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De procedure stap voor stap

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

* Inhoudelijke criteria

* Herplaatsing

Programma



De UWV-ontslagprocedure stap-
voor-stap



De UWV ontslagprocedure stap-voor-stap

• Aanvraagformulier

• uwv.nl

• Hulpmiddelen

• UWV 
Werkgeversportaal

Voorbereiding

• Compleetheid

• Hoor

Aanvraag
• Wederhoor

• Tweede ronde?

• Deskundige?

Verweer

• Opzegging

• Eindafrekening

• Transitievergoeding

Beslissing



Ontslagprocedure in 9 stappen
1-5

Uitgangspunten

• Schriftelijke procedure
• Een ronde van hoor en wederhoor

1

Indienen ontslagaanvraag via 
het UWV Werkgeversportaal

• Let op: vanaf 1 november 2019 
eHerkenning verplicht voor werkgevers

3

Opstellen ontslagaanvraag via een 
aanvraagformulier op uwv.nl

2

Compleet? 

• UWV stuurt < 2 werkdagen verzoek 
om verweer via een verweerformulier 
(termijn 14 dagen) aan werknemer

5

Beoordeling op compleetheid door UWV < 2 werkdagen

• Incompleet? Werkgever krijgt 8 dagen om aanvraag aan te vullen 
• Verlenging termijn alleen onder bijzondere omstandigheden

• Niet gecompleteerd? UWV neemt de aanvraag niet in behandeling

4



Ontslagprocedure in 9 stappen
5-9

Compleet? 

• UWV stuurt < 2 werkdagen verzoek 
om verweer via een verweerformulier 
(termijn 14 dagen) aan werknemer

5

Meestal 1 ronde van hoor en wederhoor

• Ontslagprocedure dan 
binnen 4 weken afgewikkeld 

6

Eventueel deskundigenadvies 
door de UWV-SMZ

• Reactietermijn werkgever en werknemer 
op advies SMZ is 7 dagen

9

Aanvullende gegevens

• UWV kan partijen verzoeken om aanvullende gegevens en bescheiden 
te leveren binnen een door UWV te bepalen termijn

8

Onduidelijkheden? 
Dan 2e ronde van hoor en wederhoor

• 7 dagen voor werkgever 
en 7 dagen voor werknemer

7



uwv.nl/regelgevingontslag

1. Huidige en voorgaande 

uitvoeringsregels ontslag

2. Handleidingen webformulieren

3. Tekst+toelichting webformulieren 

4. Andere relevante regelgeving



Handleiding ontslagaanvraag
uwv.nl/regelgevingontslag

• Aanvraagformulier per rubriek 
toegelicht

• Overzicht benodigde gegevens en 
stukken



Tekst en toelichting
uwv.nl/regelgevingontslag

• Ter voorbereiding op een 
ontslagaanvraag

• Geeft overzicht van: 

- de vragen
- de informatie ballonnen
- de gevraagde bijlagen 
- de antwoordmogelijkheden















Ontslag wegens 
langdurige arbeidsongeschiktheid



Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Artikel 7:669 lid 3 sub b BW:

“3. Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan: 

… 

b. ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in 

staat is de bedongen arbeid te verrichten, mits de periode, 

bedoeld in artikel 670, leden 1 en 11, is verstreken en 

aannemelijk is dat binnen 26 weken, of bij een werknemer die de 

in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet 

bedoelde leeftijd heeft bereikt, 6 weken, geen herstel zal optreden 

en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste 

vorm kan worden verricht;“



Ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
kijk terug en vooruit



• Is het opzegverbod tijdens ziekte vervallen?

▪ Twee jaren verstreken sinds eerste ziektedag?

▪ Loonsanctie?  

Terugkijken



Vooruitkijken   

• Wat zijn de verwachtingen voor de komende 26 weken?

▪ kan de werknemer herstellen voor haar/zijn eigen werk? 

▪ kan de werknemer herstellen voor haar/zijn eigen werk in aangepaste vorm 

(bijvoorbeeld met aangepaste uren of taken)?

• Kan de werknemer, al dan niet met inzet van scholing, worden herplaatst in 

ander, passend werk binnen onderneming of groep?

▪ Redelijke herplaatsingstermijn



Aantal jaren in dienst Redelijke
herplaatsingstermijn

Tot 5 jaren 1 maand

5 tot 10 jaren 2 maanden

10 tot 15 jaren 3 maanden

15 jaren en langer 4 maanden

Werknemer met 
arbeidshandicap

26 weken

AOW-gerechtigde 1 maand



De passende functie

• Onderzoek vóór ontslag de mogelijkheden om de (boventallige) werknemer te

herplaatsen in een passende functie. 

• Een passende functie sluit aan bij: 

1. Opleiding (evt. met scholing) 

2. Ervaring

3. Capaciteiten



Reikwijdte van de herplaatsingsverplichting 

• Waar zoeken naar herplaatsingsmogelijkheden?

1. Onderneming => uitgangspunt: de formele werkgever 

2. Groep => de economische eenheid van rechtspersonen en 

vennootschappen waarmee de onderneming organisatorisch is 

verbonden

3. Buiten onderneming of groep? => niet verplicht voor 

ontslagtoestemming van UWV, maar mogelijk kan een ontslag 

(procedure) daarmee worden voorkomen    



Herplaatsing: welke arbeidsplaatsen? 

1. openstaande vacatures

2. te verwachten vacatures

3. arbeidsplaatsen bezet door ‘plaatsmakers’ 

• uitzendkrachten

• oproepkrachten

• ingeleend personeel (niet payroll)

• AOW gerechtigden

• bepaalde tijd <26 weken resteren



• Hoge Raad 18-01-2019 (ECLI:NL:HR:2019:64)

• Ontbinding op basis van de H-grond (andere redenen)

• Hoge Raad overweegt:

• Herplaatsing is geen resultaatsverplichting

• Wat kan in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever 

worden gevergd

• Werkgever wordt een zekere beoordelingsruimte gelaten

• Zie paragraaf 3.4 Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische 

redenen

Jurisprudentie Herplaatsing
Shell-uitspraak

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:64


Onderbouwing ontslagaanvraag

• Terugkijken WIA beschikking

• Vooruit kijken? 

actueel oordeel bedrijfsarts over: 

▪ herstel voor eigen werk 

▪ herstel voor eigen werk in aangepaste vorm 

Beschrijving waarom de werknemer niet kan worden herplaatst in de onderneming of 

groep binnen de redelijke herplaatsingstermijn

Langdurig ziek

Eigen werk 
(aangepast)

Herplaatsing



Voorwaarden ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

• Werknemer kan door ziekte of gebreken zijn werk niet meer verrichten;

• de periode van het opzegverbod tijdens ziekte is verstreken;

• werknemer kan niet binnen 26  weken herstellen voor het verrichten van zijn 

werk of binnen deze periode zijn werk in aangepaste vorm kan verrichten;

• er is geen mogelijkheid om werknemer binnen de redelijke termijn (al dan niet 

met behulp van scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen 

de onderneming of groep.



Arbeidsovereenkomst 

Functieomschrijving 

Document(en) ter onderbouwing functieomschrijving 

Document(en) over het opzegverbod 

WIA- of WAO-beslissing 

RIV-toets 

Een kopie van het bezwaarschrift uitkeringsbeslissing UWV 

Deskundigenoordeel 

Loonsanctiebeslissing UWV 

Documenten ter onderbouwing herplaatsinginspanningen

Overzicht vacatures 

Verklaring bedrijfsarts

Documenten



Denkt u er 
nog aan?


