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HOOFDSTUK 7

Doelen ontslagwet-
en regelgeving: flexibiliteit
en zekerheid

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het ontslagrecht centraal. Allereerst zal hierna de invloed van
de ontwikkeling van wijzigingen van het ontslagrecht in verband met de behoefte
aan externe flexibiliteit aan de hand van een historisch overzicht worden beschreven
en verklaard (par. 2). In de paragrafen 3 tot en met 5 zal achtereenvolgens worden
besproken op welke wijze de ontslagbescherming met de veranderingen opnieuw
gestalte krijgt. Hierbij onderzoek ik telkens ten aanzien van drie wettelijke bescher-
mingsdoelen of de wetgever slaagt zijn doelen te verwezenlijken. Deze drie doelen
zien op: de gelijke kansen op toegang tot de arbeid en behoud van die arbeid en
bescherming tegen discriminatie; het bieden van minimumbescherming en bevorde-
ring van win-wincombinaties tussen externe werkgeversflexibiliteit en werkzeker-
heid oftewel employability voor de werknemer. De procedurele kant van het
ontslagrecht is bij bespreking van deze onderwerpen minder relevant en wordt
daarom buiten beschouwing gelaten.1

7.2 BBA en kennelijk onredelijk ontslag

7.2.1 Doel BBA 1945: ordening en bescherming

Voor de Tweede Wereldoorlog is opzegging van de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd voor iedere partij mogelijk zonder opgave van reden. Opzegging
wordt gezien als een natuurlijk recht van dewerkgever (enwerknemer).2 Hierin komt
tijdens de Tweede Wereldoorlog verandering wanneer voor opzegging een vergun-
ningvereiste komt te gelden. In mei 1940 vaardigt Winkelman een besluit uit
inhoudende een verbod om in een tijdvak van 30 dagen 25 of meer werknemers te
ontslaan zonder toestemming van de Directeur-generaal van de Arbeid.3 In juni van

1 Dit betreft de procedures in het ontslagrecht en de relatie met art. 6 EVRM. Zie hiervoor L.G.
Verburg 2011 A, p. 284-289.

2 Handelingen II 1947/48, 881, nr. 3, p. 9 (MvT), bijlagen.
3 Besluit van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 27 mei 1940, Stb. 1940, O 801. Zie

Scholtens 2005.
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datzelfde jaar wordt dit besluit vervangen door een besluit dat werkgevers verbiedt
individuele werknemers te ontslaan zonder toestemming van de reeds genoemde
Directeur-generaal van de Arbeid.4 In 1943 gaat de bevoegdheid tot het verlenen van
toestemming over naar de directeur van het Rijksarbeidsbureau.5 Tegelijkertijd wordt
ook dewerknemer verplicht voor opzegging toestemming te vragen. Voorafgaand aan
de bevrijding van Nederland in 1944 ontwerpt de Nederlandse regering in Londen
alvast een aantal noodbesluiten ter ordening van de arbeidsmarkt. Een van de
noodbesluiten is het BBA. De tweede versie van dit besluit verbiedt opzeggingen
door de werkgever en de werknemer zonder toestemming van de directeur van het
Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB). Het opzegverbod dient in eerste instantie het
belang van het voorkomen van ontslag op grote schaal. In het kader van de weder-
opbouw dient het arbeidspotentieel optimaal te worden benut en teveel beweging op
de arbeidsmarkt moet worden voorkomen omdat dat het spoedige herstel kan
schaden.6 Een secundair doel van het BBA is het belang van het beschermen van de
individuele werknemer. Het tweezijdige opzegverbod staat daarmee in het teken van
het algemeen belang, de wederopbouw. Die is gebaat bij continuïteit in de bedrijfs-
voering en dat mag niet in gevaar worden gebracht door de grote vrijheid van baan te
wisselen.7 Om die reden is de toets primair gericht op het algemene belang. Wanneer
het algemeen belang zich niet tegen ontslag verzet, worden de private belangen van
de werkgever en de werknemer tegen elkaar afgewogen, aldus Naber.8 Nadat de
naoorlogse economie weer op gang is gekomen, vermindert de noodzaak voor de
toets aan het algemeen belang. Sindsdien is het accent in de toets verschoven naar
een afweging van de redelijkheid in het licht van de belangen van beide partijen. In
1953 onderscheidt de minister dan ook drie motieven voor de preventieve toets: de
bescherming van de belangen van de werknemer, van die van de werkgever en de
bevordering van de rust op de arbeidsmarkt, teneinde een ongestoorde en zo gunstig
mogelijke productie te verkrijgen.9 Daarbij merkt de regering in de MvA bij de
begrotingswet 1953 reeds op dat de derde factor niet meer een overwegend karakter
draagt omdat inmiddels normale verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn ontstaan.10

7.2.2 Herziening ontslagrecht 1953: toets op kennelijk onredelijk ontslag

7.2.2.1 Invoering toets op kennelijk onredelijk ontslag

Al in 1946 is een eerste poging ondernomen de preventieve ontslagtoets af te
schaffen. De minister van Justitie verzoekt dan de STAR om advies uit te brengen

4 Eerste Uitvoeringsbesluit van de Secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken van
1 juni 1940, Stb. 1940, S 800.

5 Verordening betreffende het veranderen van betrekking van 1 maart 1943, gepubliceerd in Naber
1981, p. 342-348.

6 Naber 1983, p. 50.
7 Naber 1981, p. 56 en p. 61-62 en Naber 1977, p. 471.
8 Naber 1983, p. 50-51.
9 Hiernaar wordt verwezen in: Handelingen 1952/53, p. 2351. Zie Naber 1983, p. 59.
10 Hiernaar wordt verwezen in: Handelingen 1952/53, p. 2328. Zie Naber 1983, p. 59. (Naber merkt op

dat een toets van de private belangen, geen overheidstaak is, en dus beter uitsluitend in handen
van de kantonrechter kan zijn).
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over de herziening van het ontslagrecht. De STAR brengt in haar advies naar voren dat
de preventieve toets kan worden afgeschaft zodra er een rechterlijke instantie is
geschapen die over kennelijk onredelijke ontslagen kan oordelen. Behalve door de
STAR dringen parlementsleden, en arbeidsrechtelijke auteurs aan op een herziening
van het ontslagrecht. De herziening zou de invoering van een repressieve rechterlijke
toets op onredelijkheid van het ontslag dienen te bevatten. In 1948 dient de Minister
van Justitie daartoe een wetsvoorstel in,11 grotendeels gebaseerd op de overeenstem-
ming die de sociale partners daarover hebben bereikt.12 Het belangrijkste onderdeel
van het wetsvoorstel bevat de invoering van een toets op de zogenaamde kennelijke
onredelijkheid van het ontslag. De minister merkt hierover het volgende op: ‘De wet
ging er tot nu toe van uit, dat een ontslag, mits met inachtneming van de voorgeschreven
termijn – of met betaling van de voorgeschreven schadeloosstelling gepaard gaande –

steeds mocht worden gegeven, resp. genomen. Wie aldus handelde, handelde rechtmatig.
Ook in dit opzicht zijn de opvattingen sinds 1907 sterk gewijzigd. De werkgever, die zijn
arbeider zonder goede reden ontslaat, en de arbeider, die wegens een gril de dienst opzegt,
handelen naar huidige opvatting niet behoorlijk, ook al nemen zij de opzeggingstermijnen
in acht. Het ontwerp streeft er naar om deze gedachte te verwezenlijken (...).’13 De rechter
kan het ontslag op kennelijke onredelijkheid toetsen. In het geval die kennelijke
onredelijkheid komt vast te staan, kent de rechter een schadevergoeding toe of kan de
rechter herstel van de arbeidsovereenkomst bevelen. Voorts ziet het onderwerp op
een verlenging van de opzegtermijnen, een opzegverbod voor de werkgever bij ziekte
en militaire dienst, een verruiming van de mogelijkheid tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst, wijziging van de opzegging om dringende redenen en regeling
van de schadevergoeding bij het concurrentiebeding.14 Met betrekking tot de ver-
soepeling van de regeling voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt dat
deze niet langer alleen mogelijk is op grond van gewichtige redenen, op te vatten
in de zin van dringende redenen, maar ook in het geval ‘waarin een gespannen
verhouding tussen partijen was ontstaan, zonder dat een der partijen daaraan zodanig
eenzijdig schuld had, dat dit voor de wederpartij een dringende reden kon opleveren.’
Een andere reden voor wijziging van de bepalingen over ontbinding is het ontbreken
van de mogelijkheid tot schadevergoeding. Omdat het volgens de wetgever billijk kan
zijn de ontbinding niet zonder enige geldelijke vergoeding uit te spreken, dient de
rechter schadevergoeding in geval van ontbinding op andere gronden dan de
dringende reden, toe te kennen.15

11 Kamerstukken II 1947/48, 881, nrs. 1 en 2.
12 Kamerstukken II 1949/50, 881, nr. 4, p. 13.
13 Handelingen II 1947/48, 881, nr. 3, p. 5 (MvT), bijlagen.
14 Handelingen II 1947/48, 881, nr. 3, p. 5 (MvT), bijlagen.
15 Handelingen II 1947/48, 881, nr. 3, p. 10 (MvT), bijlagen.
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7.2.3 Van afschaffing BBA naar versoepeling ontslagrecht

7.2.3.1 Discussie afschaffing BBA

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot herziening van het ontslagrecht
nemen enkele kamerleden, net als de STAR, aanvankelijk het standpunt in dat met de
invoering van de repressieve toets op kennelijk onredelijk ontslag, de preventieve
toets kan komen te vervallen. De minister laat in de Memorie van Antwoord echter
weten dat de preventieve toets voorlopig in stand dient te blijven: daarbij wordt
namelijk zowel in het kader van het algemeen belang als in het kader van de
individuele rechtvaardigheid getoetst en de GAB’s verrichten volgens hem ‘goed
werk’.16 Aan de Eerste Kamer antwoordt de opvolgende minister van Justitie Donker
dat bovendien de GAB’s sneller zekerheid brengen dan dat een rechter dat zou
kunnen doen, de kantonrechters überhaupt nog onvoldoende geëquipeerd zijn om
te beslissen over een groot aantal kennelijk onredelijke ontslagzaken en de preven-
tieve toets geschillen over ontslag voorkomt voordat de arbeidsovereenkomst al is
geëindigd en herstel moeilijk zal zijn.17 Gedurende de discussie in de Eerste Kamer
werpt Molenaar nog op dat de toetsing van de directeur GAB afgezien van toetsing
aan het algemeen belang, een redelijkheidstoetsing van ontslag betreft. Molenaar
neemt vanwege de redelijkheidstoetsing aan dat het grondwettelijk gezien gaat om
een taak van de rechter (zie art. 112 GW). De directeur van het GAB heeft zich volgens
hem daarom te beperken tot het algemeen belang.18 De minister verwerpt dit punt:
een administratieve preventieve toets is geen rechtspraak en dus heeft de Grondwet
er niets mee van doen.19 Levenbach merkt later op dat het verlenen van toestemming
voor ontslag als zodanig geen handeling is die direct ingrijpt op de civiele rechten en
plichten van de werkgever enwerknemer. De toestemming werkt enkel als slagboom
voor de latere opzegging. Van een grondwettelijk probleem is dus in zijn ogen
evenmin sprake. In vervolg op de discussie stelt Naber later dat bij de vergunning-
verlening een afweging naar redelijkheid wordt gemaakt, hetgeen in diens optiek een
‘rechterlijke’ afweging is.20 Het BBA houdt ondanks de invoering van de toets op
kennelijk onredelijk ontslag stand. Inmiddels neemt de Hoge Raad aan dat de
bescherming van het BBA een gemengd karakter draagt. Het gaat namelijk zowel
om ordening van de arbeidsmarkt, als bescherming van de individuele werknemer.21

Mede vanwege het standhouden van het BBA en de invoering van het kennelijk
onredelijk ontslag lijkt het instandhouden van de arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd na het einde van de Tweede Wereldoorlog een beleidsdoel van de
overheid.22

16 Kamerstukken II 1951/52, 881, nr. 6, p. 30 (MvA).
17 Kamerstukken I 1953/54, 881, nr. 37, p. 5 (MvA).
18 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 26-27. Ook Naber is de mening toegedaan dat de

ontslagtoetsing inmiddels meer een civielrechtelijke dan administratieve aangelegenheid betreft
en om die reden niet langer aan de directeur GAB zou moeten zijn opgedragen. Naber 1981, p. 306.

