 

toepassen en eerder kijken naar wie schuld treft bij de vertrouwensbreuk om een vergoeding 
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te bepalen
440

. Bij het niet voldoende aannemelijk maken van een andere grond (bijvoorbeeld 

disfunctioneren) zal dan vaak op grond van een vertrouwensbreuk de arbeidsrelatie toch 

worden ontbonden
441

.  

De conclusie is dat de kantonrechters zich zeer vaak zullen baseren op het UWV beleid. Toch 

zullen kantonrechters sneller tot ontbinding beslissen aangezien zij de mogelijkheid hebben 

om een vergoeding aan de benadeelde partij toe te kennen, want in vele gevallen is het niet 

meer opportuun om de arbeidsrelatie nog verder te zetten.  

3.4.2.3 De vergoeding 

Art. 7:685, lid 8 BW bepaalt dat de kantonrechter, bij ontbinding op grond van verandering in 

omstandigheden, een vergoeding kan toekennen. Deze vergoeding wordt naar billijkheid 

vastgesteld. Om rechtszekerheid te creëren bestaat er een kantonrechtersformule over de wijze 

waarop deze vergoeding tot stand moet komen. Deze formule bestaat uit drie componenten: 

namelijk het aantal dienstjaren, het loon en een correctiefactor (die afhankelijk is van de 

schuld van de partijen)
442

.  

3.5 De ontslagmacht  

3.5.1 Nietigheid 

Op het eerste zicht lijkt het alsof er van ontslagmacht geen sprake is in het Nederlandse recht. 

De werkgever kan de werknemer niet zomaar ontslaan. Nochtans werd in het oud art 1639o 

BW (nu: 7:677 BW) ook de doelmatigheid van het ontslag vooropgesteld
443

. De voorafgaande 

ontslagvergunning door het UWV, vervat in het BBA, doet dit principe teniet. De opzegging 

met miskenning van deze vergunning is vernietigbaar. De werknemer moet binnen de zes 

maanden een beroep doen op deze vernietigingsgrond. Bovendien kan de opzegging, zelfs al 

is er een vergunning verkregen, toch nog worden vernietigd indien ze strijdig is met een 

aantal opzeggingsverboden. Deze nietigheidsgrond moet binnen de twee maanden worden 

ingeroepen. 
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Bij een onregelmatig ontslag of bij een kennelijk onredelijk ontslag is het mogelijk dat de 

werknemer het herstel van de arbeidsovereenkomst vordert (supra 3.3.5). In dat geval is het 

niet zo dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst herleeft, maar dat een nieuwe 

arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Toch kan de werkgever hier aan ontsnappen indien de 

rechter een afkoopsom in het vonnis bepaalt
444

. De kantonrechter stelt de omvang van de 

afkoopsom vast naar billijkheid, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak
445

. 

Het betreft hier dus geen dwangsom, aangezien zij niet zo zwaar doorweegt en niet zo 

prohibitief werkt
446

. Niettemin komt de ontslagmacht door deze afkoopsom ook voor een deel 

onder druk te staan. 

3.5.2 Gevolgen van de nietigheid 

Ingevolge de vernietiging van de opzegging wordt de arbeidsovereenkomst geacht niet te zijn 

beëindigd
447

. De arbeidsovereenkomst blijft dus bestaan. Maar het Nederlandse arbeidsrecht 

kent geen verplichting tot het verschaffen van werk
448

. Het principe van „goed 

werkgeverschap‟ van art. 7:611 BW kan leiden tot de verplichting tot effectieve 

tewerkstelling. Dit is echter geen algemene regel
449

. Volgens art. 7:628 BW heeft de 

werkgever een doorbetalingsplicht indien de werknemer bereid is om de bedongen arbeid te 

verrichten. Vaak zal na het ontslag, dat volgens de werknemer nietig kan worden verklaard, 

de werkgever niet spontaan de werknemer terug in zijn oorspronkelijke job laten werken. 

Vandaar dat een werknemer een vordering kan instellen tot doorbetaling van zijn loon en tot 

hervatting van zijn arbeid
450

. Indien de werkgever dan wordt veroordeeld tot daadwerkelijke 

tewerkstelling dan kan de rechter zelfs een dwangsom toekennen, voor het geval de 

werkgever weigert de werknemer effectief te werk te stellen.  

3.5.3 Nuancering van die absolute nietigheidssanctie 

Leidt dit bovenstaande nu tot de conclusie dat er effectief geen sprake is van ontslagmacht 

van de werkgever? Neen. Het bovenstaande moet worden genuanceerd. Eerst en vooral is er 
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de mogelijkheid tot loonmatiging door de rechter
451

. De rechter kan de vordering tot 

loondoorbetaling matigen indien dit zou leiden tot onaanvaardbare gevolgen
452

.  

3.5.3.1 Loonmatiging 

De loonmatiging kan in bedrag of in tijd zijn
453

. Vooral dit laatste is interessant voor de 

werkgever, want na een bepaalde periode zal de werknemer geen recht meer hebben op 

werkhervatting en de werkgever zal in beginsel niet verplicht zijn tot loonbetaling
454

. De 

matiging in de tijd leidt niet tot het einde van de arbeidsovereenkomst (die is blijven bestaan 

omdat de opzegging is vernietigd), maar de arbeidsovereenkomst bevindt zich in een soort 

coma. De hoofdverbintenissen uit de overeenkomst vallen weg en dus is de 

arbeidsovereenkomst eigenlijk krachteloos. In dit geval speelt dus weer die ontslagmacht en 

zal de nietigheidssanctie worden uitgehold door die loonmatigingsmogelijkheid
455

. Indien die 

loonmatiging zelf in de tijd is beperkt, kan die arbeidsovereenkomst herleven. Het goed 

werkgeverschap in art. 7:611 BW kan met zich meebrengen dat de werkgever verplicht wordt, 

na afloop van die periode van loonmatiging, de werknemer terug arbeid te laten verrichten
456

. 

Dit natuurlijk enkel indien de werknemer gelijktijdig of kort na de loonvordering effectieve 

tewerkstelling heeft gevorderd. Maar ook dit moet worden afgezwakt aangezien de rechter 

deze vordering niet moet inwilligen en eventueel een afkoopsom kan opleggen. Deze 

afkoopsom moet door de rechter worden vastgesteld naar billijkheid indien de werkgever 

hierom verzoekt. 

3.5.3.2 Ontbinding voor zover vereist 

De tweede nuancering op het principe van die nietigheid van de opzegging is de ontbinding 

„voor zover vereist‟
457

. De ontbinding kan altijd worden gevorderd „voor zover‟ de 

arbeidsovereenkomst nog bestaat ten tijde van het indienen van het ontbindingsverzoek. 

Indien de werknemer de vernietiging van het ontslag vordert, en dit wordt toegekend door de 

rechter, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. Ingevolge die ontbinding „voor zover vereist‟ 
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zal de arbeidsovereenkomst dan toch eindigen. Deze ontbinding zal vaak gronden op een 

vertrouwensbreuk of een verstoorde arbeidsrelatie. In het merendeel van de gevallen zal de 

rechter deze grond toestaan, al dan niet mits een vergoeding. Dit zorgt ervoor dat de periode 

van gedwongen uitvoering wordt beperkt. Vaak zal deze ontbinding worden toegekend op 

grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Bij het UWV kan ook een vergunning „voor zover 

vereist‟ worden toegekend en dit vooral na een ontslag om dringende reden bij betwisting 

door de werknemer
458

.  

3.5.3.3 Geen nietigheid van rechtswege 

De laatste nuancering ligt in het feit dat er geen nietigheid „van rechtswege‟ is. De werknemer 

moet werkelijk een vordering instellen binnen de termijn en dit zal zeer zelden gebeuren. 

Indien het zich al voordoet zal de werknemer toch niet erg geneigd zijn om in een 

onderneming te gaan werken waar hij niet meer welkom is, vandaar dat zich beroepen op een 

onregelmatig ontslag en een schadevergoeding vorderen veel meer voorkomt
459

. We kunnen 

dus concluderen dat, alhoewel op het eerste zicht lijkt alsof de macht tot ontslag van de 

werkgever sterk wordt ingeperkt in het Nederlandse recht, het zich vaak voordoet dat een 

nietigheidssanctie zal uitmonden in een vermogenssanctie. De gedwongen uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst zal slechts zeer zelden voorkomen. Het Nederlandse ontslagrecht ligt 

veel minder ver verwijderd van het Belgische ontslagrecht dan eerst gedacht.  

3.6 Conclusie 

Het Nederlandse ontslagrecht kenmerkt zich vooral door het ingewikkeld kluwen van 

ontslagmogelijkheden. De twee naast elkaar staande hoofd „routes‟ zijn aan de ene kant de 

opzegging en aan de andere kant de ontbinding wegens gewichtige redenen. De opzegging 

door de werkgever is een compleet ander systeem dan in België aangezien de werkgever een 

overheidsvergunning nodig heeft om de werknemer te ontslaan. Deze taak is weggelegd voor 

het UWV, die gedetailleerd en grondig toetst of de voorgelegde redenen redelijk zijn. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het Ontslagbesluit en het bijhorende beleidsdocument. De 

verstoorde arbeidsrelatie is de meest ruime categorie van redenen die het ontslag kan 

rechtvaardigen en zal bijgevolg het meest worden ingeroepen. Indien de werkgever die 
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vergunning uiteindelijk heeft verkregen zal er nog moeten worden rekening gehouden met de 

ontslagverboden. 

Een gelijkaardige rechtvaardigingstoets zal worden uitgevoerd door de kantonrechter in de 

ontbindingsprocedure wegens gewichtige redenen. Aangezien geen criteria in de wet worden 

opgesomd zal de rechter zich dus ook baseren op het Ontslagbesluit en bijhorend 

beleidsdocument om te beslissen tot ontbinding. De rechter is hier evenwel niet toe verplicht 

en zal in bepaalde gevallen dan ook afwijken van dit document en sneller tot ontbinding 

beslissen. In dergelijke gevallen kan de rechter een vergoeding naar billijkheid toekennen om 

de afwezigheid van rechtvaardiging te compenseren.  

Het niet naleven van de vergunningsvereiste of het miskennen van de ontslagverboden wordt 

gesanctioneerd met nietigheid van het ontslag. Toch kan deze nietigheid worden gemilderd 

door de voorwaardelijke ontbinding of de vergunning „voor zover vereist‟. Ook de 

loonmatigingsbevoegdheid van de rechter draagt ertoe bij dat de nietigheidssanctie sterk 

afgezwakt wordt. Dit leidt ertoe dat er toch een vorm van ontslagmacht is voor de werkgever. 

