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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2  

Kanttekeningen bij het  Besluit 
uitvoeringsregels ontslag-
procedure 2021-0028 

De werkgever die voornemens is de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van het verval van 
 arbeidsplaatsen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden (zie artikel 7:669 lid 3 onder deel  
a BW) of langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte (zie artikel 7:669 lid 3 onderdeel b BW) vraagt 
hiervoor schriftelijk toestemming aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). In de 
Regeling UWV ontslagprocedure3 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevolg 
gegeven aan de verplichting in artikel 7:671a lid Burgerlijk Wetboek om voorschriften te geven voor de 
procedure voor het verlenen van toestemming waarvan in lid 1 van dit artikel sprake is. De voorzitter 
van de Raad van bestuur van het UWV4 maakt duidelijk dat deze regeling procedurele regels over 
 bijvoorbeeld termijnen van hoor en wederhoor, het raadplegen van de zogenoemde ontslagadvies-
commissie en het verlenen van uitstel bevat. De voorzitter geeft ook aan dat het UWV interne 
 wer kinstructies heeft gemaakt waarin de voorschriften van de uitgevaardigde Regeling UWV ontslag-
procedure verder zijn uitgewerkt in het Besluit uitvoeringregels ontslagprocedure5 en de daarbij 
behorende bijlage Uitvoeringsregels Ontslagprocedure.6 Vooral het uitwerken van de door de minister 
gegeven voorschriften in ‘interne werkinstructies’ doet bij ons de wenkbrauwen rijzen. Waarop is dat 
dan gebaseerd?

Over de grondslag
De aanhef7 van het Besluit uitvoeringsregels ontslag-
procedure leert dat het besluit is gebaseerd op het 
 artikel 7:671a lid 1 BW en artikel 7:669 lid 1, lid 3 
 onderdeel a en lid 5 BW, de Ontslagregeling en de 
 artikelen 4:4 en 4:81 Algemene wet bestuursrecht8 (Awb). 
De verwijzing naar de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek 
en naar de Ontslagregeling roept bij ons  vragen op. Aller-
eerst de vraag waarom er alleen is  verwezen naar artikel 
7:669 lid 3 onderdeel a BW en niet naar onderdeel b van 
dat artikellid. Vervolgens de vraag waarom in de aanhef is 
verwezen naar de  bevoegdheidstoebedeling van het 
 verlenen van toestemming (artikel 7:617a lid 1 BW), de 
opzegmogelijkheid van de werkgever (artikel 7:669  
lid 1 BW), de  ontslagreden9 (artikel 7:669 lid 3 onderdeel  
a BW), de grondslag voor de Ontslagregeling9 (artikel 
7:669 lid 5 BW) en de Ontslagregeling zelf, als het bij de 
uit voeringsregels ontslagprocedure gaat om een 
 uit werking van wat de Minister van SZW aan voor-
schriften heeft gegeven in de Regeling UWV ontslag-
procedure. Tot slot de vraag waarom is verwezen naar 
artikel 4:4 Awb. Dit artikel geeft het bestuursorgaan in 
het  kader van de bevoegdheid om op de aanvraag te 
 beslissen de mogelijkheid voor het indienen van aan-
vragen en het verstrekken van gegevens een formulier 
vast te stellen, althans voor zover daarin niet is voorzien 
bij een wettelijk voorschrift. Het (verplichte)  gebruik  
van formulieren voor het doen van een verzoek van 

werkgeverskant om toestemming om de arbeidsover-
eenkomst te mogen opzeggen op grond van bedrijfs-
economische gronden10 is echter voorgeschreven in 
 artikel 2 Regeling UWV ontslagprocedure. 

Over beleidsregels 
Artikel 4:81 lid 1 Awb regelt de bevoegdheid dat een 
bestuursorgaan beleidsregels kan vaststellen ‘over 
een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijk-
heid uitgeoefende of door hem gedelegeerde bevoegd-
heid’. Voor alle duidelijkheid: artikel 1:3 lid 4 Awb geeft 
aan wat een beleidsregel is, namelijk ‘een bij besluit 
vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen 
verbindend voorschrift, omtrent de afweging van 
 belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van 
wettelijke voorschriften bij het gebruik van een 
 bevoegdheid van een bestuursorgaan’. 

