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Wet Werk en Zekerheid maakt geen onderscheid tussen gïote en kleine werkgevers en houdt zo ongeliikheid in stand
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die voor een grote werkgeverwerkt en
wordt ontslagen vaak een hogere vergoedinglrijgt dan eenwerlimemer dievoor

aanstaande zal

wijzigingvan het ont-

slagstelsel in de nieuwe
Wetwerk en Zekerheid
0VWZ) een feitzijn. De

scheid
en moet daarom snel aangepastworden.
De belangrijkste reden voor een nieuw
ontslagstelsel is dat het huidige ontslagrecht ongelijkheid kent, die de wetgever
wil opheffen. Onder het huidige recht
bepaalt de werkgeverwelke ontslagroute
hij kiest. Hij kan de kantonrechterwagen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter kent een vergoeding
toe. Dewerkgever kan er ookvoor kiezen
toestemming te wagen aan uitvoeringsorganisatie UWVom de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het IIWV kent geen

vergoedingtoe.
Wil de werlicremer niettemin toch een
vergoeding ontvangen, dan zal hij een

verzoek aan de rechter moeten doen en
aan moeten tonen dat het ontslagkenne-

lijk onredeliik is.

Er bestaan grote verschillen in de uitkomsten tussen de twee routes en dan
vooral voor wat betreft de hoogte van de
vergoeding die de werknemer ontvangt.
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een kleine werkgeverwerkt. Onder de
nieuwe wetWWZ kan de werkgever niet
meer kiezen enwordt de kantonrechtersformule
de nieuwe regels
-volgens
transitievergoeding
genoemd
sterk
uitgekleed. Bovendien zijn er beroepsmogelijkheden geïntroduceerd die het
ontslagXrroces niet eenvoudiger maken.
De ontslagroute wordt vanaf r juli
van ditjaar bepaald door de redenvoor
ontslag. Is dat reorganisatie ofnreejaar
ziekte, dan moet de werkgever naar het
tl\ilV. Dewerkgever die eenwerknemer
om andere redenenwil ontslaan, moet
naarde rechter. De mogelijkheid omin
minnelijk overleg met een vaststellingsovereenkomst uit elkaarte gaan, blijft
ook onder het nietrwe recht bestaan.
kenJuist dat werkt in de hand dat de
nelijkin de praktijkgewenste
ongelijkheid onder de nieuwe wetzal blijven
bestaan. Die wens van het bedrijfsleven
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betrokkenen als dewetgever niet aanvaardbaar, omdat de keuze steeds bij de
werkgever ligt.In de praktijkkiest de gro.
te werkgever voor de kantonrechter en de
kleine werkgever voor het uWV.
In de praktijkbetekent dit dat iemand

houdtverband metverschillende prioriteiten tussen de Heine en de grote
werkgwer.
De grote werkgever heeft

voomamelijk

belangbij snelheid en duidelijkheid (dus
geen hoger beroep) en zal daar een hogere ontslagyergoeding dan de

Die ongelijkheidvinden zowel direct
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Bij ontslagwillen alle
partiien snel weten waar ze
aan toe ziin en willen ze
gcen eindeloze procedures

vergoedingvoorwillen betalen, Voor de
bedrijfwoeringvan een kleine werkgever
zal een lagere ontslagvergoedinghet
belangrijkst zijn. De kleine werkgever
zal dan ookvasthouden aan de transitievergoeding. Nu alga.an stemmenop dat
voor de Heine werkgever zelfs de tÍansitievergoeding te hoog is, Daarmee is
de ongel$kheid onder het niewve recht

weereen feit.
Voor zorrel werkgevers als werknemers zou het een grote vooruitgangzijn
om dat onderscheid tussen de grote en
de kleine werkgever te verankeren in de
wet. Dat betekent dat de WWZ, voordat
die in werking treedt, al aanpassing be-

hoeft.

Haal de beroepsmogelijkheden uit
de wet, daaris geen behoefte aan. In een

ontslagsituatie willen alle partijen snel
wetenwaarze aan toe zijn en niethet
vooruitzicht hebben op eindeloze proce-

dures. Maak onderscheid in hoogte van
ontslagvergoedingen tussen de gïote en
kleine werkgever. Werknemers weten bij

indiensttredingdanwaarze aan toe zijn
mochten ze worden ontslagen. Dat is nu
niethetgeval.
Minister Lodewijk Asscher van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder
latenweten dat hij wel open staatvoor
een onderscheid tussen Heine en gïote
werkgevers. De minister moet zich realiseren dat hij nogtot r juli de tijd heeft.

Datis nietlangmeer.

Mlrjam de BlécouÍt is advocaat ên
partner bij Bàker & McKenzie in Amsterdam.