Indien de werkgever echt van de betrokken werknemer af wil, zal hij hierin slagen. 
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Deel II: Rechtsvergelijkende analyse 
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4 De algemene motiveringsplicht: 

methodiek 
In het volgende hoofdstuk zal ik de methode in de verschillende ontslagrechtstelsels kort 

weergeven, om vervolgens deze met elkaar vergelijken en de voor- en/of nadelen weer te 

geven. In de analyse zal ik dan schetsen welk systeem mijn voorkeur draagt.  

4.1 Algemene motiveringsplicht? 

Over Belgisch recht kan ik relatief kort zijn: er bestaat simpelweg geen algemene 

motiveringsplicht. Behalve onrechtstreeks via het C4 dat de werkgever moet invullen heeft de 

werknemer geen recht op een omschrijving van de redenen waarom de werkgever hem heeft 

ontslagen. Bijgevolg is het dan ook zeer moeilijk om te achterhalen of de werkgever, die de 

betrokkene heeft ontslagen, wel een gerechtvaardigde reden heeft. 

Het klopt dat er mechanismen zijn om een ongerechtvaardigde reden aan te vallen. Hierbij 

denk ik aan de figuren „willekeurig ontslag‟ en „misbruik van ontslagrecht‟. Deze figuren 

kunnen aanzien worden als vormen van een a posteriori motiveringsplicht. Toch zal dergelijke 

vordering slechts in beperkte gevallen worden aanvaard. Misbruik van ontslagrecht is voor 

een werknemer moeilijk om te bewijzen. Bovendien is de controle die de rechter uitvoert op 

de ontslagreden slechts zeer marginaal en wordt dit meestal ingeroepen wegens de 

omstandigheden waarin het ontslag gepaard gaat, eerder dan om de echte ontslagreden zelf. 

De rechtsfiguur van het willekeurig ontslag brengt niet veel nieuws onder de zon. Hoewel de 

regeling van de bewijslast (en de forfaitaire schadevergoeding) gunstiger is voor de arbeider 

beschikt de werkgever zelf nog over een ruime beleidsvrijheid en zal de rechter zeer 

terughoudend zijn om dergelijke vordering te aanvaarden.  

Ook de regeling met betrekking tot ontslag om dringende reden brengt weinig soelaas. 

Hoewel deze regeling de enige a priori formele motiveringsplicht bevat in het Belgische 

ontslagrecht, wordt het ontslag om dringende reden aanzien als een uitzonderingsmaatregel, 

die slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan worden ingeroepen. Ook het begrip 

„dringende reden‟ zelf wordt eng geïnterpreteerd. Pas wanneer de tekortkoming zodanig 

ernstig is dat de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer compleet 

onmogelijk is, pas dan zal de dringende reden worden aanvaard.  
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Ik kan dus besluiten dat er geen algemene motiveringsplicht is. Nochtans voorzien, zoals 

reeds eerder in deze masterproef is aangegeven, diverse internationale en Europese 

regelgeving dergelijke motiveringsplicht. Doordat het Verdrag van Lissabon ervoor zorgt dat 

het Handvest van de Grondrechten een juridisch bindend instrument wordt, komt deze 

afwezigheid van motivering van het ontslag alsmaar meer onder druk. 

Verschillende auteurs pleiten dan ook voor de invoering van een motiveringsplicht bij het 

ontslag
460

. Ieder ontslag moet steunen op een aanvaardbare reden. Toch moet hier ook 

voorzichtig mee worden omgegaan. Indien men regelgeving met betrekking tot „een redelijk 

motief‟ zou invoeren in het Belgische recht zou dit in het vaarwater komen van de typische 

Belgische traditie die de ondernemingsvrijheid en de vrijheid om als werkgever zijn eigen 

beleid te voeren hoog in het vaandel draagt. Er moet een duidelijke afweging zijn van de 

betrokken belangen en dergelijke motiveringsplicht mag de grens van het aanvaardbare niet 

overschrijden.  

Indien een algemene motiveringsplicht in overweging wordt genomen, rijst de vraag welke 

vorm deze motiveringsplicht moet aannemen. Betreft het een voorafgaande formele 

motiveringsplicht of een motiveringsplicht a posteriori? Moet er een goedkeuring worden 

gegeven door een bepaalde instantie of niet? Om deze vragen te beantwoorden zal ik eerst  

kort nog eens de systematiek van overige twee rechtsstelsels weergeven. 

4.2 Frans ontslagrecht: een « cause réelle et sérieuse » 

Zoals reeds eerder gezegd verschilt het Franse ontslagrecht niet zoveel van het Belgische. 

Toch is er één heel opmerkelijk verschil, namelijk dat alle ontslagbeslissingen een “werkelijk 

en voldoende ernstige reden” moeten hebben. Deze “cause réelle et sérieuse” moet in de 

ontslagbrief worden opgenomen en bindt de werkgever. Het betreft dus een voorafgaande 

formele motivatie. Nochtans wordt dit begrip in de wetgeving niet verder uitgewerkt, dit zal 

dus moeten gebeuren aan de hand van de rechtspraak. Om uit te maken of het een voldoende 

ernstige reden is zal een onderscheid worden gemaakt naargelang de reden de persoon van de 
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werknemer betreft of het een economische reden betreft. Bij persoonlijke redenen zal er ook 

weer een onderscheid worden gemaakt tussen foutief gedrag en andere motieven.  

Bij ontslag wegens economische motieven zal de beleidsvrijheid van de werkgever veel meer 

spelen dan bij de persoonlijke redenen voor het ontslag. De rechter kan niet over de 

opportuniteit van de beslissing oordelen en bijgevolg zullen economische motieven 

gemakkelijker worden aanvaard. Een herclassificatieverplichting is, net zoals in het 

Nederlandse recht, door de wetgever voorzien. Bij ontslag wegens economische motieven zal 

bovendien de procedure verschillen naargelang het een individueel of een collectieve ontslag 

betreft. Toch is zowel bij economisch ontslag als bij ontslag wegens redenen inherent aan de 

persoon van de werknemer een onderhoud of een gesprek voorafgaand aan het ontslag 

noodzakelijk.  

4.3 Nederlands ontslagrecht: altijd een voorafgaande 

goedkeuring 

Zowel wanneer de werkgever naar het UWV WERKbedrijf stapt als indien hij beslist een 

ontbindingsprocedure voor de kantonrechter te starten, in beide gevallen heeft hij een 

voorafgaande goedkeuring nodig. Het betreft dus een totaal ander uitgangspunt dan de twee 

vorige rechtsstelsels. Net zoals in het Franse ontslagrecht is een rechtvaardiging van de 

ontslagbeslissing noodzakelijk voor een rechtmatig ontslag, maar met het grote verschil dat er 

een a priori goedkeuring nodig is van ofwel een overheidsinstantie ofwel een rechterlijke 

instantie.  

Het UWV WERKbedrijf beslist op basis van het Ontslagbesluit, aangevuld met een 

beleidsverklaring die haarfijn beschrijft hoe deze overheidsinstantie tot zijn beslissing moet 

komen. Zoals in het Franse recht is er ook een verschillende toetsingsmaatstaf naargelang het 

een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of een ontslag wegens andere dan 

bedrijfseconomische redenen betreft.  

De nadruk bij het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ligt opnieuw bij de 

beleidsvrijheid van de werkgever. Telkens moeten de feiten aannemelijk worden gemaakt en 

zal de werkgever al het mogelijke moeten doen om de werknemer alsnog in een andere 

functie of werkplaats te re-integreren. In het beleidsdocument wordt zorgvuldig omschreven 

welke werknemers bij een bedrijfseconomische reden mogen worden ontslagen via het 
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afspiegelingsbeginsel. Bij ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen wordt ook 

nauwkeurig omschreven hoe het UWV beslist: opnieuw is er de vraag naar het „aannemelijk 

maken‟ van de feiten. Bovendien moeten die feiten proportioneel zijn in verhouding tot de 

sanctie. Het ontslag mag slechts een laatste redmiddel zijn. Uit het deel omtrent de verstoorde 

arbeidsrelatie blijkt dat dit de „residuaire categorie‟ is. Niettemin zal de werkgever ook bij 

deze categorie de feiten waarop hij steunt voldoende aannemelijk moeten maken en aantonen 

dat deze het ontslag als sanctie kunnen rechtvaardigen, al zal dit gemakkelijker zijn dan bij de 

andere categorieën. Bij zowel ontslag wegens bedrijfseconomische redenen als bij ontslag 

wegens andere redenen zijn gesprekken tussen werknemer en werkgever opnieuw cruciaal.  

Indien de werkgever opteert voor de tweede route, nl. de ontbinding wegens gewichtige 

redenen zal deze in het merendeel van de gevallen steunen op grond van „verandering in 

omstandigheden‟. Uit de uiteenzetting in het deel omtrent het Nederlandse ontslagrecht blijkt 

duidelijk dat, wegens gebrek aan criteria in de wetgeving over dit begrip „verandering in 

omstandigheden‟, de kantonrechter zal beslissen aan de hand van het Ontslagbesluit en de 

bijhorende beleidsverklaring. Toch zijn er verschillen merkbaar in de manier waarop de 

kantonrechter beslist in vergelijking met het UWV WERKbedrijf. Aangezien de 

kantonrechter de mogelijkheid heeft om aan de „niet-schuldige‟ partij een vergoeding toe te 

kennen zal deze sneller tot ontbinding beslissen.  

4.4 Analyse: voorafgaande goedkeuring of repressieve controle 

van de motieven? 

4.4.1 Een voorafgaande goedkeuring? 

Een voorafgaande goedkeuring door een overheidsinstantie of een rechterlijke instantie lijkt 

inderdaad op het eerste zich een grondige bescherming van de werknemer. Het creëert een 

zekerheid voor de werknemer, hij zal niet worden ontslagen om redenen die absoluut niet 

redelijk zijn. Ook positief aan het Nederlandse ontslagrecht is het uitgebreide 

beleidsdocument dat duidelijk stelt hoe het UWV oordeelt in de verschillende 

omstandigheden van het ontslag
461

. Dit zorgt voor rechtszekerheid ten aanzien van de 
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werkgever aangezien hij perfect kan weten welke argumenten en motieven zullen worden 

aangenomen door het UWV.  

