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Arbeidsrechtelijke aspecten  
van reorganisatie  

De praktijk leert dat een goede 
voorbereiding van een 
ontslagprocedure in een 
reorganisatie bepalend is voor de 
kans van slagen. Wat zijn de 
kritische succesfactoren en zitten er 
nog addertjes onder het gras? 

Ontslagverzoek voldoende 
motiveren  
Als werkgever moet u aannemelijk 

maken dat er bedrijfseconomische redenen 
zijn die het noodzakelijk maken in te grijpen in 
het personeelsbestand. Wanneer de slechte 
financiële situatie de reden is van het ontslag, 
moet u de oorzaak/oorzaken hiervan 
toelichten en de noodzaak cijfermatig 
onderbouwen. U kunt daarna de ontslag-
procedure starten bij het UWV Werkbedrijf 
(UWV), die het ontslagverzoek toetst.  

Let op: als in de cao een onafhankelijke 
ontslagcommissie is ingesteld, dan handelt deze 
commissie de ontslagaanvraag af, en niet UWV. U 
moet uw ontslagaanvraag bij deze commissie 
indienen. 

 

Juiste volgorde voor 
ontslag aanhouden 
De voordracht van personeel 

voor ontslag moet u vaststellen aan de hand 
van het afspiegelingsbeginsel. Bij dit beginsel 
kijkt u eerst naar de functies die uitwisselbaar 
zijn. Deze functies deelt u vervolgens per 
leeftijdscategorie in vijf groepen in  
(15-24, 25-34, 35-44, 45-54 en 55 jaar tot de 

AOW gerechtigde leeftijd). Daarna verdeelt u 
de ontslagen over de leeftijdsgroepen en wel 
zo, dat de leeftijdsopbouw vóór en na de 
inkrimping zoveel mogelijk gelijk blijft. Binnen 
elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met 
het kortste dienstverband als eerste 
voorgedragen voor ontslag (last in, first out). 
Afspiegeling is niet aan de orde als unieke 
functies komen te vervallen (dit is een functie 
die slechts door één werknemer wordt 
bekleed). Voor werknemers die de AOW-
leeftijd hebben bereikt en die werkzaam zijn in 
een functiegroep waarbinnen ontslagen vallen, 
geldt dat u ze altijd als eerste moet ontslaan. 
Dit om te voorkomen dat eerst de 
werknemers worden ontslagen, die voor hun 
inkomsten uitsluitend afhankelijk zijn van hun 
werk. Ook werknemers met contracten voor 
bepaalde tijd en uitzendkrachten komen als 
eerste voor ontslag in aanmerking. 

Let op: werknemers beroepen zich er nogal eens op 
dat hun functie uitwisselbaar is met een andere en 
dat het afspiegelingsbeginsel niet goed is 
toegepast. Als dat zo is zal het UWV het 
ontslagverzoek afwijzen. Er zijn enkele 
uitzonderingen op deze ontslagvolgorde: 
• Onmisbare werknemers beschikken over 

zodanige kennis en bekwaamheden dat hun 
ontslag voor het functioneren van de 
onderneming bezwaarlijk zou zijn. De ervaring 
leert overigens dat dit lastig aantoonbaar is.  

• Bij een werknemer met een ziekte of handicap 
die hierdoor zijn werk niet of minder kan doen 
moet de werkgever deze werknemers overslaan. 

• Als voor een werknemer een opzegverbod geldt 
moet u deze werknemer, ook al komt hij volgens 
het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in 
aanmerking, overslaan en binnen dezelfde 
leeftijdsgroep de eerstvolgende werknemer voor 
ontslag voordragen. 
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Collectief ontslag 
schriftelijk melden 
We spreken van collectief ontslag 

wanneer de arbeidsovereenkomsten van 
twintig of meer werknemers die allemaal 
werkzaam binnen één werkgebied van het 
UWV, tegelijk worden beëindigd. Bent u dat 
van plan, dan bent u op grond van de Wet 
melding collectief ontslag (WMCO) verplicht 
dit schriftelijk te melden aan de 
werknemersverenigingen, vakbonden en 
UWV. De ontbinding, ontslag of beëindiging 
kan niet eerder dan na verloop van 1 maand 
na de melding ingaan.  

Let op: bij het bepalen van deze grens van twintig, 
maakt het niet uit of het gaat om opzegging of om 
ontbinding door de rechter binnen een tijdsperiode 
van drie maanden. Per 1 maart 2012 wordt 
beëindiging met wederzijds goedvinden ook 
meegeteld voor deze grens. 

 
Advies vragen aan OR/ 
personeels-
vertegenwoordiging 
Over uw voornemen tot 

inkrimping, uitbreiding en andere wijzigingen 
van de werkzaamheden moet u advies vragen 
aan de ondernemingsraad (OR). Is er geen 
OR, maar wel een personeelsvertegen-
woordiging (PVT), dan moet u de PVT om 
advies vragen.  

Let op: Als u geen OR heeft ingesteld, maar dat wel 
had moeten doen omdat u minstens vijftig 
werknemers in dienst heeft en als u ook geen 
verkiezingen voor de OR heeft uitgeschreven, dan 
loopt u een risico dat de werknemers het besluit tot 
reorganisatie door de rechtbank nietig laten 
verklaren. Werknemers kunnen dan namelijk het 
besluit tot reorganisatie door de rechtbank nietig 
laten verklaren. 
 

Verplichtingen uit de cao 
naleven 
Een aantal cao’s kent de 
verplichting om de vakbonden 

en/of werkgeversorganisaties te informeren bij 
het voornemen tot reorganisatie. Doel hiervan 
is te bezien of ontslagen te beperken of te 
voorkomen zijn. Lees uw cao hierop tijdig 
door. 

 

Sociaal plan  
De wet schrijft niet voor dat u een 
sociaal plan moet opstellen en 

evenmin wat daarin moet  staan. Vaak komt 
een sociaal plan echter in overleg met 
werknemersorganisaties tot stand. Het bevat 
doorgaans een regeling over herplaatsing, om-, 
her- of bijscholing, outplacement en een 
regeling over ontslagvergoeding. 

Scholingsplicht  
Er mogen geen mogelijkheden 
meer zijn om de werknemer(s) 

binnen een redelijke termijn (al dan niet met 
scholing) te herplaatsen in een andere 
passende functie binnen de onderneming of 
groep. 

Overbruggingsregeling 
Bent u een werkgever in een klein 
bedrijf en kunt u de transitie-

vergoeding niet betalen? Dan kunt u misschien 
in aanmerking komen voor de overbruggings-
regeling transitievergoeding.  

Meer informatie? 
Sinds 1 juli 2015 dient de ontslagaanvraag 
digitaal te worden ingediend. Bij het indienen 
van de ontslagaanvraag om bedrijfs-
economische redenen moet u de formulieren 
‘Aanvraag ontslagvergunning wegens 
bedrijfseconomische reden’ invullen. De 
aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C. 

Deze formulieren kunt u vinden: 
http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/
aanvragen-ontslagvergunning-wegens-
bedrijfseconomische-redenen-deel-a.aspx 

 

Volledigheidshalve wijzen wij 

u erop dat de informatie die 

we u hierbij aanbieden, 

gebaseerd is op de huidige 

stand van regelgeving en 

rechtspraak en van algemene 

aard is. Ze is niet aangepast 

aan uw persoonlijke of 

specifieke omstandigheden 

en geldt dus niet als een 

persoonlijk advies. Voor 

specifiek advies of nadere 

vragen kunt u 

vanzelfsprekend contact 

opnemen met de juridische 

afdeling van Grant Thornton. 
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