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Ontslag van 
werknemers 
over de grens 
te complex

Mark Keuss en Eline Bouma 

DDe Tweede Kamer heeft 
onlangs ingestemd 
met het wetsvoorstel 
Werk en Zekerheid, 

waarin het nieuwe ontslagrecht 
is geregeld. Als het wetsvoorstel 
ook door de Eerste Kamer komt, 
wordt het ontslag van werkne-
mers die in het buitenland wo-
nen ingewikkelder en duurder. 

Diverse Nederlandse werkge-
vers, vooral in de grensgebieden, 
hebben werknemers in dienst die 
niet in Nederland wonen. Voor 
hen geldt een bijzonder wettelijk 
kader. Een ontbindingsverzoek 
kan op grond van Europese regel-
geving alleen worden ingediend 
bij de rechtbank van het land 
waar de werknemer woont. Een 
buitenlandse rechter moet dan 
op basis van het Nederlandse 
arbeidsrecht vaststellen of ont-
binding van de arbeidsovereen-
komst is gerechtvaardigd, terwijl 
die rechter wel gebonden is aan 
buitenlands procesrecht. Een 
ingewikkelde en kostbare pro-
cedure; in het buitenland duurt 
een ontslagprocedure meestal 
langer, waardoor de werkgever 
langer loon moet doorbetalen. 
Ook wordt er vaak in een andere 
taal geprocedeerd. Om dit te ver-
mijden, kiezen veel werkgevers 
voor een ontslagaanvraag bij het 
UWV. Het UWV is bevoegd als de 
werknemer in Nederland werkt. 

Als het aan de Tweede Kamer 
ligt, hebben werkgevers vanaf 
1 juli 2015 geen keuze meer als 
zij een arbeidsovereenkomst 
willen beëindigen. De ontslag-
route wordt dan bepaald door 
de ontslaggrond. Het UWV is 
bevoegd wanneer er sprake is van 
bedrijfseconomische redenen of 
langdurige arbeidsongeschikt-
heid, de kantonrechter bij ont-
slag om persoonlijke redenen of 
een verstoorde arbeidsrelatie. Na 
afwijzing van de ontslagaanvraag 
door het UWV kan een ontbin-
dingsverzoek worden ingediend 
bij de kantonrechter. 

De werkgever die afscheid 
wil nemen van een werknemer 
wegens persoonlijke redenen of 
een verstoorde arbeidsrelatie, is 
straks gedwongen een ontbin-
dingsverzoek in te dienen bij de 
rechtbank in het land waar die 
werknemer woont. Woont die in 
het buitenland, dan valt dit bij-
zonder nadelig uit. Deze werkge-
ver kan zich niet meer wenden tot 
het UWV om een ingewikkelde 
en kostbare procedure in het bui-
tenland te voorkomen. Heeft de 
Tweede Kamer dit wel beoogd?  
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