19 Kamerstukken I 1953/54, 881, nr. 37, p. 4 (MvA).
20 Naber 1981, p. 114-115 en p. 197-198.
21 HR 24 februari 2012, JAR 2012, 93 (Nuon/Olbrych).
22 Deze historie is beschreven in: Kamerstukken II 1996/97, 23 263, nr. 3 (MvT).
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7.2.3.2 Dereguleringsdebat (jaren ’70 en ’80)

In de jaren zeventig wordt opnieuw een poging ondernomen het duale karakter van
het ontslagrecht te wijzigen. Nu wenst de regering de bestuurlijke preventieve
ontslagtoets door de directeur van het GAB bij opzegging door de werkgever in het
BW te incorporeren. Daarbij zou de toets bij opzegging door de werknemer vervallen
en de kennelijke onredelijkheid worden vervangen door het ruimere: onbehoorlijk of
in de gevolgen voor de arbeider te bezwarend.23 De reacties op het voorstel zijn in de
literatuur en de Tweede Kamer kritisch.24 De christendemocratische fractie en de
VVD-fractie vragen zich af of het oordeel over de beëindiging van de dienstbetrekking,
nu de regeling van de ontslagtoestemming in het BW wordt ondergebracht en
wellicht meer een privaatrechtelijk karakter heeft gekregen, niet beter in handen
van de civiele rechter kan worden gelegd.25 In de literatuur wordt ook kritiek op de
administratieve BBA-procedure geuit. De preventieve ontslagtoets is volgens enkele
auteurs in strijd is met art. 6 EVRM en 14 IVBPR aangezien het gaat om de vaststelling
van burgerlijke rechten en plichten terwijl de procedure niet aan de in de artikelen
voorgeschreven eisen van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van de rechter vol-
doen.26 Later stellen Verburg27 en Bij de Vaate28 ook strijdigheid met art. 6 EVRM vast.
Van den Boom en Van den Heuvel zijn een anderemening toegedaan. Van den Heuvel
meent dat de BBA-toets geen civielrechtelijke geschillenbeslechting inhoudt en van
strijdigheid dus evenmin sprake is,29 en Van den Boom betoogt dat van ongrond-
wettelijkheid geen sprake is omdat voor de werkgever en de werknemer altijd nog de
gang naar de civiele rechter openstaat.30 De Europese Commissie voor de Rechten van
de Mens verklaart een klacht over het BBA niet ontvankelijk.31 De discussie in de
literatuur krijgt een open einde. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel
stagneert. Het BBA blijft daardoor ongewijzigd in stand. De ontslagbescherming voor
de werknemer bij de vaste arbeidsovereenkomst blijft geheel intact. Dat is conform
het overheidsbeleid dat is gericht op de vaste arbeidsovereenkomst.

Intussen doemen boven de arbeidsmarkt donkere wolken op in de vorm van
collectieve ontslagen, die ook werknemers met een vast contract treffen. In 1976
wordt de Wet melding collectief ontslag (WMCO) ingevoerd, die de werkgever
verplicht in het geval van collectief ontslag te overleggen met de vakbonden en

23 Kamerstukken II 1975/76, 13 656, nrs. 1-3.
24 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 27-28.
25 Kamerstukken II 1975/76, 13 656, nr. 4, p. 1-3 en 5-6.
26 Van der Heijden 1998, p. 643-646 en Werkgroep herziening ontslagrecht 1989, p. 10-11.
27 Verburg 2011.
28 Bij de Vaate beschrijft mogelijkheden het besluit van het UWV ondanks de afwezigheid van

mogelijkheden tot bezwaar en beroep in rechte aan te tasten. Bij de Vaate 2011. Een recent
voorbeeld hiervan is in de lagere rechtspraak is: Rb. Amsterdam 2 mei 2012, JAR 2012/165, waarin
een onrechtmatige daad van het UWV werd vastgesteld.

29 Van de Heuvel 1983, p. 238.
30 Van den Boom 1992, p. 185-188.
31 8 oktober 1980, NJ 1981, 149
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overheid om de gevolgen van het ontslag te beperken.32 In de jaren zeventig wordt
voorts gepoogd het aandeel van flexibele arbeid beperkt te houden. Dit geschiedt
door bijvoorbeeld het tijdelijkheidsbeginsel ten aanzien van uitzendarbeid. De over-
heid wil substitutie van vast door flexibel werk voorkomen.33

Vervolgens gaat de discussie over het duale ontslagrecht begin jaren tachtig op in het
bredere, neoliberale dereguleringsdebat. In aansluiting op de internationale deregu-
leringstendens stelt in 1982 het nieuwe kabinet Van Agt twee dereguleringscommis-
sies aan: de Commissie Van der Grinten en de Commissie Geelhoed. In 1983 adviseert
de Commissie Van der Grinten onder meer over het ontslagrecht. Gezien haar
invalshoek, te weten onderzoek naar het wegnemen van belemmeringen voor het
bedrijfsleven en naar de mogelijkheid voor een grotere flexibiliteit voor dat bedrijfs-
leven, adviseert de Commissie het preventieve toezicht op het ontslag af te schaffen.34

De commissie staat daarbij drie varianten voor ogen. Ten eerste een variant waarbij
het preventief toezicht volledig wordt afgeschaft en een toetsing achteraf door de
kantonrechter plaatsvindt.35 Ten tweede stelt de commissie een variant voor waarbij
wel preventief advies aan een tripartiete samengestelde ontslagcommissie moet
worden gevraagd. Een maand na de adviesaanvrage, ongeacht de uitkomst, kan
de werkgever opzeggen. De kantonrechter kan achteraf worden geaddieerd, waarbij
de toetsingsgrond zou kunnen komen te luiden: onbehoorlijk of in de gevolgen
voor de arbeider te bezwarend. De Commissie noemt vanwege de maatschappelijke
gevoeligheid ook nog een derde variant: die van handhaving van de preventieve toets.
Dan zou de vergunningprocedure nog slechts maximaal een maand in beslag mogen
nemen en de directeur GBA zou daarbinnen gemotiveerd het ontslag kunnen
verbieden.36 Ten slotte zou de termijn voor het inroepen van de nietigheid van het
ontslag van 6 maanden moetenworden beperkt tot 2 maanden.37 Het komt erop neer
dat volgens de derde variant de preventieve ontslagbescherming niet wordt

32 De belangrijkste bepaling uit de wet is artikel 3. Dit artikel bepaalt dat een werkgever
die voornemens is binnen drie maanden de arbeidsovereenkomsten met ten minste twintig
werknemers, werkzaam in eenwerkgebied van het UWV (toen GAB), te doen eindigen, verplicht is
hiervan melding te doen bij aan de belanghebbende werknemersverenigingen. Een gelijke
schriftelijke melding dient hij te doen aan het bevoegd gezag, het UWV (art. 3 lid 1 WMCO). De
raadpleging van de vakbonden heeft tot doel om de collectieve ontslagen te voorkomen, danwel in
aantal te verminderen. Als dat niet lukt, is het doel de gevolgen ervan te verzachten door het
treffen van sociale maatregelen, “meer bepaald om bij te dragen tot de herplaatsing of de
omscholing van de ontslagenwerknemers” (art. 3 lid 3WMCO). Bij de melding geeft de werkgever
de beweegredenen voor zijn besluit aan, vermeldt hij het aantal werknemers omwie het gaat, het
voorgenomen tijdstip van eindigen van de dienstverbanden, de selectiecriteria en de wijze van
berekening van eventuele ontslagcriteria (art. 4 leden 1 en 2 WMCO). Aan het bevoegd gezag laat
hij voorts nog weten of er een ondernemingsraad is ingesteld of het besluit adviesplichtig is, en zo
ja, wanneer de OR over het besluit zal worden geraadpleegd, dan wel in kennis worden gesteld en
geraadpleegd over de uitvoering daarvan (art. 4 lid 4 WMCO).

33 Deze historie is beschreven in: Kamerstukken II 1996/97, 23 263, nr. 3 (MvT).
34 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 5, p. 49. Voor commentaar op de dereguleringsmotieven

hiervoor: Van den Heuvel 1985, p. 97-100.
35 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 5, p. 47-48.
36 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 5, p. 48-49. Later wordt deze termijn in het DIA-rapport iets

ruimer tot maximaal 2 maanden: Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 24, p. 28.
37 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 5, p. 48-49.
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gedereguleerd, maar wordt aangepast opdat deze minder belastend is voor de
werkgever. Het idee van deregulering van de normenwordt hierbij in stilte verwisseld
voor dat van versoepeling van de regels.

De regering besluit naar aanleiding van de uitkomsten van het zogenaamde project
Deregulering Inkomensvorming en Arbeidsmarkt (DIA) uit 1984 het BBA te hand-
haven.38 Wel beoogt de regering bij wijze van alternatief sterker in te zetten op
verandering van de vergunning- en opzegprocedure en de overige ontslagbescher-
ming.39 Er dient overeenkomstig het advies van de Commissie Van der Grinten een
maximumtermijn te gelden voor de vergunningprocedure, deze zal standaard 1
en maximaal 2 maanden komen te bedragen.40 Voorts zou de werkgever bij de
selectie van werknemers van het anciënniteitsbeginsel mogen afwijken op grond
van zwaarwegende belangen van de onderneming of de werknemers.41 De termijn
voor de vergunningaanvraag en de opzegtermijn zou voorts samen dienen te vallen
en de opzegtermijn zou maximaal 13 wekenmogen komen te bedragen.42 In het geval
van een bedrijfseconomisch ontslag zouden de opzegverboden tijdens zwangerschap
en militaire dienst moeten komen te vervallen.43 Niet alleen de vergunning- en
opzeggingsprocedure zou moeten worden versoepeld in het belang van de werk-
gever, ook de mogelijkheden voor het afsluiten van tijdelijke contracten worden
onder de loep genomen. Slechts een contract voor bepaalde tijd met een einde van
rechtswege na afloop van de overeengekomen duur is toegestaan. Opvolgende tijde-
lijke contracten kunnen worden afgesloten, maar dienen met vergunning te worden
opgezegd. Voorgenomen wordt om een eenmalige verlenging van het tijdelijke
contract toe te staan, welk opnieuw van rechtswege zal eindigen, na maximaal een
jaar.44 Ten slotte worden voorstellen gedaan om de proeftijd te verlengen tot drie
maanden.45

7.2.3.3 Van deregulering naar voorstellen voor versoepeling (jaren ’90)

Terwijl aan de SER advies is gevraagd naar aanleiding van de bevindingen van de
dereguleringscommissies, verschijnt in dezelfde periode, november 1987, een ambte-
lijk rapport over flexibele arbeidsrelaties.46 Terwijl in de jaren zeventig het beleid nog
was gericht op de vaste arbeidsovereenkomst en het tegengaan van substitutie van
vast door flexibele arbeid, richt de overheid nu voor het eerst haar aandacht geheel op

38 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 5, p. 4.
39 Zie de uitkomsten van het zogenaamde ambtelijke project Deregulering Inkomensvorming en

Arbeidsmarkt (DIA) uit 1984. Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 24, p. 28 e.v.
40 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 24, p. 28.
41 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 24, p. 29-30.
42 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 24, p. 28 en 30.
43 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 24, p. 30.
44 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 24, p. 11-12.
45 Zie voor een volledig overzicht over de maatregelen: Heerma van Voss 1992, p. 115. Voor

commentaar op de voorstellen van de Commissie Van der Grinten en het kabinet: Fase 1984,
p. 465-474.