Toch is er uit Nederland zelf kritiek op dit systeem van de preventieve ontslagtoets. Eerst en 

vooral wordt er opgemerkt dat dit preventieve ontslagstelsel slechts als noodrecht werd 

aanzien op het moment dat het inwerking is getreden. Dit stelsel was bedoeld als een tijdelijk 

stelsel. Vandaar ook, zoals ik eerder heb aangegeven, dat vele rechtsgeleerden de afschaffing 

ervan pleiten
462

. Hiermee samenhangend is de kritiek dat dit „noodrecht‟ flexibiliteit mist
463

. 

Een voorafgaande goedkeuring zou het gehele ontslagsysteem nog vertragen en brengt veel 

administratieve en bureaucratische rompslomp met zich mee. In tijden waarin flexibiliteit op 

de arbeidsmarkt een „hot item‟ is, wordt dergelijke preventieve ontslagtoets als niet aangepast 

aan het huidige systeem beschouwd. Bovendien is het Nederlandse systeem complex. Indien 

dergelijke goedkeuring is verkregen moet de werkgever nog opletten bij het toepassen van de 

opzegprocedure (termijnen, enz.) en kan eventueel zelfs nog een opzegverbod worden 

ingeroepen. 

De vraag naar de toegevoegde waarde is ook gerezen. In vergelijking met het toch wel 

ingrijpend karakter op de arbeidsmarktwerking en de beleidsvrijheid van de werkgever kan 

toch wel een vraagteken worden gezet bij het proportioneel karakter van dergelijke maatregel. 

Het uiteindelijke doel is rechtszekerheid creëren voor de werknemer, kan dit niet bereikt 

worden met een minder ingrijpende maatregel?  

In Nederland zelf zal niet snel een verandering komen. Er zijn al reeds diverse moties en 

voorstellen ingediend om het systeem te veranderen, maar telkens werden die niet 

weerhouden. Uiteindelijk is er een Commissie Duaal Ontslagstelsel aangesteld op 25 februari 

1999. De Commissie Duaal ontslagstelsel bracht in november 2001 een advies uit over dit 

ontslagstelsel. De aanleiding hiervoor was de vraag in de Eerste Kamer om een commissie op 

te richten die aanbevelingen kon doen met betrekking tot het ontslagrecht
464

. De Commissie 

heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de preventieve ontslagtoets
465

. Het systeem dat door 

de ADO commissie uiteindelijk wordt voorgesteld neigt sterk naar het huidige Franse 

systeem. Dit advies werd niet positief onthaald door de Stichting van de Arbeid vandaar dat 
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het nooit geïmplementeerd is in wetgeving
466

. Werknemers en werknemersorganisaties zullen 

niet snel het huidige systeem uit handen geven. Zelfs kleinere werkgevers zijn niet pro- 

afschaffing van dit systeem. Zoals LOONSTRA aangeeft zijn zij gebaat bij de correcte 

afwikkeling door het UWV van het ontslag zelf
467

. Het UWV heeft bovendien een informatie- 

en adviesfunctie ten aanzien van de werkgevers, en zeker kleinere bedrijven zullen daar 

handig gebruik van maken.  

4.4.2 Een repressief stelsel 

Als ik het bovenstaande in acht neem, kom ik tot de conclusie dat een voorafgaande 

goedkeuring door een bepaalde overheidsinstantie of de rechterlijke macht niet mijn voorkeur 

geniet. Het ligt bovendien te ver van het huidige systeem in België, dus dergelijke radicale 

omwenteling zou nooit aanvaard worden in dit systeem.  

4.4.2.1 Redelijke grond 

Kan België dan een voorbeeld nemen aan het Franse systeem? Ik denk inderdaad dat dit een 

systeem is dat meer wenselijk en realistisch is. De Belgische wetgeving kan zich laten 

inspireren door verdrag 158 van het IAO: de opzegging moet een redelijke grond hebben die, 

ofwel betrekking heeft op de bekwaamheid of het gedrag van de werknemer, ofwel een 

economische basis heeft en dus noodzakelijk is voor de werking van het bedrijf. Deze 

redelijke grond moet schriftelijk worden meegedeeld op het moment van het ontslag. Deze 

regeling moet gelden voor alle werknemers, zonder onderscheid. 

Er moet uiteraard wel een afweging zijn van de belangen door de instantie die de beslissing 

neemt. Het lijkt me inderdaad opportuun dat bij het ontslag omwille van economische redenen 

de werkgever een grotere vrijheid wordt gegeven dan bij ontslag omwille van persoonlijke 

redenen, zonder dat die toetsing een “lege doos” wordt. Het is niet de bedoeling dat deze 

afweging een verlengde wordt van het willekeurig ontslag, dat in de praktijk niet zoveel 

voorstelt.  

In het Franse recht wordt deze rechtvaardigingsgrond voor het ontslag slechts kort 

omschreven in de wet. De inhoud van het begrip zelf wordt voor het merendeel bepaald door 

de Franse rechtspraak. Dit kan rechtsonzekerheid voor de werkgever met zich meebrengen. 

Op dit punt zou ik dus afwijken van het Franse recht en eerder naar het Nederlandse systeem 
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kijken. Het Ontslagbesluit en het bijhorend beleidsdocument bepalen duidelijk op welke basis 

de werkgever mag ontslaan. Duidelijke wetgeving, met uiteraard de nodige flexibiliteit, zal de 

rechter helpen transparant te beslissen wanneer hij geconfronteerd wordt met dergelijk geval 

van (on-) rechtvaardig ontslag.  

4.4.2.2 Instantie 

Het grote verschil met het Nederlandse systeem zou dan zijn dat er geen voorafgaande 

toestemming door een overheidsinstantie of een rechterlijke instantie zou plaatsvinden, maar 

net zoals in het Franse recht, de werknemer de mogelijkheid wordt gegeven om binnen een 

bepaalde tijdspanne naar de rechter te stappen om dit ontslag aan te vechten. Een rechterlijke 

instantie lijkt de meest rechtvaardige keuze omdat de (arbeids-) rechter diegene is die de 

overige geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst beslecht, dan lijkt het me ook 

maar logisch dat deze dan de beslissing neemt over het einde van deze arbeidsovereenkomst. 

Twee verschillende instanties, zoals in het Nederlandse recht, is uit den boze. Dit zou 

aanleiding kunnen geven tot het „shoppen‟ van instanties om zo de „gemakkelijkste‟ route te 

vinden om van de werknemer af te geraken. Ik ben me er wel duidelijk van bewust dat dit kan 

leiden tot meer procedures voor de arbeidsrechtbank. Dit kan dus potentieel de werklast van 

de arbeidsrechtbank vergroten. Toch lijkt deze verhoging van de werklast een noodzakelijk 

kwaad bij het invoeren van dergelijke algemene motiveringsplicht. Verder in deze analyse zal 

dan aan bod komen welke sanctie de rechter dan het best kan uitspreken.  

4.4.2.3 Hoorprocedure 

Het Franse systeem voorziet in een hoorprocedure waarbij werkgever de werknemer uitnodigt 

in een oproepingsbrief. Dergelijke hoorprocedure is ook voorgesteld door die 

Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel: een hoorprocedure zou een minnelijke regeling voor 

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te goede komen. Onrechtstreeks bestaat er in het 

Nederlandse recht toch in de praktijk al dergelijke verplichting. Vaak zal het UWV de 

aanvraag tot ontslag niet goedkeuren indien deze aanvraag „plots‟ gebeurt. De gesprekken 

tussen werkgever en werknemer zijn bijvoorbeeld cruciaal bij het ontslag wegens een 

verstoorde arbeidsrelatie. Ook het verdrag nr. 158 van de IAO verplicht de landen om te 

voorzien in een mogelijkheid voor de werknemer om zich te verdedigen en de redenen te 
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weten waarom hij werd ontslagen
468

. Een dergelijke hoorprocedure invoeren in het Belgische 

arbeidsrecht zou dus wenselijk zijn. 
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5 Bijzondere 

ontslagbeschermingsmaatregelen en 

motivering 

5.1 De talrijke ontslagbeschermingsmaatregelen 

Ongetwijfeld heeft het gebrek aan een algemene motiveringsplicht er toe bijgedragen dat de 

wetgever niet stil heeft gezeten op vlak van bijzondere beschermingsmaatregelen. Er zijn 

diverse beschermingsmaatregelen voor bijzondere categorieën personen die zich in een 

zwakke positie bevinden, verspreid over verschillende wetten. De techniek voor de 

bescherming is niet in alle maatregelen hetzelfde. Vooral de techniek voor het ontslag van 

personeelsafgevaardigden is bijzonder omdat dit een voorafgaande formele motiveringsplicht 

inhoudt, waarbij de redenen moeten worden goedgekeurd door het paritaire comité. Deze 

laatste ontslagbescherming moet wel duidelijk onderscheiden worden van de bescherming die 

betrekking heeft op de vakbondsafgevaardigde, waarbij geen formele motiveringsplicht in 

acht moet worden genomen. Het betreft enkel een verbod tot ontslag wegens redenen eigen 

aan de functie van vakbondsafgevaardigde.  

5.2 Franse ontslagrecht en bijzondere beschermingsstatuten 

Het Franse arbeidsrecht voorziet in de “Code du Travail” in een aantal gelijkaardige 

beschermingsstatuten: ouderschap en adoptie; ziekte en/of ongeval en de bescherming van 

personeelsafgevaardigden
469

. Voor de bescherming tijdens zwangerschapsverlof en 

ouderschapsverlof en tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens 

arbeidsongeval of beroepsziekte loopt deze bescherming grotendeels gelijk. Er bestaat een 

verbod tot ontslag tijdens de beschermde situatie, maar dit ontslagverbod is niet absoluut. De 

werkgever mag de betrokken werknemer wel nog ontslaan wegens een bepaald aantal redenen 

(bijvoorbeeld een erge fout) die niets te maken hebben met de beschermde situatie zelf.  

Er wordt, net zoals in het Belgische recht, voorzien in een speciale bescherming voor 

personeelsafgevaardigden
470

. Het grote verschil is dat in het Belgische recht een onderscheid 

wordt gemaakt tussen personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor 
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preventie en bescherming op het werk, terwijl in het Franse recht geen dergelijk onderscheid 

wordt gemaakt. De “Code du Travail” voorziet in een speciale procedure  en in een 

voorafgaande goedkeuring door de arbeidsinspecteur. Ook hier betreft het dus een 

voorafgaande motivatieverplichting. Die goedkeuring van de arbeidsinspecteur zorgt er 

onmiddellijk voor dat het ontslag een “cause réelle et sérieuse” verkrijgt.  

