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BIJLAGE 3 | 

ARTIKEL 1 |  DEFINITIES

1 In deze code wordt verstaan onder:
 a commissie: de van de werkgeversverenigingen en werknemersverenigingen   

	 onafhankelijke	en	onpartijdige	commissie	als	bedoeld	in	artikel 7:671a lid 2 BW;
 b cao:	de	Cao	Gemeenten	of	de	Cao	Samenwerkende	Gemeentelijke	Organisaties;
 c cao-partijen:	de	werkgevers-	en	werknemerspartijen	tezamen;
 d werkgever:	de	werkgever	die	gebonden	is	of	de	werkgevers	die	gebonden	zijn	aan	de	cao;
 e werknemer:	de	werknemer	die	een	arbeidsovereenkomst	met	de	werkgever	heeft	en	die		

 onder de werkingssfeer van de cao valt;
 f werkgeverspartij:	de	werkgeversvereniging	die	partij	is	of	de	werkgeversverenigingen	die		

	 partij	zijn	bij	de	cao;
 g werknemerspartij:	de	werknemersvereniging	die	partij	is	of	de	werknemersverenigingen		

	 die	partij	zijn	bij	de	cao;
 h toestemming:	toestemming	om	de	arbeidsovereenkomst	op	te	zeggen	op	grond	van		

 artikel	7:669	lid	3	sub	a	BW;
 i verzoek:	een	verzoek	om	toestemming	als	bedoeld	in	artikel 7:671a lid 2 BW;
 j Ontslagregeling: de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

	 van	23	april	2015	tot	vaststelling	van	regels	met	betrekking	tot	ontslag	en	de		 	
 transitievergoeding;

 k ontslagcriteria: de ontslagcriteria zoals vastgelegd in de cao of, voor zover de cao daarin  
	 niet	voorziet,	de	ontslagcriteria	zoals	vastgelegd	in	paragraaf	4	van	de	Ontslagregeling.

ARTIKEL 2 |  TAKEN VAN DE COMMISSIE

Partijen	bij	de	cao	hebben	een	commissie	ingesteld	die	gedurende	de	periode	zoals	in	de	cao	is	
bepaald,	bevoegd	is	om	in	plaats	van	het	UWV	toestemming	te	geven	aan	de	werkgever	om	de	
arbeidsovereenkomst	op	te	zeggen	op	grond	van	artikel	7:669	lid	3	sub	a	BW.

ARTIKEL 3 |  SAMENSTELLING COMMISSIE EN SECRETARIAAT

1 De	cao-partijen	benoemen	ten	minste	zes	commissieleden.	Deze	worden	benoemd	voor	een	
zittingsperiode	die	cao-partijen	bepalen.	Indien	de	cao-partijen	geen	zittingsperiode	hebben	
bepaald,	worden	de	leden	geacht	te	zijn	benoemd	voor	de	duur	van	de	cao.	Een	aftredend	
lid	blijft	bevoegd	een	verzoek	te	behandelen	dat	reeds	was	ingediend	vóór	het	einde	van	de	
zittingsperiode.	Een	aftredend	lid	kan	onmiddellijk	worden	herbenoemd.

2 	 De	leden	van	de	commissie	worden	als	volgt	benoemd:
 a Twee	of	meer	leden	worden	benoemd	door	de	werkgeversvereniging	dan	wel	de		 	

	 werkgever	die	partij	is	bij	de	cao;
 b Twee	of	meer	leden	worden	benoemd	door	de	werknemersvereniging;
 c Twee	of	meer	leden,	die	als	voorzitter	respectievelijk	plaatsvervangend	voorzitter(s)		

	 fungeren,	worden	benoemd	door	de	cao-partijen	gezamenlijk.
3 	 De	commissie	bestaat	bij	de	behandeling	van	een	verzoek	steeds	uit	één	lid	dat	is	

benoemd	conform	lid	2	sub	a,	één	lid	dat	is	benoemd	conform	lid	2	sub	b	en	één	lid	dat	is	
benoemd	conform	lid	2	sub	c	van	dit	artikel.	De	voorzitter,	dan	wel	bij	diens	verhindering	de	
plaatsvervangend	voorzitter,	bepaalt	welke	commissieleden	in	de	commissie	zitting	hebben.

