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Standpuntbepaling van 

Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens,  

hoogleraar Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam,  

 

ten behoeve van de het rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid op maandag 9 september 2013 

 

Naar aanleiding van uw verzoek om een standpuntbepaling, kan ik u mededelen dat ik mij goed kan 

vinden in de grote lijnen van de onderdelen van het Sociaal Akkoord 2013 die betrekking hebben op 

ontslag. Dit geldt in het bijzonder voor het voornemen de preventieve ontslagtoets te behouden. Een 

laagdrempelige, preventieve procedure bij een onafhankelijke derde die leidt tot een relatief snelle 

beslissing over de rechtvaardigheid van het ontslag, acht ik van groot belang voor een goed werkend 

en rechtvaardig ontslagstelsel. Een dergelijke procedure doet in de eerste plaats recht aan het grote 

belang van (het behoud van) de arbeidsovereenkomst voor de werknemer. Een repressief ontslagstelsel 

biedt aanmerkelijk minder bescherming, al was het maar omdat de werknemer dan zelf het initiatief 

moet nemen om de redelijkheid van het ontslag door de rechter te laten toetsen, met alle daaraan 

verbonden kosten en het risico van een proceskostenveroordeling.  

De preventieve procedure is evenzeer van belang voor werkgevers. Het is niet voor niets dat 

ook werkgeversvertegenwoordigers zich in het verleden tegen het schrappen van de preventieve 

ontslagtoets hebben uitgesproken.
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 De voorgenomen procedure is snel en biedt een belangrijke mate 

van rechtszekerheid. Zij zet werkgevers er bovendien toe aan een ontslagvoornemen deugdelijk te 

motiveren en te verantwoorden. Aldus wordt voorkomen dat een onvoldoende onderbouwd of slecht 

gedocumenteerd ontslagvoornemen wordt geëffectueerd. In een repressief ontslagstelsel zou een 

werkgever in een dergelijk geval na een langdurige periode van onzekerheid worden geconfronteerd 

met hoge kosten, omdat de onrechtmatigheid van het werkgeversgedrag met terugwerkende kracht 

moet worden gecompenseerd. Het preventieve oordeel van een onafhankelijke derde dat het ontslag 

door de beugel kan, zal bovendien een gunstige invloed hebben op de acceptatie van het ontslag door 

de werknemer. 

 

De introductie van een bedenktijd van twee weken waarbinnen de werknemer zijn instemming met het 

ontslag kan herroepen, vind ik een waardevolle aanvulling op de reeds bestaande bescherming. 

Wanneer werknemers zonder opgaaf van redenen hun instemming gedurende enige tijd kunnen 

herroepen, geeft hun dat iets meer tijd om zich te laten voorlichten over de consequenties van het 

aangaan van de beëindigingsovereenkomst en wordt voorkomen dat werknemers in een juridische 

procedure terechtkomen omdat zij hun instemming overhaast of onder misbruik van omstandigheden 

hebben gegeven.  

 
Als (zeer) positief waardeer ik eveneens het voornemen om een einde te maken aan de situatie waarin 

de werkgever ongeacht de ontslaggrond kan kiezen welke route hij kiest om het ontslag te effectueren; 

via opzegging met toestemming van het UWV of door een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter, 

met grote verschillen in de hoogte van de aan de werknemer toe te kennen ontslagvergoeding. Dat de 

preventieve procedure, afhankelijk van de grond, bij het UWV (bedrijfseconomische ontslagen en 

langdurige arbeidsongeschiktheid) dan wel de kantonrechter (overige, in de persoon gelegen gronden 

en verstoorde arbeidsverhouding) moet worden gevoerd, gaat enigszins ten koste van de eenvoud van 

het nieuwe stelsel. De gemaakte keuze sluit echter wel aan bij de huidige rechtspraktijk en de expertise 

van UWV respectievelijk de kantonrechter. Verder merk ik op dat ook in buitenlandse rechtstelsels 

met een dergelijk onderscheid wordt gewerkt.
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  Gedoeld wordt op de preventieve procedure die in 2012 in Italië werd ingevoerd. Zie daarover 

uitgebreid: D.M.A. Bij de Vaate, Herziening ontslagrecht: over Italië, preventieve ontslagprocedures en het 

regeerakkoord, NJB 23 november 2012. 
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Aangenomen mag worden dat voor de te volgen procedure beslissend is welke grond de 

werkgever aanvoert. Blijkt de werkelijke reden een andere, dan ligt niet-ontvankelijkheid van de 

aanvraag/het verzoek voor de hand. Ik voorzie niet veel problemen met dit systeem. Het zal een einde 

maken aan de situatie dat de werkgever lopende de procedure kan switchen van bedrijfseconomische, 

naar in de persoon van de werknemer gelegen redenen. Dat vind ik geen verlies. Na een mislukte 

opzegging op bedrijfseconomische gronden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via het 

UWV, kan de werkgever ook in het nieuwe stelsel alsnog op een andere grond ontbinding verzoeken 

(en vice versa). Het kiezen van de verkeerde route leidt dus slechts tot vertraging. Omdat deze aan de 

werkgever zelf kan worden toegerekend, heb ik daar geen moeite mee. De werkgever zal zich vooraf 

goed moet beraden op de aan te voeren gronden. Dat lijkt me vanuit een oogpunt van zorgvuldige 

afweging alleen maar winst. 