5.3 Nederlands ontslagrecht: bijzondere opzegverboden 

In het Nederlands ontslagrecht mag het UWV zich niet uitspreken over de opzegverboden. De 

kantonrechter daarentegen zal wel eerst moeten onderzoeken of het ontbindingsverzoek 

verband houdt met een opzegverbod. Dit illustreert duidelijk de complexiteit en 

onduidelijkheid van het Nederlandse systeem.  

Nochtans is het systeem van de opzegverboden zelf heel gelijkend aan het Frans en het 

Belgische recht. De opzegverboden omvatten onder andere een verbod om een werknemer te 

ontslaan tijdens de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid, een opzegverbod gedurende de 

zwangerschap en ouderschapsverlof en een speciale bescherming voor leden van de 

ondernemingsraden en vakbondsafgevaardigden. Dit laatste is opvallend gelijklopend met het 

Belgische systeem aangezien er ook een onderscheid in bescherming moet worden gemaakt 

tussen enerzijds de leden van de ondernemingsraden en de vakbondsafgevaardigden. Om de 

OR leden te ontslaan (tot twee jaar na het eindigen van de functie) is een goedkeuring van de 

kantonrechter nodig, terwijl voor het ontslaan van een vakbondsafgevaardigde de redenen van 

het ontslag vreemd moeten zijn aan zijn functie als vakbondsafgevaardigde.  

5.4 Analyse 

Er zijn enorm veel verschillende wetgevende teksten die een ontslagbescherming invoeren in 

het Belgische arbeidsrecht. Dit brengt verwarring en ondoorzichtigheid met zich mee. Er zijn 

reeds zodanig veel ontslagbeschermingsbepalingen dat de werkgever goed moet opletten bij 

het ontslag dat hij geen bijzondere bescherming schendt. Zo niet, riskeert hij  bij overtreding 

van dergelijke ontslagverboden een bijkomende ontslagvergoeding
471

. Aangezien zeer veel 

werknemers onder één of ander beschermingsmechanisme vallen ontstaat er ook een zekere 

discriminatie voor die werknemers waarop geen dergelijke bescherming van toepassing is. 
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Voor hen geldt het algemene systeem en zoals reeds eerder gezegd heeft de werkgever geen 

motiveringsplicht naar de werknemer toe. Er zou dan dus een heel groot verschil kunnen 

ontstaan tussen beschermde werknemers en niet beschermde werknemers.  

Vandaar dat verschillende auteurs pleiten voor een algemene motiveringsplicht, zodat alle 

werknemers dezelfde bescherming krijgen, eerder dan voor een uitbreiding van die 

verschillende categorieën ontslagbeschermingsregels
472

. Indien een algemene motiverings-

plicht wordt ingevoerd in het Belgische arbeidsrecht is de nood veel minder groot voor 

bijzondere beschermingsbepalingen en zouden die eventueel zelfs kunnen worden 

gereduceerd.  

Toch zien we in de rechtsstelsels met een algemene motiveringsplicht nog een bijzondere 

bescherming van een aantal categorieën werknemers. Ontslagbescherming voor ziekte, 

moederschap, ouderschap en ontslagbescherming voor werknemersvertegenwoordigers en 

vertegenwoordigers in diverse ondernemingsraden zijn in alle drie de onderzochte stelsels 

aanwezig. Vooral deze laatste categorie wordt zeer sterk beschermd door zowel speciale 

procedures als door een voorafgaande goedkeuring van het ontslag. Een algemene 

motiveringsplicht gaat dus best samen met een aantal bijzondere categorieën van 

ontslagbescherming, mits deze uiteraard in één wet worden opgenomen om zo min mogelijk 

verwarring en wanorde te creëren zoals dit nu het geval is. Indien de rechter dan wordt 

geconfronteerd met een vordering op grond van miskenning van de algemene 

rechtvaardigingsgrond zal deze zich dan ook moeten uitspreken over het al dan niet bestaan 

van een ontslagbescherming. Zo ontstaat er absolute zekerheid voor de werknemer en 

werkgever dat, indien het ontslag wordt aanvaard door de rechter, er nadien ook geen 

vordering meer mogelijk is op grond van die bijzondere ontslagbeschermingsregels. 
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6 De ontslagmacht: hervorming? 

6.1 Belgisch „absolute‟ ontslagmacht 

Elke partij heeft steeds de bevoegdheid en de mogelijkheid de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst eenzijdig aan de andere partij op te dringen in het Belgische 

arbeidsrecht. De Belgische wetgever voorziet bijna altijd in pecuniaire vergoedingen bij het 

miskennen van ontslagregels. In het ontslagrecht heb je met andere woorden een 

keuzemogelijkheid. Ofwel beëindig je de arbeidsovereenkomst volgens de wettelijke regels 

ofwel betreft het een onrechtmatig of onregelmatig ontslag en zal je een schadevergoeding 

moeten betalen. Zelfs al voorziet de wet de nietigheidssanctie bij schending van art. 37 van de 

arbeidsovereenkomstenwet, dan nog betreft deze nietigheid niet het ontslag zelf, maar slechts 

de opzegging.  

De uitvoering in natura is sowieso niet mogelijk in het Belgische arbeidsrecht wegens gebrek 

aan dwangmogelijkheden (zowel direct als indirect). Toch kan in sommige gevallen de 

ontslagmacht „beperkt‟ worden door in de wet forfaitaire vergoedingen die voldoende hoog 

zijn op te nemen of door een re-integratieprocedure te voorzien. De doelmatigheid zelf van 

het ontslag wordt evenwel nooit beperkt. Indien dergelijke algemene motiveringsplicht in het 

Belgische arbeidsrecht wordt ingevoerd, zou het dan optimaal zijn een sanctie, die de 

beperking van de doelmatigheid van het ontslag met zich meebrengt, in te voeren of niet? 

Hiervoor wordt best gekeken naar de sanctiemechanismen die de twee andere rechtsstelsels 

voorzien bij het niet naleven van de gerechtvaardigde motivering van het ontslag. 

6.2 Frans ontslagrecht : de beperkte ontslagmacht  

Indien de werkgever de werknemer ontslaat en daarbij geen “cause réelle et sérieuse” kan 

aantonen kan dit leiden tot een drievoudige sanctie: een schadevergoeding, de mogelijkheid 

tot re-integratie en de terugbetaling van de werkloosheidsuitkeringen aan de betrokken 

instantie
473

. De doelmatigheid van het ontslag komt bij het niet respecteren van de 

rechtvaardigheidstoets dus niet in het gedrang.  

Nochtans kent het Franse ontslagrecht wel de nietigheid van het ontslag wegens het niet 

respecteren van de reeds opgesomde bijzondere ontslagbeschermingsmaatregelen. De 
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wetgeving en het Franse Hof van Cassatie bepalen dat deze nietigheid moet leiden tot de 

verplichte re-integratie van de werknemer, omdat het ontslag nooit heeft plaatsgevonden
474

. 

Toch zal deze nietigheid oplossen in een schadevergoeding als de werkgever blijft weigeren 

de betrokken werknemer te re-integreren omdat slechts indirecte dwangmiddelen mogelijk 

zijn (o.a. dwangsom). Alhoewel dit een grote aantasting is op de ontslagmacht zal het nog 

steeds mogelijk zijn voor de werkgever om de re-integratie te weigeren.  

De conclusie is dat ook hier de werkgever de werknemer kan ontslaan, zelfs al kan hij dit 

ontslag niet rechtvaardigen. Indien hij dan de werknemer ontslaat zonder rechtvaardiging 

kunnen de kosten van dit ontslag wel oplopen en dit kan ervoor zorgen dat de werkgever toch 

zal nadenken over deze rechtvaardiging. De sancties op het niet hebben van een “cause réelle 

et sérieuse” kunnen daardoor een preventieve werking  teweegbrengen. 

6.3 Het Nederlandse ontslagrecht: geen ontslagmacht? 

De opzegging of het ontslag zonder het verkrijgen van de vergunning door het UWV is nietig. 

De werkgever moet ofwel de goedkeuring krijgen van het UWV ofwel naar de kantonrechter 

stappen en een ontbinding verkrijgen, indien dit niet het geval is zal dat ontslag vernietigbaar 

zijn. Dit is een groot verschil met de twee andere rechtsstelsels, waar de werkgever principieel 

altijd de „macht‟ heeft het ontslag door te duwen.  

Toch heb ik aangetoond in het deel over de ontslagmacht in Nederland dat het bovenstaande 

principe in het Nederlandse ontslagrecht niet zo absoluut is als op het eerste zicht lijkt. Na de 

vernietiging van het ontslag door de rechter, blijft die arbeidsovereenkomst bestaan. Om deze 

arbeidsovereenkomst te concretiseren zal de betrokken werknemer een vordering tot 

doorbetaling van zijn loon en hervatting van zijn arbeid moeten instellen, gelijktijdig met de 

vordering tot vernietiging. Om deze vorderingen kracht bij te zetten kan de rechter een 

dwangsom uitspreken, want opnieuw is „lijfsdwang‟ niet mogelijk (net zoals in het Franse en 

Belgische recht).  

Deze nietigheid wordt genuanceerd door de mogelijkheid tot loonmatiging door de rechter en 

mogelijkheid om naar de rechter te stappen en een ontbinding „voor zover vereist‟ te 

verkrijgen. In het eerste geval kan de rechter ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomst 
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krachteloos wordt omdat hij wordt gematigd in de tijd. Na verloop van tijd zal de werkgever 

niet meer verplicht zijn om loon door te betalen. Ook een ontbinding „voor zover vereist‟ zal 

ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomst toch eindigt, zelfs al was het ontslag nietig. De 

werkgever kan deze ontbinding inroepen als hij vreest dat het ontslag zal worden nietig 

verklaard en meestal zal dit dan ook op grond van een verstoorde arbeidsrelatie worden 

toegekend, eventueel mits vergoeding.  

Uit dit bovenstaande kan worden afgeleid dat de ontslagmacht in Nederland inderdaad het 

zwaarst beperkt wordt van de drie stelsels. Indien er geen goedkeuring is, zal het ontslag 

nietig worden verklaard. Deze nietigheid kan evenwel niet tot in het extreme worden 

doorgeduwd. De nietigheid kan worden gematigd. Dit geeft ook aan dat zelfs in het 

Nederlandse recht de voorzetting van de arbeidsovereenkomst niet altijd wenselijk en/of 

mogelijk is.  

