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Harry van Drongelen1, Dounia Boudrad2 en André van Rijs3  

Het Nederlandse  ontslag recht  
wel of niet in overeen stemming 
met het Europese recht. 
That's the question.  2021-0033

Bij tijd en wijle is het goed om, als het gaat over het ontslagrecht en meer over de ontslag bescherming 
eens over de grens te kijken en dan met name of het Nederlandse ontslagrecht wel in overeen-
stemming is met de internationaal geformuleerde sociale grondrechten waaronder dit onderwerp 
kan worden geschaard. 

Als het om grondrechten gaat, wordt in de regel  
een beroep gedaan op het Europees verdrag ter 
 bescherming van de rechten van de mens en de 
 fundamentele vrijheden4 (EVRM). Maar er is nog een 
aantal verdragen in beeld. Zo is in de artikelen 4 en 5 
van het door Nederland niet geratificeerde5 Verdrag 
betreffende de beëindiging van het dienstverband op 
initiatief van de werkgever van de Internationale 
 Arbeidsorganisatie6 (ILO; ILO-verdrag nr. 158), aan-
gegeven dat aan een ontslag een redelijke grond ten 
grondslag moet liggen en wat in ieder geval geen 
 redelijke grond is. Dit verdrag heeft overigens wel 
 gediend als uitgangspunt van het rapport van  
de  Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel van 
 november 2000,7 maar dat verder tot niets heeft  geleid.8 
Ook het Europees Sociaal Handvest9 (ESH) bevat in 
 artikel 4 onder 4 iets over het ontslagrecht, zij het dat 
dit is beperkt tot een redelijke opzegtermijn, en in 
 artikel 24 dat betrekking heeft op de (nader aan-
gegeven) reden van het ontslag en het recht op 
 voldoende schadeloosstelling of andere adequate vorm 
van genoegdoening bij een beëindiging zonder geldige 
reden. 

Handvest 
Sinds de inwerkingtreding met ingang van  
1 december 2009 van het zogenoemde Verdrag van 
 Lissabon10 is er echter nog een andere gecodificeerde 
en bindende grondrechtencatalogus,11 namelijk het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie12 
(Handvest). De status van het Handvest is in artikel 6  
lid 1 het Verdrag betreffende de werking van de 
 Europese Unie13 (VEU) nader geduid: ‘De Unie erkent 
de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld 
in het Handvest van de grondrechten […], dat dezelfde 
juridische waarde als de Verdragen heeft’. Artikel 51  

lid 1 Handvest werkt een en ander verder uit: ‘De 
 bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de 
 instellingen, organen en instanties van de Unie met 
 inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel,  alsmede, 
uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten  uitvoer 
brengen,14 tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de 
rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de 
toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve 
 bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen 
van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan 
de Unie zijn toegedeeld.’ 
Als wordt gekeken naar de status van het handvest in 
de normenhiërarchie is er sprake van een verdrag. Dat 
maakt dat het voorrang heeft op het zogenoemde 
 secundaire recht van de EU, zoals richtlijnen, ver-
ordeningen en beschikkingen. Daarnaast beeft het 
Handvest als uitvloeisel van het Van Gend en Loos- 
arrest van februari 196315 en het Costa/ENEL-arrest 
van juli 196416  van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie op eigen kracht gelding binnen de rechtsorde van 
lidstaten en ook voorrang boven al het nationale recht. 
Dat maakt dat het Handvest deel uitmaakt van de 
 Nederlandse rechtsorde en door wetgever, bestuur17 
en rechter in acht moeten worden genomen.18  

Artikel 30 Handvest 
Artikel 30 Handvest bepaalt kort maar krachtig dat 
‘ iedere werknemer overeenkomstig het recht van de 
Unie en de nationale wetgevingen en Praktijken recht 
[heeft] op bescherming tegen iedere vorm van  kennelijk 
onredelijk ontslag’.19 Het artikel refereert aan een 
recht, maar dan in die zin dat het noopt tot het nemen 
van positieve maatregelen door de Unie en de over-
heden van de lidstaten. Het artikel doet in feite niets 
meer of minder dan vaststellen dat het gaat om een 
beschermingsniveau dat het recht van de Unie of de 
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overheden van de lidstaten ter harte moet nemen. Het 
geeft dus geen concreet niveau van bescherming.20 De 
Eindhovense Kantonrechter stelt in oktober 201921 dat 
tegenover de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
onderneming waarop de werkgever zich beroept, het 
recht staat van een werknemer op bescherming tegen 
kennelijk onredelijk ontslag. Uit artikel 30 Handvest 
kan worden afgeleid dat de vrijheden waarop de 
 werkgever zich beroept geen vrijbrief bieden; er zal 
 altijd een redelijke grond aan de beëindiging van een 
dienstverband ten grondslag moeten liggen.

