Bijlage 2
Ontslagregeling
§ 4. Regels met betrekking tot het bepalen van de volgorde van ontslag bij het
vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden
(geldend op 9 september 2019)
Artikel 11. Afspiegelingsbeginsel
1 Voor zover het bij de te vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies als bedoeld in artikel 13
gaat, komen per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies de werknemers met het
kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking, waarbij het aantal werknemers dat per
leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komt, voor zover mogelijk, overeenkomt met de onderlinge
verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de desbetreffende
categorie uitwisselbare functies. De in de eerste volzin bedoelde leeftijdsgroepen zijn de groepen van
15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en vanaf 55 jaar.
2 Indien in een categorie uitwisselbare functies werknemers werkzaam zijn van wie de arbeidsrelatie op
grond van artikel 671a, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek moet worden beëindigd
alvorens toestemming voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wordt verleend, komen in
volgorde van de lengte van het dienstverband achtereenvolgens voor ontslag in aanmerking:
a. de werknemers, bedoeld in artikel 671a, vijfde lid, onderdeel d, van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek;
b. de werknemers, bedoeld in artikel 671a, vijfde lid, onderdeel b, van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek;
c. de werknemers bedoeld in artikel 671a, vijfde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek.
3 Indien de toepassing van het eerste lid geen uitsluitsel geeft over de voor ontslag in aanmerking te
brengen werknemers doordat:
a. op enig moment in de berekening, op grond van het eerste lid, twee of meer leeftijdscategorieën
aangemerkt worden, waarbinnen een werknemer voor ontslag in aanmerking komt, worden
werknemers uit bedoelde leeftijdscategorieën samengenomen. Van deze werknemers komt de
werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag in aanmerking.
b. in een bepaalde leeftijdscategorie, of bij het van toepassing zijn van onderdeel a, de duur van het
dienstverband van meerdere werknemers gelijk is, beslist de werkgever welke van deze werknemers
voor ontslag in aanmerking komt.
4 Indien de werkgever aannemelijk maakt dat de vervanging van een werknemer die uit hoofde van zijn
functie bij een derde te werk is gesteld om onder diens toezicht en leiding werkzaam te zijn, in
redelijkheid niet kan worden geëffectueerd, kan deze werknemer bij de toepassing van het eerste lid
buiten beschouwing worden gelaten.

5 Indien de werkgever aannemelijk maakt dat een werknemer over zodanige bijzondere kennis of
bekwaamheden beschikt, dat zijn ontslag voor het functioneren van de onderneming te bezwaarlijk zou
zijn, kan deze werknemer bij de toepassing van het eerste lid buiten beschouwing worden gelaten.
6 Arbeidsbeperkten als bedoeld in artikel 38b, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen
kunnen bij de toepassing van het eerste lid buiten beschouwing worden gelaten.
7 Indien een werknemer voor ontslag in aanmerking wordt gebracht wegens het vervallen van een
loonkostensubsidie die de werkgever voor die werknemer ontving, is het eerste lid niet van toepassing.

Artikel 12. Peildatum
1 Bij de toepassing van artikel 11 wordt uitgegaan van de werknemers die op het moment waarop het
verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomsten te beëindigen wordt ingediend werkzaam
waren binnen een categorie uitwisselbare functies.
2 De werkgever kan voor de toepassing van artikel 11, eerste lid, uitgaan van een eerder objectief vast
te stellen moment dan het moment, bedoeld in het eerste lid, indien daar een redelijke grond voor is en
voor zover dat moment niet gelegen is voor het moment waarop aan de werknemers te kennen is
gegeven dat arbeidsplaatsen zouden vervallen.
3 Indien het beëindigen van een inleenopdracht leidt tot het vervallen van één of meer arbeidsplaatsen
bij een uitzendwerkgever, wordt, in afwijking van het eerste lid en tweede lid, bij de toepassing van
artikel 11 uitgegaan van het moment waarop de inleenopdracht eindigt.

Artikel 13. Uitwisselbare functies
1 Een functie is uitwisselbaar met een andere functie, indien:
a. de functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie
vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie; en
b. het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn.
2 De factoren, bedoeld in het eerste lid, worden in onderlinge samenhang beoordeeld.

Artikel 14. In aanmerking te nemen uitwisselbare functies
1 Bij de toepassing van artikel 11 wordt uitgegaan van alle uitwisselbare functies binnen de
onderneming van de werkgever, tenzij de arbeidsplaatsen vervallen binnen een bedrijfsvestiging van de
onderneming van de werkgever, in welk geval voor de toepassing van dat artikel wordt uitgegaan van
alle uitwisselbare functies binnen de bedrijfsvestiging.
2 Indien de redelijke toepassing van het afspiegelingsbeginsel dit, gelet op de omstandigheden, met
zich meebrengt, worden, in afwijking van het eerste lid, uitwisselbare functies bij verschillende
ondernemingen van de werkgever of onderdelen van een onderneming van de werkgever die worden
aangemerkt als bedrijfsvestiging, samengenomen.

