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Een volgend kabinet moet de rechter veel 
meer vrijheid en discretionaire bevoegd-
heid geven om zelf te bepalen of een werk-
gever zijn werknemer mag ontslaan. Het 
huidige ontslagrecht is zo star dat zelfs 
werkgevers met een goed verhaal vaak 
niet van hun werknemer afkomen, ook 
al is hun huwelijk allang op de klippen 
gelopen. 

Dat concluderen onderzoekers en 
arbeidsrechtexperts Max Keulaerds en 
Ruben Houweling in hun evaluatie van 
de Wet werk en zekerheid, die op 1 juli 
2015 in werking trad. Rechters wijzen 
een ontslagaanvraag sindsdien viermaal 
zo vaak af, blijkt uit hun jurispruden-
tieonderzoek: in maar liefst 80% van de 
gevallen acht de rechter het disfunctio-
neringsdossier onder de maat. 

Een onhoudbare situatie, menen de 
onderzoekers. Keulaerds volgde de par-
lementaire geschiedenis en de invoering 
van de ontslagwet op de voet, als voor-
malig voorzitter van de branchekoepel 
Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten 
Nederland (Vaan). Houweling is hoog-
leraar arbeidsrecht en voorzitter van de 
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

V Minister Asscher zei vorig jaar: rechters 
en werkgevers moeten nog een beetje 
wennen aan de wet, maar dat was te ver-
wachten. 
Keulaerds: ‘Zijn suggestie was dat het 
aantal afwijzingen tijdelijk was toege-
nomen doordat rechters nog moesten 
“oefenen”. Onze cijfers tonen aan dat 
dat niet klopt: rechters volgen gewoon de 
zorgvuldige instructies van de wetgever. 
Het hoge aantal afwijzingen blijft stabiel.

Asscher heeft in het parlementaire 
traject altijd beloofd dat vast minder 
vast zou worden, maar zijn wet heeft het 
tegenovergestelde bereikt: je moet een 
veel uitputtender disfunctioneringsdos-
sier aanleggen, waarbij je een uitvoerig 
verbetertraject moet doorlopen. Of je 
nu een grote of kleine werkgever bent: je 
bent ten minste een halfjaar verder.’

V Voor het grootbedrijf valt het nog wel 
te behappen, zo lijkt het. Zij hebben een 
hr-afdeling die het dossier opbouwt. En 
daar valt de transitievergoeding vaak la-
ger uit dan voorheen.
Houweling: ‘Zij kunnen het inderdaad 
makkelijker betalen. De lange duur blijft 
een handicap. Het echte probleem zit bij 
het mkb: dat ontsloeg werknemers voor-
heen via de “gratis” route van het UWV. 
En doordat kleinere ondernemers niet 
beschikken over een hr-apparaat, lopen 
vooral zij tegen een ontslagonmogelijk-
heid aan.’ 

V Wat moet er anders? 
Keulaerds: ‘Een relatief simpele ingreep 
is om een ontslaggrond te creëren waar 
een rechter terecht kan wanneer andere 
gronden onvoldragen zijn. Als de rechter 
dan vindt dat de werkgever wel een goed 
verhaal heeft, dan moet hij daarbij een ex-
tra billijke vergoeding kunnen toekennen 
aan de werknemer. Die mag best hoog zijn, 
want de werkgever moet wel voelen dat hij 
zijn dossier niet op orde heeft.’

V Het kan ook een bom onder het huidi-
ge stelsel betekenen wanneer alle zaken 
via die nieuwe grond gaan lopen: wordt 
afkopen niet te makkelijk? 
Keulaerds: ‘We hebben vertrouwen in 
onze rechterlijke macht. Als je dit goed 
clausuleert, en de rechter ziet dat er echt 
geen basis is om verder te gaan in een 
jarenlang verbetertraject, dan moet hij 
daar naar kunnen handelen.’ 

V Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul 
de Beer waarschuwde recent voor al te 
veel politieke dadendrang. Straks zijn we 
iedere vier jaar aan het hervormen. 
Houweling: ‘Met die permanente hervor-
mingen en zogenaamde hijgerigheid valt 
het reuze mee. We zijn nu tweeënhalf 
jaar onderweg. Rechters weten echt wel 
hoe het allemaal werkt. De experts heb-
ben in 2014 al gewaarschuwd: neem je 
deze afslag, dan komen daar ongelukken 
van.’ 
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‘Kabinet moet de rechter 
veel meer mogelijkhe-
den geven zelf te 
bepalen of werkgever 
iemand mag ontslaan’

Vast vaster

De Wwz maakt vast vas-
ter, in plaats van min-
der vast. De waarschu-
wing klonk al in 2014, 

en de vrees wordt beetje bij 
beetje bewaardheid. Kanton-
rechters in Amsterdam en Rot-
terdam wezen in 2016 39% en 
37,4% van de ontslagaanvra-
gen af, blijkt uit jurisprudentie-
onderzoek van onder anderen 
Keulaerds en Houweling. Vóór 
de Wwz was dat nog 10%. Ook 
blijkt dat het aantal aanvragen 
gestaag daalt: werkgevers zien 
dat ze bij de rechter weinig 
kans maken, en sturen steeds 
vaker aan op een onderhandse 
beëindiging met goedvinden 
van de werknemer, signa-
leert Keulaerds. Daar hangt 
wel een prijskaartje aan: zo’n 
vaststellingsovereenkomst 
is doorgaans duurder dan de 
wettelijk gemaximeerde tran-
sitievergoeding. Niet alleen de 
strengere toets van de rechter 
maakt werkgevers huiverig om 
mensen aan te nemen, ook de 
verplichting om flexwerkers na 
twee jaar in vaste dienst te ne-
men. De onderzoekers stellen 
daarom een ‘meerjarig tijdelijk 
contract’ voor, van maximaal 
zes jaar.

Keulaerds: ‘Wat ik wil voorkomen, is 
dat we dezelfde fouten maken in de aan-
loop naar een nieuw regeerakkoord. Dat 
we weer geconfronteerd worden met een 
product van de sociale partners waar de 
wetenschap en praktijk totaal niet bij zijn 
betrokken. Deze wet is bedacht door werk-
gevers en werknemers, en door de Tweede 
Kamer gejast in zes weken. Het was alle-
maal voorspelbaar. Er is precies gebeurd 
waar wij zo voor gewaarschuwd hadden. 
Triest om op deze manier gelijk te krijgen. 

Tegelijkertijd wil ik benadrukken: 
de wet is ook niet totaal mislukt en wij 
willen hem ook niet uitgummen. Positief 
is dat ontslag goedkoper is geworden 
door de lagere transitievergoeding. Ook 
krijgen werknemers in beginsel altijd 
een transitievergoeding, dat maakt het 
systeem eerlijker. Onze voorstellen zijn 
“quick wins” voor het ontslagrecht, maar 
daarmee zijn niet alle arbeidsmarktpro-
blemen opgelost.’

V Waarom zouden vakbonden iets voe-
len voor uw verlaagde ontslagbescher-
ming? 
Houweling: ‘Iedereen heeft baat bij een 
goed functionerende arbeidsmarkt, en 
de FNV kan niet blijven vasthouden aan 
verworvenheden van dertig jaar geleden.’ 

V Je kunt ook zeggen: het grotere plaatje 
is dat de politiek en de sociale partners 
snakten naar een groot akkoord. Zo bleef 
het poldermodel in stand en kon het ka-
binet de rit uitzitten. Men moest tijd ko-
pen om de begroting op orde te brengen. 
Keulaerds: ‘Dat is ook heel knap. Ik denk 
dat de werkgevers voelden dat ze de FNV 
in het zadel moesten houden door hen 
iets te gunnen. De Wwz is in die zin het 
kind van de rekening geweest.’ 
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