De opmerking van de Eindhovense Kantonrechter lijkt 
te impliceren dat aan artikel 30 Handvest, wat wordt 
genoemd, directe werking kan worden toegekend. De 
vraag is of de kantonrechter gelijk heeft. Het Handvest 
zelf zegt hier niets over. Het bevat zowel rechten als 
beginselen in de zin van het al genoemde artikel 51  
lid 1 waarin naar het recht is verwezen en in artikel 52 
lid 5 waarin is aangegeven dat, daar waar beginselen 
aan de orde zijn, daaraan uitvoering kan worden 
 gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen 
van de instellingen, organen en instanties van de Unie 
en door handelingen van de lidstaten wanneer zij het 
recht van de Unie ten uitvoer brengen. Het komt erop 
neer dat de instellingen, organen en instanties van de 
Unie (subjectieve) rechten en beginselen moeten 
 naleven.22 De artikelen waarin beginselen zijn neer-
gelegd kunnen in privaatrechtelijke verhoudingen niet 
als autonome grond voor een rechter worden 
 ingeroepen. Dit impliceert overigens weer niet dat 
 handelingen die geen rechtstreekse uitvoering van het 
Handvest uitmaken, niet uitgelegd moeten worden in 
overeenstemming met de beginselen van het Hand-
vest.23 Het komt er dus op neer of een artikel als recht 
of als beginsel moet worden gekwalificeerd en dan nog 
moet het desbetreffende artikel voldoende juridisch 
houvast bieden om in een concreet geval te kunnen 
worden toegepast. Zo is in artikel 27 Handvest, dat 
 betrekking heeft op de zekerheid van het krijgen van 
informatie voor de werknemers binnen de onder-
neming, sprake van ‘in de gevallen en onder de voor-
waarden waarin het recht van de Unie en de nationale 
wetgevingen en praktijken voorzien’. Deze formulering 
is voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in 
 januari 201424 voldoende reden om het artikel geen 
 directe werking toe te kennen. Voor directe werking is 
volgens het Hof vereist dat uit de bewoordingen van het 
desbetreffende artikel en de daarbij gegeven toe-
lichting kan worden afgeleid dat het artikel op zichzelf 
voldoende concreet is. Een voorbeeld daarvan is  
artikel 8 Handvest waarin is geregeld dat ‘eenieder 
recht [heeft] op bescherming’.25 Een ander voorbeeld is 
artikel 21 Handvest waarin is bepaald dat iedere 
 discriminatie, [….] is verboden’.26 Tot slot artikel 47 

Handvest waarin ‘eenieder […] recht heeft op een doel-
treffende voorziening in rechte’ en ‘het recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak […] 
door een onafhankelijk en onpartijdig berecht’,27 is 
 toegekend.28  Artikel 30 Handvest heeft het over ‘over-
eenkomstig het recht van de Unie en de nationale 
 wetgevingen en praktijken recht op bescherming tegen 
iedere vorm van kennelijk onredelijk ontslag’. Dat 
maakt dat de formulering ogenschijnlijk veel weg heeft 
van die van artikel 27 Handvest, in die zin dat ‘in de 
 gevallen en onder de voorwaarden’ van artikel 27 en 
het lijkt aan te komen op de vraag of deze woordkeuze 
synoniem is voor ‘overeenkomstig’ van artikel 30 
 Handvest. Dat zou dan betekenen dat artikel 30  Handvest 
geen directe werking toekomt. Maar dan moet wel 
 worden gewezen op het verschil in  formuleringen van 
beide artikelen. In artikel 27 is,  anders dan in artikel 30 
Handvest, geen sprake van het toekennen van een recht 
aan werknemers en worden, anders dan in artikel 30 
waarin sprake is van ‘iedere vorm van kennelijk 
 onredelijke ontslag’, in artikel 27 Handvest vage termen 
gebruikt als ‘passende niveaus’ en ‘tijdig geïnformeerd’. 
Dat maakt dat in artikel 27 sprake is van een beginsel en 
in artikel 30 Handvest van een recht waaraan wat ons 
betreft directe werking kan worden toegekend,  waarmee 
dan ook antwoord is gegeven op de vraag of de 
 Eindhovense Kantonrechter gelijk heeft. 