 REGLEMENT ONTSLAGCOMMISSIE                     
CAO GEMEENTEN EN CAO SAMENWERKENDE 
GEMEENTELIJKE ORGANISATIES

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel671a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2019-11-15#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel669
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2019-11-15#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel671a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036599/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2019-11-15#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel669
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4 	 De	commissie	is	zodanig	samengesteld	dat	zij	beschikt	over	de	specifieke	deskundigheid	die	
noodzakelijk	is	voor	de	taak	van	de	commissie.	Dat	wil	zeggen	dat	elk	lid	van	de	commissie	
minimaal	één	van	de	volgende	kennisgebieden	heeft:

 a kennis	op	het	gebied	van	het	arbeidsrecht	in	het	algemeen	en	het	ontslagrecht	in	het		
	 bijzonder;

 b kennis	van	het	arbeidsproces	en	bedrijfseconomische	processen;
 c kennis	van	de	financiële	verslaglegging	van	bedrijfsresultaten;
 d kennis	van	het	bedrijf	van	de	werkgever	en/of	de	sector	waarin	deze	opereert.
5 	 De	voorzitter	en	plaatsvervangend	voorzitter(s)	van	de	commissie	zijn	onafhankelijk	van	de	

werkgever	en	cao-partijen.	Beiden	dragen	in	elk	geval	de	titel	mr.	en/of	LL.M.	en	hebben	
aantoonbare	deskundigheid	op	het	gebied	van	het	arbeidsrecht	in	het	algemeen	en	het	
ontslagrecht	in	het	bijzonder.

6	 Ieder	lid	van	de	commissie	dient	onafhankelijk	en	zonder	last	of	ruggenspraak	te	
functioneren.	Het	is	commissieleden	verboden	als	gemachtigde	op	te	treden	ten	overstaan	
van	de	commissie	of	zich	via	procespartijen	te	mengen	in	een	procedure	waarin	zij	niet	als	
commissielid	optreden.

7 	 Commissieleden	stellen	het	secretariaat	van	de	commissie	terstond	na	hun	benoeming	
als	bedoeld	in	lid	2	in	kennis	van	hun	eventuele	nevenfuncties.	Op	verzoek	van	(één	van)	
de	partijen	bij	een	geschil	wordt	een	lijst	met	de	nevenfuncties	van	de	behandelende	
commissieleden	toegezonden.

8 	 Het	lidmaatschap	van	een	commissielid	eindigt:
 a krachtens	een	daartoe	strekkend	besluit	van	de	cao-partijen	gezamenlijk;
 b door	het	verstrijken	van	de	termijn	waarvoor	dit	lid	is	benoemd;
 c door	de	schriftelijke	opzegging	van	het	commissielidmaatschap	door	dit	lid;
 d op	het	moment	van	het	overlijden	van	dit	lid.

ARTIKEL 4 |  OPSCHONING

1 	 Een	lid	van	de	commissie	neemt	geen	plaats	in	de	commissie,	indien	de	commissie	een	
verzoek	behandelt	waarbij	dit	lid	op	enigerlei	wijze	persoonlijk	of	zakelijk	betrokken	is	of	is	
geweest	of	waarbij	dit	lid	een	persoonlijk	of	zakelijk	belang	heeft.

2 	 Ieder	lid	heeft	te	allen	tijde	het	recht	zich	bij	de	behandeling	van	een	verzoek	te	verschonen	
vanwege	een	omstandigheid	als	bedoeld	in	het	eerste	lid.

3  Ingeval van verschoning van een commissielid wordt deze vervangen door een ander 
commissielid	dat	op	dezelfde	wijze	is	benoemd	als	het	lid	dat	zich	heeft	verschoond.

