PERSBERICHT
Toonaangevend advocaten-congres over het beoogde nieuwe ontslagrecht op 21 januari a.s.
De grootste verandering van het ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog en in elk geval sinds
1953 wordt binnenkort behandeld in de Tweede Kamer. Het gaat om het Wetsvoorstel werk en
zekerheid dat op 29 november jl. door Minister Asscher is ingediend. Mede gezien de steun van D66
en de twee kleine Christelijke partijen ziet het ernaar uit dat dit wetsvoorstel daadwerkelijk zal worden
aangenomen.
In plaats van de twee keuze-routes die nu bestaan wordt er gesplitst. Ontslag om bedrijfseconomische
redenen en ziekte langer dan twee jaar kan alleen nog maar via het UWV, alle andere ontslagzaken
moeten worden voorgelegd aan de rechter. Er komt een vaste ‘transitie vergoeding’ bij ontslag die
(veel) lager is dan de huidige vergoeding op grond van de kantonrechtersformule. Ook wordt de
mogelijkheid van hoger beroep tegen ontslag door de kantonrechter geïntroduceerd. De WW wordt
korter en de mogelijkheid van contracten voor bepaalde tijd wordt beperkt.
Op 21 januari a.s. vindt in Amersfoort een groot arbeidsrecht-advocaten congres plaats over dit
Wetsvoorstel – het allereerste in Nederland – georganiseerd door de Vereniging Arbeidsrecht
Advocaten Nederland (“VAAN”; www.vaan-arbeidsrecht.nl). Ongeveer 700 arbeidsrecht-advocaten en
genodigden zullen aanwezig zijn. Een viertal hoogleraren zal in voornamelijk juridisch-technische zin
over het Wetsvoorstel spreken en debatteren met de zaal. De politiek zal vertegenwoordigd zijn door
bijdragen van Ton Heerts (FNV) en Bernard Wientjes (VNO/NCW).
Bij het congres zijn genodigde vertegenwoordigers van onder andere de rechterlijke macht, de
arbeidsrechtelijke wetenschap, het Ministerie van SZW en het UWV aanwezig.
Door de aanwezigen zal over onderdelen en doelstellingen van het Wetsvoorstel elektronisch worden
gestemd.
Het programma van het congres is bijgevoegd.
Indien u het congres wilt bijwonen verzoeken wij u dat VAAN vóór 21 januari a.s. per e-mail te
berichten.
Meer informatie is te verkrijgen bij mr. M.J.M.T. Keulaerds, voorzitter van VAAN (e-mail:
max.keulaerds@barentskrans.nl; tel. 070 – 3760616) en mr. P.A. Charbon, secretaris van VAAN (email: charbon@berghstoop.com; tel. 020 – 6202288).