Privaatrechtelijke verhoudingen
Artikelen van het Handvest kunnen dus directe werking 
hebben, maar hebben deze artikelen dan ook 
 horizontale directe werking, met andere woorden: 
 kunnen deze artikelen worden ingeroepen in privaat-
rechtelijke verhoudingen? Nauta29 schrijft dat de 
 inhoud van artikel 51 lid 1 Handvest neigt naar een 
 ontkennend antwoord, omdat is verwezen naar 
 instellingen, organen en instanties. Ook Barkhuysen 
en Bos30 wijzen erop dat het uitgangspunt van het 
Handvest is de positie van private partijen te waar-
borgen ten opzichte van de overheid. Maar toch. In  
juni 200031 bepaalt het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap vervolgens dat de omstandigheid dat 
sommige artikelen van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie32 (VWEU) meer tot de 
lidstaten zijn gericht, zoals artikel 157 VWEU waarin 
het verbod op discriminatie is geregeld, niet verhindert 
dat daardoor tegelijkertijd rechten kunnen worden toe-
gekend aan particulieren die bij de nakoming van de 
aldus omschreven verplichtingen belang hebben. Het 
staat dan ook nog niet vast dat rechtstreeks werkende 
artikelen in het Handvest geen horizontale werking 
kunnen hebben.33 Wel is daarvoor in ieder geval van 
 belang dat de toepasselijke nationale regelgeving 
 bijvoorbeeld een uitwerking is van een Europese 
 richtlijn.34
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De toelichting35 geeft aan dat artikel 30 Handvest is 
 geïnspireerd door artikel 24 ESH. Dit artikel heeft 
 allereerst betrekking op het niet mogen beëindigen van 
de dienstbetrekking zonder geldige reden, die verband 
houdt met de bekwaamheid of het gedrag van de 
 werknemer of de operationele behoeften van de onder-
neming, vestiging of bedrijf (onderdeel a). Dit komt 
overigens overeen met artikel 4 ILO-verdrag nr. 158, 
terwijl artikel 5 van dat verdrag een aantal opzeg- of 
beëindigingsverboden opsomt. Vervolgens heeft artikel 
24 ESH betrekking op de situatie waarin sprake is van 
een beëindiging van dienstbetrekking zonder geldige 
reden waar dan tegenover moet staan het recht op 
 voldoende schadeloosstelling of andere adequate vorm 
van genoegdoening36 (onderdeel b). Artikel 30 Handvest 
heeft het over ‘het recht op bescherming tegen iedere 
vorm van kennelijk onredelijk ontslag’ en dat is toch 
net iets anders. 

