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De feiten
Een zekere werkneemster was bijna 10 jaar in dienst bij een 
organisatie. Het werk dat ze deed werd enorm gewaardeerd, 
maar vanaf 7 januari 2014 raakte zij arbeidsongeschikt. Met 
ingang van 5 januari 2016 werd haar door het UWV een WIA-
uitkering toegekend. Zij was immers op dat moment twee jaar 
ziek. Er was op dat moment geen uitzicht dat het goed zou 
komen. De werkgever organiseerde op 12 januari 2016 voor haar 
een ‘samenzijn’. Collega’s, werkgever en werkneemster konden 
daar met elkaar praten en de werkneemster kreeg kaartjes en  
cadeaubonnen. Ook enkele leidinggevenden en medewerkers 
van Personeels-zaken waren daar aanwezig. Er leek niets aan 
de hand en er heerste een gemoedelijke sfeer. Er was veel met 
elkaar gedeeld als collega’s. 

einde dienstverband
Echter op die bijeenkomst werd haar een brief overhandigd 
door één van de medewerkers van Personeelszaken. In die 
brief stond kortgezegd dat werkgever haar veel goeds toewenst 
en een afrekening zal maken van haar vakantiegeld en 
-dagen. Ook een dankwoord aan haar was opgenomen, daar 
zij een goede werkneemster was geweest, maar helaas die 10 
jaar nu net niet vol kon maken. Wat de brief echter precair 
maakte, was de vermelding onder het kopje ‘Betreft’. Daar 
stond: ‘einde dienstverband’. 

Toestemming
Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst opzeggen 
indien en nadat deze een periode van twee jaar heeft 
geduurd. Dat kun je afleiden uit artikel 7:669 lid 3 sub b jo. 
lid 1 BW. Echter dan heeft de werkgever wel toestemming 
nodig van het UWV. Uiteraard is dat anders, als de werk-
nemer toestemt. Zonder die toestemming loopt de 
werkgever dus wel een risico. Op grond van het onder 
‘Betreft’ vermelde, kon de werkneemster afleiden, dat met 
deze brief haar arbeidsovereenkomst werd opgezegd 
ofwel beëindigd. En daar was zij het niet mee eens. 

Rechtszaak
Werkneemster vond de opzegging onrechtmatig en zij 
vond de werkgever daardoor schadeplichtig. Dat wil 
zeggen, zij wilde een transitievergoeding ontvangen.  
En een vergoeding voor het feit dat er geen toestemming 

was verleend door het UWV, terwijl dat wel nodig was. Hierdoor ontstond 
een patstelling tussen de werkgever en werkneemster en werd de gang 
naar de rechter gemaakt. Die oordeelde in deze zaak in het voordeel  
van de werkneemster. 
De rechter verwees naar drie belangrijke punten die uit de brief waren af 
te leiden. Met name werd hier verwezen naar de opmerking in de brief 
onder ‘Betreft’. Daar stond immers ‘einde dienstverband’. Een ander punt 
was dat er gememoreerd werd aan het feit dat ze net de 10 jaar niet kon 
vol maken. Tot slot was in de brief aangekondigd dat er een eindafreke-
ning zou worden opgemaakt van haar vakantiegeld en -dagen.  
Normaliter doe je dat alleen bij het einde van een dienstverband. 
Ondanks de tegenargumenten van de werkgever, bleef de rechter de brief 
toch als uitgangspunt hanteren en vonden die tegenargumenten geen 
verdere grond. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de werkneemster 
die bewuste brief als opzegging heeft kunnen en mogen opvatten. 

Conclusie
De werkgever heeft een transitievergoeding moeten betalen. Daarnaast 
heeft werkneemster ook een schadevergoeding van 250 euro ontvangen, 
vanwege het ontbreken van toestemming van het UWV. Dat laatste is niet 
veel, maar de rechter had rekening gehouden met het feit dat het UWV 
waarschijnlijk wel toestemming had verleend, als de werkgever daar om 
verzocht had. De hele rechtspraak kunt u vinden op uitspraken.recht-
spraak.nl: zaaknummer 4907262.

Ons advies aan u als werkgever is om bij een langdurige arbeidsonge-
schiktheid de regels in acht te nemen bij het beëindigen van de arbeids-
overeenkomst. Neem daarvoor altijd een goede arbeidsjurist in de arm.•

langdurige ziekte met  
een dure afloop

Veel werkgevers hebben de indruk dat een werknemer die twee jaar ziek is geweest automatisch uit dienst gaat.  

Automatisch ontslag verstaan ze daar dan onder. Zodra je daar als werkgever uiting aan geeft, dan kan je dat duur  

komen te staan. Dat blijkt wel uit onderstaande casus.
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