TER INFORMATIE

Artikel 6 van het Besluit van 5 oktober 1945, houdende vaststelling van het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
(Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945)
Artikel 6.
1. De werkgever behoeft voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande
toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
2. De werkgever behoeft deze toestemming niet:
a. indien de opzegging onverwijld geschiedt om een dringende reden, onder
gelijktijdige mededeling van die reden aan de werknemer;
b. tijdens de proeftijd;
c. indien de opzegging geschiedt tengevolge van faillissement van de werkgever of
toepassing ten aanzien van hem van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de toestemming als
bedoeld in het eerste lid.
4. Alvorens een beslissing inzake het verlenen van toestemming krachtens het eerste lid
wordt genomen, hoort het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
vertegenwoordigers van de in aanmerking komende organisaties van werkgevers en
werknemers, behoudens in bij ministeriële regeling bepaalde gevallen.
5. Onze Minister kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aanwijzingen
geven met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van
toestemming als bedoeld in het eerste lid. Hij treedt daarbij niet in de besluitvorming
in individuele gevallen.
6. Bij ministeriële regeling kunnen voorzieningen worden getroffen voor het geval het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen haar uit dit artikel voortvloeiende
verplichtingen niet naar behoren nakomt.
7. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt aan Onze Minister verslag
uit over de wijze waarop de bevoegdheid tot het verlenen van de toestemming is
uitgeoefend. Bij ministeriële regeling worden hieromtrent nadere regels gesteld.
8. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is verplicht aan Onze Minister
desgevraagd binnen een daartoe gestelde termijn en op de aangegeven wijze kosteloos
alle opgaven te verstrekken betreffende de wijze waarop de bevoegdheid tot het
verlenen van de toestemming is uitgeoefend.
9. Van het eerste lid kan bij ministeriële regeling voor bepaalde werknemers of groepen
van werknemers voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontheffing of vrijstelling worden
verleend.
10. Tegen beslissingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen inzake het
verlenen van toestemming op grond van het eerste lid staat geen beroep open bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven.

