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Modernisering Ontslagrecht en Wet werk en zekerheid 2.0 

 

1. Inleiding 

Allereerst merken wij op dat wij voorstander zijn van een integrale aanpak van de arbeidsmarkt op 

zowel fiscaal, arbeidsrechtelijk als sociaalverzekeringsrechtelijk vlak.  

Een kritische reflectie op de wijzigingen van het ontslagrecht die zich onlangs hebben voltrokken – 

de WWZ – past bij een eventuele herijking van het ontslagrecht. Daarbij valt op dat veel van de 

doelstellingen van de WWZ ook in de verschillende verkiezingsprogramma’s te herkennen zijn: een 

eenvoudiger en goedkoper ontslagrecht bijvoorbeeld. Maar ook een eerlijk ontslagrecht voor 

iedereen en het terugdringen van doorgeschoten flex. 

Verrassend is dit niet, omdat de WWZ breed gedragen doelstellingen heeft en het ontslagrecht op 

onderdelen ook wezenlijk heeft verbeterd. Zo is, bijvoorbeeld, de ongelijkheid in financiële 

uitkomst tussen de twee ontslagroutes UWV en kantonrechter door de WWZ opgeheven. Ook is 

het een goede gedachte dat voor een ontslag een redelijke grond dient te bestaan.  

In het licht van de doelstellingen van de WWZ en kijkend naar de in juni 2016 verschenen 

onderzoeksrapporten van VAAN-VvA en HSI, alsmede de cijfers van het CBS over de groei van 

tijdelijke contracten zijn met name twee knelpunten te observeren: (a) de te stroeve 

ontbindingsprocedure en (b) de negatieve effecten van de nieuwe ketenregeling.  

Met het navolgende beogen wij een paar relatief eenvoudige oplossingen aan te reiken, waarmee 

het systeem van de WWZ zoveel mogelijk intact blijft en die vanuit de geest en de doelstellingen 

van de WWZ verbeteringen erin aanbrengen. Hierbij hebben wij onder andere gekeken naar de 

verschillende in het wetgevingsproces ingediende amendementen en moties, hetgeen mogelijk 

bijdraagt aan het bereiken van politiek draagvlak. 

2. De te stroeve ontbindingsprocedure: vast is vaster geworden 

Uit het VAAN-VvA Evaluatieonderzoek WWZ blijkt dat sprake is van een significante toename van 

het aantal afgewezen ontbindingsverzoeken. Vóór de WWZ werd 1 op de 10 ontbindingsverzoeken 

door de kantonrechter afgewezen, onder de WWZ – afgerond – 4 op 10. De gegevens over de 

periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 van de niet-gepubliceerde rechtspraak van de 

rechtbanken Rotterdam en Amsterdam bevestigen dit beeld (bijlage I). In dit opzicht is “vast 

vaster” geworden en dit was niet de bedoeling van de WWZ. Dit was onzes inziens wel een te 

verwachten gevolg van de WWZ.  

Het probleem wordt veroorzaakt door de limitatieve opsomming van ontslaggronden in de wet en 

de omstandigheid dat er nogal wat zaken in de praktijk zijn, waarin enerzijds duidelijk is dat 

partijen niet met elkaar verder kunnen, maar anderzijds niet aan de voorwaarden van de 

limitatieve ontslaggronden wordt voldaan. In deze gevallen wordt een échte “restgrond” gemist.  

Mede gezien de indertijd door de Eerste Kamer aangenomen motie van Tweede Kamerlid Backer 

en ter oplossing van dit probleem zou aan de restgrond die nu in de wet staat (artikel 669 lid 3 

onder h BW) een ruimere betekenis moeten toekomen.   