4 	 Indien	op	het	moment	van	verschoning	het	verzoek	reeds	in	behandeling	is	genomen,	
wordt	de	behandeling	hiervan	direct	geschorst	totdat	een	vervangend	lid	is	aangewezen.	
De	partijen	worden	in	dat	geval	schriftelijk	op	de	hoogte	gesteld	van	de	schorsing	en	de	
aanwijzing	van	een	vervanger.	De	vervanging	dient	plaats	te	vinden	binnen	veertien	dagen.

ARTIKEL 5 |  WRAKING

1	 De	voorzitter	kan	worden	gewraakt	indien	gerechtvaardigde	twijfel	bestaat	over	zijn	
onafhankelijk-	of	onpartijdigheid.

2	 De	andere	leden	kunnen	worden	gewraakt	indien	gerechtvaardigde	twijfel	bestaat	over	de	
onpartijdigheid	van	het	lid	of	over	het	functioneren	zonder	last	of	ruggenspraak.

3	 De	wrakende	partij	brengt	het	wrakingsverzoek,	onder	opgave	van	redenen,	onverwijld	ter	
kennis	van	de	commissie.

4	 Als	gevolg	van	het	wrakingsverzoek	wordt	de	behandeling	van	de	zaak	geschorst.	De	andere	
twee	leden	van	de	commissie	beslissen,	na	het	horen	van	het	gewraakte	lid,	zo	spoedig	



8

mogelijk	of	het	wrakingsverzoek	wordt	gehonoreerd.	Bij	staking	van	de	stemmen	wordt	het	
wrakingsverzoek	gehonoreerd.

5	 De	beslissing	op	een	wrakingsverzoek	wordt	zo	spoedig	mogelijk	genomen	en	voorzien	van	
een	motivering	aan	beide	procespartijen	en	het	commissielid	wiens	wraking	is	verzocht,	
medegedeeld.	De	beslissing	wordt	eerst	mondeling	medegedeeld	aan	het	gewraakte	lid	en	
partijen	en	vervolgens	schriftelijk	bevestigd.

6	 Een	volgend	wrakingsverzoek	met	betrekking	tot	hetzelfde	commissielid	wordt	niet	in	
behandeling	genomen,	tenzij	feiten	of	omstandigheden	worden	voorgedragen	die	pas	na	het	
eerdere	wrakingsverzoek	aan	de	wrakende	partij	bekend	zijn	geworden.

ARTIKEL 6 |  SECRETARIAAT

1	 De	cao-partijen	stellen	een	secretariaat	in	dat	de	commissie	ondersteunt.	
2	 De	cao-partijen	benoemen	gezamenlijk	een	of	meerdere	personen	als	secretaris.	Zij	

besluiten	eveneens	waar	het	secretariaat	van	de	commissie	is	gevestigd.
3	 Een	secretaris	is	geen	lid	van	de	commissie	en	heeft	geen	stem	in	de	besluitvorming	van	de	

commissie.

ARTIKEL 7 |  VERGOEDINGSREGELING EN KOSTENVERDELING

1 Aan de leden van de commissie wordt een vergoeding toegekend, waarvan de hoogte door 
cao-partijen	wordt	vastgesteld.

2 De kosten van de commissie komen ten laste van de werkgever die het verzoek heeft 
ingediend,	tenzij	anders	is	vastgesteld	in	de	cao.

3	 De	procespartijen	betalen	zelf	de	kosten	van	hun	eventuele	gemachtigden	en	deskundigen.	
Als	de	commissie	een	deskundige	aanwijst,	komen	de	kosten	hiervan	voor	rekening	van	de	
werkgever	die	het	verzoek	heeft	ingediend.

ARTIKEL 8 |  GEHEIMHOUDING

1	 De	commissieleden	die	betrokken	zijn	bij	de	behandeling	van	een	verzoek	zijn	verplicht	tot	
geheimhouding	van	alle	gegevens	waarvan	zij	in	hun	hoedanigheid	als	commissielid	kennis	
nemen.

2 Het	verspreiden	van	de	persoonsgegevens	buiten	de	commissie	is	uitsluitend	met	
toestemming	van	partijen	toegestaan.

3	 Een	dossier	ter	zake	een	verzoek	blijft	in	het	bezit	van	de	secretaris	en	wordt	gedurende	vijf	
jaar	na	de	uitspraak	van	de	commissie	bewaard	en	daarna	vernietigd.

