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Minder ontslagbescherming, compensatie voor werknemers 
(Sociaal Maandblad Arbeid, 61, (11/12), november/december 2006, 483-486). 
 
A.G. Nagelkerke 
 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf (medio oktober) is na de recente 
veranderingen in WW en Ontslagbesluit de polder zeer druk met het zoeken van een 
compromis over een aanpassing van het ontslagrecht. Hoe het ook zij, als u dit leest, 
is het wellicht al duidelijk hoe sociale partners het ontslagrecht willen aanpassen. Nu 
al echter kunnen we verwachten dat de aanpassingen passen in een patroon van 
veranderingen dat naast vereenvoudiging van procedures meer nadruk legt op 
individuele verantwoordelijkheid van werknemers en ruimere personele 
aanpassingsmogelijkheden voor werkgevers. Het draagvlak is politiek breed, niet 
alleen in Nederland, terwijl de overwegingen daarbij vooral gevoed worden door 
arbeidsmarktstudies van economen. Dat perspectief is uiteraard belangrijk en biedt 
belangrijke aanknopingspunten voor veranderingen, maar is niet voldoende. Het moet 
meer dan nu hand in hand gaan met een versterking van werknemers op de 
arbeidsmarkt. 
 
Ontslagbescherming is voor economen een belangrijk onderzoeksveld. Het gangbare 
begrip is hier employment protection legislation (epl), al moet men dit begrip breder 
opvatten dan alleen wetgeving.1 Onder epl wordt dan verstaan de regels, wettelijk of 
anderszins, voor het dienst nemen en ontslag van werknemers, individueel of 
collectief, in termen van de kosten voor ondernemingen (ontslagvergoedingen, 
opzegtermijnen, proeftijden, beoordelingsprocedures, sociale plannen et cetera). 
Werkgevers die hun personeelsbestand willen aanpassen, moeten ingeval van 
ontslagbescherming daarvoor een prijs betalen. ‘The common element in these rules is 
that they increase adjustment costs and thus job tenures’, aldus Belot et al..2

 Theoretisch gesproken is de betekenis van epl op de hoogte van de 
werkloosheid en de werkgelegenheid niet eenduidig. Epl heeft een verlagend effect op 
de korte termijn frictiewerkloosheid – de werkgever gaat vanwege de ontslagkosten 
minder snel over tot ontslag – maar voor de structurele werkloosheid is ze 
daarentegen ongunstig omdat werkgevers wegens de mogelijke toekomstige 
ontslagkosten terughoudend zijn bij aanname van personeel

 
Tegenover de kosten kunnen uiteraard ook baten staan. Economen onderzoeken de 
invloed van (vormen van) ontslagbescherming op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 
zoals de dynamiek van hiring and firing, verloop en baanduur van personeel, 
werkgelegenheid en werkloosheid, arbeidsproductiviteit et cetera. Ook worden er 
vergelijkingen gemaakt tussen landen naar de mate van epl en bijvoorbeeld de 
correlatie daarvan met de stromen in en uit de werkloosheidsbestanden. 

3. Voor de invloed op het 
niveau van de werkgelegenheid ligt een en ander vergelijkbaar, maar empirisch 
vergelijkend onderzoek geeft indicaties voor een (licht) negatief verband tussen epl en 
werkgelegenheid. Bij de loonkosten zijn de effecten per saldo niet duidelijk. 
Tegenover de mogelijk hogere looneisen voor insiders dankzij hun sterke positie staan 
mogelijk lagere kosten voor tijdelijke arbeidskrachten. Ten slotte, empirisch 
onderzoek geeft ook geen duidelijke indicaties voor de aard van de invloed van epl op 
de arbeidsproductiviteit. Enerzijds worden investeringen in human capital 
gestimuleerd, maar anderzijds levert de beperking van de arbeidsmobiliteit vertraging 
op in de mate waarin werknemers naar de meest productieve arbeidsplaats 
doorstromen. Al met al geeft economisch onderzoek, bij alle dataproblemen en 



uiteenlopende figuraties van ontslagbescherming4

Uiteraard hangt veel af van de mate van ontslagbescherming. Tussen landen 
bestaan grote verschillen. De OECD heeft gepoogd de verschillen te vangen in een 
soort index.

