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Het principe ‘langer in dienst,meer
rechten’ leidt tot perverse prikkels
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StevenPalm is advocaat bijWindt Le
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Hij deedpromotieonderzoeknaarhet
fenomeen ‘opvolgendwerkgeverschap’
aandeErasmusUniversiteit Rotterdam.

H
oe langer eenwerknemer
indienst is, hoemeer
rechtenhij of zij heeft.
Dat is kort gezegdhet uit
gangspunt voor eengroot
deel vande regels voor

werknemersbescherming.
Anciënniteit bepaalt binnenhethui

dige systeem ingrotematedezebescher
ming, enhet aantal anciënniteitafhan
kelijke regels neemt tot ophedenalleen
maar toe. Je zoudaaromverwachtendat
je indeparlementaire geschiedenis een
uitgebreiddebat kunt teruglezenover de
argumenten voor en tegenanciënniteit
alsmaatstaf.Maardat debatheeft nooit
plaatsgevonden.

De tochal ingewikkelde regelgeving
voorwerknemersbeschermingwordt
inonze tijd steeds verder opdeproef
gestelddoor ontwikkelingen zoals plat
formisering enmondialisering.

De roepomeen fundamenteleher
ziening vandearbeidswetgevingwordt
daaromsteeds luider.Opditmoment
buigendeCommissie regulering van
werk (commissieBorstlap) endeVer
eniging voorArbeidsrecht zichover een
toekomstbestendig systeemvanbe
scherming voor allewerkenden.Het zou
goed zijn als zij hierbij extra aandacht
zouden schenkenaanhet uitgangspunt
vananciënniteit.

Een vandemanierenwaaropanciën
niteit leidt tot eenbeterebescherming is
via de zogenoemdewachttijd. Eenwerk
gever kanaaneenwerknemer twee jaar
langopeenvolgendearbeidsovereen
komsten voorbepaalde tijd aanbieden.
Pasnadezewachttijd van24maanden
volgt ontslagbescherming. Vanaf 1 janu
ari 2020wordt dit zeerwaarschijnlijk op
gerekt tot 36maanden.Uitzendkrachten
moeten soms zelfs 5,5 jaarwachtenop
een volledige ontslagbescherming.

Ooknahet doorlopen vandezewacht
tijdneemtdewerknemersbescherming
stapsgewijs toe.Dat geldt bijvoorbeeld
voorde lengte vandeherplaatsingster
mijnbij boventalligewerknemers, de
lengte vandedoordewerkgever in acht
tenemenopzegtermijn endehoogte van
deontslagvergoeding. Al deze regelingen
zijn—vrijwel uitsluitend—afhankelijk
vandeduur vanhet dienstverband.

UitkeringsinstantieUWVgebruikt
anciënniteit bovendienals een vande
criteria voorde vaststelling vandeont
slagvolgordebij een reorganisatie, naast
leeftijd en functie.

Anciënniteitafhankelijke regels leiden
weliswaar vaak tot voorspelbareuitkom
sten, en ze voorkomenwel degelijk in

enigematewillekeurdoordewerkgever.
Maardekeuze voorbeschermingopba
sis vananciënniteit is net zo goedwille
keurig.De gedachtedat eenwerknemer
met eenkorter dienstverbandprinci
pieelminderbeschermingbehoort te
genieten tenopzichte van zijnwerkgever
daneenoudgediende, overtuigt niet.

Dekwetsbarepositie vanoudere
werknemers rechtvaardigt evenmineen
anciënniteitafhankelijkewerknemers
bescherming.Ouderewerknemers zijn
immersniet per definitie het langst in
dienst.

Denadelen zijndaarentegenduidelijk.
Dewachttijd is eenaanjager vandoorge
slagenflexibilisering.Kortdurende con
tractendieniet leiden tot een contract
voor onbepaalde tijd komenvaak voor.

Enooknadewachttijd kent anciën
niteit perverseprikkels.Het belemmert
bijvoorbeeldde arbeidsmarktmobiliteit.
Deoverstap vanuit een langdurigdienst
verbandnaar eennieuwewerkgever is
voor veelwerknemersnamelijk te risico
vol,want als je ergens anders gaatwer
ken ‘staat de tellerweer opnul’.

Werkgevers hechtenuiteraardbelang
aan loyalemedewerkers.Maar loyali
teit vormtop zichgeen rechtvaardiging

voor anciënniteitafhankelijkewerk
nemersbescherming.Dat zou jebij
voorbeeldkunnen stimulerenmet een
loyaliteitsbonus.

Dekritiek opdit anciënniteitafhan
kelijke systeemzegt overigensweinig
over de gewenstemate vanwerknemers
bescherming.Debezwaren richten zich
tegendekeuze voor anciënniteit als
maatstaf.

Anciënniteitafhankelijkewerkne
mersbescherming leidt niet tot eeneven
wicht tussenflexibiliteit voorwerkgevers
en zekerheid voorwerknemers,maar
veeleer tot eenongelijke verdeling vande
bescherming tussenwerknemers.

Bij een fundamenteleherziening van
het arbeidsrecht zoudaaromeenanci
enniteitvrije(re) vormvanwerknemers
bescherming inoverwegingmoeten
wordengenomen.

De overstap vanuit
een langdurig
contract naar een
nieuwe werkgever is
voor velen te risicovol

Er heeft in de Tweede
Kamer nooit een
debatplaatsgevonden
over anciënniteit als
maatstaf
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