46 SZW-werkgroep Flexibele Arbeidsrelaties 1987.
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de rol van de flexibele arbeidsrelaties bij het functioneren van ondernemingen en op
de arbeidsmarkt. Daarbij bestaat oog voor de behoeften van de onderneming aan
flexibiliteit, maar bestaat ook aandacht voor de negatieve kanten van flexibele arbeid.
In het rapport worden daarom suggesties gedaan wettelijke bepalingen op te nemen
die het bestaan van een arbeidsovereenkomst moeten verduidelijken alsmede rechts-
vermoedens ten aanzien van het bestaan en de omvang van de arbeidsovereenkomst,
een minimale omvang van de arbeid in het geval deze niet is bedongen, en voorts
worden voorstellen gedaan het recht op loon bij onregelmatige arbeid47 en de
socialezekerheidspositie van flexibele arbeiders te versterken. De STAR reageert in
juni 1988 op het rapport. De werkgeversleden motiveren het belang van de inzet
van flexibele arbeidsrelaties: ‘Een flexibeler inzet van arbeidskrachten kan bijdragen aan
een slagvaardiger arbeidsorganisatie en een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmede aan
verbetering van concurrentiepositie c.q. rendementspositie van bedrijven. Daarnaast
nopen technische ontwikkelingen ook tot aanpassingen c.q. grotere flexibiliteit van de
arbeidsorganisatie.’48 De werkgeversleden wijzen in dit verband ook op de interna-
tionale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.49 De werkgeversleden achten
geen misstanden aanwezig die tot de voorgestelde wetswijzigingen nopen. Zij vinden
dat de maatregelen de beoogde flexibiliteit te zeer inperken en te grote lasten voor
ondernemingen met zich brengen. Ze achten het ten slotte eerder een zaak van cao-
partijen om problemen op te lossen, dan dat de wetgever al in actie moet komen. De
werknemersleden achten echter beperking van de omvang van het gebruik van
flexibele arbeidsrelaties in de onderneming en vergroting van de rechtszekerheid
door middel van wetgeving nodig.50 De werknemersleden steunen de voorstellen en
doen op sommige punten aanbevelingen die verderstrekkende bescherming bieden.51

Pas drie jaar na het verschijnen van het DIA-rapport en de adviesaanvraag van het
kabinet aan de SER,52 verschijnt in september 1988 het advies van de SER over de
herziening van het ontslagrecht.53 Opnieuw zijn de sociale partners het niet eens
geworden over de afschaffing van het BBA. De tegengestelde opvattingen worden in
het advies als volgt verwoord: ‘De ene benadering komt er op neer dat de bestaande
complexiteit van het ontslagrecht en de kosten, die met name het gevolg zijn van de
langdurige afwikkeling van ‘ontslagen’, leiden tot een onnodige terughoudendheid bij
werkgevers om werknemers in (vaste) dienst te nemen. In die benadering zou een
aanmerkelijke versoepeling van het ontslagrecht zoals door het kabinet in de adviesaan-
vraag wordt voorgesteld, een positief effect hebben op de werkgelegenheid. In de andere

47 Het gaat om een recht op de gemiddelde eerder ontvangen beloning in het geval vanwege
onregelmatigheid in het arbeidspatroon geen arbeid is verricht maar wel een loonaanspraak
bestaat en codificatie van een recht op loondoorbetaling in het geval van onvoldoende
werkaanbod.

48 STAR 1988, p. 5.
49 STAR 1988, p. 6.
50 STAR 1988, p. 6-7.
51 STAR 1988, verspreid over p. 5-24.
52 Naar aanleiding van de adviesaanvraag: Van der Heijden 1987. Zie ook: Linssen 1985, p. 401-410,

Van Waarden 1984, p. 785-795 en Meijerink 1984, p. 796-802.
53 SER 1988. Hierover: Werkgroep herziening ontslagrecht 1989.
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benadering wordt juist benadrukt dat de huidige werkloosheid het belang onderstreept
van een adequate bescherming van werknemers tegen en bij een (dreigend) verlies van de
dienstbetrekking, terwijl een te sterke versoepeling van het ontslagrecht bovendien zou
kunnen leiden tot een ‘verdringingseffect’ op de arbeidsmarkt, ten gunste van degenen die
het zich kunnen permitteren ongunstiger arbeidsvoorwaarden te accepteren en derhalve
ten koste van degenen met een zwakkere arbeidsmarktpositie.’54 Het advies is uiteinde-
lijk nauwelijks meer gericht op deregulering van de BBA-procedure. De deregule-
ringsoperatie van de BBA-procedure is, in de woorden van Heerma van Voss, als een
berg die een muis heeft gebaard.55

Nu de SER geen eensgezindheid weet te bereiken over de afschaffing van het BBA,
komt de raad met een alternatief. Het alternatief is een pakket maatregelen dat een
compromis vormt waaraan elk raadsdeel ondanks bepaalde bezwaren zich heeft
gecommitteerd.56 Terwijl de SER in zijn advies nr. 88/12 voorstelt de BBA-procedure te
handhaven,57 zouden de opzegtermijnen kunnen worden vereenvoudigd en verkort58

en wordt geadviseerd de opzegverboden nader te regelen en mogelijk te maken bij
cao af te wijken van de wettelijke opzegverboden tijdens ziekte of militaire dienst59.
Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd adviseert de SER dat de
keuzevrijheid voor werkgevers te kiezen voor het afsluiten van een contract voor
bepaalde tijd niet dient te worden beperkt. ‘Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
worden namelijk, zoals ook uit de jurisprudentie blijkt, voor verschillende doeleinden
gebruikt en voorzien daarmee kennelijk in een behoefte.’60 De SER ziet hier kennelijk in
die behoefte een faciliterende rol weggelegd voor het arbeidsrecht. De SER adviseert
daarom positief over onder meer de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd meer dan eens te mogen verlengen.61 Opvolgende tijdelijke contracten
worden daarbij na verloop van tijd van rechtswege geconverteerd in een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Winst voor de vakbonden in het SER-advies is de
mogelijkheid een proeftijd overeen te komen te beperken tot de contracten voor
onbepaalde tijd.62 Na het SER-advies van 1988 wordt het wetsvoorstel uit de jaren
zeventig ter afschaffing van het BBA, waarvan de behandeling al eerder is gestag-
neerd, in 1990 ingetrokken. Vlak daarvoor dient de regering een nieuw wetsvoorstel
ter herziening van het ontslagrecht in.63 Met het voorstel wordt beoogd een stap te
zetten richting meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering.64 In het wetsvoorstel worden

54 SER 1988, p. 8.
55 Heerma van Voss 1992, p. 117. Over het SER-advies was Van der Meer eerder wat positiever: Van

der Meer 1989, p. 57-58.
56 SER 1988, p. 7-9.
57 De termijnen voor het inroepen van de nietigheid van het ontslag en het instellen van een

vordering worden wel bekort tot respectievelijk 2 en 6 maanden. SER 1988, p. 17.
58 SER 1988, p. 23-24.
59 SER 1988, p. 34.
60 SER 1988, p. 25.
61 Mits dat schriftelijk is overeengekomen. SER 1988, p. 27.
62 SER 1988, p. 30-31.
63 Kamerstukken II 1989/90, 21 479, nrs. 1-3. Hierover: Scholtens 1992, p. 271-285 en Luttmer-Kat

1991, p. 559-564.
64 Kamerstukken II 1989/90, 21 479, nr. 3, p. 2.
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de voorstellen van de SER uit het advies 88/12 ten aanzien van de verkorting van de
opzegtermijnen en het verlengen van een contract voor bepaalde tijd overgenomen.
Daarmee is het idee dat het ontslagrecht wordt versoepeld ten aanzien van het vaste
contract, en tegelijkertijd tijdelijke contracten ruimer worden toegelaten. Toegevoegd
wordt dat de werknemer bij ontslagneming niet langer verplicht is een vergunning te
vragen. Het wetsvoorstel wordt in 1992 in de Tweede Kamer aangenomen, maar
strandt in de Eerste Kamer.65

Gedurende de behandeling van het wetsvoorstel over de verkorting van de opzeg-
termijnen en verlenging van het contract voor bepaalde tijd wordt door minister De
Vries van het derde kabinet Lubbers opnieuw een poging ondernomen het BBA te
dereguleren.66 In plaats van de preventieve BBA-toets zou moeten komen te gelden
dat de werkgever alleen mag opzeggen indien daarvoor een redelijke grond bestaat.
Zo’n grond is slechts aanwezig indien de grond verband houdt met de ongeschiktheid
van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid of een andere in
de persoon gelegen reden of gelegen is in bedrijfseconomische of organisatorische
redenen. Voorts zou onderdeel van het nieuwe ontslagrecht zijn: een verplichte
hoorprocedure, de mogelijkheid als voorlopige voorziening herstel van de arbeids-
overeenkomst te vorderen en normering van de ontslagvergoeding. De SER adviseert
in 1994 verdeeld over het voorstel.67 Voordat een nieuwwetsvoorstel zijnweg naar de
Tweede Kamer heeft gevonden spreekt minister Melkert van het kabinet-Kok zich in
zijn nota Flexibiliteit en zekerheid van september 199468 uit tegen de afschaffing van
de BBA-procedure. Het wetsvoorstel trekt hij daarop in november 1994 in. Ik kom op
de nota Flexibiliteit en zekerheid in de volgende paragraaf terug.

Terwijl het voornemen tot aanpassing van het ontslagrecht steeds concreter gestalte
krijgt, maar de meningen van de sociale partners en politici over afschaffing van
het BBA uiteen blijven lopen, wordt vanuit de Tweede en Eerste Kamer druk op
de regering uitgeoefend ten minste onderzoek naar het duale ontslagstelsel te
laten verrichten door een commissie van deskundigen.69 Daarop laat de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Melkert weten die wens te zullen vervullen.
Begin 1999 treedt dan ook de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel (commissie ADO)
aan. In 2000 beveelt de Commissie ADO aan over te gaan op een repressief ontslag-
stelsel. Dit repressieve stelsel omvat het volgende. De preventieve ontslagtoetsing
vervalt geheel. De werkgever kan opzeggen zonder toestemming van een derde. Er

65 Kamerstukken II 1993/94, 21 479, nr. 261b.
66 Kamerstukken II 1992/93, 22 977, nr. 1. Adviesaanvraag aan de SER 10 november 1993, Adviesaan-

vraag Raad van State op 3 mei 1994, tekst van het concept wetsvoorstel is gepubliceerd in: Hugo
Sinzheimer Instituut 1995.

67 SER 1994.
68 Sociale nota van de minister van Sociale Zaken enwerkgelegenheid, nota Flexibiliteit en zekerheid

van 21 september 1994, Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid.
69 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel flexibiliteit en zekerheid wordt er door de Tweede

Kamerfracties VVD en D66 kritiek geuit op het handhaven van de preventieve toets. Moties tot het
rapporteren over resultaten van een onderzoek naar het afschaffen van de preventieve toets, en
het geven van inzicht in de effectiviteit van de toets wat betreft de bescherming van zwakke
groepen, halen het echter niet. Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 2-3.
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dient een redelijke grond te zijn voor de opzegging, die verband houdt met de
geschiktheid of het gedrag van de werknemer of is gebaseerd op vereisten voor het
functioneren van de onderneming. Indien een redelijke grond ontbreekt, kan de
werknemer binnen twee maanden na de opzegging een beroep doen op de vernietig-
baarheid. Deze vernietigbaarheid is alleen dan bij de rechter met een schadevergoe-
ding af te kopen indien de rechter van oordeel is dat de voortzetting van de
arbeidsovereenkomst tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden.70 Voor de opzegging
dient de werkgever de werknemer te horen, waarbij de werknemer kan reageren op
onder meer de reden voor het ontslag. 71 Binnen zes weken na de hoorzitting dient de
werkgever te hebben opgezegd. Op niet-naleving van dewettelijke voorschriften voor
de hoorprocedure staat de sanctie van vernietigbaarheid.72 Afkoop hiervan door
middel van een schadevergoeding is wederom alleen mogelijk indien de voortzetting
van de arbeidsovereenkomst leidt tot onaanvaardbare gevolgen. Voorts adviseert de
Commissie ADO de mogelijkheid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te
beperken.73 Dat kan voortaan alleen nog indien een opzegverbod de opzegging
belemmert of tussen partijen een niet tussentijds opzegbare arbeidsovereenkomst
geldt die ten minste nog een jaar loopt. Voor de ontslagvergoeding zal de wet
bepalende factoren aangeven.74 Verder zal voor een wegens bedrijfseconomische
redenen ontslagen werknemer een voorrangsrecht op her-aanname gelden indien de
werkgever binnen zes maanden na het ontslag nieuw personeel aanneemt,75 zullen
de bijzondere opzegverboden worden uitgebreid76, geldt bij collectief ontslag na de
melding aan de vakbonden een wachttijd van een maand voordat kan worden
opgezegd,77 en wordt de maximale keten van opeenvolgende tijdelijke contracten
beperkt tot 3 contracten en 24 maanden.78 Het advies van de Commissie ADO is
geen aanleiding voor de regering haar standpunt over de handhaving van het BBA te
herzien.

