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Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn 

Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of 
met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak wil maken op een WW-
uitkering, zal hij geconfronteerd worden met de fictieve opzegtermijn. Ook wel 
wachttijd voor de WW genoemd. De fictieve opzegtermijn is de periode tussen de 
zogenaamde ontslagdatum (datum ondertekening beëindigingsovereenkomst of 
datum beschikking kantonrechter ) en de datum vanaf wanneer een werknemer in 
aanmerking komt voor een WW-uitkering. Deze fictieve opzegtermijn is gelijk aan de 
opzegtermijn van de werkgever. Is de opzegtermijn voor de werkgever dus 
bijvoorbeeld 2 maanden en wordt er in januari 2013 een beëindigingsovereenkomst 
getekend, dan zal de WW-uitkering pas op na afloop van die fictieve opzegtermijn, dus 
per 1 april 2013, ingaan.  

Tot 1 januari 2013 was de regel dat deze fictieve opzegtermijn bij een 
ontbindingsprocedure via de kantonrechter met één maand werd verkort (mits er nog 
minimaal één maand zou overblijven). In bovenvermeld voorbeeld zou dat dus hebben 
betekend dat indien de beschikkingsdatum ligt in januari 2013, de eventuele WW-
uitkering niet pas per 1 april 2013 maar al per 1 maart 2013 zou kunnen ingaan. Vanaf 
1 januari 2013 is deze regel echter gewijzigd. Sinds die datum wordt de fictieve 



opzegtermijn na een (formele) ontbindingsprocedure bij de kantonrechter niet langer 
meer met één maand gekort. Op grond van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV, 
die op 18 december 2012 is aangenomen door de Eerste Kamer, is deze aftrek komen 
te vervallen. Voor ontbindingsverzoeken die vóór 1 januari 2013 zijn ingediend, geldt 
deze kortingsmaand overigens nog wel. 

Er is gekozen voor de maatregel om te besparen op de uitkeringslasten binnen de 
WW. Daarnaast is de financiële prikkel ontnomen om voor een (formele) 
ontbindingsprocedure te kiezen in plaats van voor beëindiging met wederzijds 
goedvinden. Hierdoor wordt naar verwachting het aantal (formele) 
ontbindingsprocedures verlaagd. 
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