Ontslaggronden
Hoewel met de Wet werk en zekerheid37 het ontslag-
recht ingrijpend is gewijzigd is, terwijl ten tijde van de 
totstandkoming van die wet toch het in artikel 30 
 Handvest neergelegde grondrecht is geduid, hieraan 
door de wetgever op geen enkele manier aandacht 
 besteed.38 Overigens heeft de wetgever39 wel aan-
gegeven dat de wijzigingen in het ontslagrecht in over-
eenstemming zijn met artikel 24 ESH. Dat geldt voor de 
(redelijke) opzegtermijn dat in artikel 4 onder 4 ESH is 
opgenomen. Dat geldt ook voor de ‘geldige reden’, dat 
via de Wet werk en zekerheid in artikel 7:669 lid 3 
 Burgerlijk Wetboek (BW) is vertaald naar ‘redelijke 
grond’ voor het ontslag. Voor alle duidelijkheid; een 
‘redelijke ontslaggrond’ is niet met de komst van de 
Wet werk en zekerheid als ontslaggrond ingevoerd. In 
het tijdvak voor de inwerkingtreding van de Wet werk 
en zekerheid  was op grond van artikel 6 (oud) Buiten-
gewoon Besluit40 Arbeidsverhoudingen41 voor de werk-
gever voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst 
in alle situaties, dus zowel bij bedrijfseconomische 
 redenen als persoonsgebonden gronden, toestemming 
nodig van het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen (UWV). In dat kader gold op grond  
van artikel 3:1 (oud) Ontslagbesluit42 als algemene 
 toetsingsmaatstaf dat de beoordeling van het verzoek 
om toestemming dat het (voorgenomen) ontslag 
 redelijk is,43 wat vervolgens (nader) is ingevuld in 
 artikel 4:1 (bedrijfseconomische redenen)(oud),  
artikel 5:1 (disfunctioneren, ernstig gewetensbezwaar, 
verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding)
(oud) en artikel 5:2 (langdurige arbeidsongeschiktheid, 
regelmatig verzuim door ziekte)(oud) Ontslagbesluit.44 
Niet voor niets is er sinds de wet van december 195345 
waarin het ontslagrecht ingrijpend is herzien, in  
artikel 7A:1639s lid 1 (oud) Burgerlijk Wetboek (BW) 

voorzien in de mogelijkheid van een schadevergoeding 
als er sprake was van een kennelijk onredelijk ontslag 
– ‘kennelijk onredelijk doet eindigen’, waarvan in lid 2 
van het artikel een aantal voorbeelden is gegeven –, 
wat impliceert dat er aan het ontslag een redelijke 
grond ten grondslag moet liggen.

Ontslagvergoeding
Anders dan in artikel 30 Handvest het geval is, is in 
 artikel 24 ESH wel iets geregeld bij een ontslag zonder 
geldige reden of redelijke grond, namelijk het recht op 
voldoende schadeloosstelling of andere adequate vorm 
van genoegdoening. Eerder is al geschreven dat in het 
kader van ‘kennelijk onredelijk ontslag’ is voorzien in 
de mogelijkheid van een schadevergoeding. Overigens 
is aanvankelijk sprake van ‘een naar billijkheid toe-
kennen van een schadevergoeding’, maar is met de 
Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeids-
overeenkomst) van juni 199646 in artikel 7:681 lid 1 
(oud) Burgerlijk Wetboek het billijkheidsaspect 
 vervallen.47 Naast deze vergoedingsmogelijkheid is er 
nog de op grond van artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek 
mogelijkheid van een billijke vergoeding bij de 
 ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de 
 kantonrechter ‘wegens gewichtige redenen’ – dringen-
de reden (artikel 7:677 lid 1 BW) en ‘veranderingen in 
de omstandigheden.48 Het gaat hier volgens de Hoge 
Raad in november 200949 en nog eens bevestigd in 
 februari 201050 om ontslagvergoedingen van een 
 geheel verschillend karakter. Bij het kennelijk onrede-
lijk ontslag zijn anders dan bij de billijke vergoeding bij 
de ontbinding van de arbeidsovereenkomst de gewone 
regels over de begroting van schade(vergoeding) van 
toepassing (zie artikel 6:97 BW). Bovendien is bij het 
kennelijk onredelijk ontslag de hoogte van de toe te 
kennen vergoeding gerelateerd aan de aard en de ernst 
van het tekortschieten van de werkgever om als goed 
werkgever te handelen (zie artikel 7:611 BW) en aan de 
daaruit voortvloeiende (materiële en immateriële) 
 nadelen voor de werknemer. 
Met de komst van de Wet werk en zekerheid is het 
‘ kennelijk onredelijk ontslag’ verdwenen, en is volgens 
de wetgever51 met de introductie van de transitie-
vergoeding in artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek het 
 criterium of het ontslag redelijk is mede in het licht van 
de gevolgen ervan voor de werknemer en de door de 
werkgever getroffen voorzieningen om deze gevolgen 
te verzachten, waarvan sprake is in artikel 7:681 lid 3 
(oud) Burgerlijk Wetboek in het kader van het ‘ kennelijk 
onredelijk ontslag’, vervallen, omdat hierin is voorzien 
met de transitievergoeding, die overigens in artikel 7:673 
lid Burgerlijk Wetboek in hoogte is begrensd.52 De wet-
gever heeft bij de transitievergoeding dus kennelijk 
 alleen oog gehad voor het ‘kennelijk onredelijk  ontslag’, 
waarschijnlijk omdat de ontbindingsmogelijkheid door 
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de rechter op verzoek van de werkgever in artikel 
7:671b Burgerlijk Wetboek in stand is gebleven. Het 
probleem is wel dat de transitievergoeding niet alleen 
een ontslagvergoeding is, maar ook is bedoeld als 
 mogelijkheid om naar ander werk te zoeken en dat de 
werkgever op grond van artikel 7:673 lid 6 Burgerlijk 
Wetboek en het daarop gebaseerde Besluit voor-
waarden in mindering brengen kosten op transitie-
vergoeding53 de kosten die worden gemaakt in het 
 kader van het zoeken naar ander werk of opleidings-
kosten volledig mag compenseren, zodat er van de 
 ontslagvergoeding niets overblijft. Een werknemer kan 
zijn recht op een transitievergoeding verspelen op 
grond van bijvoorbeeld artikel 7:673 lid 7 onderdeel c 
Burgerlijk Wetboek als het beëindigen van de arbeids-
overeenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werknemer. Dat maakt dat 
hier het gedrag van de werknemer vooropstaat en niet 
de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. Dat is dan 
weer deels opgevangen door artikel 7:673 lid 8 
 Burgerlijk Wetboek waarin is geregeld dat de kanton-
rechter de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk 
kan toekennen aan de werknemer als het niet toe-
kennen ervan naar maatstaven van redelijkheid en 
 billijkheid onaanvaardbaar is. Dit is dan wel weer 
 ontleend aan artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek, 
maar daarin is in het kader van het overeenkomsten-
recht expliciet sprake van ‘in de gegeven omstandig-
heden’ naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn.