Vanaf de jaren tachtig wetenwerkgevers de BBA-procedure te omzeilen door gebruik
te gaan maken van de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW. Heerma van Voss
spreekt in dit verband van een ‘buitenwettelijke versoepeling van het ontslagrecht’.
Hij merkt voorts op: ‘Vakbonden hebben dat geaccepteerd omdat rechters daarbij vaak
vergoedingen toekenden en werknemers dat wel een mooi voordeeltje vonden. Het
actuele verzet tegen versoepeling van het ontslagrecht heeft derhalve een hoog kroko-
dillentranengehalte. De echte versoepeling van het ontslagrecht heeft al lang plaats-
gevonden met stilzwijgende goedkeuring van de vakbonden.’79

70 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 84-87.
71 De hoorprocedure hoeft niet te worden gevoerd in geval van opzegging tijdens de proeftijd en in

geval van faillissement van de werkgever. Bij een collectief ontslag kan het horen worden beperkt
tot een schriftelijke procedure. Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 87-92.

72 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 92-93.
73 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 93-95.
74 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 95-97.
75 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 86-87.
76 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 100-101.
77 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 101-102.
78 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000, p. 97-99.
79 Heerma van Voss 2009.
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Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat gevarieerde argumenten
reden zijn aangegeven de afschaffing van het BBA te overwegen. Deze zien in eerste
instantie op procedurele argumenten met betrekking van de rol van de rechter.
Daarna worden dereguleringsargumenten opgevoerd vanwege de overheidslasten
van de BBA-procedure. Ten slotte bestaat aandacht voor de werkgeversbehoeften aan
minder lasten in het kader van ontslag. De laatste twee argumenten zijn neoliberaal
van aard. Omdat onder de sociale partners geen eensgezindheid ontstaat over de
afschaffing van de BBA-procedure, blijft deze in tact. Alternatieven ter versoepeling
van het ontslagrecht worden bediscussieerd. Deze zien op het stroomlijnen van de
BBA-procedure en op voorstellen met betrekking tot vergroting van de mogelijkhe-
den tot het gebruik van tijdelijke contracten. Intussen vindenwerkgevers de weg naar
de kantonrechter om arbeidsovereenkomsten door hem te laten ontbinden.

7.3 Wet flexibiliteit en zekerheid en WAADI van 1999: flexibiliteit,
deregulering en zekerheid

7.3.1 De voorgeschiedenis

Nadat de verschillende pogingen het BBA af te schaffen zijn gestrand, komt in 1995
minister Melkert met een nieuwe benadering het ontslagrecht te versoepelen. Het
mislukken van de deregulering van het BBA maakt dat wordt gezocht naar andere
wijzen om het ontslagrecht te versoepelen om werkgevers meer mogelijkheden te
bieden tot flexibele inzet van de arbeid. In de nota Flexibiliteit en zekerheid verklaart
minister: ‘Aan tekort schietend aanpassingsvermogen kleeft een zware prijs: verlies aan
concurrentiepositie en werkgelegenheid.’80 Hij kenschetst het bestaande stelsel van
ontslagbescherming als remmende traditionele en culturele opvattingen en deels
verouderde regels.81 Vervolgens wordt in Melkerts notitie de discussie over de
noodzaak tot versoepeling van de ontslagbescherming, het verminderen van de
zogenaamde bestaande ‘rigiditeiten’, weergegeven. De plannen worden ondersteund
door onderzoek van de OESO, maar vinden geen steun bij de IAO of UNCTAD.82 De
minister merkt op dat de oplossing voor het probleem van de werkloosheid niet
zonder meer is gelegen in een arbeidsmarkt met minder vaste banen en lagere lonen.
Desondanks houdt hij vast aan de noodzaak te komen tot een versoepeling van de
ontslagbescherming, waaronder juist een verruiming van de mogelijkheden voor
tijdelijke contracten. Bij deze versoepeling die strekt tot het vergroten van het
aanpassingsvermogen gaat het volgens de minister om ‘het vinden van een nieuw
evenwicht op de arbeidsmarkt waarbij flexibiliteit en zekerheid hand in hand gaan’.83 Het
motto van Melkert is dereguleren waar mogelijk, reguleren waar nodig en flankerend
beleid, waar effectief. Dit dient arbeidsverhoudingen op te leveren die evenwichtig,
bestendig en flexibel zijn.84

80 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 8.
81 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 10.
82 ILO World Employment 1995 en Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en

zekerheid, p. 11.
83 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 8.
84 Ibid., p. 11.
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In hoofdstuk 2 is reeds geanalyseerd wat Melkert beoogt ten aanzien van de aspecten
van zekerheid oftewel bescherming in zijn Nota. Vastgesteld is dat gelijke kansen op
de arbeidsmarkt voor zwakkere groepen en het tegengaan van discriminatie een
eerste onderdeel van zijn visie op bescherming betreft. In het bijzonder voor de
ontslagbescherming is hier het volgende aan toe te voegen. Terwijl voorheen het vaste
contract het beleidsdoel van de overheid was, pleit Melkert voormeer differentiatie in
contractsvormen Daarbij heeft hij een mix van meer langdurige, bestendigere
arbeidsrelaties en kortdurende flexibele relaties op het oog.85 Tijdelijke arbeid is
daarbij gewenst in situaties van werk van tijdelijke arbeid, zoals bij vervanging
wegens ziekte of verlof of bij werk waarvan de continuïteit onzeker is. In die situaties
kan tijdelijke arbeid ook een opstapfunctie vervullen. Een dergelijke verantwoorde
flexibilisering en differentiatie van de arbeid kan volgens Melkert bijdragen aan de
kabinetsdoelstellingen ten aanzien van de vergroting van de werkgelegenheid en
de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussenmannen en vrouwen.86 Met
andere woorden: flexibele arbeidsrelaties bieden een antwoord op het vraagstuk van
werkloosheid en maken toetreding tot de arbeidsmarkt door vrouwenmogelijk. Over
substitutie van vast door tijdelijk werk is hij niet te spreken: in dat geval fungeert de
tijdelijke arbeid eerder als omweg dan als opstap.87 Later verwijst hij naar segmente-
ring van de arbeidsmarkt die een bedreiging vormt voor de samenleving als geheel
omdat spanningen kunnen optreden.88 De vaste arbeidsovereenkomst dient, ook na
vergroting van de mogelijkheden van het gebruik van flexibele contracten, de hoofd-
route te blijven.89 Daarbij verwijst Melkert telkens naar de bestaande verhouding van
90% vaste arbeidsovereenkomsten en 10% tijdelijke contracten.90

Voorts, zo is ook reeds in hoofdstuk 2 vastgesteld, wijst Melkert erop dat de overheid
minimumnormen aan bescherming en ordening dient te blijven bieden, met name
voor de onderkant van de arbeidsmarkt.91 De wetgever zal ten minste de relevante
internationale normen, het Europeesrechtelijke kader en algemene rechtsbeginselen
dienen te blijven respecteren (zie hoofdstuk 2). De huidige normen voor flexibele
contracten worden kennelijk overschreden, hetgeen problematisch is en reden is
minimumnormen te blijven bieden, maar voortaan wel normen welke worden
nageleefd. ‘Vanuit maatschappelijk oogpunt worden zodoende de risico’s van desinte-
gratie en spanningen in de samenleving vanwege het overschrijden van minimumnormen
verkleind. Tegelijkertijd heeft dit (de nieuwe minimumnormen, toevoeging CR) positieve
effecten op de arbeidsmarkt en de vitaliteit van de economie, ook op de langere termijn.’
Melkert ziet verder het pakket aan maatregelen als een, in de woorden van de STAR,
creatie van ‘win-win’-combinaties.92

85 Ibid., p. 12-13.
86 Ibid., p. 10.
87 Ibid., p. 13.
88 Ibid., p. 12.
89 Ibid., p. 13.
90 Ibid. p. 9, 13.
91 Ibid., p. 11.
92 Ibid., p. 10.
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Het doel van de vergroting van de mogelijkheden van de werkgever tot aanpassing
van de inzet van de arbeid in de onderneming staat vast. Terwijl ook bescherming
moet worden geboden, is de vraag volgens de minister vervolgens hoe die doelen van
flexibiliteit en bescherming dienen te worden gerealiseerd.93 De minister komt met
een voorstel voor een pakket maatregelen waarbij de bescherming van de vaste
werknemers wordt verminderd en beoogd wordt de rechtspositie van flexibele
werknemers te verbeteren. Het idee is hierbij dat een bepaalde uitruil van rechten
tussen werknemers onderling plaatsvindt. Ik bespreek hierna de elementen uit de
nota die de ontslagbescherming betreffen. Het gaat om de vereenvoudiging en
bekorting van de opzegtermijnen,94 zoals eerder ook door de SER bepleit, en verlen-
ging van de proeftijd,95 hetgeen wordt gezien als de vermindering van de bescher-
ming van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor
de werknemers op tijdelijke contracten en op uitzendcontract wordt allereerst
verduidelijking van hun rechtspositie beoogd, hetgeen met name voor oproepkrach-
ten en uitzendkrachten van belang wordt geacht. Daartoe worden rechtsvermoedens
ten aanzien van het bestaan en omvang van de arbeidsovereenkomst gepresenteerd96

en wordt voorgesteld de uitzendovereenkomst wettelijk te regelen.97 Met de sociale
partners in de uitzendbranche zou moeten worden besproken of en wanneer de
verhouding tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau als arbeidsovereenkomst
kan worden gezien. Tegelijkertijd wil minister Melkert de maximum uitzendtermij-
nen en het vergunningenregime voor de uitzendbranche afschaffen. Voorts wordt
voorgesteld de wet met betrekking tot de tijdelijke contracten te verruimen en
tegelijkertijd langdurig gebruik te begrenzen.98 Drie opeenvolgende tijdelijke con-
tractenof opeenvolgende tijdelijke contracten voor een maximale duur van 24
maanden worden toegestaan. De bescherming voor werknemers met een tijdelijk
contract wordt hiermee dus niet vergroot, maar verkleind. Bij het vierde opvol-
gende contract of een contract na het verstrijken van de 24 maanden volgt auto-
matische conversie in een contract voor onbepaalde tijd. Deze conversie wordt
gezien als een kenmerkend element van bescherming uit de nota, maar vormt in
feite net een wat andere juridische vormgeving van de eis dat dergelijke contracten
niet van rechtswege afliepen, maar dienden te worden opgezegd.

De STAR brengt haar eigen nota Flexibiliteit en zekerheid op 3 april 1996 uit.99 De
STAR erkent dat tengevolge van de internationalisering en informatietechnologie
‘ondernemingen (ervaren, toevoeging CR) dat steeds hogere eisen aan hun aanpassings-
en reactievermogen worden gesteld; zij streven meer en meer naar een flexibele
organisatie en inzet van arbeid wat op zichzelf weer hogere eisen stelt aan scholing
van werknemers.’100 De STAR streeft naar een ‘nieuw evenwicht’ tussen de behoeften

93 Ibid., p. 8.
94 Ibid., p. 32.
95 Ibid., p. 24.
96 Ibid., p. 22-23.
97 Ibid., p. 27-31.
98 Ibid., p. 5.
99 STAR 1996.
100 STAR 1996, p. 5.