, licht nadelige effecten aan voor 
werkgelegenheid en werkloosheid. Een groter probleem van ontslagbescherming 
schuilt in de belemmeringen voor bepaalde groepen om (her) in te treden op de 
arbeidsmarkt: jongeren, vrouwen, allochtonen, (werkloze) ouderen en, al of niet in 
samenhang daarmee, tijdelijke werknemers. Ontslagbescherming versterkt immers de 
macht van de ‘insiders’ en verzwakt die van de ‘outsiders’ en leidt daardoor tot een 
verminderde dynamiek op de arbeidsmarkt. Het ontmoedigt hiring and firing en 
vertraagt daarmee mobiliteitsprocessen. 

5 In de meeste landen is de index van ontslagbescherming tussen het einde 
van de jaren tachtig en 2003 gedaald.6 Opvallend is wel dat in de (vanouds) laag 
scorende Angelsaksische landen de index sinds die tijd of gelijk is gebleven of licht 
gestegen (het laatste in het Groot-Brittannië, Ierland en Australië). Er is dus sprake 
geweest van convergentie. Nederland blijkt onder de 28 landen een gemiddelde mate 
van ontslagbescherming te hebben (circa 2.3, tegenover Turkije en Portugal met elk 
3.5 en Groot-Brittannië en de Verenigde Staten met resp. 1.1 en 0.7).7 Vooral de 
bescherming van vaste werknemers is bij ons hoog: slechts drie landen, Tsjechië, 
Slowakije en Portugal, scoren hoger. De hoge beschermingskosten zitten vooral in het 
tijdsbeslag en de beoordelingnormen van de CWI-procedure en de ontslagvergoeding 
via de kantonrechter. De stromen in en uit de werkloosheid zijn waarschijnlijk mede 
om die reden weinig turbulent. Beide stromen zijn laag wat wijst op een relatief hoge 
structurele werkloosheid. Toch ligt die werkloosheid als percentage van de totale 
werkloosheid in Nederland op een gemiddeld niveau, circa 30 procent tegen bijna 10 
procent voor de VS en 60 procent voor Italië (cijfers 2002).8 Als men kijkt naar de 
verhouding tussen ontslagbescherming en totale werkgelegenheid respectievelijk 
totale werkloosheid dan scoort Nederland zonder meer goed.9

Ten slotte, de effecten van epl op de arbeidsmarkt zijn moeilijk te bepalen. 
Niet alleen het meten ervan is een lastige klus, ook interfereren andere factoren als de 
aard van de arbeidsverhoudingen (centralisatie/coördinatie), de belastingwig, de 
vormgeving van het arbeidsmarktbeleid et cetera.

  

10 Evenals verscheidene andere 
onderzoekers heeft de OECD multivariate analyses uitgevoerd om de mogelijke 
effecten van een aantal andere factoren op het spoor te komen. Er zijn in algemene zin 
wel effecten gevonden, maar er is geen uitsluitsel te geven over de wijze waarop 
ontslagbescherming en de andere factoren in afzonderlijke landen naar de 
arbeidsmarktverschijnselen doorwerken.11 De optimale epl is landenspecifiek.12

 
 