6.4 Analyse: de wenselijkheid van een beperking van de 

ontslagmacht 

6.4.1 Ontslagmacht 

Is het opportuun om in het geval van het niet naleven van de voorgestelde 

rechtvaardigingstoets een vordering tot vernietiging toe te staan? Slechts in het Nederlandse 

rechtsstelsel is dergelijke sanctie op het niet naleven van de algemene rechtvaardigingsplicht 

in de wet opgenomen. Maar in Nederland zelf staat dit systeem onder druk. Hoewel de ADO 

commissie in de eerste plaats het systeem van vernietiging van het ontslag en bijhorende 

werkhervattings - en loonvorderingen huldigt, voorziet zij ook in een matiging van deze 

nietigheid. In bijzondere gevallen kan de vernietiging van de opzegging leiden tot 

onaanvaardbare gevolgen. De rechter dient dan de bevoegdheid te hebben om op verzoek van 

de werkgever, in plaats van de opzegging te vernietigen, aan de werknemer een 

schadevergoeding toe te kennen
475

.  

Ik denk niet dat de sanctie nietigheid de beste oplossing is. In zowel het Franse als 

Nederlandse recht voorziet men in dergelijke sanctie
476

. In alle twee de gevallen wordt die 

nietigheidssanctie getemperd. Dit is ook logisch. De arbeidsovereenkomst is een persoonlijke 

                                                           
475
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en delicate verhouding tussen werknemer en werkgever. Het zal zeer moeilijk zijn partijen 

die, omwille van het ontslag, helemaal niet meer met elkaar overeenkomen te dwingen om 

terug samen te werken. Dit komt ook tot uiting in het Nederlandse recht waar in de praktijk 

wordt voorzien in die ontbinding „voor zover vereist‟. De verhoudingen tussen de partijen 

zullen tijdens de procedure tot vernietiging van het ontslag zodanig verzuurd zijn dat de 

werkgever met succes de grond „verstoorde arbeidsrelatie‟ zal kunnen inroepen. De 

werkgever zal sowieso zich in bochten wringen om van die betrokken werknemer af te 

geraken.  

Uiteindelijk blijkt dat het Belgische recht op dit vlak het meest duidelijk is: er is absolute 

ontslagmacht. De werkgever kan de werknemer te allen tijde ontslaan, maar dit kan potentieel 

veel geld kosten. De andere twee systemen trachten deze ontslagmacht te temperen door 

wetgevend ingrijpen, maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde: de werkgever kan toch van 

de werknemer af geraken. Vandaar dat ik pleit voor de mogelijkheid voor de werkgever om 

het contract te verbreken, zelfs al miskent hij of zij de algemene motiveringsplicht. 

6.4.2 Sanctie 

Dit betekent niet dat de miskenning van de voorgestelde algemene motiveringsplicht geen 

sanctie met zich mee moet brengen. Ik laat mij dan ook inspireren door de sancties voorzien 

in het Franse recht bij het niet respecteren van de “cause réelle et sérieuse” mits één 

wijziging: geen mogelijkheid om voorstel tot re-integratie in te dienen. In de praktijk blijkt dat 

dit voorstel toch bijna altijd wordt afgekocht. Een dergelijke sanctie invoeren zou enkel de 

indruk wekken dat dit een inperking zou zijn op de ontslagmacht, terwijl dit in werkelijkheid 

helemaal niet zo is. Een forfaitaire schadevergoeding bij overtreding van die algemene 

motiveringsplicht is de meest praktische en rechtvaardige oplossing en zou bovendien de 

bewijslast voor de betrokken werknemer lichter maken. 

Dit leunt dichter aan bij het huidige Belgische systeem en zou ook gemakkelijk 

implementeerbaar zijn
477

. Dergelijke sanctie, de geopperde hoorprocedure en de verplichting 

tot het vermelden in de ontslagbrief van de redenen voor het ontslag zullen de werkgever 

aanzetten tot het nadenken over of het ontslag van de werknemer wel opportuun is. Zeker 

indien deze schadevergoeding hoog genoeg is, zal het een zekere preventieve drempelfunctie 
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hebben. Dit is, naar mijn mening, een veel effectievere sanctie dan een nietigheid die kan 

worden omzeild. Ook bij overtreding van die bijzondere ontslagbeschermingsmaatregelen is 

een sanctiemechanisme dat een (forfaitaire) schadevergoeding voorziet het meest 

aangewezen. 

6.5 Uitleiding 

Het huidige ontslagsysteem in België is aan verandering toe. Bovenstaande voorstellen 

moeten niet apart van het gehele ontslagstelsel worden gezien. In de hypothese dat dergelijke 

hervorming effectief zou worden doorgevoerd kan dit gepaard gaan met een doorgedreven 

hervorming van het gehele ontslagrecht. Het onderscheid arbeiders-bedienden, dat in deze 

masterproef niet aan bod is gekomen is reeds sterk bekritiseerd in verschillende rechtsleer
478

. 

Vooral het grote verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden en het onderscheid 

naargelang het een lagere bediende, hogere bediende of hoogste bediende is, zorgt voor 

discriminatie tussen de verschillende werknemers
479

.  

Een algemene motiveringsplicht en een bijkomende sanctie kan het tegengewicht vormen van 

een ééngemaakt statuut. De opzeggingstermijnen van bediende kunnen dalen, maar als 

compensatie hiervoor kan een algemene motiveringsplicht worden ingevoerd. Uiteraard zal 

het moeilijk zijn dergelijk systeem in de praktijk in te voeren. Bedienden zullen niet graag 

hun bestaande bescherming willen opgeven, wat logisch is. Toch denk ik dat het systeem van 

eenvormige opzegging in combinatie met die motiveringsplicht een meer flexibel en toch 

rechtvaardig systeem is dan het huidige stelsel.  

  

                                                           
478
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Deel III: Conclusie 
Het onderzoek van het Belgische recht wijst uit dat er geen algemene motiveringsplicht is, 

maar dat de wetgever daarentegen allerlei andere maatregelen heeft uitgewerkt om deze 

afwezigheid van algemene motiveringsplicht te verzachten. Onder meer via de regeling met 

betrekking tot het willekeurig ontslag, de figuur van het ontslag om dringende redenen en de 

verschillende ontslagbeschermingsmaatregelen ontstaat er controle op de motieven die aan het 

ontslag ten gronde liggen. Dit kan, afhankelijk van de betrokken regeling, een 

motiveringsplicht voorafgaand aan de ontslagbeslissing zijn, denk maar aan het ontslag om 

dringende reden en de bijzondere wetgeving rond het ontslag van personeelsafgevaardigden. 

Dit kan evenwel ook een repressieve controle betekenen van de reden die het ontslag 

rechtvaardigt, zoals in de figuur van het willekeurig ontslag en de meeste bijzondere 

ontslagbeschermingsmaatregelen. Wat vaststaat is dat geen enkele van deze voorgaande 

maatregelen een algemene motivering invoert. Ofwel kan de regeling slechts in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden worden ingeroepen (ontslag om dringende reden of 

willekeurig ontslag) ofwel geldt de bijzondere motivering slechts voor bepaalde specifieke 

categorieën van werknemers (dit is het geval bij de verschillende ontslagbeschermings-

maatregelen en het willekeurig ontslag). Een bijzondere categorie hierin is het ontslag van een 

contractueel tewerkgestelde werknemer in de publieke sector. De vraag is rijst hierbij of de 

Uitdrukkelijke Motiveringswet op het ontslag van die werknemers van toepassing is. Hierop 

is geen eenduidig antwoord: hoewel vele (vooral Waalse) rechtsgeleerden deze vraag 

bevestigend beantwoorden, kan dit in twijfel worden getrokken door de eigenheid van deze 

wetgeving (supra 1.1.6.2).  

Uit het onderdeel over de ontslagmacht (supra 1.2) blijkt dat deze figuur een bijzondere plaats 

inneemt in het Belgische ontslagrecht. De werkgever kan de werknemer op ieder moment en 

om gelijk welke reden ontslaan. Indien dit ontslag de wettelijke regels heeft geschonden, kan 

de werknemer slechts schadevergoeding vorderen480. In ieder geval is uitvoering in natura niet 

mogelijk. Deze regel is duidelijk: ontslaan kan, mits de betaling van een vergoeding.  

Het voorgaande systeem van afwezigheid van algemene motiveringsplicht wringt met het 

Europese en internationale recht. Verdrag nr. 158 van het IAO, dat art. 24 HESH en bijgevolg 

ook art. 30 van het Handvest van de grondrechten van de EU inspireert, voorziet in een 
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algemene motiveringsplicht. Bovenstaand systeem komt alsmaar meer onder druk, mede door 

de discriminatie die het teweegbrengt tussen de verschillende categorieën werknemers. 

Vandaar dat ik besloten had om eens over de grenzen heen te kijken: bestaat er een algemene 

motiveringsplicht in Frankrijk en Nederland? Zo ja, hoe is de verhouding met de eventuele 

bijzondere ontslagbeschermingsmaatregelen en is er dan een werkelijke inperking op de 

ontslagmacht? 

Het Franse recht heeft een ander uitgangspunt. De werkgever moet bij het ontslag een “cause 

réelle et sérieuse” hebben. Zo niet, zal de werknemer een schadevergoeding kunnen eisen. Het 

begrip “cause réelle et sérieuse” zelf wordt verder uitgewerkt in de rechtspraak. Het betreft 

hier een repressieve controle van de motieven die de werkgever in de ontslagbrief aangeeft. 

De werknemer kan, indien hij vindt dat het ontslag geen “cause réelle of sérieuse” heeft, naar 

de rechter stappen. In tegenstelling tot het Belgische recht geldt deze repressieve controle 

voor alle werknemers, zonder zich te beperken tot specifieke categorieën van werknemers. De 

controle van de rechter is verschillend naargelang het ontslag steunt op persoonlijke redenen 

of economische redenen. Bij economische redenen heeft de werkgever meer beleidsvrijheid. 

Maar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgische regeling van ontslag wegens dringende 

reden of de regeling met betrekking tot willekeurig ontslag, zal de rechter niet enkel in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden tot de schending van die ”cause réelle et sérieuse” besluiten. 