Hoofdstuk 2 De procedure

ARTIKEL 9 |  OPSCHONING

1	 Het	verzoek	wordt	gedaan	door	indiening	van	een	verzoekschrift,	inclusief	eventuele	bijlagen,	
bij	het	secretariaat	van	de	commissie.	De	werkgever	geeft	daarbij	tevens	zijn	verhinderdata	
voor	de	daaropvolgende	tien	weken	op	met	het	oog	op	een	eventuele	mondelinge	
behandeling	van	het	verzoek.

2	 Het	verzoekschrift	bevat	in	elk	geval	de	volgende	gegevens:
 a De naam en het adres van de werkgever;
 b Naam	en	adresgegevens	van	de	werknemer	op	wie	het	verzoek	betrekking	heeft;
 c De dagtekening;
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 d Een	omschrijving	van	de	bedrijfseconomische	reden	voor	het	verzoek;
 e Een	toelichting	waarom	de	werknemer	in	aanmerking	komt	voor	ontslag	op	grond	van	de		

	 toepasselijke	regels.
3	 De	commissie	bevestigt	de	werkgever	zo	spoedig	mogelijk	de	ontvangst	van	het	verzoek,	

waarbij	tevens	wordt	medegedeeld	welke	commissieleden	het	verzoek	zullen	behandelen.
4	 Indien	de	verstrekte	gegevens	en	bescheiden	onvoldoende	zijn	voor	de	beoordeling	van	het	

verzoek	geeft	de	commissie	de	werkgever	de	gelegenheid	het	verzoek	aan	te	vullen	binnen	
acht	dagen	na	dagtekening	van	de	mededeling	hiervan.	Deze	termijn	kan	door	de	commissie	
worden	verlengd	indien	bijzondere	omstandigheden	dit	noodzakelijk	maken.

ARTIKEL 10 |  VERWEER, EEN EVENTUELE ZITTING EN   
                  HET VERDER VERLOOP PROCEDURE

1 Na ontvangst van een volledig verzoek doet de commissie de werknemer hiervan mededeling, 
onder	vermelding	van	de	tvangstdatum	van	het	verzoek	en	met	bijsluiting	van	een	afschrift	
van	het	verzoek,	inclusief	eventuele	bijlagen.	Daarbij	informeert	de	commissie	de	werknemer	
tevens	welke	commissieleden	het	verzoek	zullen	behandelen.

2	 De	werknemer	wordt	door	de	commissie	in	de	gelegenheid	gesteld	om	binnen	veertien	dagen	
na	dagtekening	van	de	mededeling	schriftelijk	verweer	te	voeren.	In	het	verweerschrift	
vermeldt	de	werknemer	zijn	verhinderdata	voor	de	daaropvolgende	acht	weken	met	het	oog	
op	een	eventuele	mondelinge	behandeling	van	het	verzoek.

3 De	commissie	informeert	partijen	schriftelijk	binnen	acht	dagen	na	ontvangst	van	het	
verweer	dan	wel	het	verlopen	van	de	termijn	voor	indiening	van	het	verweer	over	het	
verdere	verloop	van	de	procedure.	De	commissie	kan	partijen	verzoeken	binnen	een	door	de	
commissie	te	bepalen	termijn	aanvullende	gegevens	of	bescheiden	te	verstrekken	of	hen	de	
gelegenheid	geven	schriftelijk	op	elkaars	standpunten	te	reageren.	De	commissie	kan,	al	dan	
niet	in	aanvulling	hierop,	ook	een	mondelinge	behandeling	van	het	verzoek	gelasten.

4	 Een	mondelinge	behandeling	vindt	in	ieder	geval	plaats	indien	beide	partijen	hierom	
verzoeken.

5 De	oproeping	voor	de	mondelinge	behandeling	wordt	ten	minste	acht	dagen	voor	de	zitting	
verstuurd	door	het	secretariaat,	waarbij	zoveel	mogelijk	rekening	wordt	gehouden	met	de	
door	partijen	opgegeven	verhinderdata.