De ambivalentie in onderzoek maakt verder onderzoek nodig naar de specifieke en 
praktische uitwerking van de verschillende onderdelen van epl en met name ook naar 
de mate waarin werkgelegenheids- en productiviteitsverliezen kunnen optreden door 
de vertraagde doorstroming op de arbeidsmarkt. Er is nog steeds alleszins reden 
kritisch te zijn over het niveau van de Nederlandse ontslagbescherming, zeker over de 
relatief grote mate van exclusieve bescherming die vaste werknemers genieten. Maar 
het gaat ook om het zoeken van een balans, ongelijkheden op de arbeidsmarkt worden 
niet noodzakelijk weggenomen door minder ontslagbescherming. En het moet in 
internationaal verband geen race to the bottom worden. Epl biedt immers ook 
voordelen. Behalve dat het werkgevers dwingt rekening te houden met 
maatschappelijke kosten13 en werkgevers en werknemers aanspoort letterlijk en 
figuurlijk in elkaar te investeren, is epl ook een soort inkomenszekerheid voor 
werknemers die op zoek zijn of op zoek moeten naar een nieuwe baan. Er is al met al 



voldoende reden het werknemersperspectief, inclusief de sociaal-juridische notie van 
ongelijkheidscompensatie, niet uit het oog te verliezen. 

Economen hebben overwegend oog voor de (bedrijfs)economische logica en 
de werking van systemen als de economie of de arbeidsmarkt. Het is frappant hoe 
weinig aandacht in de discussie het werknemersperspectief krijgt of het moet het vaak 
impliciete uitgangspunt zijn dat werknemers au fond shirkers, lijntrekkers, zijn. Dat 
laatste is niet mijn opvatting. Vanuit een werknemersperspectief zou men 
ontslagbescherming met wat goede wil als een uitgestelde arbeidsvoorwaarde kunnen 
zien, waarvoor men (deels) ook premie (WW) en belasting (overige voorzieningen) 
betaalt. Als we even afzien van andere zaken zou men de loonelementen (x) en de 
ontslagbescherming (y) als een set van materiële arbeidsvoorwaarden kunnen 
opvatten. In het loon zit normaliter een spaarelement of, een risico-opslag, voor 
werkloosheid, die laag of nihil is bij een hoge ontslagbescherming. Een werknemer in 
de VS zal meer moeten reserveren, in welke vorm ook, om de gevolgen van 
baanverlies te beperken dan zijn collega in Nederland. Werkgevers in de marktsector 
kunnen daar in principe zonder redenen ontslag geven – employment-at-will principle 
– tenzij daarover individueel of via een CAO regels zijn overeengekomen. De 
Amerikaanse unemployment insurance is gebaseerd op federale wetgeving, maar de 
uitvoering en de uitkeringsniveaus en -voorwaarden worden bepaald door de 
afzonderlijke staten, met veel variatie als gevolg. Als men in aanmerking komt voor 
een uitkering, en dat kan wel eens niet het geval zijn,14 dan duurt die meestal ten 
hoogste zes maanden, in slechte economische tijden soms enkele maanden langer, 
tegen gemiddeld ca. 47 procent (2003) van het laatst verdiende loon.15 Daarnaast zijn 
er soms aanvullende uitkeringen bij CAO of op vrijwillige basis door werkgevers. In 
2003 viel 20 procent van de werknemers in de marktsector onder een zogenoemde 
severance pay plan,16 of in de vorm van een lump sum of als tijdelijke 
loondoorbetaling van meestal een week voor elk dienstjaar. De relatief lage uitkering, 
de beperkte duur en de uiteenlopende beperkende voorwaarden nopen de gemiddelde 
Amerikaanse werknemer ertoe niet alleen mobieler te zijn op de arbeidsmarkt, maar 
ook om in zijn inkomen een vorm van compensatie te zoeken voor een 
werkloosheidsperiode. In zijn loon zit een risico-opslag, al of niet uitonderhandeld. 
Feitelijk is dat ook in ons land duidelijk het geval voor (top)managers, bestuurders 
van instellingen en hogere niet-CAO werknemers die individueel over hun salaris 
onderhandelen.17

 
  

