
Ontslagwet vanAsscherkrijgt

JohanLeupen
Amsterdam

Precies één jaar nade invoering vande
omstredenWetwerk en zekerheid (Wwz)
ligt er de eerste serieuzebeoordeling
doordemensendie er iederedagmee
moetenwerken: 1074 arbeidsrecht-
advocaten, bedrijfsjuristen, onderne-
mers, rechters,maar ook ambtenaren,
rechtshulpverleners en vakbondsjuris-
tenhebbenhunervaringengedeeld.
Daarnaast analyseerdenwetenschappers
vandeErasmusUniversiteit alle relevan-
te rechtspraak vangrote rechtbanken.

De conclusies spelen vandaag een
hoofdrol ophet evaluatiecongres van
dekoepels VAANenVvA,waar zo’ndui-
zendpraktijkjuristenbijeen zijn. Ende
conclusies liegenerniet om: onderde
nieuweontslagwet zijn elf vandedertien
doelendieminister LodewijkAsscher
hadgesteld, niet behaald.Dewetwerkt
zelfs averechts, zegt debranche: de
rechtspositie vande vastewerknemer
is nog steviger geworden, endie vande
flexwerker verder afgekalfd.Werkgevers
nemeneerder afscheid vanflexwerkers
omhet vaste contract te omzeilen.De
kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’ groeit zelfs.
Debelangrijkste oorzaak is datwerk-

geversnietmeer eenoptelsommogen
maken van verschillendeontslaggron-
denomtoestemming te krijgen vande
rechter. Inplaats daarvanmoeten zij
er éénuitputtendonderbouwenmet
stapels documentatie, hetgeen voorhet
kleinbedrijf indepraktijk vaak ‘schier
onmogelijk’ is, aldusMichaël van
Straalen vanMKBNederland. ‘Totnu
toe riepen velenopgevoel dat “vast”nog
vaster is geworden,wij hebbendatnu
feitelijk vastgesteld’, zegtMaxKeulaerds,
co-auteur vanhet rapport.

De cijfers spreken: het aantal doorde
rechter afgewezenontslagverzoeken is
sinds 1 juli 2015 ‘substantieel’ gestegen,
enbij de rechtbank vanRotterdamzelfs
bijna verviervoudigd: daarwerden vier
opde tiengevallen afgewezen.

Werkgevers zijn al gaananticiperen
opdie verhoogdeontslagdrempel en
trekken veel vaker ontslagverzoeken in
omde zaak te schikken.De strengere
toetsing vande rechter leidt ertoedat die
schikkingen in73%vandegevallenho-
ger uitvallendande transitievergoeding
diewerkgeverswettelijk verschuldigd
zijn.Die geldt inpraktijkniet zozeer als
eenplafondmaar als bodem: ‘ze kopen
de zaakkennelijk af’, zegt VAAN-voorzit-
terCharlotteDingemans.

Ruim duizend experts uit
het veld vellen oordeel:
onder de nieuwe ontslagwet
zijn elf van de dertien
gestelde doelen niet behaald

Dewetheeft ookpositieve effecten,
voegt ze eraan toe: ontslag is duidelijk
goedkoperdanmetdeoudekanton-
rechtersformule, zoalswasbeoogd: de
gemiddelde toegekende transitievergoe-
dingbedroegover de eerste elfmaanden
vanhetnieuweontslagrecht€19.011,
minderdandehelft vandeontslagver-
goedingdie voor 1 julimoestwordenuit-
gekeerd. Bovendienblijkt dat schikkin-
gen in79%vandegevallen lager uitvallen
danonderde ‘oude’wetgeving.

Dewetheeft ook tot positief gevolg
gehaddat de rechtsgelijkheidbij ontslag
bevorderdwordt, vond57%vande res-
pondenten.Het systeem is ‘eerlijker’ in
de zindat de vergoedingenbij vergelijk-
bare gevallenminder ver uiteenkomen
te liggen, endat iederewerknemer recht
heeft op een vergoeding.