 

Dat in de gepresenteerde plannen voor de vaststelling van de vergoeding niet meer van belang is welke 

procedure is gevolgd, is een zeer belangrijke stap vooruit. De huidige praktijk, waarin bij rechterlijke 

ontbinding steeds de kantonrechtersformule wordt gehanteerd en bij opzegging op grond van de wet 

door de rechter uitsluitend een vergoeding van de werkelijke schade wordt toegekend wanneer deze 

opzegging kennelijk onredelijk wordt geacht, is objectief niet te rechtvaardigen. Ook de gedachte 

werknemers met een contract voor bepaalde tijd in aanmerking te brengen voor een transitie-

vergoeding, spreekt mij aan, al heb ik aarzelingen bij de vormgeving van dit voornemen, onder meer 

omdat het werkgevers huiverig zal maken na twee jaren opnieuw een bepaaldetijdcontract aan te 

bieden. 

De keuze voor een transitievergoeding te berekenen volgens een vaste formule (in beginsel 1/3 

maandsalaris per dienstjaar), heeft het voordeel van de eenvoud en de hoge mate van rechtszekerheid, 

maar betekent ook dat niet is uitgesloten dat de vergoeding lager is dan de werkelijke schade als 

gevolg van een onredelijke beëindiging. Dit nadeel wordt slechts ten dele weggenomen door de 

mogelijkheid een extra vergoeding toe te kennen bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Ook 

wanneer hem ter zake van het ontslag geen verwijt treft, kan het op grond van de verplichting zich als 

goed werkgever te gedragen aangewezen zijn dat de werkgever zijn werknemers een ‘zachte landing’ 

biedt. Mijn voorkeur zou daarom uitgaan naar de mogelijkheid van een aanvullende schadevergoeding 

gerelateerd aan de mate waarin de werkgever tekort is geschoten in zijn verplichting zich als goed 

werkgever te gedragen. Dit is ook de reden waarom ik grote moeite heb met de voorgenomen 

maximering van de vergoeding. Als de werkelijke schade van de werkgever meer bedraagt dan 75000 

euro of een jaarsalaris, waarom zou de werknemer dan niet in aanmerking moeten kunnen komen voor 

dit meerdere? Dit wringt des te meer, wanneer men bedenkt dat de plannen geen invloed hebben op bij 

aanvang van de arbeidsovereenkomst overeengekomen ontslagvergoedingen. En het zijn juist die 

overeengekomen vergoedingen die de afgelopen jaren tot zo veel verontwaardiging in het publieke 

debat hebben geleid.  

Verder ben ik zeer benieuwd hoe het voornemen om de door de werkgever gemaakte kosten 

met het oog op de employability van de werknemer, in mindering te laten strekken op de 

transitievergoeding, zal worden uitgewerkt, zeker wanneer deze aftrek niet beperkt blijft tot de kosten 

die werden gemaakt in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar ook kosten 

gaat omvatten die tijdens het dienstverband zijn opgekomen. Ik voorzie hier grote afbakenings-

problemen. Komen bijvoorbeeld ook de kosten die samenhangen met het inwerken van de werknemer 

in mindering? Of bijscholingscursussen? Zijn de kosten van de EHBO-cursus die de werkgever aan 

zijn personeel heeft aangeboden, aftrekbaar? Om te voorkomen dat het recht op transitievergoeding in 

de praktijk wordt uitgehold, dient de aftrek mijns inziens slechts te gelden voor de kosten die niet 

alleen ‘in overleg met’, maar ook met instemming van de werknemer of de representatieve 

vakorganisaties zijn gemaakt.  

Afbakeningsproblemen voorzie ik eveneens met betrekking tot de nog te formuleren 

hardheidsclausule en het voornemen een uitzondering te maken op het recht op transitievergoeding 

voor de gevallen dat de beëindiging door de werkgever overwegend het gevolg is van ernstig 

verwijtbaar handelen van de werknemer. Het zal bijzonder lastig zijn om daarvoor bruikbare criteria te 

formuleren. Men zal naar alle waarschijnlijkheid moeten terugvallen op vage normen, die door de 
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rechtspraak nader moeten worden ingevuld. Dat zal in ieder geval gedurende enige tijd leiden tot 

rechtsonzekerheid. Voor de laatste categorie (‘ernstige verwijtbaar handelen van de werknemer’) biedt 

aansluiten bij de vereisten voor een ontslag op staande voet geen oplossing, al was het maar omdat een 

dringende reden naar het oordeel van de Hoge Raad ook aanwezig kan zijn wanneer de werknemer 

geen verwijt treft. De invulling van het begrip ‘dringende reden is bovendien sterk afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval.  