Een vergelijkbaar beeld geeft de ontbindingsmogelijk-
heid. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst 
op grond van artikel 7:671b lid 1 Burgerlijk Wetboek op 
verzoek van de werkgever op grond van een redelijke 
ontslaggrond ontbinden. Als de kantonrechter het 
 verzoek inwilligt, kan hij op grond van artikel 7:671b  
lid 9 onderdeel c Burgerlijk Wetboek de werknemer 
een billijke vergoeding toekennen. De hoogte ervan 
moet volgens de wetgever54 worden afgestemd op de 
omstandigheden van het geval en mag niet op een 
 gestandaardiseerde manier worden toegekend. De 
toekenning van de billijke vergoeding kan alleen maar 
als er sprake is van een ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van werkgeverskant. Dat maakt dat hier het 
gedrag van de werkgever vooropstaat en niet de 
 kennelijke onredelijkheid van het ontslag.

Conclusie
Afrondend denken wij dat het Nederlandse ontslag-
recht voldoet aan het Europees recht waar het gaat om 
de redelijkheid van de ontslaggrond, maar wrikt het als 
het gaat om kennelijk onredelijk ontslag. Ook als het 
gaat om het recht op voldoende schadeloosstelling of 
andere adequate vorm van genoegdoening bij een 

 beëindiging zonder redelijke ontslaggrond wrikt het. 
Als het gaat om de transitievergoeding speelt vooral de 
dubbelzinnigheid van deze vergoeding. Bij deze vorm 
van ontslagvergoeding is het mogelijk dat deze volledig 
wordt gecompenseerd door de werkgever in verband 
met de zoektocht naar ander werk. Bij de transitie-
vergoeding en bij de billijke vergoeding speelt ook nog 
het gedrag van een van de partijen doorslaggevend is 
en niet de redelijkheid van het ontslag. 
Als het nieuwe kabinet aan de slag gaat met de 
 voorstellen van de Commissie Regulering van Werk55, 
de commissie-Borstlap naar haar voorzitter, is het aan 
te bevelen om daarbij ook de internationale normen op 
het terrein van de rechtsbescherming bij ontslag in 
ogenschouw te nemen. Of de voorstellen van de 
 commissie-Borstlap aan deze internationale normen 
voldoen, is iets waarop wij in een volgende bijdrage 
 zeker zullen terugkomen. 
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