De controle is, zoals uit de rechtspraak blijkt, veel minder terughoudend. De werkgever zal 

moeten aantonen dat het ontslagmotief steunt op objectieve feiten, bestaat en correct is. Naast 

deze repressieve controle van de algemene rechtvaardingsgrond voor het ontslag zijn er ook 

nog een aantal categorieën werknemers, waarbij de bijzondere situatie waarin ze zich 

bevinden, een bijkomende bescherming vereist (supra 2.7). Deze regeling is gelijklopend aan 

die van het Belgische en Nederlandse recht. De sanctie is evenwel verschillend: de nietigheid 

kan worden ingeroepen.  

Bij het ontslag zonder “cause réelle et sérieuse” komt de ontslagmacht niet in het gedrang 

(supra 2.8). Op het eerste zicht lijkt alsof de ontslagmacht wel wordt beperkt door de 

nietigheidssanctie bij het schenden van de bijzondere beschermingsstatuten. Deze nietigheid 

en de bijhorende verplichte re-integratie kunnen worden afgedwongen door een dwangsom, 

maar directe dwang blijkt niet mogelijk. Hoewel de ontslagmacht dus sterk wordt beperkt bij 

de schending van deze bijzondere beschermingsstatuten, kan de werkgever blijven volharden 

in zijn beslissing tot ontslag.  
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Het Nederlandse ontslagrecht gaat nog een stap verder. Ofwel is de goedkeuring van een 

overheidsinstantie, het UWV WERKbedrijf, nodig ofwel moet de werkgever naar de 

kantonrechter stappen. Deze voorafgaande goedkeuring is sterk verschillend van de twee 

voorgaande systemen. Bovendien blijkt uit de behandeling van de toetsingsmaatstaf (supra 

3.3.2 en 3.4.2) dat de beoordeling door zowel het UWV als door de kantonrechter, op grond 

van het Ontslagbesluit, nauwkeurig gebeurt. Uit de rechtspraak blijkt dat dit niet zomaar een 

pro forma beslissing is, maar dat in verschillende gevallen de rechter weigert dit ontslag te 

aanvaarden. Uit het beleidsdocument van het UWV kan ik hetzelfde afleiden. De 

kantonrechter heeft de mogelijkheid tot het opleggen van een vergoeding, vandaar dat die 

rechter sneller het ontslag zal aanvaarden. Toch zal, als de werkgever zijn aanvraag duidelijk 

motiveert en een voorafgaand gesprek met de werknemer aantoont, het UWV of de 

kantonrechter op grond van de categorie „verstoorde arbeidsrelatie‟ relatief snel het ontslag 

aanvaarden. Een dergelijke procedure bij de kantonrechter of het UWV kan op zich een 

verstoorde arbeidsrelatie met zich meebrengen. Een aantal bijzondere opzegverboden vallen 

niet onder de toets van het UWV. Zelfs al is er een goedkeuring van het UWV, toch zal de 

rechter het ontslag nietig verklaren indien het ontslag strijdig is met een bijzonder 

ontslagverbod. De kantonrechter daarentegen moet zich wel uitspreken of er al dan niet een 

bijzonder opzegverbod is bij de beoordeling van de gewichtige redenen. Ook hier lopen die 

bijzondere ontslagbeschermingsmaatregelen vrij gelijklopend met de twee voorgaande 

rechtsstelsels (supra 3.3.5).  

De ontslagmacht wordt het zwaarst ingeperkt in het Nederlandse recht (supra 3.5). Het ontslag 

zonder vergunning kan worden nietig verklaard. Deze nietigverklaring kan opnieuw niet met 

directe dwangmiddelen worden afgedwongen. Bovendien bestaan er een aantal mechanismen 

die het effect van deze nietigheidssanctie verminderen of zelfs geheel teniet doen481. Hieruit 

blijkt dat de ontslagmacht toch ook niet zo sterk wordt ingeperkt als op het eerste zicht lijkt.  

Het Belgische ontslagrecht is duidelijk aan hervorming toe (supra 4.1 en 5.4). Dit zou 

vereenvoudiging en een rechtvaardiger systeem met zich mee brengen. Een voorafgaande 

goedkeuring van het ontslag, zoals in het Nederlandse recht, is niet wenselijk (supra 4.4.1). In 

Nederland zelf komt daar ook vrij veel kritiek op. Ik pleit dan ook voor een systeem met een 

repressieve controle van de ontslagmotieven.  
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Het ontslag van alle werknemers moet een redelijke grond hebben (supra 4.4.2.1). Voor de 

omschrijving van dit principe kan naar verdrag nr. 158 IAO worden gekeken. De verdere 

inhoudelijke vereisten van dit begrip kunnen worden opgenomen in een duidelijke wet. Het is 

van cruciaal belang dat de interpretatie van dit begrip niet te eng is, zodat deze toets geen 

afkooksel wordt van het willekeurig ontslag. Vooraleer de werkgever beslist tot ontslag moet 

de werknemer eerst worden gehoord en de kans krijgen zich te verdedigen. Indien de 

werknemer vindt dat er geen redelijke grond voor het ontslag is, kan naar de arbeidsrechtbank 

worden gestapt. De arbeidsrechtbank mag zich niet tevreden stellen met slechts een marginale 

toetsing van de ontslagbeslissing. De wet moet duidelijk stipuleren hoe en wat de rechter moet 

aftoetsen vooraleer hij tot zijn besluit komt.  

Bij schending van een aantal bijzondere beschermingsbepalingen kunnen partijen naar de 

arbeidsrechtbank stappen. De hoeveelheid aan beschermingsbepaling zou drastisch moeten 

dalen. Zeker indien een algemene motiveringsplicht wordt ingevoerd, is de nood aan 

dergelijke beschermingsbepalingen heel wat minder. Toch zijn er een aantal kern- 

beschermingsbepalingen aanwezig in alle drie de stelsels (supra 5.4). Deze moeten uiteraard 

worden behouden.  

De sanctie moet in beide regelgeving (zowel bij de schending van de algemene 

motiveringsbepaling als bij de schending van de bijzondere beschermingsbepalingen) een 

schadevergoeding zijn. Uiteraard zal deze schadevergoeding hoger zijn indien men de 

bijzondere beschermingsbepalingen schendt. De ontslagmacht moet behouden blijven. Het 

Belgische systeem is op dit vlak heel duidelijk: de werkgever kan te allen tijde de werknemer 

ontslaan. Het Franse en Nederlandse recht voorzien in heel wat beperkingen op dit principe, 

maar uiteindelijk kan ook in deze rechtsstelsels de werkgever de werknemer ontslaan als hij 

volhardt. Uiteraard zal die schadevergoeding die wordt voorzien bij schending van de 

bepalingen voldoende hoog moeten zijn. De bedoeling is uiteindelijk de werkgever te laten 

reflecteren over de rechtvaardiging van het ontslag. Indien hij geen degelijke grond heeft, dan 

zal hij moeten betalen. Dit systeem zal in een „gehele‟ hervorming van het ontslagrecht 

moeten worden gekaderd, waarbij opzeggingstermijnen en al die algemene motiveringsplicht 

tegenover elkaar zullen moeten worden afgewogen. Ik ben wel overtuigd dat een dergelijke 

algemene motiveringsplicht en de bijhorende sanctie, in combinatie met een algehele 

hervorming van het ontslagrecht, een goede zaak zou zijn voor zowel werknemer als 

werkgever. 



iv 
 

Bronnenlijst 

Belgische bronnen 

Rechtspraak 

Arbrb. Antwerpen 17 september 1980, JTT 1980, 335. 

Arbrb. Brussel, 28 januari 1986, JJTB 1986, 258. 

Arbrb. Gent 17 juni 1994, RW 1994-95, 750. 

Arbrb. Brussel 8 maart 1995, JTT, 1995, 273. 

Arbrb. Oudenaarde 3 december 1996, RW 1997-98, 1271. 

Arbrb. Antwerpen 23 oktober 1997, Soc. Kron. 1999, 244. 

Arbrb. Brugge 8 oktober 1999, TGR 2000, 282. 

Arbrb. Charleroi 17 januari 2000, AR 143 738/A, onuitg. 

Arbrb. Antwerpen 29 oktober 2008, AR nr. 07/400.979/A, onuitg. 

Arbh. Brussel 8 september 1981, JTT 1982, 231. 

Arbh. Luik 24 sept 1986, Soc. Kron. 1987, 222. 

Arbh. Dendermonde 20 januari 1989, RW 1988-89, 1133. 

Arbh. Antwerpen 8 april 1992, RW 1992-93, 939. 

Arbh. Dendermonde 20 november 1996, Soc. Kron. 1997, 253. 

Arbh. Luik 2 juni 1997, Soc.Kron. 1999, 236. 

Arbh. Brussel 23 juni 1998, Soc. Kron. 1999, 483. 

Arbh. Luik 23 november 2000, JTT 2001, 308. 

Arbh. Gent 14 mei 2001, AR nr. 103/00, http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl. 

Arbh. Brussel 12 januari 2004, Soc. Kron. 2008, 253. 

Arbh. Bergen 7 januari 2005, Soc. Kron. 2005, 495. 

Arbh. Gent 7 mei 2007, Soc. Kron. 2008, 257. 

Arbh. Gent 20 juni 2007, Soc. Kron. 2008, 280. 

Arbh.  Gent 17 oktober 2007, Soc. Kron. 2008, 280. 

Arbh. Luik 9 november 2007, JTT 2008, 75. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl


v 
 

Arbh. Brussel 27 november 2007, JTT 2008, afl. 1005, 167. 

Arbh. Brussel 14 april 2008, Soc. Kron. 2009, 46. 

Arbh. Luik 5 augustus 2008, JTT 2009, 14. 

Arbh. Antwerpen 6 januari 2009, A.R. 2060088, http://www.securex.eu/lex-

go.nsf/vwNews_nl/7D93B2D6D1F25324C12575DA002E629B?OpenDocument#_ftnref1. 

Cass. 12 juli 1917, pas. 1918, 65. 

Cass. 30 januari 1965, RCJB 1966, 77. 

Cass 19 oktober 1969, RCJB 1970, 527. 

Cass. 26 september 1973, Arr. Cass. 1974, 96. 

Cass. 23 maart 1981, JTT 1981,240. 

Cass. 19 september 1983, RW 1983-1984, 1480.  

Cass. 27 november 1986, JTT 1988, 47. 

Cass. 20 juni 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1368. 

Cass. 21 mei 1990, JTT 1990, 435. 

Cass. 14 december 1992, RW 1992-93, 1193. 