Om het evenwicht in het systeem te houden (tegenover een iets gemakkelijker ontslag via de 

kantonrechter dient een hogere vergoeding voor de werknemer te staan), dient de rechter 
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daarnaast de mogelijkheid te krijgen eerder dan bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op 

basis van de andere nu in de wet vermelde limitatieve ontslaggronden een z.g. additionele billijke 

vergoeding aan de werknemer toe te kennen. In die andere gevallen geldt nu dat een dergelijke 

vergoeding alleen kan worden toegekend ingeval sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de 

zijde van de werkgever. In geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van de 

restgrond zou een dergelijke vergoeding ook moeten kunnen worden toegekend bij (niet-ernstige) 

verwijtbaarheid van de werkgever.  

Hierdoor ontstaat een evenwichtig(er) systeem. Bij een voldragen grond kan de werkgever tot 

ontslag overgaan en krijgt de werknemer (enkel) een transitievergoeding. Bij een niet-voldragen 

grond, waarbij naar het oordeel van de rechter duidelijk is dat partijen uit elkaar moeten, kan een 

beroep op de restgrond worden gedaan. Deze restgrond biedt naast de transitievergoeding dan 

een aanvullende billijke vergoeding ter financiële compensatie van het verlies van de 

arbeidsovereenkomst. 

Overwogen zou kunnen worden deze additionele billijke vergoeding middels een formule – net 

zoals in het ambtenarenrecht – te normeren. Daarmee wordt de rechtszekerheid bevorderd. 

Hieronder (bijlage II) werken wij dit voorstel nader uit. 

3. De ketenregeling: flex minder flex 

Zoals bekend is de periode gedurende welke arbeidscontracten voor bepaalde tijd kunnen worden 

gesloten verkort van drie jaren naar twee jaren. De door de regering geuite verwachting dat 

werkgevers eerder zullen overgaan tot een vaste aanstelling is tot op heden niet uitgekomen (zie 

o.m. derde voortgangsbrief WWZ aan de Kamer).  

Overigens werd dit averechtse effect door velen voorspeld. Uit het VAAN-VvA-onderzoek volgt dat 

94% van de respondenten de doelstelling ‘flex wordt minder flex’ als niet behaald oordeelt.   

Voor de oplossing van dit probleem zijn tijdens de parlementaire behandeling door Kamerleden 

verschillende amendementen en moties ingediend:  

 Amendement nr. 23 van Van Ojik en Heerma. Met dit amendement wordt geregeld dat 

indien de werkgever na de eerste, tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer een 

tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbiedt van minimaal twee jaar en maximaal vijf jaar, 

deze tijdelijke arbeidsovereenkomst niet geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 Amendement nr. 26 van Heerma. Met het wetsvoorstel werd allereerst de periode van 

drie jaar verkort naar een periode van twee jaar. Het amendement maakt deze wijziging 

ongedaan. Met het wetsvoorstel werd ook de tussenpoos waarbinnen contracten als 

opeenvolgend worden gezien, verlengd van drie naar zes maanden. Deze wijziging wordt 

met dit amendement intact gelaten.  

 Amendement nr. 31 van Van Weyenberg. Dit amendement schrapt de eis dat afwijken 

van de ketenregeling bij CAO alleen kan indien de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering 

dat vereist.  

 Motie nr. 54 van Voortman en Heerma (aangenomen). Deze motie verzoekt de regering 

om de mogelijkheden en voor- en nadelen van een meerjarig tweede contract te 

onderzoeken, hierover met sociale partners te overleggen en de Tweede Kamer hierover 

bij de begroting voor 2015 te informeren, en zo mogelijk hiertoe voorstellen te 

ontwikkelen.  

 Motie nr. 73 van Heerma en Voortman. Deze motie verzoekt de regering om de 

ketenregeling terug te brengen naar de oorspronkelijke drie jaar.  

 Motie nr. 75 van Voortman, Heerma en Van Weyenberg (aangenomen). Deze motie 

verzoekt de regering om in overleg met sociale partners voorstellen te doen om meerjarige 

tweede contracten mogelijk te maken.  
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Verruiming bij cao en het meerjarig tijdelijke contract 

Wij zijn voorstander van het voorstel van Van Weyenberg (amendement nr. 31) dat de eis schrapt 

dat afwijken van de ketenregeling bij CAO alleen kan indien de intrinsieke aard van de 

bedrijfsvoering dit vereist, zodat sociale partners een ruimere afwijkingsmogelijkheid wordt 

geboden. Voorts zou – als variant op motie nr. 54/75 – de mogelijkheid kunnen worden 

geïntroduceerd om een tweede of derde contract voor bepaalde tijd als “meerjarencontract” te 

sluiten. Dat meerjarencontract loopt dan aan het einde automatisch (“van rechtswege”) af. 