7.3.1 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid

244



aan aanpassingsvermogen van ondernemingen en de rechtsbescherming van de
werknemers.101 De verschillen tussen het vaste en tijdelijke contract dienen in dat
kader van hun ideologische beladenheid te worden ontdaan. Bedacht dient te worden
volgens de STAR dat een tijdelijk contract – afhankelijk van de inhoud en de duur –
een hoge mate van zekerheid biedt. Omgekeerd kan een vast contract onder invloed
van wijzigende economische omstandigheden zeer tijdelijk blijken te zijn, aldus de
STAR. Voorts ervaren juist de tijdelijke werknemers als eerste de gevolgen van
economisch slechtere omstandigheden. De STAR wijst op het belang van maatwerk
in de arbeidsvoorwaarden hierbij en betrokkenheid en zeggenschap vanwerknemers
daarover.102 Optimistisch meldt de STAR, die ook eerder al sprak over het creëren van
een win-winsituatie, dat onder de juiste voorwaarden en in de geëigende omstan-
digheden flexibilisering van arbeidsrelaties als een positieve ontwikkeling kan
worden opgevat, niet alleen voor werkgevers maar ook voor werknemers die zo
meer recht kunnen doen aan hun privé-omstandigheden. Voorts zegt zij: ‘Het vinden
van ‘een nieuw evenwicht’ vooronderstelt een benadering waarbij ‘flexibiliteit’ en ‘zeker-
heid’ niet bij voorbaat worden gezien als elkaars anti-polen maar eerder als liggend in
elkaars verlengde.’103

De STAR adviseert een pakket aan maatregelen, soortgelijk als minister Melkert heeft
voorgesteld. De maatregelen zien op een proeftijd van 1 of 2 maanden afhankelijk
van de contractsduur, de inmiddels bekende vereenvoudiging en verkorting van
de opzegtermijnen, en de invoering van de rechtsvermoedens, de mogelijkheid
van 3 opvolgende tijdelijke contracten of opvolgende contracten voor maximaal 36
maanden, de kwalificatie van uitzendarbeid als arbeidsovereenkomst en onder meer
het opheffen van de vergunningplicht voor de uitzendbranche.104 De voorstellen met
betrekking tot de uitzendovereenkomst sluiten aan op het akkoord daarover van
2 april 1996 tussen de ABU en NBBU, dewerkgeversorganisaties in de uitzendbranche,
uitzendonderneming STARTen de vakbonden Dienstenbond CNV, FNV Dienstenbond,
De Unie en OVB een convenant inzake het zullen afsluiten van een cao voor de
uitzendbranche. Daarbij is het uitgangspunt dat tussen de uitzendkracht en het
uitzendbureau een arbeidsovereenkomst zal bestaan. Naarmate de uitzendkracht
langer in dienst is, verwerft hij volgens bepaalde fasen meer rechten.

7.3.2 Wet flexibiliteit en zekerheid en WAADI: neoliberale doelen van flexibiliteit
en marktwerking

7.3.2.1 Wet flexibiliteit en zekerheid en WAADI op hoofdlijnen

In november 1996wordt het wetsvoorstelWet flexibiliteit en zekerheid ter advisering
voorgelegd aan de Raad van State, waarna het in maart 1997 wordt ingediend bij de
Tweede Kamer.105 Het kabinet schetst in de Memorie van Toelichting het inmiddels

101 Zie ook: STAR 1993 B.
102 STAR 1996, p. 6.
103 STAR 1996, p. 11.
104 STAR 1996, p. 14-28.
105 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nrs. 1-2.
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bekende beeld van veranderde arbeid en arbeidsverhoudingen door een vergrote
behoefte van beide marktpartijen aan aanpassingsvermogen en maatwerk. Het
kabinet wijst op veranderingen zoals: ‘verscherping van de (internationale) concurren-
tie, technologische ontwikkelingen, kortere productcycli, maar ook aanbodfactoren zoals
verandering van de samenstelling van de beroepsbevolking en voorkeuren van werkne-
mers leidende tot meer wensen om in deeltijd te werken, of tijdelijk dan wel in afwijkende
arbeidspatronen.’ De veranderingen vertaalt zij in de termen van behoefte aan
flexibiliteit en differentiatie. Die flexibiliteit en differentiatie ziet volgens het wets-
voorstel voornamelijk op versoepeling van opzegprocedure door onder meer de
verkorting van de opzegtermijnen en op de vergroting van de mogelijkheden voor
opeenvolgende tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel wordt in 1999 wet. In 2010 is
de Wet flexibiliteit en zekerheid op het punt van de ketenregeling tijdelijk aangepast.
Voor werknemers beneden de 27 jaar worden de mogelijkheden voor opeenvolgende
tijdelijke contracten verruimd.106

Een belangrijk onderdeel van de strategie van de sociale partners en vervolgens ook
van de wetgever is de deregulering van de uitzendbranche, die tot dan toe via een
vergunningensysteem wordt gereguleerd.107 Tegelijkertijd met het wetsvoorstel Wet
flexibiliteit en zekerheid wordt dan ook het wetsvoorstel Wet allocatie arbeidsbe-
middeling door intermediairs (WAADI) ingediend. Om het aanpassingsvermogen van
ondernemingen te vergroten, wordt het van belang geacht uitzendarbeid ruimer toe
te staan. Van massale vervanging van vaste arbeid door uitzendarbeid is geen sprake
geweest. Zeker 90% van de uitzendingen door uitzendbureaus worden beëindigd
vóórdat de maximum termijn van een half jaar is verstreken. Hoewel geen sprake is
van massale substitutie, bestaat in bepaalde segmenten van de markt wel behoefte
aan langer durende terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, bijvoorbeeld in het
geval van detachering of banenpools en (andere) arbeidsbemiddeling voor moeilijk

106 Wet van 30 juni 2010, Stb. 2010, 274.
107 De historie van deze allocatieve uitzendmarkt kan als volgt worden weergegeven. De Arbeidsbe-

middelingswet van 1930 stond een systeem voor van een monopolie voor openbare arbeidsvoor-
ziening, welke werd aangevuld met bijzondere particuliere intermediairs, uitsluitend voor zover
deze specifiek aangetoonde meerwaarde konden inbrengen. Arbeidsbemiddeling met winstoog-
merk was verboden. De wet die daarop aansloot, de Wet op het terbeschikkingstellen van
arbeidskrachten uit 1965 kende drie doelen, te weten dat van een correcte incasso van loon-
belasting en socialezekerheidspremies (door middel van inlenersaansprakelijkheid) en van
arbeidsverhoudingen- en loonbeleid. (Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 2 (MvT). In
1970 werd een vergunningplicht voor arbeidsbemiddelaars en intermediairs ingevoerd. Daarnaast
kwamhet vereiste van tijdelijkheid voor ter beschikking stelling van arbeidskrachten te gelden. Dit
was een reactie op de explosieve loonverschillen tussen ingeleende en vaste werknemers en op de
malafide praktijken van koppelbazen. (Kamerstukken II 1996/97 25 264, nr. 5, p. 5.) De doelstel-
lingen die bij de invoering van het vergunningensysteem voor ogen stonden, waren kort samen-
gevat: “a) het bevorderen van correcte afdracht van over het loon verschuldigde heffingen, b) het
weren van ondeugdelijke marktpartijen, c) bescherming van het bij de inlener vigerende systeem
van arbeidsverhoudingen, d) tegengaan van substitutie van vaste door tijdelijke arbeid.” (Kamer-
stukken I 1997/98, 25 264, nr.133, p.1-2.) In 1990 kwam de Arbeidsvoorzieningswet 1990 tot stand
die de oude wetten verving en zowel arbeidsbemiddeling als terbeschikkingstelling regelde.
Arbeidsbemiddeling met winstoogmerk werd voor het eerst toegestaan. Het vergunningenstelsel
werd voortaan (ook) geregeld door de Arbeidsvoorzieningenwet 1990 en de daarop gebaseerde
regelingen van het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (CBA). Van den Boom 1997, p. 537.
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bemiddelbare werknemers.108 Voorts beoogt de regering de vrije marktwerking voor
de uitzendbedrijven te vergroten. Hiertoe is vanuit werkgelegenheidsperspectief ook
reden omdat de allocatieve functie van de uitzendbureaus positief wordt beoor-
deeld.109 De arbeidsallocatie van de uitzendondernemingen dient volgens de regering
niet langer te worden gehinderd door vergunningvereisten, toetredingsdrempels en
nauwkeurige omschrijving van (on-)toelaatbare activiteiten. De handhaving van het
vergunningensysteem werkt in praktijk niet goed.110 Bovendien geldt volgens de
regering dat de restricties‘(…) een nadelig effect (kunnen, toevoeging CR) hebben op
de werking van de arbeidsmarkt in zijn totaliteit en (…) aldus ook nadelig voor een
optimale arbeidsparticipatie (kunnen zijn, toevoeging CR). Bij de huidige hoge werkloos-
heid is ook dit een factor die tot herbezinning noopt.’111 De regering wil vanuit het idee
van vrije marktwerking het overheidsoptreden ten aanzien van de uitzendonder-
nemingen beperken en de ordening van de markt aan de betrokken private partijen
overlaten.112 De uitzendondernemingen kan die ruimte worden gegund omdat de
eerder als grotendeels malafide te bestempelen markt van uitzendbureaus inmiddels
tot een normale bedrijfstak is uitgegroeid.113 Met de komst van de WAADI in 1999
wordt de vergunningplicht afgeschaft.

7.3.2.2 Neoliberale aannames waarop de Wet flexibiliteit en zekerheid en WAADI zijn
gebaseerd

Een terugblik leert dat de geschiedenis van de Nederlandse ontslagbescherming tot
aan medio jaren negentig van de vorige eeuw in overwegende mate is bepaald door
het doel van ordening van de arbeidsmarkt gedurende de wederopbouw en daarna
door overwegingen ten aanzien van werknemersbescherming en het belang van het
vaste contract. Daarbij is het feit dat vanuit de sociale partners verzet bestaat tegen
afschaffing van het BBA belangrijk in de handhaving van de bestaande ontslagbe-
scherming. Omdat deregulering van het BBA niet lukt, zoekt medio jaren negentig
minister Melkert naar een andere weg om het ontslagrecht te versoepelen. De
discussie over aanpassing van het ontslagrecht in Melkerts nota betekent een koers-
wijziging richtingmeer ruimte voor flexibiliteit. Deze koerswijziging is gedeeltelijk op
het neoliberale vrije marktdenken gebaseerd. Ten aanzien van het nieuwe beleid
bestaat, net als ten aanzien van het BBA, beslissende invloed van de sociale partners.
Deze invloed kan worden verklaard uit de Nederlandse neocorporatistische setting.
Hun acceptatie de mogelijkheden tot flexibele inzet van de arbeid te vergroten is
doorslaggevend voor de inhoud van de nieuwe wettelijke regeling.

Opgemerkt zij dat de koerswijziging op neoliberale economische theorie is gebaseerd,
maar veel minder op empirie. In de nota Flexibiliteit en zekerheid van Melkert worden
cijfers gegeven over de aandelen van vaste en flexibele typen arbeidscontracten

108 Kamerstukken II 1996/97 25 264, nr. 3, p. 15 (MvT).
109 Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 10 (MvT).
110 Kamerstukken II 1996/97 25 264, nr. 3, p. 4 (MvT).
111 Kamerstukken II 1996/97 25 264, nr. 3, p. 4 (MvT).
112 Kamerstukken II 1996/97 25 264, nr. 3, p. 4 (MvT).
113 Kamerstukken I 1997/98, 25 264, nr. 133, p. 2 (MvA).
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destijds. De conclusie is daarbij dat de verhouding vast – tijdelijk werk na sterke groei
van tijdelijk werk in de periode 1980-1985, daarna genoeg stabiel is gebleven in de
periode 1985-1994. De verhouding bedraagt in 1994 afgerond 82% vaste contracten,
ruime 9% tijdelijke contracten en 7% zelfstandigen en 2% overigen. CBS constateert over
dezelfde periode een gestage groei van het aandeel flexibele contracten tot 10%.
Definitieverschillen zijn een verklaring voor de verschillen in de cijfers. Het aandeel
oproep- en uitzendwerk lijkt bij de flexibele contracten te zijn toegenomen.114 De
minister concludeert dat de behoefte aan flexibele contracten toeneemt, waaruit de
noodzaak voor de wetswijzigingen moet blijken. Mijns inziens blijkt die toegenomen
behoefte, welke de bestaande wettelijke mogelijkheden te buiten gaat, niet eenduidig
uit de genoemde statistieken. De noodzakelijkheid van de koerswijziging is dus
nauwelijks empirisch onderbouwd, hetgeen ook voor de proportionaliteit van de
verruimdewettelijke flexibiliteit geldt. De koerswijziging wordt dus met name politiek
verantwoord op basis van marktdenken en het feit dat de sociale partners unanieme
overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van de ontslagbescherming.