De voorzitter van de Raad van bestuur van het UWV geeft 
aan dat het UWV ‘naar werkgevers, werknemers en 
rechtshulpverleners transparant zijn over hoe het UWV 
de ministeriële procedurele regels in de praktijk 
 toepast’.11 Met de verwijzing naar het toepassen van de 
ministeriële procedurele regels lijkt hij aan te geven niet 
precies te weten wat een beleidsregel eigenlijk  behelst. 
Als het gaat om regelingen die onder minis teriële verant-
woordelijkheid tot stand komen, leert aanwijzing 1.1 dat 
de Aanwijzingen voor de regelgeving12 in acht moeten 



Nummer 2 
5 februari 2021 Pagina 7

worden genomen. Dat maakt dat die aanwijzingen dus 
niet van toepassing zijn op regelingen die afkomstig zijn 
van het UWV, maar toch. Aanwijzing 2.43 geeft aan dat in 
het opschrift en de citeertitel van de beleidsregel, het 
woord ‘beleidsregel’ uitdrukkelijk wordt gebruikt. Voor-
beelden hiervan zijn:
•  beleidsregel van 24 mei 2017 tot vaststelling van het 

toetsingskader van verzoeken in het kader van 
 artikel 10 van de Wet op het algemeen verbindend 
en het onverbindend verklaren van bepalingen van 
collectieve arbeidsovereenkomsten;13  

• beleidsregel van 7 juni 2019, tot hernieuwde vast-
stelling van een Beleidsregel arbocatalogi 2019;14  en

•  beleidsregel van 6 februari 2020 tot vaststelling van 
het toetsingskader voor verzoeken in het kader van 
artikel 10a van de Wet op het algemeen verbindend 
en onverbindend verklaren van bepalingen van 
 collectieve arbeidsovereenkomsten.15  

Met de aanduiding van ’beleidsregel’ in plaats van 
 ‘uitvoeringsregels’ is de voorgestane transparantie 
 optimaal gewaarborgd. 

Over de Uitvoeringsregels ontslagprocedure
Uit de inleiding blijkt echter dat het kennelijk niet gaat 
om beleidsregels maar om intern gemaakte werk
instructies waarin de voorschriften van de Regeling 
UWV ontslagprocedure verder zijn uitgewerkt. Artikel 
7:671a lid b Burgerlijk Wetboek geeft de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid om 
regels te stellen over de te vol-gen ontslagprocedure. 
Toch bevatten de Uitvoeringsregels Ontslagprocedure 
bindende voorschriften en procedurele voorschriften 
die geen grondslag hebben in de door de minister 
 uitgevaardigde Regeling UWV ontslagprocedure (zie 
Slotbeschouwing).
Zo moet de werkgever het UWV kennelijk mededelen 
dat er een beëindigingsovereenkomst (zie artikel 
7:670b BW) is gesloten. Daar de werknemer een 
 bedenktermijn heeft van veertien dagen om deze over-
eenkomst te herroepen, kan de werkgever het UWV om 
uitstel vragen om deze periode te overbruggen. Daarbij 
moet de werkgever tegelijkertijd verklaren dat hij de 
ontslagaanvraag – bedoeld wordt het verzoek om 
 toestemming om de arbeidsovereenkomst te mogen 
opzeggen – op de dag na afloop van die bedenktermijn 
intrekt, tenzij hij uiterlijk op die dag mededeelt dat hij 
het verzoek wil voortzetten. Laat hij echter het UWV 
vervolgens niets of niet tijdig weten, dan wordt de 
 intrekking van het verzoek om toestemming definitief.16 

Hoe dit overigens te rijmen is met het gegeven dat het 
UWV geen rekening houdt met het feit dat als de werk-
gever de werknemer niet op de herroepingstermijn 
wijst, deze termijn drie weken wordt in plaats van twee 
weken,17 is ons een raadsel. Nog los van het feit dat het 
UWV al helemaal niet gaat over het door de werkgever 

al dan niet gebruiken van een eventueel verleende 
 toestemming. In artikel 7:671a lid 6 Burgerlijk Wetboek 
is aangegeven dat de verleende toestemming vier 
 weken geldig is na de dagtekening van de beslissing op 
het verzoek. De wetgever heeft kenbaar gemaakt dat 
een werknemer zo niet lang in onzekerheid hoeft te 
verkeren of de werkgever daadwerkelijk tot opzegging 
overgaat.18 Als een werkgever niet binnen deze periode 
de arbeidsovereenkomst opzegt en daar op een later 
moment toch toe wil overgaan, zal hij opnieuw 
 toestemming moeten vragen, tenzij de werknemer 
 alsnog instemt met het ontslag. 

Een voorbeeld van een procedureel voorschrift is dat 
de ontslagprocedure bij het UWV in beginsel een 
 schriftelijke procedure is.19 Als een tweede ronde van 
hoor en wederhoor wordt ingesteld, kan het UWV in 
 bijzondere situaties ook kiezen voor een mondelinge 
behandeling. Uitgangspunt is dat het mondeling horen 
van partijen - zo mogelijk - beperkt moet blijven tot die 
gevallen waarbij persoonlijk horen van de werkgever 
en de werknemer nodig moet worden geacht om een 
goed en volledig beeld van de ontslagmotieven te  krijgen. 
In dat verband is aangegeven dat de werkgever en de 
werknemer ook zelf kunnen verzoeken om een monde-
linge behandeling in plaats van een schriftelijke tweede 
ronde. Of het UWV aan dat verzoek gehoor geeft, is 
 onder meer afhankelijk van de volgende punten: 
1) tijdstip/fase in de procedure waarop het verzoek 

wordt gedaan;
2) de motivering van het verzoek om mondeling 

 gehoord te worden; 
3) of UWV het voor een zorgvuldig onderzoek nodig 

vindt de partijen nogmaals in de gelegenheid te 
 stellen hun zienswijze/verweer te geven waarbij is 
aangegeven dat dit niet het geval is als het UWV na 
de eerste ronde voldoende informatie heeft om een 
zorgvuldige beslissing te kunnen nemen; 

