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RECHTSPRAAK

Wederindiensttredingsvoorwaarde, 
een verplichting voor iedereen?
Verkeert uw organisatie in financiële malai-
se, dan kan ontslag van een groep werkne-
mers onafwendbaar zijn. Bij zo’n bedrijfs-
economisch ontslag kunt u niet zomaar uw 
gang gaan. Eén van de regels waarmee u 
rekening moet houden, is de voorwaarde 
die u verbiedt om direct na het ontslag ie-
mand aan te nemen voor de werkzaamhe-
den van een ontslagen werknemer.

Lange tijd bestond in de literatuur en juris-
prudentie discussie over de vraag of UWV 
ontslagvergunningen kon verstrekken 
met een daaraan gekoppelde voorwaarde. 
Meer specifiek ging het om de vraag of de 
voorwaarde ‘dat gedurende een bepaalde 
periode geen werknemer wordt aangeno-
men voor dezelfde functie als waarvoor de 
ontslagvergunning is verstrekt’ geldig was. 
De vervolgvraag was of de vergunning van 
UWV als vervallen kon worden aangemerkt 
als u als werkgever geen rekening hield met 
die regel, die inmiddels beter bekendstaat 
als de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Fenomeen
De Hoge Raad heeft de vragen begin jaren 
negentig beantwoord: omdat de wederin-
diensttredingsvoorwaarde sociaal onrecht-
vaardige ontslagen moet voorkomen, is het 
stellen ervan geldig. De wederindiensttre-
dingsvoorwaarde is inmiddels geen nieuw 
fenomeen meer in het arbeidsrecht. Wel is 
nieuw dat deze voorwaarde sinds 1 juli 2015 
is opgenomen in de wet door de Wet werk 
en zekerheid (WWZ).

Ontslagvergunning
Hoe zat het ook alweer? Als werkgever 
moet u als u uw werknemers op grond van 

bedrijfseconomische redenen wenst te 
ontslaan, een ontslagvergunning aanvra-
gen bij UWV. Voor ontslagaanvragen om 
bedrijfseconomische redenen (of langdu-
rige arbeidsongeschiktheid) bent u immers 
verplicht om de route via UWV te volgen 
en niét via de kantonrechter. De uitkerings-
instantie beslist na uw aanvraag of uw 
organisatie de vergunning krijgt en onder 
welke voorwaarden. De toestemming van 
UWV is dus in eerste instantie geldig, maar 
kan bij schending van de wederindienst-
tredingsvoorwaarde met terugwerkende 
kracht beschouwd worden alsof deze nooit 
van toepassing is geweest. Onder het 
oude ontslagrecht kon de werknemer zich 
vervolgens op het standpunt stellen dat de 
opzegging wegens strijdigheid met het Bui-
tengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 vernietigbaar was en loon vorderen.

Wettelijke plicht
Zoals hiervoor is aangestipt, staat de we-
derindiensttredingsvoorwaarde sinds 1 juli 
2015 in de wet. Daarom is het eigenlijk 
niet meer juist om van een ‘voorwaarde 
verbonden aan toestemming van UWV’ 
te spreken: een werknemer kan nu naast 
het vernietigen van de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst en het vorderen van 
wedertewerkstelling ook bij de kantonrech-
ter terecht (in de situatie dat UWV geen 
ontslagvergunning heeft afgegeven en de 
kantonrechter daarna wel) en verzoeken 
om herstel van de arbeidsovereenkomst of 
een billijke vergoeding vorderen. 
Ondanks dat de voorwaarde een wettelijke 
verplichting is geworden, is de term we-
derindiensttredingsvoorwaarde in gebruik 
gebleven. Wat houdt de wederindienst-

tredingsvoorwaarde volgens de wet nu 
precies in? Nadat u een werknemer heeft 
ontslagen op grond van bedrijfseconomi-
sche redenen, mag u binnen de 26 weken 
na het opzeggen van de arbeidsovereen-
komst geen nieuwe werknemer aannemen 
voor dezelfde werkzaamheden. Als u dat 
werk toch weer wilt laten uitvoeren, moet u 
de functie eerst aan uw ex-werknemer aan-
bieden. Houd er daarbij rekening mee dat 
de periode van 26 weken niet gaat lopen op 
de dag dat u heeft opgezegd, maar op de 
dag die daarop volgt.

Vergoeding
Als een voormalig werknemer heeft ver-
nomen dat zijn oude functie door iemand 
anders wordt uitgevoerd, moet hij op basis 
van de WWZ snel actie ondernemen. De 
voormalig werknemer kan een verzoek tot 
vernietiging van de opzegging indienen bij 
de rechter. Hij heeft hier twee maanden 
de tijd voor vanaf het tijdstip waarop hij 
op de hoogte is of had moeten zijn van de 
situatie, maar ten laatste twee maanden 
na de dag dat de termijn van 26 weken is 
verstreken. Het gaat hier om een wettelijke 
vervaltermijn. Is de termijn verlopen, dan is 
het verzoek van de werknemer in principe 
kansloos. 
Als de rechtbank het verzoek binnen de 
vervaltermijn ontvangt en de rechter 
vervolgens beslist dat u de wederindienst-
tredingsvoorwaarde heeft geschonden, 
wordt de opzegging vernietigd. Het gevolg 
hiervan hangt af van de vordering. Mogelijk 
moet u het achterstallig loon betalen tot 
het moment dat de arbeidsovereenkomst 
rechtsgeldig zou zijn geëindigd. In de za-
ken hiernaast ziet u daar twee voorbeelden 
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van. De rechter kan u onder de WWZ ook 
verplichten om een billijke vergoeding te 
betalen aan de ex-werknemer. Verder be-
staat de mogelijkheid dat u de werknemer 
weer in dienst moet nemen, maar in de 
praktijk zal u dit niet snel gebeuren.