3 In afwijking van het eerste lid wordt, bij het vervallen van een inleenopdracht bij een
uitzendwerkgever, bij de toepassing van artikel 11 uitgegaan van de inleenopdrachten met
uitwisselbare functies bij het bedrijf waar de werknemer laatstelijk werkzaam was en de
inleenopdrachten op grond waarvan bij andere bedrijven per bedrijf in totaal vier of meer werknemers
werkzaam zijn in uitwisselbare functies, met dien verstande dat van de inleenopdrachten in andere
bedrijven, de inleenopdrachten buiten beschouwing blijven waarvan de resterende duur twee maanden
of minder bedraagt te rekenen vanaf het moment waarop de inleenopdracht is komen te vervallen.
4 In afwijking van het eerste lid, wordt bij het vervallen van arbeidsplaatsen bij een werkgever in de
thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp, de
geestelijke gezondheidszorg met inbegrip van de verslavingszorg, de branche welzijn en
maatschappelijke dienstverlening of bij een verpleeg- of verzorgingshuis, uitgegaan van de gemeente
waarbinnen arbeidsplaatsen komen te vervallen, tenzij de werkgever:
a. binnen de betreffende gemeente beschikt over meerdere bedrijfsvestigingen, in welk geval bij de
toepassing van artikel 11 wordt uitgegaan van die bedrijfsvestigingen; of
b. aannemelijk maakt dat vanwege de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd, uitgegaan
moet worden van de onderneming of van een bedrijfsvestiging binnen de onderneming.
5 Indien een werknemer in meerdere gemeenten of bedrijfsvestigingen zijn werkzaamheden uitvoert
wordt de werknemer bij de toepassing van het eerste en vierde lid toegerekend aan elk van die
gemeenten of bedrijfsvestigingen voor het aantal uren waarin de werknemer in een gemeente of
bedrijfsvestiging werkzaam is. Indien het aantal uren waarin de werknemer werkzaamheden uitvoerde
in een gemeente of bedrijfsvestiging in een periode van ten hoogste zes maanden voorafgaand aan de
peildatum, bedoeld in artikel 12, wisselend was, wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal uren
waarin de werknemer in een gemeente of vestiging werkzaam was in die periode.

Artikel 15. Opvolgende arbeidsovereenkomsten
1 Voor de berekening van de duur van het dienstverband, bedoeld in artikel 11, eerste, tweede en
derde lid, onderdeel a, worden een of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde
partijen, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld.
2 Voor de toepassing van het eerste lid worden arbeidsovereenkomsten geacht elkaar te hebben
opgevolgd, indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers
die, ongeacht of inzicht bestond in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, redelijkerwijze
geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn.
3 Voor de toepassing van het eerste lid worden arbeidsovereenkomsten geacht elkaar te hebben
opgevolgd, indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers
die deel uitmaken van een groep, indien van werknemers die in dienst zijn bij deze werkgevers
verwacht wordt dat zij regelmatig binnen deze groep van functie veranderen.
4 In afwijking van het eerste lid worden voorafgaande arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn
aangegaan niet samengeteld als zij elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van meer dan drie
maanden.

Artikel 16. Alternatief afspiegelingsbeginsel
1 Bij de toepassing van artikel 11 kan ten hoogste 10% van het totale aantal werknemers dat voor
ontslag in aanmerking komt buiten beschouwing worden gelaten, indien bij collectieve
arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is bepaald dat
van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt.
2 Werknemers kunnen uitsluitend op grond van het eerste lid buiten beschouwing worden gelaten,
indien:
a. aannemelijk is dat de werknemer bovengemiddeld functioneert dan wel naar verwachting in de
toekomst zich bovengemiddeld zal ontwikkelen;
b. de werknemers periodiek zijn beoordeeld, waarbij steeds aangegeven is of een werknemer
bovengemiddeld functioneert of zich naar verwachting in de toekomst bovengemiddeld zal ontwikkelen;
c. voor alle werknemers kenbaar is gemaakt dat werknemers die bovengemiddeld functioneren of
waarvan de verwachting is dat zij zich bovengemiddeld zullen gaan ontwikkelen buiten beschouwing
gelaten kunnen worden bij de toepassing van artikel 11; en
d. aan alle werknemers dezelfde mogelijkheden zijn geboden om zich, al dan niet in de toekomst, te
ontwikkelen tot een bovengemiddeld functionerende werknemer.
3 Toepassing van het eerste lid is toegestaan, voor zover dit er niet toe leidt dat meer werknemers uit
de leeftijdsgroepen van 15 tot 25 jaar en van 55 jaar tot de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene
Ouderdomswet genoemde leeftijd voor ontslag in aanmerking worden gebracht dan zonder toepassing
van het eerste lid.
4 Het aantal werknemers dat op grond van het eerste lid buiten beschouwing wordt gelaten, wordt naar
boven afgerond.

