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Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen1 en mr. A.D.M. (André) van Rijs2

Over de zogenoemde ‘weder-
indiensttredingsvoor-
waarde’ 2021-0221

De werkgever heeft op grond van artikel  7:669 lid  1 BW een redelijke ontslaggrond nodig om de
arbeidsovereenkomst met een werknemer te kunnen opeggen. Die opzegging kan eerst gebeuren
als herplaatsing van die werknemer, al dan niet na scholing, binnen een redelijke termijn niet moge-
lijk is of niet in de rede ligt. Bovendien is die opzegging op grond van artikel 7:671 lid 1 aanhef BW
pas rechtsgeldig als de werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Die schriftelijke instem-
ming van werknemerskant kan op grond van onderdeel a van het laatstgenoemde artikellid achter-
wege blijven als de werkgever van het UWV toestemming heeft gekregen om de arbeidsovereenkomst
te mogen opzeggen. Deze optie staat voor de werkgever ook open als de werknemer weigert in te
stemmen met de opzegging. Bij de toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen
opzeggen speelt een centrale rol het vervallen van (een) arbeidsplaats(en) als gevolg van het wegens
bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.

1. De wederindiensttredingsvoorwaarde
Bij de toestemming om de arbeidsovereenkomst te

mogen opzeggen op grond van bedrijfseconomische

omstandighedengronden, geldt de zogenoemde ‘weder-

indiensttredingsvoorwaarde’. De gekozen term is wat

ongelukkig, omdat het hier niet gaat om een voor-

waarde die is gekoppeld aan de verleende toestemming

om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen, maar

om een werkgeversverplichting die in de wet is neer-

gelegd (later meer); wederindiensttredingsverplichting

zou dan de meest voor de hand liggende term zijn, maar

ook die term is problematisch omdat de handeling ‘het

weder in dienst treden’ een werknemersaangelegen-

heid is. Het is dan misschien wel het meest verstandig

om het dan maar bij de term ‘wederindiensttredings-

voorwaarde’ te houden, een term die al sinds jaar en

dag in gebruik is.

De wederindiensttredingsvoorwaarde hoort dan ook

niet te worden opgenomen in de door het UWV te

verlenen toestemming om te mogen opzeggen, omdat

de wet die verplichting oplegt. In dat opzicht is het dan

ook wel wat vreemd dat de Kantonrechter in Maas-

tricht in juni 20163 juist uitdrukkelijk verwijst naar de in

de beslissing van het UWV opgenomen wederindienst-

tredingsvoorwaarde. Het Amsterdamse Hof doet dat in

februari 20194  ook. Kennelijk is bij het UWV en in de

rechtspraktijk nog niet helemaal duidelijk dat de weder-

indiensttredingsvoorwaarde niet meer als voorwaarde

bij het verlenen van de toestemming hoeft te worden

opgenomen. Als het is bedoeld als informatieverschaf-

fing, dan ligt het voor de hand dit in de begeleidende

brief op te nemen.

Ook bij de juridische vormgeving van de wederindienst-

tredingsvoorwaarde kan een kanttekening worden

geplaatst. Die is namelijk in artikel 7:681 lid 1 aanhef

en onderdeel d BW te vinden. In de aanhef van dit arti-

kellid is aangegeven dat het door de werkgever niet

naleven van de wederindiensttredingsvoorwaarde bij de

ontbinding van de arbeidsovereenkomst een reden voor

de kantonrechter kan zijn om de werknemer op diens

verzoek een billijke vergoeding toe te kennen.