Cass. 11 januari 1993, JTT 1993, 58. 

Cass. 12 oktober 1998, RW 1998-99, 1351. 

Cass. 7 mei 2001, JTT 2001, 407. 

Cass. 11 september 2003, RW 2005-06, 1463. 

Cass. 26 september 2005, RW 2007-08, 146. 

Cass. 12 december 2005, JTT 2006, 155. 

Cass. 28 januari 2008, RW 2008-09, 185, Noot W. RAUWS. 

Cass. 18 februari 2008, JTT 2008, 117, noot P. JOASSART. 

RvS 5 september 1997, RCJB 1999, 5.  

RvS 5 oktober 2006, nr. 163.263, adamopoulos.  

Rechtsleer 

Boeken 

BLANPAIN, R., Sire , zijn er domme werknemers in ons land? Klaaglied voor een werkman, Brugge, 

Die Keure, 2001, IX + 125 p. 

http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNews_nl/7D93B2D6D1F25324C12575DA002E629B?OpenDocument#_ftnref1
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNews_nl/7D93B2D6D1F25324C12575DA002E629B?OpenDocument#_ftnref1


vi 
 

CLESSE, C., Le licenciement abusif: notions, évolutions, questions spéciales,  Anthemis, Louvain-La-

Neuve, 2009, 278 p. 

 

CLESSE, J. , Congé et contrat de travail, Luik, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de 

Liège, 1992, 234 p. 

 

CUYPERS, D. , Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Brugge, Die Keure, 2002, XI + 285 

p.  

 

DE VOS, M. en KONINGS, J., Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de arbeidsmarkt. Ideeën voor 

een New Deal in Belgïe, Antwerpen, Intersentia, 2007, 120 p. 

 

EECKHOUTTE, W. en RIGAUX, M. (ed.), Sociaal recht : niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, sociale-

zekerheidsrecht en welzijnsrecht) postuniversitaire cyclus Willy Delva 1995-1996, Gent, Mys en 

Breesch, 1996, XXVI + 890 p.  

 

ENGELS, C., Ontslag om dringende reden, Mechelen, Kluwer, 2006, 295 p. 

 

GIELEN, A. en SIMON, M., Kroniek ontslagrecht: overzicht van de rechtspraak 2002-2005, Gent, 

Larcier, 2006, 458 p.  

 

HENDRICKX, F., Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn : liber amicorum Othmar Vanachter, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, XXXV + 817 p.  

 

HERMAN, J., Bijzondere bescherming tegen ontslag,  Mechelen, Kluwer, 2009, 180 p. 

 

LENAERTS, H., Het ontslag van beschermde werknemers, Mechelen, Kluwer, 2008, 210 p. 

 

PUT , J. (ed.) , Passende arbeid en behoorlijk ontslag, Brugge, Die Keure, 2007, XIV + 250 p. 

 

RIGAUX, M. (ed.) , Actuele problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer, 1987, 450 p. 

 

RIGAUX, M.(ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 4, Antwerpen, Maklu, 1993, XXII + 527 p. 

 

RIGAUX, M. en HUMBLET, P. (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 6, Antwerpen, Intersentia, 

2001, XXII + 814 p. 

 

RIGAUX, M en HUMBLET, P. (ed.) , Actuele problemen van het arbeidsrecht 7, Antwerpen, Intersentia, 

2005, XVI + 459 p. 

 

RIGAUX, M. en RAUWS, W. (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8: actualia van het 

ontslagrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, XXV + 857 p.  

SALOMEZ , K., De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch arbeidsrecht, Brussel, Diss. Doct. 

Rechten VUB faculteit Rechten, 2004, 460 p.  

Tijdschriften 

CLESSE, C., “Motivation du C4: incidence sur les notions de motif équitable et le licenciement 

abusive”, Ors. 2006, afl. 9, 9 - 17. 

 

COCKX, S. , “Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht: overzicht van de rechtspraak (2005-

2009): deel I en II”, Or. 2010, afl.4, 111-121 en afl. 5, 140-152. 

 



vii 
 

CUYPERS, D., “Over ontslagmotieven , motiveringswet en rechtsmisbruik”, Soc. Kron. 2004, 509 – 

513. 

 

CUYPERS, D., “15 jaar grondwettelijke kritiek op het onderscheid tussen werklieden en bedienden. 

Stand van zaken. “, Soc. Kron. 2009, 357 – 362. 

 

DEAR , L. en DEPRINCE, O., “Incidences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs sur le licenciement du personnel contractuel du secteur public”, JTT 2005, 

173-181. 

 

DE VOS, M., “Het gedrag dat het ontslag van een voor onbepaalde tijd in dienst genomen werkman 

niet-willekeurig maakt”, RW 1996-97, 737-739. 

 

JAMOULLE, M. , « Droit et pouvoir de résiliation unilatérale dans le louage de services », RCJB 1970, 

530 - 547.  

 

MONSEREZ, L. , “Misbruik van ontslagrecht: het Hof van Cassatie zet de puntjes op de i, maar is de i 

zelf niet aan verandering toe?” , AJT 2001-02, afl. 37,  984-991. 

 

MONSEREZ, L. , “Het verdrag van Lissabon: een echte bres in de ontslagmacht van de werkgever?”, 

Or. 2010, afl. 4, 97-110. 

 

RIGAUX, M. en HUMBLET, P., Ontslagmacht, ontslagrecht en vastheid van betrekking: een systeem, 

RW 1988-89, 729 – 743. 

 

SALOMEZ, K., “Ontslagmacht: een absoluut recht?” Soc. Kron. 1999, 211 – 215. 

 

 SMEDTS, P. en VERHELST, I., “Buiten zonder reden? De motivering van het ontslag door de 

werkgever”, Or. 2002, afl. 5, 113 - 132. 

 

VANDENPOEL, I., “Motivering van het ontslag van een contractant in overheidsdienst: een bres in het 

Belgische ontslagrecht?”, TSR 2011, afl. 2, 120-152. 

 

VANDEPUTTE, W., “Arbeidsrecht tussen flexibiliteit en zekerheid. Existentiële vragen over het 

arbeidsrecht en de vastheid van betrekking in het licht van de flexizekerheid”, Soc. Kron. 2010, afl. 1, 

1-11. 

 

VANDEPUTTE, W., “Naar een socialer ontslagrecht”, Juristenkrant 2010, afl. 201, 10. 

 

VAN EECKHOUTTE, W., “De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot 

hervorming en re-integratie”, TPR 1990, 1047-1074. 

 

Franse bronnen 

 

Rechtspraak 

 

Cass. Fr. Soc. 27 november 1952, Bull. Civ. IV 1952, 611. 

Cass. Fr. Soc. 14 juni 1972, DS 1972, 465. 



viii 
 

Cass. Fr. Soc. 16 mei 1974, Bull. Civ. V 1974, 290. 

Cass. Fr. Soc. 10 juni 1976, Dr. Soc., 21. 

Cass. Fr. Soc. 22 april 1977, Dr. Soc. 1978, 295. 

Cass. Fr. Soc. 27 april 1978, Bull. Civ. IV, n° 24. 

Cass. Fr. Soc. 13 juni 1979, Bull. Civ. V. 386. 

Cass. Fr. Soc. 13 december 1979, D 1981.26. 

Cass. Fr. Soc. 7 februari 1980, Bull. V, 88, n° 117. 

Cass. Fr. Soc. 20 november 1980, Dr. Ouvr. 1982, 156. 

Cass. Fr. Soc. 11 januari 1984, Jur. Soc. 1984, F41. 

Cass. Fr. Soc. 13 april 1986, Bull. Civ. V. 207. 

Cass. Fr. Soc. 28 april 1988, Bull. Civ. V, n° 429. 

Cass. Fr. Soc. 21 december 1989, légi soc., n° 189, 12. 

Cass. Fr. Soc. 26 september 1990, DS 1991, 63.  

Cass. Fr. Soc. 29 november 1990, RJS 1/91, n°19. 

Cass. Fr. Soc. 17 april 1991, Dr. Soc. 1991, 485. 

Cass. Fr. Soc. 23 oktober 1991, RJS 1991, n°1303. 

Cass. Fr. Soc. 7 november 1991, RJS 12/91, n°1307. 

Cass. Fr. Soc 4 november 1992, Dr. Soc. 1992, 1002. 

Cass. Fr. Soc. 12 januari 1993, Dr. Soc. 1993, 187.  

Cass. Fr. Soc. 2 juni 1993, RJS 7/03, n° 728. 

Cass. Fr. Soc. 30 juni 1993, Dr. Soc. 1993, 771. 

Cass. Fr. Soc. 19 oktober 1994, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. Fr. Soc. 30 november 1994, RJS 1/95, n°11. 

Cass. Fr. Soc. 15 februari 1995, RJS, 3/95, n° 225. 

Cass. Fr. Soc. 24 januari 1996, RJS, 3/96, n° 261. 

Cass. Fr. Soc. 13 februari 1997, RJS, 3/97, n° 269. 

Cass. Fr. Soc. 19 maart 1997, n° 94-42.963. 

Cass. Fr. Soc. 1 april 1997, Bull. Civ. V, n° 13. 

Cass. Fr. Soc. 13 mei 1997, n° 94-41.135. 

http://www.legifrance.gouv.fr/


ix 
 

Cass. Fr. Soc. 10 juni 1997, n° 2498 P, RJS 7-97. 

Cass. Fr. Soc. 9 juli 1997, RJS 8-9/97, n° 959. 

Cass. Fr. Soc. 12 november 1997, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. Fr. Soc. 19 november 1997, D 1998 IR 3. 

Cass. Fr. Soc.  16 december 1997, RJS 2-98, n° 141. 

Cass. Fr. Soc. 25 februari 1998, RJS 04/98, n° 452. 

Cass. Fr. Soc.  16 juli 1998, RJS, 10/98 n° 1200. 

Cass. Fr. Soc. 10 november 1998, RJS, 12/98, n° 1470. 

Cass. Fr. Soc. 4 mei 1999, Dr. Soc. 1999, 737. 

Cass. Fr. Soc. 10 mei 1999, Dr. Soc. 1999, 736. 

Cass. Soc. Fr. 7 juli 1999, RJS 10/99, n° 1239. 

Cass. Fr. Soc. 9 mei 2000, Bull. Civ. V, n° 170. 

Cass. Fr. Soc. 6 juni 2000, Dr. Soc., 2000, 1031. 