 

Het Sociaal Akkoord maakt het verder mogelijk bij cao te regelen dat de (verplichte) toetsing van 

bedrijfseconomische ontslagen niet door het UWV, maar door een door de sociale partners zelf in te 

stellen sectorcommissie wordt gedaan. Voorts zal bij cao van het afspiegelingsbeginsel en de regeling 

van de transitievergoeding kunnen worden afgeweken.  

Een en ander betekent dat voor sociale partners op decentraal niveau de mogelijkheid ontstaat 

om in de ontslagcriteria rekening te houden met de specifieke omstandigheden in de onderneming of 

bedrijfstak. Dat vind ik winst. Dat ook verschillen in prestaties van werknemers een rol kunnen gaan 

spelen, acht ik geen bezwaar. Het is mijns inziens echter onwenselijk wanneer de werkgever zoveel 

beoordelingsruimte wordt gelaten dat de objectiviteit bij de selectie van de voor ontslag in aanmerking 

komende werknemers op de tocht komt te staan. Het Sociaal Akkoord spreekt over een afwijkings-

mogelijkheid ‘onder nader te bepalen voorwaarden’.  Die voorwaarden zouden wat mij betreft, naast 

de vraag wie bij de cao betrokken moeten zijn (zie hierna), de inhoud van de overeengekomen 

selectiecriteria moeten betreffen. Ik denk dan aan eisen van objectiviteit, transparantie en 

zorgvuldigheid.  

Het driekwart dwingend maken van de regeling van de transitievergoeding lijkt met name 

bedoeld om sociale partners de gelegenheid te geven om zelf invulling te geven aan de van-werk-naar-

werkgedachte. Hier zou daarom als extra eis moeten worden gesteld dat de cao moet voorzien in 

alternatieve voorzieningen gericht op het in dienst treden van de werknemer bij een andere werkgever. 

Verder zal het nieuwe recht waarborgen moeten bevatten om te voorkomen dat van het 

afspiegelingsbeginsel kan worden afgeweken door een cao met een (door de werkgever beheerste) 

‘yellow union’ overeen te komen. De wetgever zal daartoe nadere eisen moeten stellen aan de 

onafhankelijkheid en representativiteit van de vakorganisaties die bij de cao betrokken zijn.  

 

Grote moeite heb ik tot slot met het voornemen hoger beroep open te stellen. De langdurige 

onzekerheid als gevolg van het openstellen van hoger beroep en cassatie zal waarschijnlijk tot gevolg 

hebben, dat partijen op andere dan inhoudelijke gronden over zullen gaan tot het sluiten van 

beëindigingsovereenkomsten. Werkgevers zullen waarschijnlijk bereid zijn de dreigende terugkeer van 

een ongewenste werknemer definitief af te kopen met een (hogere) vergoeding. De appelmogelijkheid 

kan in de praktijk echter ook in het nadeel van de werknemer uitvallen. Het is ook voor hem van groot 

belang dat de afhandeling van het conflict zich niet voortsleept. De ogen moeten zo snel mogelijk weer 

op de toekomst gericht zijn. Ook nu zien we al gevallen waarin de werknemer ‘kapot wordt 

geprocedeerd’. Zeker in het geval dat de werknemer ontbinding heeft verzocht en ten laste van de 

werkgever, gelet op diens verwijtbaar gedrag, een (aanvullende) ontslagvergoeding is toegekend, zal 

het hoger beroep door deze kunnen worden gebruikt om de werknemer te bewegen alsnog te schikken 

op een lager bedrag. De meerwaarde van appel moet bovendien niet worden overschat. Indien de 

Eerste Kamer wetsvoorstel 33 316 aanvaardt, kunnen kantonzaken straks ook in hoger beroep door het 

gerechtshof enkelvoudig worden afgedaan. De kans dat in tweede aanleg een foute kantonuitspraak in 

stand blijft dan wel een correcte kantonuitspraak alsnog wordt vernietigd, zal daarmee toenemen. Ik 

hecht daarom uiteindelijk meer aan snelle zekerheid in een laagdrempelige procedure dan aan de 

uniformerende werking die uit kan gaan van het openstellen van hoger beroep. 

 

Gaarne tot nadere toelichting bereid. 

Hoogachtend, 

 

 

 

Willem Bouwens      Amsterdam, 2 september 2013 

 