2. ‘Dezelfde werkzaamheden door een ander’
De wederindiensttredingsvoorwaarde houdt in dat de

werkgever binnen 26  weken na de opzegging van de

arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomi-

sche omstandigheden door een ander niet dezelfde

werkzaamheden mag laten verrichten als die welke

de werknemer verrichtte voordat zijn arbeidsovereen-

komst werd opgezegd en de werkgever die ex-werk-

nemer niet in de gelegenheid heeft gesteld zijn vroegere

werkzaamheden op de bij de werkgever gebruikelijke

voorwaarden te hervatten.5  De Rotterdamse Kanton-

rechter maakt in juli 20206 duidelijk dat het aan de

werknemer is om te stellen en zo nodig te bewijzen

dat er sprake is van ‘dezelfde werkzaamheden’, wat

overigens niet altijd eenvoudig zal zijn. Lukt dat niet,

dan slaagt het beroep op de wederindiensttredings-
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voorwaarde niet. Zowel de Maastrichtse Kantonrechter

in juni 20167  als de Alkmaarse Kantonrechter in juli

20218  maken duidelijk dat dat de wederindiensttre-

dingsvoorwaarde niet alleen geldt als sprake is van

werkzaamheden voor onbepaalde tijd met een structu-

reel karakter. Daarbij komt dat niet zou passen bij de

beschermingsgedachte van de wederindiensttredings-

voorwaarde dat de werkzaamheden structureel moeten

zijn, omdat er geen duidelijk criterium bestaat om dit

vast te stellen. De Maastrichtse Kantonrechter over-

weegt ten overvloede dat de werkzaamheden – die al

maanden duren, nog maanden duren en waarvan de

einddatum niet zeker is – niet zodanig tijdelijk of inci-

denteel van aard zijn dat deze niet hoeven te worden

aangeboden aan de werknemer.

De datum waarop het besluit van het UWV is gedateerd

waarbij de werkgever toestemming heeft gekregen om

de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen, geldt

als datum van bekendmaking en dat is de datum

waarop volgens de Maastrichtse Kantonrechter in

juni 2016  de wederindiensttredingsvoorwaarde gaat

werken. De werkgever in dit verband is volgens de

wetgever9 de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de

werknemer een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Dat betekent volgens opnieuw de wetgever dat de werk-

nemer niet alleen een beroep kan doen op deze voor-

waarde als een werkgever met meer dan één vesti-

ging voor de vestiging waar de werknemer is ontslagen

nieuw personeel aantrekt, maar ook als hij voor een

andere vestiging personeel aantrekt zonder de werk-

nemer eerst in de gelegenheid te hebben gesteld

opnieuw met hem een arbeidsovereenkomst aan te

gaan.10  Volgens de Alkmaarse Kantonrechter in juli

   202111 wordt met ‘dezelfde werkzaamheden’ ‘uitwis-

selbare functies’ bedoeld. Artikel  13 lid  1 Ontslag-

regeling12  geeft aan wat er onder uitwisselbare func-

ties moet worden verstaan, namelijk: functies die met

elkaar vergelijkbaar zijn voor zover het betreft (i)  de

inhoud van de functie, (ii)  de voor de functie vereiste

kennis, vaardigheden en competenties, (iii)  de tijde-

lijke of structurele aard van de functie (onderdeel  a),

(iv)  die gelijkwaardig zijn als het gaat om het niveau

van de functie en de bij de functie behorende belo-

ning (onderdeel b).13 Lid 2 van artikel 13 Ontslagrege-

ling geeft aan dat deze factoren in onderlinge samenhang

worden beoordeeld. Desalniettemin lijdt geen twijfel

dat de aard en de inhoud van de functies doorslagge-

vend zijn.14 Overigens heeft het Amsterdamse Hof heeft

in februari 201515  al aangegeven dat de herverdeling

van taken onder de medewerkers die al in dienst zijn

waardoor een arbeidsplaats komt te vervallen niet leidt

tot het schenden van de wederindiensttredingsvoor-

waarde.