Daartegenover staat dat de werkgever – indien de keten van arbeidscontracten twee jaar of langer 

heeft geduurd, hetgeen vrijwel altijd het geval zal zijn – een transitievergoeding verschuldigd is en 

blijft. Beide partijen profiteren van deze regeling. De werkgever behoudt een zekere mate van 

flexibiliteit. De werknemer krijgt eerder meer duidelijkheid (na een jaar in plaats van twee) over 

zijn toekomst. Het stellen van een minimumduur van dit meerjarencontract geeft dan zekerheid 

over inkomsten de komende jaren, waarmee de werknemer hypotheek kan aanvragen e.d. 

Wij constateren dat in verschillende verkiezingsprogramma’s het ‘meerjarig tijdelijke contract’ 

wordt genoemd als ‘zekerheid voor flexwerkers’. Kennelijk valt deze variant bij een aantal politieke 

partijen in de smaak. 

Ten slotte zou de z.g. doorbrekingsregeling kunnen worden verruimd. Onder het oude recht was 

doorbreking van de ketenregeling mogelijk door een periode van meer dan drie maanden. Onder 

de WWZ is dit een periode van meer dan zes maanden. Bepaald zou kunnen worden dat de 

doorbrekingstermijn door sociale partners bij CAO mag worden verkort tot minimaal de voorheen 

geldende termijn.  

4.  Staatscommissie Modernisering Arbeidsrecht 2020 

Bovengenoemde voorstellen zijn vooral ‘quick-wins’ om op korte termijn enige merkbare 

verbeteringen in alleen de WWZ door te voeren. 

De totstandkomingsgeschiedenis van de WWZ laat zien dat een in achterkamertjes ontworpen 

systeemwijziging (Sociaal Akkoord) tot veel ongewenste neveneffecten en uiteindelijk weinig 

draagvlak leidt. Dergelijke grote systeemwijzigingen vergen goede voorbereiding en nauwkeurige 

doordenking. Dit voorkomt reparatie op reparatie of uitstel van aangekondigde handhaving van 

wetgeving (Wet DBA), hetgeen (onder ondernemend Nederland) tot grote onzekerheid leidt en 

heeft geleid. 

Dat ons huidige bestel van arbeidsrechtelijke bescherming en sociaalverzekeringsrechtelijke 

vangnetregelingen (inclusief fiscale behandeling van arbeid en onderneming) aan grondige 

herziening toe is, wordt in vrijwel alle kringen gedeeld (rechtswetenschap, advocatuur, 

werkgevers- en werknemersverenigingen onderkennen de druk op de houdbaarheidsduur van het 

huidige stelsel). Anders dan de WWZ en Wet DBA zou een nieuwe regering zich moeten inzetten 

voor een grondige herziening van het gehele stelsel. Dat gaat niet over een nacht ijs. Gelijk aan 

bijvoorbeeld grote herzieningsprojecten als ‘Modernisering Wetboek van Strafvordering’, zou een 

nieuwe regering een staatscommissie in het leven moeten roepen met als opdracht een 

toekomstbestendige wettelijke regeling van arbeid en inkomenszekerheid te realiseren.  