Uitvoeringsregels
De wederindiensttredingsvoorwaarde is 
ook van toepassing bij ontslag wegens be-
drijfseconomische redenen van meerdere 
werknemers. In dat geval rijst de vraag aan 
wie u welke functie het eerst moet aanbie-
den. Daarbij geldt de regel dat u de functie 
als eerste aanbiedt aan de werknemer die 
op grond van het afspiegelingsbeginsel als 
laatste voor ontslag in aanmerking kwam. 
Als uw organisatie meerdere vestigingen 
heeft, moet u ook alert zijn: een passende, 
vrijgekomen functie in elk van de vestigin-
gen moet uw organisatie aan een voorma-
lig werknemer aanbieden.  
Er gelden nog meer uitvoeringsregels voor 
de wederindiensttredingsvoorwaarde. Zo is 
bepaald hoe u moet omgaan met het aan-
bieden van werk aan zzp’ers. Zoals te lezen 
in de zaak hiernaast, kunt u de wederin-
diensttredingsvoorwaarde schenden door 
zzp’ers in te zetten. De wettekst ‘door een 
ander laat verrichten’ houdt in dat dit ook 
geldt voor het laten verrichten van werk-
zaamheden door zzp’ers. Een uitzondering 
hierop zijn personen die in fiscale zin als 
zelfstandige kunnen worden aangemerkt. 
Verder geldt de wederindiensttredings-
voorwaarde ook voor uitzendbureaus. Als 
er een vacature ontstaat voor dezelfde of 
vergelijkbare werkzaamheden als de werk-
zaamheden die een voormalig werknemer 
verrichtte, moet hij de gelegenheid krijgen 
zich hiervoor kandidaat te stellen.

Juliëtte Röben, advocaat en Bianca de Jong, 
paralegal bij Wybenga Advocaten, tel. (010) 
214 00 00, e-mail: roben@wybenga-advoca-
ten.nl, www.wybenga-advocaten.nl

Voorwaarde geschonden met inzetten zzp’ers
In een uitspraak van de rechter in Lim-
burg ging het om een werknemer die in 
dienst was als art director. Zijn werkgever 
had een ontslagaanvraag wegens be-
drijfseconomische redenen ingediend bij 
UWV. UWV verleende daarop toestem-
ming om de arbeidsovereenkomst op te 
zeggen. De werkgever heeft de arbeids-
overeenkomst op 1 december 2015 opge-
zegd tegen 1 februari 2016. 

Structureel
De voormalig werknemer begon vervol-
gens een procedure. Hij vorderde beta-
ling van het loon vanaf 1 februari 2016 tot 
het moment dat de arbeidsovereenkomst 
rechtsgeldig was geëindigd. In de periode 
van november 2015 tot en met februari 

2016 was namelijk een zzp’er ingezet voor 
dezelfde werkzaamheden. 
De werkgever voerde aan dat het hier niet 
ging om structurele werkzaamheden, 
maar de kantonrechter overwoog dat het 
ook niet hoefde te gaan om structurele 
werkzaamheden, maar wél om dezelfde 
werkzaamheden. De zzp’er heeft vier 
maanden dezelfde werkzaamheden uit-
gevoerd als de voormalig werknemer en 
de werkgever heeft de voormalig werk-
nemer niet in de gelegenheid gesteld 
zijn werkzaamheden te hervatten. De 
kantonrechter kwam tot de conclusie dat 
de wederindiensttredingsvoorwaarde was 
geschonden. 
Rechtbank Limburg, 16 juni 2016,  
ECLI (verkort): 5225

Functies volgens rechter niet gelijkwaardig
In een zaak bij Rechtbank Rotterdam ging 
het om een werknemer die werkte als 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder en ook 
incassowerkzaamheden verrichtte. De 
arbeidsovereenkomst werd op 27 februari 
2015 door de werkgever opgezegd tegen 
1 april 2015. Per 1 juli 2015 en 1 augustus 
2015 nam de werkgever twee nieuwe 
incassomedewerkers aan. Zij verrichtten 
voornamelijk incassowerk, maar werden 
ook ingezet als toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder, juridisch mede-
werker en accountmanager. Ze stonden 
ingeschreven als toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder. De ex-werknemer 
startte een procedure. Hij vorderde ach-
terstallig loon, omdat de werkgever de 
wederindiensttredingsvoorwaarde had 
geschonden door twee nieuwe werkne-

mers aan te nemen zonder hem eerst de 
functie aan te bieden. De werkgever gaf 
aan dat de functies die de nieuwelingen 
bekleedden vrijwel uitsluitend bestonden 
uit incassowerk. De ex-werknemer ver-
richtte dat werk slechts bij uitzondering. 

Ambtshandelingen
De kantonrechter overwoog dat de func-
tie van de nieuwe werknemers te veel 
afweek van de werkzaamheden die de 
ex-werknemer verrichtte, omdat hij voor-
namelijk ambtshandelingen verrichtte en 
de nieuwe werknemers dit slechts zo nu 
en dan deden. De wederindiensttredings-
voorwaarde was volgens de kantonrechter 
dan ook niet geschonden. 
Rechtbank Rotterdam, 22 juli 2016,  
ECLI (verkort): 5516


