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1 Inleiding

Casino Rich is een concern dat zich bezighoudt met activiteiten in de kansspel-
wereld. Het concern is in de loop der jaren gaan bestaan uit een conglomeraat van 
vennootschappen. Casino Rich N.V. houdt kantoor in een streng bewaakte villa en 
bestuurt van daaruit als aandeelhoudster haar vier dochtervennootschappen: Casino 
Rich B.V., die casino’s in vijfsterrenhotels exploiteert, Casino Small B.V., met een ke-
ten van door Nederland verspreide casino’s, Casino Big B.V., die zeven megacasino’s 
in Nederland exploiteert, en Casino Autoplay B.V., die speelautomaten verhuurt. 
In totaal zijn er ongeveer duizend werknemers werkzaam binnen het concern. Al 
deze personen hebben een arbeidsovereenkomst met de vennootschap die de onder-
neming waarin zij werken in stand houdt. Er zijn zeven ondernemingsraden bij de 
megacasino’s, vijf ondernemingsraden bij de grotere Casino Small-casino’s en een 
centrale ondernemingsraad.

Door problemen in de kansspelwereld – digitaal gokken via internet en de gestegen 
criminaliteit hebben geresulteerd in een ogenschijnlijk structurele omzetdaling – 
besluit Casino Rich tot het opstellen van een reorganisatieplan. Dit plan wordt op 
1 oktober 2018 in een persconferentie bekendgemaakt. De voorzitter van de raad 
van bestuur van Casino Rich N.V. deelt daarbij onder meer het volgende mede:

‘(…) Vanwege de aanhoudende problemen zijn wij genoodzaakt tot aanzienlijke be-
zuinigingen. Derhalve hebben wij navolgende besluiten moeten nemen:
1 Alle honderd tijdelijke contracten die lopen tot in ieder geval 1 juni 2019 zullen 

niet worden verlengd;
2 Vijfentwintig werknemers werkzaam bij Casino Small in Amsterdam worden 

ontslagen;
3 Van de Casino Big-werknemers zullen er vijftien werkzaam in drie vestigingen in 

Amsterdam, vijf werkzaam in de vestiging Assen en vijf werkzaam in de vestiging 
Eindhoven worden ontslagen.’

Na afloop van de bijeenkomst krijgen de Casino Rich-werknemers allen een kopie 
van het reorganisatieplan. De vakbonden beroepen zich vervolgens op de Wet mel-
ding collectief ontslag (WMCO). Het reorganisatieplan is volgens hen ten onrechte 
niet eerst aan hen voorgelegd, terwijl zij nota bene zelfs een cao met Casino Rich 
N.V. hebben. Daarenboven is er geen melding gedaan aan het UWV. De bedrijfs-
jurist van Casino Rich N.V. stelt vervolgens, dat er helemaal geen verplichting be-
staat op basis van de WMCO om vakbonden te consulteren; er is immers geen 
sprake van een collectief ontslag.
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1.1 Algemeen

De Casino Rich-casus, die in dit boek in ieder hoofdstuk zal terugkomen, toont 
reeds aan dat een collectief ontslag een complexe aangelegenheid kan zijn. Alleen 
al qua betrokken personen en entiteiten is dat het geval. Te denken valt daarbij aan 
werknemers, vakbonden, ondernemingsraden en natuurlijk de werkgever zelf. Deze 
laatste moet in geval van een reorganisatieproces gepaard gaande met een beoogd 
collectief ontslag verschillende regels in acht nemen. Deze regels kennen de Wet 
Melding collectief ontslag (WMCO) als ‘kernwet’. Deze wet is niet alleen lastig te 
lezen, maar moet als implementatiewet van de Europese Richtlijn 98/59 betreffende 
collectief ontslag ook nog eens juist worden toegepast. Dat is een complicerende 
factor, omdat daarbij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG/EU (HvJ 
EG/EU) van belang kan zijn.

1.2 Complex collectiefontslagrecht

De regels die een werkgever in geval van een (voornemen tot een) collectief ontslag 
moet naleven, zijn in ons land te vinden in verschillende wetten en regels. De op 
de Europese Richtlijn 98/59 afgestemde WMCO staat daarbij voorop. Deze wet 
staat in dit boek centraal, samen met relevante lagere regelgeving. Per 1 juli 2015 
zijn dit in de eerste plaats twee ministeriële regelingen: de Ontslagregeling (Stcrt. 
2015, 12685) en de Regeling UWV ontslagprocedure (Stcrt. 2015, 12688). In de Uit-
voeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen, van het UWV, staat voorts een 
specifiek hoofdstuk ‘Melding collectief ontslag’.

Evenzeer zijn in een collectiefontslagprocedure vaak de Wet op de collectieve ar-
beidsovereenkomst met regels inzake de werking van cao’s (WCAO), de Wet op de 
ondernemingsraden (WOR), de Wet op de Europese ondernemingsraad (WEOR) 
en – zij het minder vaak – de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van cao-bepalingen (WAVV) relevant. Maar ook het Burgerlijk Wetboek 
(BW) met bijvoorbeeld zijn opzeggingsbepalingen kan relevant zijn.

Om in de collectiefontslagrechtelijke wirwar aan regels ordening aan te brengen, 
worden deze regels in dit boek behandeld in het hoofdstuk waar zij relevant zijn of 
kunnen zijn. Daarbij is vanzelfsprekend ook relevante rechtspraak verwerkt, vooral 
die van het HvJ EG/EU.