De diversiteit op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen/robotisering, verschillen tussen 

‘haves en have nots’, internationale concurrentie, noodzaak van permanente scholing en 

weerbaarheid op de arbeidsmarkt, vragen om een compleet nieuwe en integrale visie op ‘arbeid’ 

(inclusief zzp). Het stemt ons bijzonder positief indien de uitwerking in overleg met professionals 

wordt vormgegeven om de met de WWZ en de wet DBA opgedane negatieve ervaringen in de 

toekomst te vermijden. Zo had de Commissie Boot beter voorafgaand aan de indiening van het 

wetsvoorstel DBA kunnen worden geraadpleegd in plaats van in de fase waarin dit recent 

gebeurde. 
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5. Tot besluit 

Zoals gezegd hebben wij ons tot slechts een paar – maar heel relevante en belangrijke – 

onderwerpen beperkt. Wij zijn onder andere niet ingegaan op het vraagstuk naar de 

loondoorbetaling tijdens ziekte van thans 104 weken en de vraag of zzp’ers al dan niet verplicht 

onder een collectieve verzekering zouden moeten vallen. Evenmin zijn wij in deze notitie ingegaan 

op de vraag of het bereik van de arbeidsovereenkomst nog wel ‘up-to-date’ is (beschermt het niet 

juist de mensen die geen bescherming nodig hebben, terwijl te veel mensen onderaan de 

arbeidsmarkt bescherming ontberen?). Voor ons vallen deze themata evenwel onder punt 4 van 

deze notitie.  
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Bijlage I

 

  



 

 

Gegevens niet gepubliceerde rechtspraak Rotterdam en Amsterdam  

 

 

 

 

Ontbindingsverzoeken  N=114 

Toewijzingen N=66 

Afwijzingen N=44 

Overig N=4 

 

 

  

58% 

39% 

3% 

Onbindingsverzoeken 2016 Amsterdam exclusief pro forma, 
1 jan 2016 - 1 januari 2017 (N=117) 

Toewijzing Afwijzing Overig



 

 

 

 

Ontbindingsverzoeken  N=179 

Toewijzingen N=90 

Afwijzingen N=67 

Overig N=22 

 

 

 

Afwijzingen D-grond Rotterdam 

Alle uitspraken van de rechtbank Rotterdam over de d-grond exclusief pro forma’s in de periode 1 

januari 2016 – 1 januari 2017 

D-grond N Percentage 

Toewijzing 5 20% 

Afwijzing 20 80% 

Totaal 25 100% 

 

 

  

50% 

37.4% 

12.6% 

Ontbindingsverzoeken 2016 Rotterdam exclusief pro forma, 
1 jan 2016 - 1 jan 2017 (N=179) 

Toewijzingen Afwijzingen Overig



 

Bijlage II 

  



 

 

Voorstel tot verbetering van de WWZ 

1. Vergroting van de armslag van de kantonrechter bij ontbinding (reparatie n.a.v. 

motie Backer) 

Voorstel tot wijziging van wet 

Burgerlijk Wetboek 7.10 

artikel 669 

In artikel 669,derde lid, onderdeel h, wordt de zinsnede ‘dan de hiervoor genoemde’ vervangen 

door: dan de hiervoor onder a en b genoemde.  

 

artikel 671b 

Aan artikel 671b, achtste lid, onderdeel c, wordt de volgende zin toegevoegd: Ingeval de 

ontbinding is gebaseerd op artikel 669, lid 3, onderdeel h, kan de kantonrechter aan de 

werknemer een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding het gevolg is van verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werkgever. 

 

 

Alternatief: 

 

Artikel 671b 

 

Artikel 671b wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het achtste lid, onderdeel c, komt te luiden: 

 

c. kan hij, ingeval de ontbinding is gebaseerd op artikel 669, lid 3, onderdelen a tot en met g, 

aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 

werkgever. 

 

2.  Aan het achtste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:  

 

d. kan hij, ingeval de ontbinding is gebaseerd op artikel 669, lid 3, onderdeel h, aan de 

werknemer een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. 

 

 

Toelichting 

 

De WWZ gaat uit van een limitatief aantal ontslaggronden. Er is wel een ‘open’ ontslaggrond te 

vinden in het voorgestelde artikel 669 lid 3 onder h, maar deze is beperkt tot niet reeds genoemde 

ontslaggronden. Dit systeem brengt naar inmiddels is gebleken een verstarring van het 

ontslagrecht mee ten opzichte van het tot 1 juli 2015 geldende – reeds als star bekend staande – 

stelsel van ontslagrecht. In het oude stelsel vervulde de ontbindingsprocedure immers de rol van 

‘noodluik’ van het ontslagrecht. Indien de ontslagregels in het concrete geval aan een redelijke 

uitkomst in de weg stonden, kon de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, onder 

toekenning van een vergoeding.  

