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Tijdens de landelijke or-dag 
op 18 juni 2019 leer je (onder meer) méér over de wijzigingen in het ontslagrecht 

in de workshop van Norbert Laane (zie link onder Events op ornet.nl).

 WETTEN EN REGELS

WAB: vernieuwd ontslagrecht per 2020

Is de or er klaar voor?
Er komt nieuw ontslagrecht aan. Met de 
volgende vier belangrijkste wijzigingen op 
een rij, ben je helemaal op de hoogte van 
het nieuwe ontslagrecht per 1 januari 2020. 

werkgever redelijke kansen op herstel 

onbenut heeft gelaten. De nieuwe wet 

breidt de mogelijkheden uit om te kun-

nen ontslaan. Ontslag wordt ook mo-

gelijk als een paar van de hiervoor ge-

noemde ontslaggronden zich 

gedeeltelijk voordoen. Denk daarbij 

aan een beetje slecht functioneren, in 

combinatie met wat anders. Bijvoor-

beeld samen met licht verwijtbaar han-

delen. Of tegelijk met een sinds kort 

wat verstoorde arbeidsverhouding. Nu: 

een van de ontslaggronden moet zich 

helemaal voordoen. In de nieuwe wet: 

het is voldoende als er sprake is van 

twee of meer gronden een beetje. De 

werknemer krijgt bij zo’n combina-

tie-ontslag wel een wat hogere ont-

slagvergoeding: tot maximaal ander-

half maal de normale vergoeding. In 

heel bijzondere gevallen kan de ver-

goeding nog hoger uitvallen.

2 - Tijdelijk contract
Het werken met arbeidscontracten 

voor bepaalde tijd is ook een vorm van 

ontslagrecht. Zo’n contract eindigt im-

mers automatisch. Zonder dat UWV of 

de rechter eraan te pas komt. Het ein-

digt ook als de medewerker wil blijven. 

Als de wetswijziging wordt ingevoerd, 

kan je werkgever straks drie contracten 

sluiten in drie jaar. Nu is dat nog drie 

in twee jaar. Voor de werknemer bete-

kent dit minder snel een vast contract. 

Voor de ondernemer neemt de flex 

aanzienlijk toe.

3 - Oproepkrachten
Wat als een werkgever eenvoudig kan 

stoppen met oproepen, of kan minde-

ren? Dat heeft dan veel weg van ontslag. 

De regeling van oproepovereenkom-

D
e ingangsdatum van het nieu-

we ontslagrecht is 1 januari 

2020, tenzij de wetgever dat 

nog wijzigt. De nieuw wet heet Wet ar-

beidsmarkt in balans. Afgekort: WAB. 

Ontslagbeleid?
Or en bestuurder bespreken ten minste 

tweemaal per jaar de algemene gang 

van zaken. Het hoort dan onder meer 

te gaan over het ontslagbeleid. De or 

heeft instemmingsrecht bij een wijzi-

ging van een regeling over ontslagbe-

leid. Onderwerpen zijn: wat is het ont-

slagbeleid? Aantallen 

arbeidscontracten voor bepaalde tijd. 

Of de werkgever met oproepkrachten 

werkt. Of er een cao van toepassing is. 

Dergelijke algemene gegevens ver-

schaft de ondernemer ten minste een-

maal per jaar aan de or. Schriftelijk. 

Ook vertelt hij welk ontslagbeleid hij 

komend jaar gaat voeren. Hij moet al 

de hier genoemde informatie voor de 

or uitsplitsen naar functiegroepen en 

bedrijfsonderdelen. Kortom: de onder-

nemer informeert de or over het ont-

slagbeleid en over het personeelsbe-

leid. De bedoeling is dat de or echt 

inzicht krijgt. De volgende stap is dat 

de or met de bestuurder het gesprek 

aangaat. Of zelfs onderhandelt over 

ontslagbeleid.

Vier wijzigingen 
De nieuwe wet brengt ons veel nieu-

wigheden. In deze bijdrage bespreken 

we daarvan vier wijzigingen in het 

ontslagrecht die met name voor de or 

van belang zijn: 1. Sneller ontslag. 2. 

Tijdelijk contract. 3. Oproepkrachten. 4. 

Ontslagvergoeding.

