
Ontslagwerknemer
is voorwerkgever veel
duurder en lastiger

RikWinkel
Amsterdam

DeWetwerkenzekerheid(Wwz)vanLodewijk
Asscher heeft het voorwerkgevers niet alleen
veel lastiger gemaakt om personeel te ont
slaan,maarookforsduurder.Datblijktuiteen
analysevangepubliceerdeennietgepubliceer
de rechtspraak tussen juli 2015 en juli 2018.
De evaluatie van drie jaar ontbindingsprak
tijk wordt vandaag gepresenteerd door drie
onderzoekers vandeErasmusSchool of Law.

SindsinvoeringvandeWwzishetaantalaf
wijzingendoorderechtervanontbindingsver
zoeken verviervoudigd, van gemiddeld 9% in
de voorafgaande periode tot gemiddeld 36%
in de afgelopen drie jaar. Bovendienwijst de
rechtermomenteel in eenopde vier keer een
zogenoemde billijke vergoeding toe, terwijl
was beloofd dat dit slechts in uitzonderlijke
gevallen zougebeuren.

‘Asscher hadhet destijds over eenmuizen
gaatje, voor ernstig verwijtbaar gedrag. Een
werkgevermoest zichmet andere woorden
wel heel schofterig opstellen omhet zover te
latenkomen’,zegtRubenHouweling,hoogle
raaren‘aanjager’ vanhetonderzoek.Metme
deonderzoekers Ilse Kersten en Pascal Kruit,
beiden van Boontje Advocaten, komt hij nu

totdeconclusiedatereerdersprakeisvaneen
konijnenhol of zelfs rattenplaag.

Vooralhetafgelopenjaar laateensterkstij
gingzienvanhetaantal toegekendevergoedin
gen en de hoogte van de toegekende bedra
gen. In de gepubliceerde rechtspraak is het
gemiddeldebedragmeerdanverdubbeld,van
€31.522 tot €67.838. Dat is bijna drieënhalve
maandperdienstjaar.Houwelingkanniet in
absolutebedragenaangeveninwelkematede
lasten voorwerkgevers zijn gestegen.

De neiging omhogere bedragen te vragen
endieclaimsruimhartigertoetewijzen,hangt
volgens de juristenmogelijk samenmet een
uitspraak van deHoge Raad in de zomer van
vorig jaar. IndezeNewHairstylebeschikking
schetstdehoogsterechtereenaantalcriteria.
‘Maarhet kannatuurlijk ookkomendoordat
mennade crisis wat gemakkelijker is gewor
den’, aldusHouweling.

Denieuwewetmoest ontslag juist eenvou
diger, goedkoper, eerlijker ensnellermaken.
PvdAministerAsscher sloeg in zijn tijdwaar
schuwingenuitdearbeidsrechtpraktijkdatdit
wel eens zou kunnen tegenvallen in dewind.
Zijn opvolgerWouter Koolmees (D66) toont
zichwel gevoelig. Een dezer dagen stuurt hij
deWetarbeidsmarkt inbalans(WAB),methet
advies van deRaad van State, naar de Kamer.
Door toevoeging van een extra ontslaggrond
—een optelsom van bestaande gronden—
zouhetweereenvoudigermoetenwordenom
zonderbuitensporigekostenvaneenwerkne
meraf tekomen.Deresultatenvanhetonder
zoekkunnenwordengezienalssteunvoordat
wetsvoorstel.

Debillijkevergoedingisbedoeldalsuitzon
derlijkeaanvullingopdetransitievergoeding.
Dat iseen‘kleurloze’, voorspelbareontslagver
goedingopbasisvandienstjaren.Ditsysteem
is in de plaats gekomen van de kantonrech
tersformule.Diemoestverdwijnen,omdathij
volgenswerkgevers teduuruitpakte.DeWAB
zouhetrechtopbillijkevergoedingbijontslag
opgrondvandezogenoemde‘impassegrond’
beperkentot50%vande transitievergoeding.
Als—zoalshetkabinethoopt—veelontslag
zakendaaropgaanuitdraaien,zoudatvolgens
Houweling een antwoord kunnen zijn op de
stijging vande vergoedingen.

Aan de andere kant valt uit het onderzoek
wel op temakendat dehoogte vandebillijke
vergoedingensindsdeafschaffingvandekan
tonrechtersformule ‘weerallekantenopgaat’.
Alshetvoorontslagenwerknemersgaat lonen
goeduit tezoekenwelkerechtermeestalhoog
gaatzitten, ligt rechtsongelijkheidweeropde
loer,waarschuwtHouweling.

$ Vandaagpresentatie evaluatie
drie jaar ontbindingspraktijk

$ Vooraf afgelopen jaar sterke
stijging toegekende vergoedingen

$Ookgemiddelde bedrag is
meer dan verdubbeld

Sinds invoeringWwz
is aantal afwijzingen
door de rechter van
ontbindingsverzoeken
verviervoudigd

Bovendien wijst de
rechter in een op
de vier keer een
zogenoemde billijke
vergoeding toe
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