 

Teneinde dit ‘noodluik’ te herstellen, wordt in artikel 669 lid 3 onder h de open ontslaggrond iets 

verruimd. Uit de zin “andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden, die zodanig zijn dat van 

de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten 

voortduren” hebben de woorden ‘dan de hiervoor genoemde’ een andere lading gekregen doordat 

zij uitdrukkelijk aan de a- en b-grond zijn gekoppeld. 

 



 

Hiermee wordt bereikt dat bij de in het artikel benoemde ontslaggronden ook gebruik kan worden 

gemaakt van ontbinding als aan de ontbindingsgrond niet volledig is voldaan. Voorwaarde hiervoor 

is dan dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te 

laten voortduren, hetgeen op zichzelf een zwaar toetsingscriterium vormt, zodat de werknemer 

hierin voldoende bescherming kan vinden tegen onredelijk ontslag. Het betreft een kleine 

verruiming, die de kantonrechter echter in bijzondere gevallen meer armslag geeft. De 

ontslaggronden waarvoor toestemming van het UWV (of een cao-commissie) is vereist (a- en b-

grond), zijn hiervan uitgezonderd, om te voorkomen dat de weg langs deze instantie zou worden 

overgeslagen.  

Teneinde het evenwicht in de verhouding tussen werkgever en werknemer te bewaren, dient daar 

tegenover te staan dat in die bijzondere gevallen ook sneller een additionele billijke vergoeding 

kan worden toegekend. Om die reden is voor deze ontbindingsgrond in het criterium voor het 

toekennen van een billijke vergoeding het begrip ‘ernstig’ geschrapt, waardoor eveneens bij 

verwijtbaar handelen van de werkgever een billijke vergoeding kan worden toegekend. In lijn met 

het Sociaal Akkoord blijft evenwel die verwijtbaarheid ook in dit geval een eis voor de toekenning 

van een billijke vergoeding, naast een eventuele transitievergoeding. 

 

2. Meerjarig tijdelijke contract 

artikel 668b 

Na artikel 668a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend:  

1. Artikel 668a, eerste lid, blijft buiten toepassing indien arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 

tijd tussen dezelfde partijen elkaar onmiddellijk hebben opgevolgd en de duur van de 

opvolgende arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden bedraagt.  

2. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen voortgezette arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd als bedoeld in het eerste lid elkaar hebben opgevolgd en een periode van 

72 maanden hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste 

arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Toelichting 

Met artikel 668b wordt het zogenoemde meerjarig tijdelijke contract bewerkstelligd. Indien een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van substantiële duur wordt gesloten, blijft de 

ketenregeling van artikel 668a buiten toepassing. 

Op deze wijze wordt in de behoefte van werkgevers voorzien meer flexibiliteit te behouden, terwijl 

de werknemer meer ‘zekerheid’ krijgt over de inkomensduur. 

Voor het gebruik van het meerjarig tijdelijke contract geldt ‘met tussenpozen van ten hoogste zes 

maanden’ niet. De werkgever die een meerjarig tijdelijk contract wenst aan te gaan, dient dit 

onmiddellijk na het verstrijken van het eerste contract overeen te komen. Hierdoor wordt in de 

behoefte aan duidelijkheid en zekerheid aan de kant van de werknemer voorzien. 

Omdat richtlijn 1999/70/EG dwingt maatregelen te nemen tegen ongeclausuleerd gebruik van 

tijdelijke arbeidsovereenkomsten dient het meerjarige contract op enig moment voor conversie in 

aanmerking te komen. In dit voorstel is de maximale duur van het meerjarige contract bepaald op 

zes jaar (3 x 2 jaar).  