Voorheenkwamhetwel voordat de
enewerknemerdertigmaandsalarissen
meekreeg via de rechter, ende ander
niks omdat zijnprocedure via de ‘gratis’

94%

Ontslagrecht
vereenvoudigen

93%

Dejuridiseren zonder
verlies van kwaliteit

92%

Positie van ‘bepaalde-
tijders’ versterken

93%

Meer doorstroom van
flexibele naar vaste arbeid

Conclusie
‘Wij hebbennu
feitelijkvastgesteld
dat “vast”vaster is
geworden’
MKBNederland
Deonderhandelingen
over reparatiesvande
wetverlopengoed
Asscher
‘Hetblijktdatontslag
eerlijkerengoedkoper
isgeworden’

van de respondenten

Niet behaalde doelen

UWV-route liep.Datneemtnietweg
dathet nieuweontslagstelsel voor veel
mkb-werkgevers onbetaalbaar duur is
geworden, zegt VanStraalen: zijn ach-
terbanmaakte juist relatief vaakgebruik
vandieUWV-route, endie is afgesne-
den.Dat—gecombineerdmethet feit
dat kleineondernemers vaakde tijd en
mankrachtmissenomaanuitputtende
dossieropbouw tedoen—maaktdat het
kleinbedrijf hetmeest evidente slachtof-
fer is vanhetnieuwe stelsel.

VanStraalenbenadruktwel dat de
onderhandelingenmethet kabinet
ende vakbondenover reparaties goed
verlopen; de ‘grondhouding’ vandie ge-
sprekspartnersnoemthij ‘positief’.

Hetministerie vanSocialeZakenkomt
eendezer dagenmet eeneigenevaluatie
op verzoek vandeTweedeKamer.Naar
verluidt bevat ookdat onderzoekdeno-
dige kritiek, al zal hetmogelijk uitwijzen
dat rechtersmindermoeitehebbenmet
dewet danandereberoepsgroepen.

Minister Asscher zegt in reactie ophet
VAAN-onderzoekdathet hogere aantal
afwijzingen vanontslagverzoeken ‘niet
verrassend’ is: enerzijdsmoeten zowel
rechters alswerkgevers volgenshem
‘wennen’ aanhetnieuwe systeem, ander-
zijdswil hij niet terugnaar ‘dewillekeur
ennaar een systeemwaarinontslagwerd
afgekocht tegenhoge vergoedingen’.
‘Dat is niet inhet belang vanwerkne-
mers en zeker ookniet inhet belang van
werkgevers’, aldusdeminister.

De conclusie dat vast nog vaster ge-
worden is, vindthij prematuur. ‘Het is te
vroegominalgemene zin te concluderen
overhet behalen vandoelen vandeWwz.
Dewet is nogmaar een jaar inwerking’,
stelt Asscher.

‘Wel blijkt nual dat ontslag eerlijker
engoedkoper is geworden.Of ermeer
menseneen vaste baan zullenkrijgen is
niet alleen afhankelijk vanwetgeving,
maar ook van conjunctuur.DeCBS-cij-
fers geven eengemengdbeeld.’

57%

Rechtsgelijkheid bij
ontslag bevorderen

76%

Ontslagvergoedingen
beperken

OnderzoekOpzet
Het onderzoek van VAAN en
de VvA bestaat uit een enquê-
te gehouden onder 1074 vak-
specialisten, waaronder over-
wegend advocaten, maar ook
bedrijfsjuristen, ondernemers,
rechters, vakbonden, weten-
schappers en ambtenaren. De
uitkomsten zijn representatief
voor de beroepsgroep advo-
caat, jurist rechtsbijstandver-
zekeraar of rechtshulpverlener.
Daarnaast omvat het rapport
een jurisprudentieonderzoek,
verricht door Erasmus Univer-
siteit Rotterdam.
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Behaalde doelen

dikkeonvoldoende
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