Cass. Fr. Soc.. 11 juli 2000, n° 98-41.132. 

Cass. Fr. Soc. 17 oktober 2000, RJS 12/00. 

Cass. Fr. Ass. Plen. 8 december 2000, RJS, 2/01, n° 180. 

Cass. Fr. Soc. 31 januari 2001, n° 98-41.260. 

Cass. Fr. Soc. 10 mei 2001, RJS 07-01, n° 907. 

Cass. Fr. Soc. 29 mei 2001, RJS 8-9/01, n° 999. 

Cass. Fr. Soc. 12 juni 2001, RJS 8-9/01, n° 1053. 

Cass. Fr. soc. 18 juli 2001, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. Fr. Soc. 11 december 2001, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. Fr. Soc. 21 maart 2002, n° 00-40776. 

Cass. Fr. Soc. 17 december 2002, www.legifrance.gouv.fr 

Cass. Fr. Soc. 29 januari 2003, RJS 5/03, n° 436. 

Cass. Fr. Soc. 30 april 2003, RJS 7/03, n° 557. 

Cass. Fr. Soc. 28 mei 2003, Bull. Civ. 2003 V, n° 178 ,174, www.legifrance.gouv.fr.  

Cass. Fr. Soc. 3 juli 2003, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. Fr. Soc. 1 oktober 2003, www.legifrance.gouv.fr. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


x 
 

Cass. Fr. Soc. 30 april 2004, www.legifrance.gouv.fr 

Cass. Fr. Soc. 26 mei 2004, RJS, 8-9/04, n° 903. 

Cass. Fr. Soc. 12 november 2008, 07-42.220, www.legifrance.gouv.fr.  

Cass. Fr. Soc. 23 maart 2011, 10-13.700, www.legifrance.gouv.fr. 

CA Parijs 16 maart 2001, 18de kamer, RJS 11/01, n° 1252. 

CA Parijs 20 december 2007, 007/00384, www.legifrance.gouv.fr. 

CA Versailles, 7 september 2011, 10/05356,  www.legifrance.gouv.fr. 

 

Rechtsleer 

 

Boeken 

FLICHY, H. en GAMET, L. , Licenciement, procédure, indemnités, contentieux, Parijs, Dalloz, 2005, 

264 p. 

JEAMMAUD, A. , Le licenciement, Parijs, Dalloz, 1993, XI + 135 p. 

LYON-CAEN, G. , PELISSIER, J. , en SUPIOT A. , Droit de travail, Parijs, Dalloz, 1998,XI + 1171 p. 

PUGELIER, C. , La rupture de contrat de travail des salariés protégés, Parijs, Economica, 1998, 121 p. 

WILLMANN, C. , KERBOURC‟H, J-Y. , Le Licenciement pour motif  economique après  la loi de 

modernisation sociale, Parijs, Lexis Nexis, 2002, XVII +496 p.  

 

Tijdschriften 

AMELOOT, C. en PLATEL, B. , “De beëindiging van de arbeidsovereenkomst naar Frans recht”, Or. 

2002, afl. 11, 253 – 261. 

COUTURIER, G. , « Les nullités du licenciement », DS 1977, 213 – 230. 

COUTURIER, G.,   « Annuler les actes illicites, la réintegration obligatoire » , RDPS 1988, 45-61. 

PÉLISSIER, J. , “Ambiguïtés et logique du controle de la Cour de cassation”, DS 1986, 179 – 184. 

RENARD, A., “ La prohibition de l‟engagement à vie et la Construction du droit de résiliation de 

l‟employeur dans le contrat de travail à durée indéterminée: esquisse d‟une généalogie”, TSR 2008, afl. 

3, 339-400. 

SUPIOT,  A. , “Le controle prud‟homal des licenciements économiques”, DS 1987, 268- 271. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr./
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024554461&fastReqId=164165957&fastPos=18
http://www.legifrance.gouv.fr/


xi 
 

Nederlandse bronnen 

 

Rechtspraak 

 

HR 4 juni 1976, NJ 1977, 98. 

HR 12 maart 1982, NJ 1983, 181. 

HR 4 april 1986, NJ 1986, 549. 

HR 10 april 1987, NJ 1988, 38. 

HR 12 mei 1989, NJ 1989, 3168. 

HR 18 oktober 1991, NJ 1992, 8. 

HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 1405. 

Rechtbank 's-Hertogenbosch,  29/07/2004, 351956, http://jure.nl/aq5878.  

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 15/03/2007, 485794, http://jure.nl/ba0542. 

Rechtbank Leeuwarden, 01/10/2007, 223627 VZ VERZ 07-338, http://jure.nl/bb4535. 

Rechtbank Maastricht, 08/01/2009, 312913 EJ VERZ 08-4711, http://jure.nl/bh0081  . 

Rechtbank Assen, 25/03/2009, 248668 EJ VERZ 09-5111, RAR, 2009, 79, http://jure.nl/bh9852 . 

Rechtbank Dordrecht, 07/09/2010, 258936 HA VERZ 10-232, http://jure.nl/bn9749. 

Rechtbank Groningen, 18/10/2010, 471222 EJ VERZ 10-425, RAR 2011, 22, http://jure.nl/bo2617 . 

Rechtbank Leeuwarden, 24/01/2011 , 335895 VZ VERZ 10-378,  http://jure.nl/bp1576.  

Rechtbank Haarlem, 09/02/2011, 493071 / AO VERZ 10-792, http://jure.nl/bp7572. 

Rechtbank Breda, 08/03/2011, 642123 az 11-18, http://jure.nl/bp7325.  

Rechtbank Maastricht, 30/03/2011, 415436 EJ VERZ 11-48, http://jure.nl/bq1561. 

Rechtbank Assen, 25/05/2011, 312919 EJ VERZ 11-5060, http://jure.nl/bu9342.  

Rechtbank Haarlem, 27/05/2011, 506683 / AO VERZ 11-200, http://jure.nl/br1194. 

Rechtbank Rotterdam, 06/06/2011, 1234003, http://jure.nl/br3162.  

Rechtbank Maastricht, 19/07/2011, 429960 AZ VERZ 11-107, http://jure.nl/br5058.  

Rechtbank Haarlem, 09/09/2011, 518820/ AO VERZ 11-384, http://jure.nl/bt8696.  

Rechtbank Haarlem, 05/10/2011, 524084/ AO VERZ 11-453, http://jure.nl/bu9712. 

http://jure.nl/aq5878
http://jure.nl/ba0542
http://jure.nl/bb4535
http://jure.nl/bh0081
http://jure.nl/bh9852
http://jure.nl/bn9749
http://jure.nl/bo2617
http://jure.nl/bp1576
http://jure.nl/bp7572
http://jure.nl/bp7325
http://jure.nl/bq1561
http://jure.nl/bu9342
http://jure.nl/br1194
http://jure.nl/br3162
http://jure.nl/br5058
http://jure.nl/bt8696
http://jure.nl/bu9712


xii 
 

Rechtbank Haarlem, 03/11/2011, 529544 / AO VERZ 11-197, http://jure.nl/bu4811.  

Rechtbank Rotterdam, 22/11/2011, 1286500, http://jure.nl/bu6395 . 

Rechtbank Dordrecht, 22/12/2011, 289147 HA VERZ 11-405, http://jure.nl/bv0270 . 

Rechtbank Almelo, 06/01/2012, 392321 EJ VERZ 11-6530, http://jure.nl/bv0434. 

Rechtbank Utrecht, 10/01/2012, 782830 UE VERZ 11-1332 4091, http://jure.nl/bu9978. 

 

Rechtsleer 

ADVIESCOMMISSIE DUAAL ONTSLAGSTELSEL, Afscheid van het duale ontslagstelsel, 2000, 

http://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/dossiers/ontslag/index.html?nid=1872.  

 

Boeken 

 

BAKELS, H.L. , Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer, Kluwer, 2005, XXI + 456 p. 

DOP , J.(ed.), Handboek ontslagrecht, Appeldoorn, Maklu, 2008, 246 p. 

 MEIJER , J.(ed.), Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf : Beleidsregels en regelgeving, Den Haag, 

SDU, 2010, 425 p. 

VAN ARKEl, E.G.,  A just cause for dismissal in the United States and the Netherlands : a study on the 

extent of protection against arbitrary dismissal for private-sector employees under American and 

Dutch law in light of Article 4 of ILO Convention 158, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 

XXVI + 525 p.  

VAN DEN HEUVEL, L.H. , Ontslagrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, XII + 173 p. 

VERHULP , E. en LOONSTRA, C.L.,  Ontslagrecht in beweging, ‟s-Gravenhage, SDU, 2003, 135 p. 

 

Tijdschriften 

DIEBELS, G.A., “Ontslag en ziekte: waar een „wegens‟ is, is een weg”, SR 2005, 175- 181. 

DUK, R.A.A. ,  “Het ontslagrecht: een vierjarig bestand?”, TRA 2011, afl. 3, 3. 

FLUIT, P.S. , “Oud: de CWI. Nieuw: het UWV WERKbedrijf en de locatie werk en inkomen”, TRA 

2009, afl. 6/7, 12-15. 

HEERMA VAN VOSS, G.J.J. , “Ontslagrecht in Nederland”, TPR 2001, afl. 4, 2129-2181. 

LOONSTRA, C.J. ,  “Franse toestanden in Nederland? Het ontslagrecht in zicht”, Ars Aequi 2006, afl. 6, 

417. 

http://jure.nl/bu4811
http://jure.nl/bu6395
http://jure.nl/bv0270
http://jure.nl/bv0434
http://jure.nl/bu9978
http://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/dossiers/ontslag/index.html?nid=1872


xiii 
 

LOONSTRA, C.J. en ZONDAG, W.A. , “Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief”, NJB 

2000, 1267-1277. 

LUTTMER-KAT, A.M. , “De voorgenomen herziening van het ontslagrecht. Waarom niet gewoon terug 

naar de basis?”, NJB 1997, 1877 

NEVELSTEIN, P.J., “langdurige arbeidsongeschiktheid en kennelijk onredelijk ontslag”, TRA 2009, afl. 

1, 16- 19.  

RAUWS,W.I.M. , “Een vergelijkende schets van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst naar 

Nederlands en Belgisch recht (tweede deel)”, S.R. 2001, 4-22. 

SCHOLTENS, C.G. , “Evaluatie artikel 6 BBA / historie en toekomst (II): wanneer wordt het vrede?”, 

SMA 2003, afl. 7/8, 292-296. 

 


