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Geachte mevrouw Schouten,  

 

Op 27 april 2016 sloten de onderhandelaars van de PO-raad enerzijds en van de 

werknemersverenigingen anderzijds een akkoord over de cao PO 2016-2017. 

Het akkoord ziet op een aantal verschillende onderwerpen.  

Met name de afspraken over de ontslagroutes (bijzonder onderwijs), verwoord 

onder punt 4 van het akkoord, roepen de vraag op of deze van invloed zijn op 

de toetsing door het UWV van de aanvraag om een vergunning voor een 

ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. 

U heeft daarbij de stelling betrokken dat in het geval een werkgever zich niet 

zou houden aan de afspraken zoals verwoord in het onderhandelaarsakkoord, 

dit een succesvol effectueren van een bedrijfseconomisch ontslag niet in de 

weg staat.  

 

Namens Personeelscluster Oost-Nederland (PON) heeft u verzocht om na te 

gaan of uw stelling juist is.  

 

Voordat ik nader op uw vraag inga en daarop antwoord geef, merk ik op dat de 

afspraken een onderhandelaarsakkoord betreffen en (nog) geen vastgestelde 

cao tekst. Enig voorbehoud is dan ook op zijn plaats, daar waar aan cao teksten 

rechten kunnen worden ontleend, maar aan een onderhandelaarsakkoord niet, 

althans in veel mindere mate.   

 

Verder merk ik op dat de afspraken betrekking hebben op individuele, althans 

niet-collectieve ontslagen zoals bedoeld in de wet melding collectief ontslag 

(WMCO).  

 

De inhoud van de afspraken  

 

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK 
Aan Personeelscluster Oost-Nederland 
T.a.v. mevrouw M. Schouten,  
Directeur/bestuurder  
 
alleen per e-mail: m.schouten@ponprimair.nl  
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De afspraken zien onder meer op de verplichting van onderwijswerkgevers om 

melding te doen van verwachte ontslagen vanwege formatieve redenen bij 

zowel de PO-raad als bij de andere partijen bij de cao, te weten de bonden. De 

melding moet aan bepaalde vereisten voldoen. Als de melding niet tijdig wordt 

gedaan heeft dit, kort gezegd, geen invloed op de duur van de rddf-plaatsing en 

evenmin op de datum van de rddf-plaatsing. De ontslagdatum wordt naar 

voren gehaald, nl. niet meer per 1 augustus van enig jaar maar per 1 februari 

van enig jaar. Dit alles in het geval van ontslagbeleid. In het geval van 

werkgelegenheidsbeleid, zal het sociaal plan eveneens een half jaar eerder 

aanvangen en kan het ontslag een half jaar eerder plaatsvinden.  

De medewerkers die het aangaan worden een half jaar voor het einde van het 

dienstverband, in beginsel geheel, vrijgesteld van werkzaamheden, zodat zij 

zich kunnen richten op het vinden van ander werk.  

 

Wet werk en zekerheid  

 

Met het inwerkingtreden van de Wet werk en zekerheid (Wwz) geldt voor 

werkgevers in het bijzonder onderwijs dat voor het opzeggen van de 

arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen (artikel 7:669, lid 3 

onder a BW) om toestemming moet worden gevraagd bij het UWV, de 

zogenaamde ontslagvergunning (artikel 7:671a, lid 1 BW).  

 

Artikel 7:669, lid 5 BW bepaalt dat nadere regels worden gesteld over onder 

meer de te hanteren ontslagvolgorde bij het vervallen van arbeidsplaatsen 

zoals bedoeld in artikel 7:669, lid 3 onder a BW. Deze regels zijn neergelegd in 

de Ontslagregeling (laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2015/45451).  

Voorts zijn op grond van artikel 7:671a, lid 8 BW regels vastgesteld over de 

door het UWV te hanteren procedure bij de aanvraag van een 

ontslagvergunning in de Regeling UWV ontslagprocedure (Stcrt. 2015/12688). 

In het geval er bij het UWV zelf vragen bestaan over de aanvraag om een 

vergunning tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, kan de 

ontslagcommissie om advies worden verzocht (artikel 6 Regeling UWV 

ontslagprocedure). Deze commissie moet zo concreet mogelijk adviseren over 

het antwoord op de vraag hoe bepaalde regels  moeten worden uitgelegd of 

om sector specifieke kennis aan te leveren. De vragen die aan de commissie 

kunnen worden gesteld hebben betrekking op terminologie uit de Wwz en de 

Ontslagregeling. Sector specifieke kennis kan bijvoorbeeld betrekking hebben 

op de financiële situatie/geldstromen binnen een sector, kennis van functies, 

functiewaarderingssystemen, etc..  

Tenslotte heeft het UWV uitvoeringsregels gepubliceerd aan de hand waarvan 

de aanvraag om een ontslagvergunning wordt getoetst (Uitvoeringsregels 

ontslag om bedrijfseconomische redenen).   