6	 Tijdens	de	zitting	krijgen	werkgever	en	werknemer	de	gelegenheid	hun	standpunten	toe	te	
lichten	en	nader	te	reageren	op	elkaars	standpunten.	De	commissie	bepaalt	de	zittingsorde.

7	 	De	zitting	is	besloten.	Partijen	kunnen	zich	laten	bijstaan	door	hun	gemachtigde.	De	
commissie	kan	ook,	op	verzoek	van	één	van	de	partijen	of	beide	partijen,	getuigen	en	
deskundigen	op	de	zitting	horen.	Een	dergelijke	verzoek	moet	minstens	acht	dagen	voor	de	
zitting	worden	gedaan	onder	gelijktijdige	verzending	hiervan	aan	de	wederpartij.	Indien	deze	
zich	tegen	het	verzoek	wenst	te	verzetten,	dient	hij	binnen	vier	dagen	hierop	te	reageren.

8	 Een	partij	die	zonder	gegronde	reden	aan	de	oproeping	geen	gevolg	heeft	gegeven,	kan	
zich	niet	later	op	zijn	afwezigheid	beroepen	om	alsnog	een	mondelinge	toelichting	te	
kunnen	geven.	Of	sprake	is	van	een	gegronde	reden	wordt	vastgesteld	door	de	commissie.	
De	commissie	mag	uit	het	niet	verschijnen	van	een	partij	de	conclusies	trekken	die	de	
commissie	geraden	acht.

9	 De	commissie	kan	bepalen	dat	na	de	zitting	nog	een	schriftelijke	ronde	noodzakelijk	is	of	de	
werkgever	of	werknemer	in	de	gelegenheid	stellen	een	nadere	standpuntbepaling	te	sturen.	
Indien	een	partij	een	nadere	gelegenheid	krijgt	stukken	in	te	brengen,	krijgt	de	wederpartij	
telkens	gelegenheid	binnen	acht	dagen	op	die	stukken	te	reageren.

10	 De	in	dit	artikel	gestelde	termijnen	kunnen	ambtshalve	door	de	commissie	of	op	verzoek	
van	één	partij	of	beide	partijen	gezamenlijk	worden	verlengd	indien	naar	het	oordeel	van	
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de	commissie	bijzondere	omstandigheden	dit	noodzakelijk	maken.	Een	eerste	gezamenlijk	
verzoek	tot	uitstel	wordt	altijd	gehonoreerd.

ARTIKEL 11 |  BESLISSING OP HET VERZOEK

1	 De	commissie	beslist	uiterlijk	veertien	dagen	na	ontvangst	van	het	verweerschrift	dan	wel	
uiterlijk	veertien	dagen	na	de	zitting	of	laatste	schriftelijke	ronde	over	het	verzoek.

2	 De	commissie	is	alleen	bevoegd	op	een	verzoek	te	beslissen	indien	zij	bij	de	beraadslaging	
voltallig	betrokken	is.

3	 De	beraadslaging	van	de	commissie	is	niet	openbaar	en	mededelingen	die	zijn	gedaan	tijdens	
de	beraadslaging	zijn	geheim.	De	commissie	beslist	bij	meerderheid	van	stemmen.

4	 De	commissie	betrekt	in	haar	oordeel	in	ieder	geval:
 a het gestelde in of krachtens artikel 7:671a BW;
 b de Ontslagregeling	met	uitzondering	van	§	4;	en
 c de	door	cao	partijen	gestelde	ontslagcriteria	dan	wel	§	4	van	de	Ontslagregeling.
5	 De	beslissing	van	de	commissie	kan	inhouden:
 a Een	uitspraak	dat	de	commissie	onbevoegd	is	of	dat	de	werkgever	in	het	verzoek	niet		

	 ontvankelijk	is;
 b Een	uitspraak	dat	toestemming	wordt	gegeven	aan	de	werkgever	om	de		 	 	