4) of de verzoeker zijn zienswijze/verweer al schrifte-
lijk kenbaar heeft gemaakt omdat het niet de 
 bedoeling is dat de mondelinge fase een herhaling 
wordt van de schriftelijke ronde.

Overigens laat de Regeling UWV ontslagprocedure wel 
ruimte aan het UWV om een nadere invulling te geven 
aan in die regeling neergelegde procedurele aan-
gelegenheden. Zo bepaalt artikel 4 lid 2 van de regeling 
dat het UWV na ontvangst van het verweer achtereen-
volgens de werkgever en de werknemer in de gelegen-
heid kan stellen binnen zeven dagen nogmaals hun 
zienswijze naar voren te brengen. In de Uitvoerings-
regels ontslagprocedure is dat uitgewerkt in een door 
het UWV in te stellen tweede ronde van hoor en weder-
hoor indien het verweerschrift van de werknemer 
 vragen oproept over de door werkgever aangevoerde 
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feiten en/of omstandigheden die relevant zijn voor het 
nemen van een zorgvuldige beslissing op de ontslag-
aanvraag. Het doel van de tweede ronde is namelijk om 
de voor een zorgvuldige beslissing benodigde informa-
tie te vergaren en/of onduidelijkheden op te helderen. 
Voor de mogelijkheid in de Uitvoeringsregels ontslag-
procedure20 dat als het UWV het voor het nemen van 
een zorgvuldige beslissing nodig vindt, een extra (der-
de) ronde van hoor en wederhoor kan worden inge-
steld, is in de regeling UWV ontslagprocedure geen 
grondslag te vinden. Artikel 6 Regeling UWV ontslag-
procedure geeft aan dat het UWV het verzoek om toe-
stemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op 
grond van  artikel 7:669 lid 3 onderdeel a BW en de 
daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden 
voor advies aan de ontslagadviescommissie kan voor-
leggen. In de Uitvoeringsregels ontslagprocedure is 
aangegeven dat aan de ontslagadviescommissie advies 
kan worden gevraagd als21: 
1. onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de 

regels bij de beslissing die genomen moet worden; 
of 

2. (sector)specifieke kennis noodzakelijk is voor het 
kunnen beoordelen van het verzoek. In deze situatie 
zal advies gevraagd worden aan leden van deze 
commissie die daarover uit hoofde van hun hoe-
danigheid beschikken.

Slotbeschouwing
Zoals in de paragraaf Over beleidsregels is aange geven, 
geeft de voorzitter van de Raad van bestuur van het 
UWV aan dat het UWV ‘naar werkgevers, werk nemers 
en rechtshulpverleners transparant zijn over hoe het 
UWV de ministeriële procedurele regels in de praktijk 
toepast’. Door de gekozen opzet wordt de indruk 
 gewekt dat het hier meer gaat om een soort handboek22  
dan om beleidsregels. Dat maakt dat het bij het nieuwe 
fenomeen uitvoeringsregels niet altijd gaat om 
 beleidsregels, waardoor juist de beoogde duidelijkheid 
ontbreekt. Met andere woorden, de gekozen opzet van 
de uitvoeringsregels is niet zo geslaagd. Stel gewoon 
beleidsregels vast over de betekenis van en nadere in-
vulling die de Regeling UWV ontslagprocedure biedt via 

de zogenoemde ‘kan’-bepalingen. Uit de paragraaf 
Over de Uitvoeringsregels ontslagprocedure volgt dat het 
ook raadzaam lijkt nog eens goed na te gaan of voor 
 iedere opgelegde verplichting of grond om iets al dan niet 
te doen er wel een wettelijke grondslag is omdat het 
daaraan nogal eens schort en of een en ander niet moet 
worden gerealiseerd in de ministeriële regeling UWV 
ontslagprocedure. Uit de paragraaf Over de grondslag 
volgt dat de aanhef van de uitvoeringsregels de toets der 
kritiek niet kan doorstaan. In dat opzicht is er niets 
nieuws onder de zon. Het is dus weer mis gegaan. Ver-
gelijkbare kritiek23  is er gegeven op de Uitvoeringsregels 
Ontslag om bedrijfseconomische redenen en 
 Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeids-
ongeschiktheid. Dus ook nu weer: werk aan de winkel!
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