7.3.3 Doelen van flexibiliteit, marktwerking én zekerheid

Hierboven is uiteengezet dat de Wet flexibiliteit en zekerheid en WAADI voor de
aspecten van flexibiliteit en marktwerking zijn gestoeld op het neoliberale gedachte-
goed. Uit de naam Wet flexibiliteit en zekerheid is echter op te maken dat flexibili-
teitsoverwegingen niet de enige component van de wettelijke doelstellingen zijn. De
neoliberale ideeën worden namelijk gecombineerd met meer ‘sociaaldemocratische’
aandacht voor de rechtszekerheid van degenen met een flexibel contract, voor de
arbeidsparticipatie van groepen die tot dan toe buiten de arbeidsmarkt vielen en voor
de bevordering van de werkgelegenheid. Deze combinatie van economische effi-
ciency en ideeën over de sociale rechtvaardigheid op de arbeidsmarkt en de arbeid
kan als ‘third way’ worden gekenschetst.115

Bij de totstandkoming van de Wet flexibiliteit en zekerheid is het van belang geacht
dat de vernieuwingen in het arbeidsrecht tot stand komen op een evenwichtige
manier voor beide partijen. Immers, evenwichtige, bestendige én flexibele arbeids-
verhoudingen zijn de basis voor een concurrerend en sociaal verantwoord arbeidsbe-
stel, aldus de wetgever. Met het oog op die evenwichtige, bestendige en flexibele
arbeidsverhoudingen wil de wetgever concreet:
– de rechtspositie van degenen met flexibele contracten, waaronder oproepkrach-

ten en uitzendkrachten, verduidelijken door middel van rechtsvermoedens,
– door het definiëren van de uitzendverhouding als arbeidsovereenkomst,
– en door weliswaar opeenvolgende tijdelijke contracten en uitzendwerk meer

mogelijk te maken, tegelijkertijd ook wettelijk te begrenzen.

114 Aangehaalde bron uit de Kamerstukken: OSA Trendrapporten Aanbod van arbeid, 1991, 1993 en
1995, Arbeidsrekeningen CBS 1987-1994 en enquête beroepsbevolking CBS. Bijlage in nota
Flexibiliteit en zekerheid, Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid.

115 Bruun & Hepple 2009, p. 49-50.
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Bij dit laatste is te denken aan de ketenregeling voor opeenvolgende tijdelijke
contracten. Daarnaast ziet de begrenzing van uitzendwerk op de regeling van het
uitzendbeding en de WAADI. Daarin is opgenomen de gelijkebehandelingsnorm
(art. 8 WAADI), het verbod op een bijdrage voor de bemiddeling (art. 8a WAADI) en
het zogenaamde onderkruipersverbod (art. 10 WAADI). Een belemmeringsbeding
wordt niet meer in de WAADI opgenomen. Een dergelijk beding kan volgens de
regering via het gewone arbeidsovereenkomstenrecht worden aangevochten of in de
tot stand te komen uitzendcao worden geregeld.116 Uit het oogpunt van bescherming
van de uitzendkracht is in deWAADI vervolgens de mogelijkheid gegeven afwijkende
normen te stellen bij of krachtens AMvB voor een sector of onderdeel daarvan (art. 12
WAADI). Ingrijpen door middel van een AMvB kan volgens de wetgever, in navolging
van het advies van de SER en STAR, nodig zijn in het geval dat door verstoorde
verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn, de werkzoekenden teveel afhankelijk
worden van de intermediairs, of er andere misstanden zijn. Daarbij is te denken
aan ‘zwarte’ betaling, niet-nakomen van cao-verplichtingen, incorrecte afdrachten, of
het stelselmatig overtreden van andere algemeen geldende wetten.117 Voorts besteedt
de wetgever enige aandacht aan handhaving van de WAADI. Toezicht op de naleving
van de wet komt in handen van de Arbeidsinspectie. Indien uit onderzoek van de
inspectie blijkt dat niet wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen, kan zij hiervan
mededeling doen aan de betrokken arbeidskracht, aan de betrokken werkgever, aan
de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en aan de naar zijn oordeel
in aanmerking komende organisaties van werkgevers en werknemers (art. 14
WAADI). Deze kunnen dan juridische actie ondernemen. Strafrechtelijke of bestuurs-
rechtelijke sancties worden met de WAADI afgeschaft.

7.3.4 Uitdieping doelen van bescherming

Uit bovenstaande blijkt dat de doelen van de Wet flexibiliteit en zekerheid en de
WAADI het vergroten van de mogelijkheden tot de inzet van flexibele arbeid door de
werkgever en het meer vrijlaten van de uitzendmarkt betreffen. Tegelijkertijd wordt
een balans met bescherming gezocht. Deze blijkt uit het belang dat aan rechts-
zekerheid voor de flexibele contracten wordt gehecht en uit de wens ontslagbescher-
ming te blijven bieden. Hoewel de regering beide doelstellingen van bescherming en
flexibiliteit als gelijke grootheden presenteert, dienen zij van elkaar te worden
onderscheiden. Met het wetsvoorstel wordt namelijk de hoofddoelstelling van het
bieden van ontslagbescherming niet aangetast, hoewel het streven deels is gericht op
vermindering en verandering van die bescherming vanuit het doel van de mogelijk-
heden tot flexibele inzet van de arbeid te vergroten.

De regering behandelt vervolgens in de Memories van Toelichting bij de twee wetten
uit welke onderdelen de nieuwe wetgeving zal bestaan en overweegt per voorge-
stelde norm waarom de norm van belang is en op welk niveau de bescherming zou
moeten liggen. Het advies van de STAR wordt daarbij grotendeels overgenomen om

116 Kamerstukken II 1996/97 25 264, nr. 5, p. 6.
117 Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 13.
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de balans in dat compromis te bewaren.118 Dit betreft grotendeels eenwetstechnische
verhandeling. De regering geeft bij de totstandkoming van de Wet flexibiliteit en
zekerheid en de WAADI geen algemenere beschouwingen over de verschillende
aspecten van bescherming en achterliggende doelstellingen daarbij.

In hoofdstuk 2 is op basis van het deregulerings- en flexibiliseringsbeleid vastgesteld
dat ten aanzien van bescherming het beleid drie doelen voorstaat:
– verbetering van de toegang tot de arbeid en behoud van die arbeid door zwakkere

groepen, terwijl discriminatie wordt tegengegaan;
– het bieden van minimumnormen voor het ontslag;
– het bevorderen van ontplooiing van dewerknemer in dewerk-privécombinatie en

op de arbeidsmarkt door middel van employability.

Nu aan deze eerdere beleidsdoelen door de regering geen beschouwingen meer
worden gewijd bij de totstandkoming van de Wet flexibiliteit en zekerheid en de
WAADI, moet de vraag worden gesteld of deze beleidsdoelen een rol spelen bij
de wettelijke doelstellingen of niet meer van belang zijn.

Omdat de regering bij de totstandkoming van de Wet flexibiliteit en zekerheid en
de WAADI in het algemeen nog wel verwijst naar aan de wetgeving voorafgaand
beleid en naar het overgenomen STAR-advies, zijn de eerder gestelde doelen bij de
nieuwewetgeving wel degelijk nog relevant. De historische context vanwetgeving en
de abstracte intentie van de wetgever bepaalt mede de interpretatie van die wet-
geving.119 Ik loop hierna de drie doelstellingen na.

7.3.4.1 Gedifferentieerde bescherming en gelijkheid

Nadat vanaf het einde van de TweedeWereldoorlog tot en met de jaren tachtig van de
vorige eeuw het streven is gericht op gelijke verdeling van de arbeid via de standaard
van het vaste contract, wordt in de jaren negentig de koers naar flexibilisering van de
arbeid verlegd. Terwijl bij de inwerkingtreding van de Wet flexibiliteit en Zekerheid
en WAADI in 1999 de vaste arbeidsovereenkomst nog steeds als de hoofdroute wordt
beschouwd, worden tijdelijke contracten en uitzendwerk meer mogelijk gemaakt.
Daarbij is de gedachte dat de flexibele contracten bepaalde zwakke groepen moge-
lijkheden biedt tot een opstap vanuit werkloosheid naar werk. Dit type contract kan
dus de arbeidsparticipatie vergroten, zo is de gedachte. Uit de totstandkomingsge-
schiedenis van de Wet flexibiliteit en zekerheid blijkt de allocatiefunctie van de
uitzendondernemingen mede een motief te zijn voor het vrijgeven van die markt.
Meer flexibele inzet van de arbeid zal vervolgens de prestaties van ondernemingen
verbeteren, hetgeenweer goed is voor dewerkgelegenheid. Dit bevordert voorts weer
de sociale cohesie, aldus het beeld dat het kabinet ten tijde van het wetsvoorstel
schetst.120 In de loop der jaren is het beginsel van gelijkheid met betrekking
tot de kansen op deelname aan de arbeid dus op verschillende manieren naar

118 Kamerstukken II 1996/97, 24 543, nr. 3, p. 1.
119 Dworkin 1986, hoofdstukken 7 en 9.
120 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 1 (MvT).
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voren gekomen. Werd aanvankelijk gelijkheid synoniem geacht met het hanteren van
één gelijke contractsvorm, te weten die van het vaste contract, later is een
streven naar gelijke kansen ten aanzien van de toegang tot de arbeid in de doelstel-
lingen van de wetgever te herkennen. Deze uit zich in de gedachte dat die toegang tot
de arbeid wordt vergemakkelijkt door middel van een opstap via flexibele arbeid of
behoud van werk door gebruik te maken van flexibele contracten. In 2010 is bijvoor-
beeld ook tijdelijk opnieuw doelgroepenwetgeving tot stand gekomen: de keten-
regeling werd voor werknemers jonger dan 27 jaar verruimd.121 Dit met het oog op de
werkgelegenheid van die groep. De vraag is hoe dit doelgroepenbeleid van de
wetgever zich verhoudt tot de gelijkebehandelingswetgeving. Tijdens de parlemen-
taire behandeling wijst minister Melkert op een ander gelijkebehandelingsaspect dat
relevant is bij de toename van differentiatie in soorten arbeidscontracten. Hij merkt
op dat het einde van rechtswege bij tijdelijke contracten en uitzendwerk kan worden
misbruikt om een einde van het contract om discriminatoire redenen te bewerk-
stelligen. Hij acht dat geen groot gevaar en hem lijkt de bestaande gelijkebehande-
lingswetgeving voldoende remedie tegen dit probleem te bieden. De vraag is of het
standpunt van deminister bij de totstandkoming van dewetgeving later in de praktijk
ook zo uitpakt. Samengevat: een duidelijk geëxpliciteerd wettelijk doel omtrent de
gelijkebehandelingsaspecten bij de nieuwe ontslagwetgeving ontbreekt, maar uit
de context van de nieuwe wetgeving en uit enkele onderdelen van de parlementaire
geschiedenis blijkt dat de veranderde ontslagwetgeving wel degelijk gelijkebehande-
lingsvragen oproept. Hoe dan ook is de wetgever natuurlijk gehouden het beginsel
van gelijke behandeling ook bij ontslag te waarborgen. Dit is reden hier in het
volgende hoofdstuk nader onderzoek naar te doen.