	 arbeidsovereenkomst	van	de	werknemer	op	te	zeggen;
 c Een	uitspraak	dat	de	toestemming	aan	de	werkgever	wordt	onthouden	om	de		 	

	 arbeidsovereenkomst	van	de	werknemer	op	te	zeggen.
6	 Indien	uit	een	verzoek	of	tijdens	de	behandeling	daarvan	blijkt	dat	een	opzegverbod	als	

bedoeld	in	artikel	7:670,	lid	1	tot	en	met	4,	en	lid	10	BW,	of	een	met	deze	opzegverboden	
naar	aard	en	strekking	vergelijkbaar	opzegverbod	in	een	ander	wettelijk	voorschrift	geldt,	
geeft	de	commissie	geen	toestemming	tenzij	redelijkerwijs	verwacht	mag	worden	dat	het	
opzegverbod	niet	meer	geldt	binnen	vier	weken	na	de	dag	waarop	de	commissie	beslist	op	
het	verzoek.

7	 De	beslissing	op	het	verzoek	wordt	gelijktijdig	schriftelijk	uitgebracht	aan	de	werkgever	en	de	
werknemer	onder	vermelding	van	de	datum	waarop	het	volledige	verzoek	is	ontvangen.

8	 De	beslissing	bevat	een	motivering,	waarin	in	elk	geval	wordt	vastgelegd:
 a wat	de	relevante	feiten	zijn,
 b wat de kern van het verzoek is,
 c wat de kern van het verweer is,
 d of	eventuele	ontvankelijkheidsverweren	slagen	of	falen,
 e wat	de	inhoudelijke	beoordeling	door	de	commissie	is,
 f of	sprake	is	van	opzegverbod	of	een	andere	omstandigheid	die	in	de	weg	staat	aan	de		

 verzochte toestemming en
 g welke	beslissing	is	genomen.
9	 Een	door	de	commissie	verleende	toestemming	voor	opzegging	is	geldig	gedurende	vier	

weken	na	de	dagtekening	van	de	beslissing	op	het	verzoek.
10	 De	in	het	eerste	lid	van	dit	artikel	gestelde	termijn	kan	worden	verlengd	indien	bijzondere	

omstandigheden	dit	naar	het	oordeel	van	de	commissie	noodzakelijk	maken.	Partijen	
ontvangen	daarvan	bericht.

ARTIKEL 12 |  INTREKKING VERZOEK
De	werkgever	die	een	verzoek	heeft	ingediend	kan	dit	verzoek	schriftelijk,	of	ter	zitting
mondeling,	intrekken.	Deze	intrekking	wordt	door	de	commissie	schriftelijk	aan	partijen
bevestigd.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2019-11-15#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel671a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036599/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036599/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel670
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ARTIKEL 13 |  VERTALING EN SAMENVATTING VAN VERSTREKTE GEGEVENS

Indien	in	de	procedure	door	partijen	verstrekte	gegevens	of	bescheiden	in	een	vreemde	taal
zijn	gesteld	en	een	vertaling	daarvan	voor	de	beoordeling	van	die	gegevens	noodzakelijk	is,	kan	de
commissie	besluiten	deze	gegevens	of	bescheiden	niet	bij	de	beoordeling	van	het	verzoek	te
betrekken,	mits	de	partij	die	deze	gegevens	of	bescheiden	heeft	ingebracht	de	gelegenheid	heeft
gehad	deze	binnen	een	door	de	commissie	te	bepalen	termijn	met	een	vertaling	aan	te	vullen.

ARTIKEL 14 |  ONTSLAGBESCHERMING COMMISSIELEDEN

Commissieleden	die	een	arbeidsovereenkomst	hebben	met	een	werkgever	die	gebonden	is	aan
de	cao,	of	een	werknemersvereniging	of	een	werkgeversvereniging,	die	partij	is	bij	de	cao,
genieten	dezelfde	ontslagbescherming	als	de	werknemers	die	worden	genoemd	in	artikel	7:670
lid	10	BW.

