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Sessie 1 13:30-14:50 

Redelijke gronden voor ontslag inclusief ontslag op staande voet 

Stellingen 

De werkgever zal een ontslag op staande voet eerder willen afkopen onder de 
Wwz, omdat de kans bestaat dat toch een transitievergoeding verschuldigd is. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
66% 34% 267 

 

Art 7:686 BW kan van nut zijn na een ontslag op staande voet waarbij de 
werkgever twijfelt over de rechtsgeldigheid daarvan. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
29% 71% 260 

 

Een ontbindingsverzoek op nader aan te voeren gronden moet onder de Wwz 
mogelijk zijn. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
17% 83% 257 

 

Een werknemer die instemt met zijn ontslag hoewel zich geen van de 
gronden van art. 7:669 BW voordoet, pleegt een benadelingshandeling in de 
zin van de WW. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
16% 84% 269 

 

• Spekers: Prof. mr. E. Verhulp & Prof. mr. dr. S.F. Siegel 
• WWZ university panel: Prof. dr. R.M. Beltzer, mr. N. Jansen, mr. 

M.J.M.T. Keulaerds & mr. J. Meijer 
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Sessie 2 15:10-16:30 

Vergoedingen oud & nieuw 
 
Stellingen 

Het toekennen van een billijke vergoeding zou een imperfecte “redelijke 
grond” moeten kunnen compenseren wanneer de kantonrechter er van 
overtuigd is dat hij de arbeidsovereenkomst, ondanks de imperfectie, moet 
ontbinden. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
59% 41% 116 

 

Het ontslagrecht kan enkel praktisch werkbaar worden gehouden indien het 
criterium “ernstige verwijtbaarheid” door de kantonrechters wordt uitgelegd 
als “verwijtbaarheid”, vergelijkbaar met hoe kennelijk onredelijk ontslag in de 
rechtspraak is verworden tot onredelijk ontslag. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
60% 40% 134 

 

Ter voorkoming van rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid dienen 
aanbevelingen voor de berekeningswijze van de billijke vergoeding te 
worden opgesteld. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
82% 18% 139 

 

De Baijingsleer biedt na 1 juli 2015 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 
aanvullende vergoeding naast de transitievergoeding. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
76% 24% 133 

 

 

• Spekers: Prof. mr. G.C. Boot & Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens 
• WWZ university panel: Prof. dr. R.M. Beltzer, mr. M.J.M.T. Keulaerds, 

mr. P. de Kruijff & mr. E.Th.M. Zwart-Sneek 
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Sessie 3 16:50-18:10 

Procesrecht: ontslagprocedures en hoger beroep 

Stellingen  

Indien partijen bij de kantonrechter ”op de gang” tot overeenstemming 
komen en een der partijen niettemin in hoger beroep gaat, geldt in hoger 
beroep de eis van een redelijke grond ex art. 7:669 BW niet, nu de 
beschikking van de kantonrechter de wil van partijen belichaamt. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
19% 81% 185 

 

De reikwijdte van de definitie van connexe vorderingen verdient 
verduidelijking. Denk aan de vraag of nakoming van een contractuele 
ontslagvergoeding kan worden gevorderd en/of schadevergoeding wegens 
schending van art. 7:658 BW. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
79% 21% 211 

 

Voorwaardelijke procedures (bijvoorbeeld na een betwist ontslag op staande 
voet) blijven onder de Wwz mogelijk, zowel in eerste aanleg als in hoger 
beroep. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
95% 5% 205 

 

Art. 284 Rv moet zo worden uitgelegd dat bij ontslagprocedures altijd het 
volledige bewijsrecht van toepassing zal zijn. 

Voor Tegen Aantal stemmen 
65% 35% 205 

 

 

• Spekers: Prof.mr. J.M. van Slooten & Prof. mr. L.G.Verburg 
• WWZ university panel: Prof. dr. R.M. Beltzer, mr. W.J.J. Wetzels, mr. 

V. Bij de Vaate, mr. R. Kooij & mr. S. Sikkink 
  
 

 

 

 



	   5	  

Stellingen Keulaerds 

 

Worden met de WWZ de navolgende doelstellingen ervan gerealiseerd?  

 30 juni 2015 Januari 2014 
Ontslagrecht 
vereenvoudigen. 
 

aantal stemmen: 634 
Ja: 5%  Nee 95% 
 

 
Ja: 7%  Nee 93% 
 

Rechtsgelijkheid bij 
ontslag bevorderen. 

aantal stemmen: 641 
Ja: 82% Nee 18% 
 

 
Ja: 64%  Nee 36% 
 

Rechtszekerheid bij 
ontslag bevorderen. 

 

aantal stemmen: 668 
Ja: 15%  Nee 85% 

 

 
Ja: 15%  Nee 85% 
 

Ontslagvergoeding 
beperken. 

 

aantal stemmen: 672 
Ja: 77%  Nee 23% 
 

 
Ja: 86%  Nee 14% 
 

Aanwending van de 
ontslagvergoeding 
voor snelle 
werkhervatting 
bevorderen. 

aantal stemmen: 660 
Ja: 5%  Nee 95% 
 

 
Ja: 5%  Nee 95% 
 

Rechtspositie van 
'bepaalde tijders’. 

aantal stemmen: 679 
Ja: 23%  Nee 77% 
 

 
Ja: 28%  Nee 72% 
 

Rechtspositie van 
werknemers met 
een 
arbeidsovereenkoms
t met wisselde uren 
versterken. 

aantal stemmen: 645 
Ja: 44%  Nee 56% 
 

 
Ja: 21%  Nee 79% 
 

Doorstroom van 
flexibele naar vaste 
arbeid bevorderen. 
 

aantal stemmen: 660 
Ja: 6%  Nee 94% 
 

 
Ja: 12%  Nee 88% 
 

Langdurige inzet 
van flexibele arbeid 
beperken. 
 

aantal stemmen: 673 
Ja: 52%  Nee 48% 
 

 
Ja: 26%  Nee 74% 
 

 

 

Worden de navolgende doelstellingen van het Sociaal Akkoord 
gerealiseerd? 
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 30 juni 2015 januari 2014 

Dejuridiseren zonder 
verlies van kwaliteit.  
 

aantal stemmen: 666 
Ja: 2%  Nee 98% 
 

 
Ja: 4%  Nee 96% 
 

Een systeem 
introduceren dat 
juridisch deugdelijk 
is. 

aantal stemmen: 666 
Ja: 23%  Nee 77% 
 

 
Ja: 12%  Nee 88% 
 

 