1 - Sneller ontslag 
In de toekomst kun je gemakkelijker 

worden ontslagen. Nu moet de werk-

gever kunnen aantonen dat er bijvoor-

beeld sprake is van slecht functione-

ren. Of van verwijtbaar handelen. Of 

een verstoorde arbeidsverhouding. Hij 

moet een van die ontslaggronden kun-

nen aantonen. Een van die gronden 

moet zich helemaal voordoen. Een 

ontslag wegens slecht functioneren is 

nu bijvoorbeeld niet mogelijk als je 

werkgever geen dossier heeft. Of geen 

verbetertraject heeft afgelegd. 

Ander voorbeeld, over ontslag op 

grond van een verstoorde arbeidsver-

houding. Dat zal nu niet kunnen als de 
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Tips
• Vraag aan bestuurder het aantal tij-

delijke contracten,

• en het aantal oproepkrachten

• Welke soorten oproepcontracten 

worden gebruikt?

• Vraag naar het beleid voor dit soort 

contracten.

• Onderhandel met de bestuurder 

over het ontslagbeleid.

sten wijzigt sterk. De oproepkracht 

krijgt meer bescherming. Er is straks 

eerder sprake van een oproepovereen-

komst. Bijvoorbeeld, kort gezegd, ook 

als het aantal uren niet vastligt. Een op-

roepkracht krijgt altijd ten minste drie 

uur betaald per oproep, ook als de op-

roep korter is. En de oproepkracht hoeft 

niet altijd te komen als hij wordt opge-

roepen. Als hij wordt opgeroepen heel 

kort voordat de taak moet worden uit-

gevoerd, mag hij weigeren. Hij is slechts 

verplicht te verschijnen als de werkge-

ver hem tijdig heeft opgeroepen. Wat 

tijdig  is, wordt vastgelegd in de wet: ten 

minste vier dagen van tevoren. Oproe-

pen mag digitaal en schriftelijk, alleen 

mondeling is niet voldoende. Wat als je 

bent opgeroepen en de werkgever wij-

zigt de oproep? En de wijziging vindt 

plaats binnen vier dagen voordat het 

werk ingaat? Dan heeft de oproepkracht 

toch recht op het salaris van de oproep 

(die niet doorgaat). Ook dit is ter be-

scherming van de oproepkracht. 

Ook nieuw wordt het volgende. Na een 

jaar moet de werkgever, als partijen 

met elkaar verder gaan, een vaste ar-

beidsomvang aanbieden. Voor het ge-

middelde aantal uren van dat voor-

gaande jaar. En als de werkgever dat 

niet aanbiedt? Dan heeft de oproep-

kracht kort gezegd toch recht op het 

loon over dat gemiddelde. De nieuwe 

wet breidt ook de informatieplicht van 

de werkgever uit. Straks moet over een 

oproepcontract meer schriftelijk wor-

den vastgelegd. Zo komt er meer vas-

tigheid voor oproepkrachten. En wordt 

het voor werkgevers minder aantrek-

kelijk gemaakt te werken met een op-

roepovereenkomst. In de toekomst kan 

de oproepkracht daarenboven vaker 

snel van zijn contract af, als hij dat wil. 

Vaak al binnen vier dagen.

4 - Ontslagvergoeding
Ook de ontslagvergoeding wijzigt. Op 

dit moment is de situatie als volgt. De 

werknemer heeft in bepaalde gevallen 

als hij wordt ontslagen recht op een 

ontslagvergoeding. Dit heet de transi-

tievergoeding. Hij heeft daar bijvoor-

beeld meestal recht op als hij tegen zijn 

zin wordt ontslagen. Bij een beëindi-

gingsovereenkomst (ook wel vaststel-

lingsovereenkomst genoemd, afgekort 

VSO), kunnen partijen ook een transi-

tievergoeding afspreken. Nu heb je bij 

ontslag pas recht op een transitiever-

goeding als je ten minste twee jaar in 

dienst bent geweest. In de nieuwe wet 

krijg je al meteen een vergoeding als je 

wordt ontslagen, vanaf het begin van 

het dienstverband. Wat ook wijzigt is 

de hoogte van de transitievergoeding. 

Die wordt voor sommigen lager. Het 

wordt voor iedereen: een derde deel 

van het maandsalaris, voor elk jaar dat 

de arbeidsrelatie heeft geduurd.

Arbeidsmarkt
Oproepkrachten krijgen meer bescher-

ming. Daar staat tegenover dat de 

werkgever gemakkelijker kan ontslaan. 

En dus de werknemer langer in onze-

kerheid kan laten met tijdelijke ar-

beidscontracten. Brengt dit het ont-

slagrecht uit balans? Dat moet de 

toekomst uitwijzen. 
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