7.3.4.2 Minimumbescherming

In hoofdstuk 2 is voorts vastgesteld dat het waarborgen van minimumnormen van
bescherming doel is van het beleid gericht op vergroting van de mogelijkheden tot
flexibele inzet van de arbeid. Bij de totstandkoming van de Wet flexibiliteit en
zekerheid en de WAADI acht de regering een balans tussen flexibiliteit en zekerheid
het hoofdstreven. De wetgever wil daarbij in ieder geval minimumbescherming
garanderen. De wetgever refereert in dat kader aan relevante bepalingen uit het
internationale en supranationale recht. Het waarborgen van minimumontslagbe-
scherming kan dus als wettelijk doel worden aangemerkt. Interessant is voorts dat
tijdens de parlementaire behandeling van de ketenregeling kort naar voren komt dat
het stellen van wettelijke of cao-minimumnormen onverlet laat dat werkgevers
pogingen tot ontduiking doen of misbruik maken van de gaten in de wettelijke
bescherming. De vraag is dus of de doelstelling van het waarborgen van minimum-
bescherming met de ingevoerde nieuwe ontslagwetgeving en WAADI dergelijke

121 Wat de arbeidsmarkt betreft, is er overigens ook aandacht van de regering voor arbeidsmarkt-
positie van oudere werknemers. Extra bescherming van 45+-werknemers ten aanzien van de
opzegtermijnen wordt afgeschaft omdat deze groep geen extra bescherming meer nodig heeft
volgens de wetgever.
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ontduiking of misbruik voldoende tegengaat. In hoofdstuk 9 wordt getoetst of de
wetgever zijn doelstelling minimumbescherming te bieden, ook daadwerkelijk
realiseert.

7.3.4.3 Werkbescherming oftewel werkzekerheid

Ten derde en laatste is in hoofdstuk 2 beschreven dat volgens het eerdere beleid en de
adviezen van de sociale partners succesvolle flexibiliteit- en zekerheidcombinaties
niet alleen zien op toekenning van rechten aan de werknemer ten aanzien van diens
huidige baan. ‘Flexicurity’ ontstaat alleen danwanneer (ook) aandacht bestaat voor de
bescherming van de werknemer ten aanzien van diens werkzekerheid op de arbeids-
markt. Met betrekking tot het ontslagrecht bepleit het beleid in dat kader bevordering
van ‘employability’. Employability heeft betrekking op de bevordering van de capa-
citeiten of het vermogen van de werknemer zijn positie op de arbeidsmarkt te
versterken. Opvallend genoeg refereert de regering slechts eenmaal in de parlemen-
taire geschiedenis aan het belang van employability. De regering constateert dat
de uitzendcao aandacht besteedt aan employability in de vorm van scholing
van uitzendkrachten. Hoewel bij de aanpassingen van de ontslagwetgeving dit
onderwerp geheel uit beeld is geraakt bij de wetgever, zijn de mogelijkheden van
de werknemer na ontslag weer elders werk te vinden voor hemwel van groot belang.
De wetgever heeft dan ook deze doelstelling onterecht buiten beschouwing gelaten.
De eerder beschreven discussie in de literatuur over employability en het belang van
het onderwerp maken dat het toch zinvol is om in hoofdstuk 10 te onderzoeken of en
zo ja op welke wijze het arbeidsrecht in het licht van ontslag omgaat met het
onderwerp van employability.

7.3.5 De rol van de cao

In de nota Flexibiliteit en zekerheid stelt Minister Melkert vast dat de beantwoording
van de vraag hoe meer aanpassingsvermogen kan worden verkregen een gedeelde
verantwoordelijkheid van de overheid en de sociale partners is.122 Daarbij bestaat voor
de overheid zoals eerder vermeld een rol in het bieden van minimumbescherming en
ordening. Deze rol dient met name ten behoeve van het niet-cao gebied (en de
onderkant van de arbeidsmarkt) te worden vervuld.123 Omdat de sociale partners
eerder hebben geadviseerd over flexibele arbeid, maar het voorstel in de nota
Flexibiliteit en zekerheid op onderdelen nieuw is, ligt het voor de hand de sociale
partners opnieuw advies te vragen.124 Dit ligt ook in de rede omdat de cao-praktijk
en de ideeën van de STAR omtrent flexibele arbeidsvoorwaarden en contracten een
inspiratiebron voor de nota van Melkert zijn geweest.125 Via de collectieve (en
individuele) route zijn rigiditeiten al aangepakt, aldus Melkert.126 Het doel
van flexibiliteit en zekerheid uit de nota Flexibiliteit en zekerheid van Melkert wordt,

122 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 8.
123 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 11.
124 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 21.
125 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 10.
126 Ibid.
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onder verwijzing naar de eigen nota ‘Een nieuwe koers’ uit 1994, onderschreven door
de STAR in het eigen akkoord.127 In de Tweede Kamer wordt verheugd gereageerd op
het overleg met en akkoord door de sociale partners. Het CDA verwijst naar de
Nederlandse corporatistische traditie: ‘Dit akkoord van de STAR onderstreept nogmaals
dat de overlegeconomie springlevend is en dat sociale partners niet alleen bereid zijn om
hun verantwoordelijkheid te nemen, maar ook in staat zijn dit te doen en invulling te
geven aan moderne, nieuwe arbeidsverhoudingen.’ Bij het wetsvoorstel Wet flexibiliteit
en zekerheid gaat het kabinet vanwege het hechte draagvlak blijkende uit het
unanieme advies van de STAR voor de inhoud van de wet uit van dat advies.128

Door de VVD komt hiertegen protest: het politieke primaat zou moeten prevaleren.
De minister verdedigt later dat het akkoord van de sociale partners wordt over-
genomen als wetsvoorstel. Het akkoord van de STAR vervult namelijk niet alleen een
functie als een signaal naar de wetgever, maar dient tevens als kader voor de
decentrale cao-onderhandelingen.129 Door overname van het akkoord wordt kenne-
lijk gewaarborgd dat de wetgeving aansluit op hetgeen de sociale partners in de cao’s
zullen afspreken. Zowel voor het totstandkomingsproces van de Wet flexibiliteit en
zekerheid en de WAADI als voor de inhoud daarvan, geldt dus het Nederlandse
neocorporatisme als verklarende factor.

Ook uit de parlementaire discussie spreekt, net als voor het onderwerp van de
arbeidstijden geldt, dat de ontslagbescherming niet enkel in de wet gestalte krijgt,
maar de cao daarbij ook een belangrijke vorm van regulering is. Dit is reden in de
volgende hoofdstukken behalve de wet, ook de rol van de cao’s te betrekken. Anders
dan voor het onderwerp van de arbeidstijd spreekt de wetgever nauwelijks verwach-
tingen uit ten aanzien van de inhoud van de ontslagnormen in die cao’s op de
onderwerpen van werkgelegenheid, gelijkheid en employability. Ten aanzien van
het onderwerp van de wettelijke minimumbescherming is in relatie tot de cao wel
meer te zeggen. Geheel nieuw in het STAR-akkoord uit 1996 is namelijk dat in de
voorstellen voor wetgeving op verschillende onderdelen de mogelijkheid wordt
ingebouwd tot afwijking van de wet bij cao of regeling door of namens een publiek-
rechtelijk bestuursorgaan. Dit is de zogenaamde systematiek van 3/4e dwingend
recht. Afwijking van wettelijke bepalingen ten nadele van de werknemer wordt
mogelijk bij cao.130 De STAR merkt op dat bij het 3/4e dwingende recht ten aanzien
van de uitzendovereenkomst, ‘zeker wordt gesteld’ dat afwijking van de wet slechts
mogelijk is bij cao of bij regeling door of namens een publiekrechtelijk bestuurs-
orgaan.131 Anders dan in de arbeidstijdenwet- en regelgeving wordt geen ruimte
geboden voor afwijking in een regeling met het medezeggenschapsorgaan. Tijdens
de behandeling van het wetsvoorstel Wet flexibiliteit en zekerheid merken VVD-
kamerleden op dat zij liever een principiële keuze zien tussen wetgeving voor
iedereen, dus zonder afwijkingsmogelijkheden bij cao, of geen wetgeving, in welk
geval de sociale partners het maar helemaal zelf moeten regelen. De tussenvorm van

127 STAR 1996, p. 4, 11.
128 Kamerstukken II 1996/97, nr. 25 263, nr. 3, p. 1-3 (MvT).
129 Handelingen II 1997/98, 25 263, p. 1359-1360.
130 Zie bijv. STAR 1996, p. 21.
131 STAR 1996, p. 24.
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3/4e dwingend recht, die zonder verklaring soms wel en soms niet wordt gehanteerd,
spreekt hen niet aan, ook niet omdat afwijkingen bij cao op hun beurt algemeen
verbindend zouden kunnen worden verklaard.132 De wetgever houdt ook op het punt
van het 3/4e dwingende recht vast aan het STAR-akkoord.

De afwijkingsmogelijkheden bij cao worden niet geclausuleerd. Aan de hand van een
voorbeeld kan duidelijk worden gemaakt dat hierbij vragen zijn te stellen. Ten
aanzien van bijvoorbeeld de afwijkingsmogelijkheid bij cao van de wettelijke 26
weken-termijn voor het uitzendbeding adviseert de Raad van State de open afwij-
kingsmogelijkheid te beperken door nadere voorwaarden te stellen in de vorm van
specifieke uitzonderingsgevallen waarvan door de cao gebruik mag worden gemaakt.
De wetgever reageert dat het opnemen van nadere voorwaarden de arbeidsvoor-
waardenontwikkeling in de cao zal belemmeren. Het gebruik van 3/4e dwingend
recht is een methode om de eigen verantwoordelijkheid van cao-partijen te laten
prevaleren boven de wet. De wetgever wenst deze eigen verantwoordelijkheid niet
nader te beperken.133 Nu het 3/4e dwingende recht afwijking van de wet ten nadele
van de werknemer toelaat, komt het erop aan dat de vakbonden de werknemers-
belangen voldoende behartigen. In het bijzonder ten aanzien van de uitzendsector
geldt dat de organisatiegraad zeer laag is. De wetgever merkt op dat ondanks de lage
organisatiegraad in de uitzendsector, de betrokken vakbonden toch aan de werk-
geversorganisatie gelijkwaardige onderhandelingspartners zullen zijn en de belangen
van zowel de georganiseerde als ongeorganiseerde uitzendkrachten voldoende
zorgvuldig zullen behartigen om tot sociaal verantwoorde arbeidsvoorwaarden
te komen.134 Ook voor de andere driekwartdwingende bepalingen kan deze discussie
worden gevoerd.

Over de uitzendsector en dewettelijke afwijkingsmogelijkheden nog het volgende. De
inhoud van de cao is normaal gesproken de resultante van de machtsverhoudingen
tussen de werkgevers(organisatie) en de vakbond(en). Daarbij heeft de wetgever
soms wel al het minimum voorgeschreven. Met de invoering van de driekwartdwin-
gende bepalingen voor de uitzendovereenkomst doet zich de nieuwe situatie voor dat
de uitzendwerkgevers door de wetgever in feite gedwongen worden een cao af te
sluiten. Zonder afwijkingen van de wet in de cao kunnen de uitzendondernemingen
namelijk niet goed opereren in de sector. De wetgever heeft geen aandacht besteed
aan de vraag hoe het vrijgeven van de uitzendmarkt en het belang van vrije markt-
werking zich verhoudt tot de ‘de facto’ verplichting een cao in de sector af te sluiten,
die deze vrije marktwerking via het collectief beperkt. Voorts is het de vraag wat de
uitkomst qua arbeidsvoorwaarden van zo’n type cao zal zijn. Enerzijds zet de
constellatie de vakbonden op voorsprong omdat de werkgevers tot een cao moeten
komen, anderzijds hebben die vakbonden amper leden in de sector, hetgeen de
werkgevers qua machtsverhoudingen op hun beurt helpt. Een dergelijke constellatie

132 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 5, p. 1-8.
133 Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. B, p. 8-11 (Advies Raad van State en nader rapport).
134 Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. B , p. 8-11 (Advies Raad van State en nader rapport). Zie ook:

Christe 2002, p. 208-209.
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van een ‘gedwongen’ cao en deze precaire positie van de vakbonden heeft zich niet
eerder voorgedaan. De wetgever gaat echter nauwelijks in op deze problematiek en
merkt op ervan uit te gaan dat ook in de uitzendsector sociaal rechtvaardige
arbeidsvoorwaarden zullen worden overeengekomen in de cao.