In Nederland is de epl voor de meeste werknemers relatief gunstig en overwegend 
collectief van aard. Als onderdeel van de sociale zekerheid is ontslagbescherming 
mede een factor (geweest) in de Nederlandse loonmatiging na WO II. Maar nu de 
ontslagbescherming afneemt, wettelijk en bijvoorbeeld ook via aanpassingen van 
bovenwettelijke regelingen in CAO’s, en dat proces mogelijk gaat versnellen, boeten 
werknemers aan arbeidsvoorwaarden in. De y in de arbeidsvoorwaardenformule daalt 
en er staat geen hogere x tegenover. Eerder het tegendeel, in de afgelopen jaren zijn 
de contractlonen weinig gestegen en in 2005 zelfs reëel gedaald, althans in de 
marktsector, de publieke sector loopt daarop vermoedelijk nog achter.18

Als men epl en de materiële arbeidsvoorwaarden in samenhang ziet, dan zou 
tegenover een vermindering van de ontslagbescherming compensatie moeten staan. 
Dat geldt ook andersom. Werknemers in ondernemingen in nood zijn vaak bereid tot 
een loonoffer ten behoeve van behoud van arbeidsplaatsen, voor ontslagbescherming 
dus. Ook tegenover de (verdere) collectieve teruggang van epl, bijvoorbeeld 
beperking van de ontslagvergoedingen of afschaffen van de CWI-procedure, zou wat 

  



moeten staan. Dat zouden zeker vakbonden, en ook werkgevers, zich moeten 
realiseren. Over hoe dat moet, kan men uiteraard discussiëren. Het lijkt gezien het 
voorgaande logisch om daarbij ook te denken aan de loonsfeer. Werknemers die 
moeten sparen voor slechtere tijden, zijn bij werkloosheid veel actiever op de 
arbeidsmarkt. Zij zullen hun potje zo veel mogelijk in tact willen laten. Dat geldt ook 
voor een verplichte vorm van sparen, als men bijvoorbeeld overweegt de WW om te 
vormen naar een (levensloop) spaarvariant, al pleit ik daar niet voor.  

Maar compensatie kan ook anders, namelijk door het inzetten van 
instrumenten ter versterking van de arbeidsmarktpositie van werknemers. Dat begint 
met een zeer actief arbeidsmarktbeleid. Boeri et al.: ‘a stricter benefit regime to 
reduce passive dependence on benefits only makes sense if linked to an active labour 
market policy to help people back into work’.19 Van mij mag dat ver gaan, verder dan 
de mogelijke (prima) scholingsprikkel die in de pen zit. Zo zou tegenover elk 
individueel en collectief ontslag, ook dat van ouderen, in principe direct een 
scholings- of trainingsfaciliteit klaar moeten staan. Deze faciliteit zou niet alleen 
grotendeels door de werkgever moeten worden betaald, ook de daadwerkelijke re-
integratie van de ontslagen werknemer zou diens verantwoordelijkheid moeten zijn 
(gedurende een zekere tijd). Een nazorgfunctie dus voor werkgevers, waarvan de 
kosten een prikkel kunnen zijn tot snelle activering. Dat kan worden verbonden met 
een ander idee om de werkgever bewust te maken van de maatschappelijke kosten van 
een (gemakkelijker) ontslag. Het CPB lanceerde het idee van een ontslagbelasting die 
gedifferentieerd kan worden uitgewerkt, afhankelijk van de groep waartoe de 
ontslagen werknemer behoort, en die kan worden gekoppeld aan de differentiatie van 
de WW-premie.20

 
 Ook dat kan een bron zijn van activeringsimpulsen. 

Het gaat mij er overigens hier niet zozeer om hoe de vermindering van 
ontslagbescherming wordt vergezeld van activerende en geldelijke compensatie. Het 
lijkt me vooral belangrijk te signaleren dat men ook het werknemersperspectief in de 
discussie moet betrekken. Zie het vooral als een Kerstoverweging voor de nieuwe 
politieke acteurs in Den Haag en voor de onderhandelende sociale partijen. 
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