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Flexibilisering ontslagrecht

Dames en heren.
Bij brief van 9 oktober jl. aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid u het nadere standpunt van het kabinet voorgelegd ten aanzien van
enkele zaken met betrekking tot het ontslagrecht die deel uitmaken van het desbetreffende advies van de Stichting van de Arbeid zoals opgenomen in de nota Flexibiliteit en
Zekerheid van 3 april 1996.
In een algemeen overleg zal de Tweede Kamer zich op donderdag 17 oktober a.s. over
een en ander buigen.
In genoemde nota hebben werkgevers en werknemers destijds overeenstemming bereikt
over een naar hun oordeel afgewogen pakket van uiteenlopende maatregelen op het
gebied van het arbeidsrecht op basis van de desbetreffende adviesaanvrage van de
minister. Dat Stichtingsakkoord kan dan ook worden gezien als de uitkomst van een
intensief (en niet altijd even gemakkelijk) onderhandelingsproces.
De Stichting waardeert het feit dat haar opvattingen door het kabinet worden overgenomen maar dat zal, naar thans blijkt, niet het geval zijn met betrekking tot één onderdeel
van het ontslagrecht en wel het invoeren van een beroepsmogelijkheid tegen een rechterlijke beschikking tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
De Stichting zou een en ander in hoge mate betreuren en beschouwt dit als een inbreuk
op de evenwichtige samenhang die het totaal-pakket als zodanig vormt.
Zij doet dan ook een dringend beroep op u om dat pakket als geheel in stand te laten en
derharve ook genoemd onderdeel deel te laten uitmaken van de voorstellen tot wijziging.
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