7.4 Debat afschaffing BBA revisited (jaren ’00)

Nadat de Wet flexibiliteit en zekerheid in werking is getreden, wordt het advies van
de Commissie ADO aan de STAR voorgelegd. In 2003 komt de STAR met een afwijzend
advies135: de stichting maakt zich sterk voor handhaving van het preventieve stelsel.
Mede op grond van deze afwijzende reactie wordt verder geen gevolg gegeven aan de
aanbevelingen van de commissie ADO. Na een discussie over het decentraliseren van
de ontslagcriteria uit het Ontslagbesluit,136 laait in 2007 de discussie over het BBA
weer volop op wanneer het kabinet Balkenende IV aankondigt het ontslagrecht te
willen versoepelen. In de adviesaanvraag aan de STAR wordt duidelijk dat het kabinet
hiermee onder meer de afschaffing van de preventieve toets beoogt.137 De werkgever
kan dus zonder toestemming opzeggen, mits hij de opzegverboden in acht neemt. De
ontslagvergoeding wordt wettelijk geregeld. Een beroep op de rechter is alleen nog
mogelijk ten aanzien van de hoogte van de ontslagvergoeding, de opzegging als
zodanig is onaantastbaar.138 De STAR reageert verdeeld op de voornemens van het
kabinet: werkgeversorganisaties tonen zich een voorstander van de plannen, de
werknemersvertegenwoordigers keren zich echter mordicus ertegen. Ook in de
politieke arena zorgt het voorstel voor sterk verdeelde reacties. Daarop wordt
opnieuw een commissie ingesteld die zich moet buigen over mogelijkheden tot het
verhogen van de arbeidsparticipatie en de rol van het ontslagrecht daarbij:
de Commissie-Bakker. Deze Commissie bepleit gedeeltelijke privatisering van
de WW. Daarbij kan het ontslagrecht worden versoepeld, mits de werkgever
re-integratieverplichtingen krijgt. In 2010 bepleit Verburg in zijn oratie de
afschaffing van het BBA en het duale ontslagstelsel.139 Zijn argumenten vinden
weerslag in een initiatiefwetsvoorstel ter afschaffing van het BBA en herziening van
het ontslagrecht van D’66’er Koser-Kaya uit 2011. Hierin wordt een versterking van de
relatieve positie van de flexibele werknemer ten opzichte van de vaste werknemer
bepleit. Daarbij zou de bescherming van de vaste werknemer kunnen worden
verminderd door het vergunningvereiste voor opzegging van de arbeidsovereen-
komst af te schaffen. De stelling is dan als volgt.140 Indien het algemene ontslagrecht
zou worden versoepeld, bijvoorbeeld door afschaffing van de UWV-toestemming, dan
vermindert de noodzaak voor ondernemers om van flexibele arbeid gebruik te
maken. De flexibele werknemers maken dan eerder kans op een beter, vast, contract.

135 STAR 2003.
136 Kamerstukken II 2005/06, 30 370, nrs. 1-3 en een overwegend positief STAR-advies, STAR 2004.

Zie voor een kort overzichtartikel: Boot 2006.
137 STAR 2007, p. 12.
138 STAR 2007, p. 12-15.
139 Verburg 2010.
140 Verburg 2010.
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Dit is mijns inziens relatief een veel minder grote vooruitgang in positie dan nu het
geval is bij omzetting van een tijdelijk in een vast contract. De beëindiging van dat
vaste contract is immers dan gemakkelijker mogelijk voor de werkgever. De werk-
nemer zal enkel nog repressief kunnen opkomen tegen het ontslag. Het is ook de
vraag of het verwachte effect, namelijk een afname van flexibele contracten zo sterk
zal zijn dat het de moeite loont. Het is immers niet uitgesloten dat werkgevers toch
gebruik blijven maken van tijdelijke contracten en uitzendwerk, als dat evenzeer een
mogelijk blijft. Koning signaleert dat versoepeling van het ontslagrecht ook nadelen
kent en vooral voor ouderen risico’s oplevert. Of afschaffing van de BBA-procedure
voor buitenlandse ondernemingen het aantrekkelijker zal maken in Nederland te
investeren en of daar een positief effect op de werkgelegenheid vanuit zal gaan, is ook
koffiedik kijken. Er is een ander probleem met het ontslagrecht, namelijk de onge-
lijkheden in vergoedingen in het duale stelsel. Dit geeft een zelfstandige aanleiding
hervorming te overwegen. Maar dat staat mijns inziens los van de discussie over het
stijgende aandeel flexibele contracten en werkgelegenheidseffecten van afschaffing
van de BBA-procedure. Overigens vermeldt het sociaal akkoord 2013 dat het UWV ook
bij hervorming van het ontslagrecht een preventieve adviesrol blijft houden. Wel zou
kunnen worden nagedacht om andere verplichtingen waardoor de werkgever ervan
afziet een vast contract aan te bieden, zoals de loondoorbetaling bij ziekte, te
verminderen, maar dat geheel terzijde.141

7.5 Conclusie

In deze conclusie wordt antwoord op de probleemstelling gegeven voor het onder-
werp van het ontslagrecht. De probleemstelling roep ik hierbij eerst in herinnering:
Waarop is het beleid en zijn de wetswijzigingen gebaseerd die de vergroting van de
mogelijkheden tot flexibele inzet van de arbeid ten doel hebben? Welke bescher-
mingsdoelstellingen gelden hierbij tevens en wordt hieraan voldaan? Het antwoord
dat hierop in dit hoofdstuk is gevonden, luidt als volgt.

Een belangrijke peiler van het Nederlandse ontslagrecht is het BBA. Deze procedure
kent een discussie over deregulering van die procedure haast net zo lang als dat zij
bestaat. Eerst werd het debat gevoerd op de gronden dat de noodwetgeving die het
BBA was enige tijd na de oorlog niet meer nodig was. Na mislukte pogingen van de
wetgever het BBA af te schaffen, kreeg die discussie vanaf de jaren tachtig van de
vorige eeuw een nieuwe impuls door het dereguleringsdebat. Deregulering van het
BBA werd vanuit twee perspectieven bepleit: de overheid dient zich ten faveure van
de vrije marktwerking terug te trekken en op die vrije markt zijn werkgevers erbij
gebaat zominmogelijk belemmeringen van het ontslagrecht te ondervinden. Het BBA
werd daarmee als een ‘rigiditeit’ op de arbeidsmarkt gezien. De discussie duurt tot op
heden voort, waarbij de laatste jaren naar vorenwordt gebracht dat de afschaffing van

141 Koning merkt op basis van econometrische analyses dat van versobering van de WW ter verbete-
ring van de werkgelegenheid vermoedelijk weinig is te verwachten. Koning 2012, p. 461.
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het BBA nodig is in het licht van vergroting van de kansen van tijdelijke werknemers
op een vast contract. Na afschaffing van het BBA zullen hun kansen op een vast
contract toenemen omdat werkgevers minder huiverig zijn een dergelijk contract af
te sluiten. Aan de discussie vanaf de jaren tachtig liggen neoliberale veronderstel-
lingen ten grondslag over het belang van de vrije markt, deregulering van wetgeving
in dat kader en soepele werking van de markt ten aanzien van arbeidscontracten: dat
spreekt uit het ‘easy fire, easy hire’-idee. Het element van toegang tot vaste contracten
voor tijdelijke werknemers is hierop ook gebaseerd, maar herbergt tegelijkertijd een
idee van inclusie van alle werknemers in zich.

Terwijl in de jaren zeventig het beleid was gericht op de vaste arbeidsovereenkomst
en het tegengaan van substitutie van vast door flexibele arbeid, richt de overheid nu
vanaf 1987 voor het eerst haar aandacht geheel op de rol van de flexibele arbeids-
relaties voor het functioneren van ondernemingen en voor de soepele werking van de
arbeidsmarkt. Daarbij bestaat oog voor de behoeften van onderneming aan flexibi-
liteit. Terwijl wordt vastgehouden aan de vergunningprocedure bij opzegging, staat
de SER begin jaren negentig van de vorige eeuw voor het eerst niet meer negatief
tegenover wetgeving gericht op meer flexibiliteit voor werkgevers. Met de nota
Flexibiliteit en zekerheid uit 1994 trapt toenmalige minister Melkert het debat
over nieuwe wetgeving gericht op flexibiliteit af. Melkert bepleit dat het beleid
meer differentiatie in contractsvormen dient toe te laten en dat het beleid dus niet
langer enkel op het vaste contract kan worden gericht. Daarbij heeft hij een mix van
meer langdurige, bestendigere arbeidsrelaties en kortdurende flexibele relaties op het
oog. Tijdelijke contracten horen daarbij wel bij tijdelijk werk. Van substitutie van vast
door tijdelijk werk gaat hij niet uit. Een dergelijke mix van tijdelijk en vast werk is
goed voor de werkgelegenheid en biedt met name zwakkere groepen op de arbeids-
markt demogelijkheid via flexibele contracten tot die arbeidsmarkt toe te treden. Ook
wenst Melkert de uitzendmarkt te dereguleren. Dat wil zeggen het vergunnings-
vereiste voor uitzendarbeid af te schaffen. Een belangrijke reden hiervoor is het
gegeven dat uitzendarbeid in een werkgeversbehoefte voorziet en een allocatieve
functie op de arbeidsmarkt vervult. Hoewel niet benoemd, kan worden bedacht dat
hierbij ook meespeelt dat uitzendondernemingen een opkomende markt vormen,
welke goed is voor de economische ontwikkeling.

Nadat de sociale partners binnen de STAR in 1996 tot een unaniem akkoord zijn
gekomen over de aanpassing van het ontslagrecht, waaronder nieuwe regelingen
voor tijdelijk en uitzendwerk, deregulering van de uitzendmarkt en de totstandko-
ming van een uitzendcao, wordt dit akkoord via het parlementaire proces omgezet in
wetgeving. In 1999 worden de Wet flexibiliteit en zekerheid en de WAADI aange-
nomen. De inhoud van deze wetten komt daarmee rechtstreeks uit de koker van de
sociale partners. Dit fenomeen is te verklaren uit de neo-corporatistische traditie in
Nederland. De opvattingen die ten grondslag liggen aan de Wet flexibiliteit en
zekerheid en de WAADI betreffen dezelfde als die Melkert in zijn nota noemde. Zij
kunnen worden verklaard zowel uit gematigde neoliberale opvattingen over de
behoeften van de werkgevers op de vrije markt en verbetering van die marktwerking
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door afschaffing en aanpassing van de arbeidswetgeving, als uit sociaaldemocratische
overwegingen ten aanzien van de toetreding tot de arbeid en de arbeidsparticipatie
van zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Op de ontwikkeling van aanpassing van
het ontslagrecht in het licht van de behoefte aan flexibele contracten en deregulering
van de uitzendsector is EU wetgeving (nog) niet van invloed. In het EU-beleid wordt
wel al gestuurd op flexibilisering van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht, maar
hieraan refereert de Nederlandse wetgever niet bij de wetswijzigingen. Opvallend in
het debat over aanpassing van het ontslagrecht is dat deze koerswijziging wordt
ingezet op grond van theoretische economische aannames. In de neo-corporatistische
setting worden zij door de sociale partners ook gelegitimeerd.

De aanpassing van het ontslagrecht in deWet flexibiliteit en zekerheid komt tot stand
door een uitruil van de bescherming van verschillende groepen werknemers. De
ontslagbescherming van vaste werknemers wordt verlaagd door bekorting van de
opzegtermijnen. De rechtszekerheid van oproepkrachten en andere werknemers op
flexibele contracten met een onduidelijke status en omvang wordt versterkt door
middel van rechtsvermoedens over het bestaan en de omvang van een arbeidsover-
eenkomst. De rechtszekerheid van uitzendkrachten wordt ook vergroot door hun
arbeidsovereenkomst wettelijk te erkennen en te normeren. De sterke inhoudelijke
betrokkenheid van de sociale partners bij de totstandkoming van de Wet flexibiliteit
en zekerheid en de WAADI vormt voorts een verklaring voor het feit dat in de
genoemde wetten van een nieuw soort techniek gebruik wordt gemaakt om
deze wetgeving een flexibel karakter te geven. Dit is de techniek van het 3/4e

dwingende recht. Dit is wetgeving waarvan bij cao mag worden afgeweken. De
wetgever bestempelt de tot stand gebrachte wetgeving als een win-wincombinatie
tussen flexibiliteit en bescherming.
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