 

De afspraken in het akkoord 
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Het UWV toetst aan de Wwz en de Ontslagregeling, aldus de inleiding bij de 

uitvoeringsregels. Noch in de Wwz, noch in de lagere regelgeving die betrekking 

heeft op de aanvraag van een ontslagvergunning en de verwerking daarvan 

door het UWV is een aanknopingspunt te vinden dat afspraken zoals vermeld in 

het onderhandelaarsakkoord of cao afspraken, door het UWV worden 

betrokken bij de afweging omtrent het verlenen van een ontslagvergunning 

(bedrijfseconomische redenen). Of een schoolbestuur op grond van de cao PO 

2014-2015 werkgelegenheidsbeleid of ontslagbeleid hanteert doet daarbij niet 

ter zake. Evenmin is bij de toetsing aan de orde of een onderwijswerkgever zich 

wel heeft gehouden aan de verplichting om verwachte formatieve ontslagen te 

melden bij de cao partijen.  

 

Ook voor de werknemer lijken de afspraken zonder betekenis te blijven.  

Tijdens de procedure bij het UWV is het mogelijk verweer te voeren tegen de 

aanvraag om een ontslagvergunning. Het verweer kan echter slechts betrekking 

hebben op de toepassing van de wet en de Ontslagregeling. Voor een vraag 

over de juiste toepassing van de cao is het UWV niet het juiste adres. In dit 

verband is uiteraard ook van belang dat uit de afspraken ter zake van de 

melding ook geen rechtstreekse werking voor de werknemer voortvloeit. De 

verplichting ziet namelijk op de werkgever jegens de PO-raad en de bonden, en 

niet op de werknemer. Het gaat hier om zogenaamde diagonale afspraken 

waarvan de naleving slechts kan worden afgedwongen door de partijen bij de 

cao. Een vakbond kan van een werkgever  de naleving van de cao vorderen 

indien deze werkgever bijvoorbeeld nalaat de afgesproken melding te doen. De 

vordering van de vakbond wordt in dat geval gebaseerd op artikel 3:305a BW jo 

15 Wcao. Tevens kan in het geval van niet-naleving van de cao 

schadevergoeding worden gevorderd op grond van artikel 15 Wcao. De PO-

raad op zijn beurt is op grond van artikel 8 Wcao gehouden om naleving van de 

cao door zijn leden te bevorderen.  

 

Ter zake van de gemaakte afspraken in het onderhandelaarsakkoord kan een 

werknemer slechts aanspraken ontlenen aan de vrijstelling van 

werkzaamheden in de laatste fase van zijn dienstverband. Indien opgenomen in 

de cao betreft dit een zogenaamde horizontale bepaling die werking heeft 

tussen werkgever en werknemer.  

 

Een ander punt betreft nog het feit dat de rddf-plaatsing zelf betekenis verliest 

nu tegen deze plaatsing geen beroep meer kan worden ingesteld bij de 

commissie van beroep. Een eventueel nalaten door de werkgever om een 

werknemer in het rddf te plaatsen kan slechts leiden tot een procedure bij de 

kantonrechter op basis van basis van bijvoorbeeld artikel 7:611 BW, nu een 

beroep tegen de plaatsing bij de commissie van beroep niet meer mogelijk is. 

Ook in dit geval moet overigens worden bedacht dat een vakbond van de 

werkgever kan vorderen de cao na te leven, inclusief de afspraken omtrent de 

plaatsing in het rddf.  
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Met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord wordt niet bereikt dat van de 

Wwz kan worden afgeweken. Dat is immers slechts mogelijk indien een eigen 

ontslagcommissie wordt ingesteld (artikel 7:671a, lid 2 BW). Het voorgaande in 

samenhang beschouwd, brengt mee dat een ontslag wegens 

bedrijfseconomische redenen volledig conform de wet en de Ontslagregeling 

moet worden vorm gegeven. Dit betekent dat het afspiegelingsbeginsel moet 

worden gehanteerd, de bedrijfsvestiging een rol speelt, de problematiek rond 

de uitwisselbaarheid van functies, etc..  

 

Afronding 

 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de afspraken onder punt 4 in het 

onderhandelaarsakkoord weliswaar tot een extra belasting leiden bij 

werkgevers, maar dat de aanvraag en de toetsing van een vergunning voor een 

ontslag wegens bedrijfseconomische redenen daar geen hinder van hoeft te 

ondervinden.  

 

Het ingaan op de mogelijke beweegredenen van de onderhandelaars voor de 

genoemde afspraken of het meedenken over alternatieven betreffen aspecten 

die buiten het bestek van dit advies vallen. Mocht PON daar behoefte aan 

hebben dan ben ik uiteraard graag bereid om daar additioneel over te 

adviseren.  

 

Ik vertrouw u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet,

 
P.R.M. Berends-Schellens 

 

 