Gezien het voorgaande kenmerkt het Nederlandse collectiefontslagrecht zich door 
een voor niet-specialisten hoge mate van complexiteit. De volgende hoofdstuk-
ken trachten deze complexiteit te verminderen door ‘ontleding’ van het collectief-
ontslagrecht.
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1.3 Vermindering complexiteit door ‘ontleding’

De complexiteit van een collectiefontslagprocedure kan tevens worden verklaard, 
doordat vele regels tijdens het ‘traject’ van het nadenken over tot en met het ne-
men van een besluit tot collectief ontslag vaak tegelijkertijd (naast elkaar) van toe-
passing zijn. Ondanks deze samenloop, vormt de WMCO echter de kern van het 
Nederlandse collectiefontslagrecht. Om het collectiefontslagrecht goed uiteen te 
kunnen zetten – het als het ware te ‘ontleden’ – staat deze wet in de navolgende 
hoofdstukken centraal.

De WMCO is de laatste jaren twee keer zeer noemenswaardig gewijzigd. Bijna sa-
menvallend met de periode van snelle en grote economische neergang in 2011 werd 
een wetsvoorstel tot wijziging van de WMCO door het parlement geloodst. Dit ge-
schiedde primair om de route van beëindigingen met wederzijds goedvinden onder 
de WMCO te brengen door de collectiefontslagdefinitie te implementeren conform 
de Europese richtlijn. Deze laatste brengt immers mee, dat ook aanbiedingen van 
een werkgever tot het sluiten van een overeenkomst betreffende het met wederzijds 
goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst onder het ontslagbegrip uit 
laatstgenoemde definitie zouden moeten vallen. Daarmee is overigens niet gezegd, 
dat dit semantisch-juridisch ook zo in de WMCO staat of sinds 1 maart 2012 gel-
dend recht is (zie hoofdstuk 3).

Per 1 maart 2012 werd de WMCO in de artikelen 2, 3, 4, 6, 6a, 7 en 8 – deels ingrij-
pend – gewijzigd en kent de wet twee geheel nieuwe wetsartikelen: de artikelen 5a en 
7a WMCO. In die zin kon met recht over een ‘nieuwe’ WMCO worden gesproken. 
Met andere woorden: slechts de artikelen 1, 5 en 9 WMCO bleven luiden zoals zij 
voorheen luidden. Na 2012 zat de wetgever vervolgens niet stil, want door artikel IV 
Wet werk en zekerheid (Wwz) en de aanpassingswetgeving daarvan ging de WMCO 
per 1 juli 2015 opnieuw deels anders luiden. De WMCO telt momenteel twaalf arti-
kelen. Deze bevatten grofweg de werkingssfeer van de wet, de definitie van een col-
lectief ontslag, het informeren en raadplegen van de werknemers vertegenwoordigers, 
de melding aan de overheid en sancties. En dat is geen onlogische volgorde, want 
een werkgever met overwegingen, plannen of zelfs al een voornemen tot een reduc-
tie van het personeelsbestand moet ter beantwoording van de vraag of de WMCO 
‘erbij gepakt’ moet worden eerst weten of aan de werkingssfeer van deze wet is vol-
daan. Luidt het antwoord daarop positief, dan dient vervolgens in die wet ernaar 
te worden gekeken of er wellicht al een voornemen tot collectief ontslag bestaat. Is 
dat zo, dan dient dat voornemen te worden gemeld aan WMCO-vakbonden en aan 
het UWV. Is de raadpleging van de WMCO-bonden – maar ook die van bevoegde 
ondernemingsra(a)d(en) en eventueel cao-bonden – voltooid, dan mag de werkgever 
een besluit tot collectief ontslag nemen en uitvoeren. Voor dat laatste is in beginsel 
wel vereist, dat de met de melding van het collectiefontslagvoornemen begonnen 
wachtperiode van een maand is verstreken. Gaat er bij voornoemde regels iets fout, 
dan kan dat tot sancties leiden.
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Voorgaande thema’s worden hierna per hoofdstuk behandeld. Voor zover nodig, 
wordt daarbij per hoofdstuk ook andere relevante wet- en/of regelgeving besproken. 
Het collectiefontslagrecht in ons land is namelijk niet beperkt tot de WMCO.

Door een op de hiervoor weergegeven casus toegespitste weergave en uitleg van re-
levante wet- en regelgeving en het stellen van enkele vragen dienaangaande aan het 
einde van ieder hoofdstuk is getracht om dit boek geschikt te maken voor (post-)
juridische opleidingen aan hogescholen, universiteiten en elders. Zeker in het licht 
van dit laatste wordt op deze plaats expliciet opgemerkt, dat dit boek uitsluitend ziet 
op het collectiefontslagrecht in Nederland. Meer concreet gaat het hierbij om de 
regels die door een werkgever die in ons land een collectief ontslag wil doorvoeren, 
moeten worden gerespecteerd.

Het schrijven aan dit boek is afgerond in augustus 2018. Met latere ontwikkelin-
gen in wet- en regelgeving en rechtspraak kon derhalve geen rekening meer worden 
gehouden. In het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU, Vertrouwen in 
de toekomst, is geen afspraak gemaakt om de WMCO aan te passen. In die zin is 
het dan ook niet de verwachting dat de beoogde Wet arbeidsmarkt in balans tot 
wijzigingen van de WMCO zal leiden. Thans geldende – en dus relevante – wet- en 
regelgeving is opgenomen in de bijlagen.
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