
ONTSLAGGRONDEN WWZ NA 01-07-2015 

 

Ontslaggrond  
(artikel 7:669 lid 3) 

Toetsingscriterium                      

Regelmatig 
Ziekteverzuim  
(c grond) 

 onaanvaardbare gevolgen voor werkgever 

 voldoende zorg voor arbeidsomstandigheden 

 binnen 26 wkn geen herstel 

 binnen 26 wkn geen aangepaste arbeid mogelijk 

 verklaring van deskundige UWV vereist 

Disfunctioneren werknemer  
(d grond)                                                              

 werknemer tijdig in kennis gesteld 

 verbetertraject doorlopen 

 voldoende zorg voor scholing 

 voldoende zorg voor arbeidsomstandigheden 

 
Verwijtbaar handelen/nalaten werknemer 
(e grond) 

  in redelijkheid niet gevergd kan worden de aovk te 
laten voortduren 

 bij niet meewerken aan re-integratie pas ontbinding 
na aanmaningen, loonopschorting en verklaring 
deskundige UWV 

Gewetensbezwaar werknemer 
(f grond) 

 werkweigering ivm ernstig gewetensbezwaar 

 geen aangepaste vorm mogelijk 

Verstoorde relatie 
(g grond) 

 in redelijkheid niet gevergd kan worden de aovk te 
laten voortduren 

Andere omstandigheden 
(h grond) 

 in redelijkheid niet gevergd kan worden de aovk te 
laten voortduren (volgens MvT beperkte toepassing, 
bijv. detentie of ontbreken verblijfsvergunning) 

Bedrijfseconomische redenen 
(a grond) 

 afwijzing toestemming UWV of contract voor 
bepaalde tijd zonder beding van tussentijdse 
opzegging 

 er arbeidsplaatsen vervallen ten gevolge van de 
beëindiging van de werkzaamheden van de 
onderneming, of 

 er, over een toekomstige periode van tenminste 26 
weken bezien, noodzakelijkerwijs arbeidsplaatsen 
vervallen ten gevolge van het wegens 
bedrijfseconomische omstandigheden treffen van 
maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering, en 

 de arbeidsrelatie met personen die niet op 
grond van aovk voor onbepaalde tijd op de 
arbeidsplaatsen die vervallen werkzaam zijn, zijn 
beëindigd, en 

 de arbeidsrelatie met oproepkrachten op de 
arbeidsplaatsen die vervallen zijn beëindigd, en 

 de overeenkomsten met betrekking tot ingeleende 
personen die op de arbeidsplaatsen die vervallen 
werkzaam zijn zijn beëindigd, en 

 er binnen de groep uitwisselbare functies op 
correcte wijze is afgespiegeld 

  



ONTSLAGGRONDEN WWZ NA 01-07-2015 

 

Ontslaggrond  
(artikel 7:669 lid 3) 

Toetsingscriterium                      

Langdurige ziekte 
(b grond) 

 afwijzing toestemming uwv of sprake van contract 
voor bepaalde tijd zonder beding van tussentijdse 
opzegging 

 de werknemer tgv ziekte of gebreken niet meer in 
staat is de bedongen werkzaamheden te verrichten, 
en 

 de ziekte 2 jaar heeft geduurd (eventueel verlengd 
met de periode dat de loondoorbetalingsperiode is 
verlengd), en 

 aannemelijk is dat er binnen 26 weken geen herstel 
zal optreden, en 

 aannemelijk is dat binnen 26 weken de bedongen 
arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. 

Altijd toetsen 
(behalve bij geestelijk ambt) 
(lid 1 en 2) 

 herplaatsing binnen een redelijke termijn, al dan niet 
met behulp van scholing, in een andere passende 
functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt 

Altijd toetsen 
(7:671b lid 6 en 7) 

 afwijzing ontbindingsverzoek als er sprake is van 
een opzegverbod (ziekte, zwangerschap, OR-lid, 
etc), tenzij: 

 ziekte begon na indiening verzoek 

 ontbindingsverzoek geen verband houdt met 
opzegverbod of ontbinding in het belang 
werknemer is 

 tijdens zwangerschaps-/bevallingsverlof kan nooit 
worden opgezegd. 

 


