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Toelichting op wijziging ontslagrecht bekend 
 
Minister Kamp heeft een hoofdlijnennotitie voorgelegd aan het kabinet waarin de 
voorgestelde wijzigingen in het ontslagrecht nader worden uitgewerkt. Het huidige 
kabinet is akkoord met deze voorstellen. De voorstellen zijn nog steeds weinig 
gedetailleerd en nog geen concrete wetsvoorstellen. Zoals Kamp zegt: technisch moet het 
nog worden uitgewerkt. Ze geven dus nog steeds geen antwoord op de vele bezwaren en 
vragen die  ze oproepen. De plannen kunnen dan ook nog drastisch wijzigen. Vooralsnog 
luiden de voorstellen als volgt: 
 
Één route voor ontslag 
Thans moet vooraf de kantonrechter of UWV WERKbedrijf zich over een op handen zijnd 
ontslag buigen. In het nieuwe stelsel komt deze preventieve toets te vervallen. Kamp 
hoopt dat daarmee de onnodige procedures en daarmee gepaard gaande kosten worden 
voorkomen. De werkgever moet zijn ontslag wel aan de hand van regels zorgvuldig 
onderbouwen. Bij onvoldoende onderbouwing kan de werknemer alsnog naar de rechter. 
De rol van UWV WERKbedrijf komt daarmee te  vervallen. 
 
 
 



Transitiebudget in plaats van ontslagvergoeding 
De ontslagvergoeding komt te vervallen. In de plaats daarvan komt er een transitiebudget: 
een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van een half jaarsalaris. Dit geldt 
voor vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de hoop dat daarmee makkelijker vaste 
arbeidsovereenkomsten worden aangeboden. Het transitiebudget moet worden besteed 
aan scholing of begeleiding naar nieuw werk. Of het daaraan ook echt wordt uitgeven, 
gaat de overheid overigens niet controleren. Als de werknemer naar de rechter gaat en de 
rechter oordeelt dat de werknemer onterecht is ontslagen, kan hij alsnog een 
schadevergoeding toekennen. Die bedraagt een half maandsalaris per gewerkt jaar, met 
een maximum van een jaarsalaris. 
 
Eerste maanden WW voor rekening werkgever 
Werkgevers gaan de kosten dragen van de eerste 6 maanden WW. Dat levert de schatkist 
1 miljard euro per jaar op. Voor bedrijven staat daar een lagere ontslagvergoeding 
tegenover. Hoogte en duur van de WW-uitkering veranderen niet. 
 
Opzegtermijn gefixeerd 
De opzegtermijn wordt voor iedereen 2 maanden. Nu is dat nog 1 tot 4 maanden. 