ARTIKEL 15 |  VRIJWARING COMMISSIELEDEN

De	cao	partijen	vrijwaren	de	commissieleden	hoofdelijk	voor	eventuele	aanspraken	en
vorderingen van werkgevers, werknemers en eventuele andere derden, voor zover de vordering
voortvloeit	uit		de	behandeling	van	een	bij	de	commissie	ingediend	verzoek	en	geen	sprake	is	van
handelen	of	nalaten	dat	te	wijten	is	aan	opzet	of	grove	schuld	van	het	commissielid.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

ARTIKEL 16 |  INVULLING WERKWIJZE

1	 De	procedure	verloopt	in	beginsel	digitaal.	Alle	correspondentie	verloopt	via	een	door	de	
commissie	vastgestelde	digitale	procedure.

2	 De	commissie	stelt	een	digitaal	formulier	beschikbaar	dat	de	werkgever	kan	gebruiken	bij	het	
indienen	van	een	verzoek.	De	commissie	stelt	tevens	een	digitaal	formulier	beschikbaar	dat	
de	werknemer	kan	gebruiken	voor	het	verweer.

3	 De	commissie	stelt	een	partij	op	diens	verzoek	in	de	gelegenheid	om	schriftelijke	stukken	die	
niet	digitaal	kunnen	worden	aangeleverd	bij	het	secretariaat	van	de	commissie	in	te	dienen.	

ARTIKEL 17 |  GECOMBINEERDE BEHANDELING

1	 De	werkgever	kan	de	commissie	vragen	om	meerdere	verzoeken,	gericht	op	toestemming	om	
verschillende	arbeidsovereenkomsten	op	te	mogen	zeggen,	gecombineerd	te	behandelen.	
De	gecombineerde	behandeling	moet	worden	verzocht	in	het	verzoekschrift,	dat	dan	bestaat	
uit	een	algemeen	deel	en	een	individueel	deel	per	afzonderlijke	werknemer.	Het	del	dat	op	
afzonderlijke	werknemers	betrekking	heeft	wordt	uitsluitend	aan	de	betreffende	werknemers	
doorgestuurd.

2	 De	werknemers	op	wie	het	verzoek	betrekking	heeft,	worden	elk	individueel	in	de	
gelegenheid	gesteld	om	verweer	te	voeren	tegen	het	verzoek,	alsook	tegen	het	gezamenlijk	
behandelen	daarvan.

3 Indien tot een zitting wordt overgegaan, kan de commissie het verzoek en de verweren 
tijdens	één	zitting	te	behandelen.	Het	oordeel	van	de	commissie	wordt	voor	iedere	
werknemer	afzonderlijk	op	schrift	gesteld.	De	commissie	draagt	er	zorg	voor	dat	
afzonderlijke	verweren	van	individuele	werknemers	de	aandacht	krijgen	die	zij	verdienen	in	de	
motivering	van	de	individuele	beslissing.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2019-11-15#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel670
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2019-11-15#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel670
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4	 De	commissie	kan	een	verzoek	van	een	werkgever	dat	ziet	op	meerdere	opzeggingen	van	
arbeidsovereenkomsten	te	splitsen,	indien	de	commissie	dat	geraden	acht.	Dit	besluit	kan	de	
commissie	nemen	tijdens	elk	moment	van	de	procedure.

ARTIKEL 18 |  RAPPORTAGE COMMISSIE

1	 De	cao	partijen	bevorderen	de	publicatie	van	geanonimiseerde	uitspraken	van	de	commissie,	
tezamen	met	een	samenvatting.	

2	 Eenmaal	per	jaar	stelt	de	commissie	een	jaarverslag	op	omtrent	de	door	haar	behandelde	
verzoeken	op	grond	van	7:671a BW.	Hierin	vermeldt	de	commissie	in	elk	geval	(i)	hoeveel	
verzoeken	zijn	ingediend,	(ii)	hoeveel	verzoeken	tot	toestemming	zijn	toegewezen,	(iii)	wat	
de	gemiddelde	doorlooptijd	is	van	een	verzoek.	Het	jaarverslag	wordt	gestuurd	naar	de	cao	
partijen.	

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2019-11-15#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel671a