Het aantrekken van nieuw personeel behelst niet alleen

het inzetten van uitzendkrachten, maar ook een zelf-

standige zonder personeel16 (zzp’er) voor dezelfde werk-

zaamheden die de werknemer in kwestie voorheen

heeft verricht. Volgens de Maastrichtse Kantonrechter

in juni 2016  kan schending van de wederindiensttre-

dingsvoorwaarde ook aan de orde zijn als de ‘ander’

een zelfstandige is. Het Amsterdamse Hof bevestigt dit

laatste in februari 2019 17 door te oordelen dat er sprake

is van het schenden van de wederindiensttredingsvoor-

waarde door de beschikbare (koks)werkzaamheden niet

aan te bieden aan de werknemer in kwestie die op grond

van bedrijfseconomische omstandigheden is ontslagen,

maar deze te laten verrichten door een zzp’er die

dezelfde werkzaamheden verricht als die welke de

werknemer in kwestie voorheen heeft verricht. Wij

willen er nog wel op wijzen dat de wederindiensttre-

dingsvoorwaarde op grond van artikel 18 Ontslagrege-

ling buiten toepassing blijft als de werkgever de werk-

zaamheden van een werknemer uitbesteedt aan een

zelfstandige, maar dan wel een ‘echte’ zelfstandige.

De Alkmaarse Kantonrechter verwerpt in juli 2021 18 het

verweer van de werkgever dat hij niemand in dienst

heeft genomen, maar zijn ‘de ander’ collega’s van de

ex-werknemer in kwestie die al bij hem in dienst zijn.

Volgens Leeuwestein19  kan dat een reden zijn voor

de werkgever om hoger beroep in te stellen. Heeft

dit dan kans van slagen? Heel waarschijnlijk niet. De

Maastrichtse Kantonrechter geeft in juni 2016  al aan

dat niet is vereist dat die ander bij de werkgever

in dienst treedt, wat volkomen terecht is omdat het

‘in dienst nemen’ - anders dan voor de inwerking-

treding van de Wet werk en zekerheid20  per 1  juli

201521  - geen bestanddeel is van de wederindienst-

tredingsvoorwaarde. In de wettelijke regeling van de

indiensttredingsvoorwaarde in artikel 7:681 lid 1 onder-

deel d BW staat het verrichten van ‘dezelfde werkzaam-

heden door een ander’ centraal. Dat maakt dat, anders

dan de Kantonrechter in Bergen op Zoom in februari

201622 vindt, dat het ‘in dienst nemen’ vervangen door

‘door een ander’, meer is dan een tekstuele wijziging

om ook zzp’ers onder de reikwijdte van de wederin-

diensttredingsvoorwaarde te brengen.

3. Sanctie
De sanctionering van het niet naleven van de wederin-

diensttredingsvoorwaarde is geregeld in artikel  7:681

lid 1 onderdeel d BW.23 De opzegging van de arbeids-

overeenkomst van de betrokken werknemer kan op

zijn verzoek door de kantonrechter worden vernie-

tigd of er kan haar een billijke vergoeding worden

toegekend op grond van artikel  7:681 lid  1 aanhef

BW. Als de vernietiging wordt uitgesproken, dan

heeft de werknemer in kwestie een loonvordering
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daar de arbeidsovereenkomst (achteraf) heeft voort-

bestaan.24  De (verval)termijn die geldt om de rechter

een verzoek te doen om opzegging te vernietigen of

om het toekennen van een billijke vergoeding met een

beroep op de wederindiensttredingsvoorwaarde is op

grond van artikel  7:686a lid  4 onderdeel c BW twee

maanden. Deze termijn gaat in na de dag waarop de

werknemer op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen

zijn van het kunnen doen van een beroep op de wederin-

diensttredingsvoorwaarde. Als een werknemer tijdens

de opzegtermijn is vrijgesteld van het verrichten van

zijn werkzaamheden en in die termijn zijn werkzaam-

heden al worden verricht door een ander die overi-

gens in dienst is van de werkgever, is er volgens het

Bossche Hof in juni 2017 25  op dat moment, dus het

moment van de vrijstelling van de werkzaamheden, al

sprake van het redelijkerwijs bekend zijn met het niet

naleven van de wederindiensttredingsvoorwaarde. Dat

maakt dat het verzoek te laat is ingediend en dienten-

gevolge niet ontvankelijk is.
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