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Is	  er	  leven	  na(ast)	  de	  
transi/evergoeding?	  

	  
‘Over	  muizengaatjes	  en	  zo…’	  

	  
mr.	  dr.	  P.	  (Pascal)	  Kruit	  



•  Rechtszekerheid	  gaat	  boven	  rechtvaardigheid	  
	  
•  Verwijtbaarheid	  wordt	  niet	  verdisconteerd	  in	  de	  
ontslagvergoeding	  

•  Alleen	  transiKevergoeding	  is	  het	  uitgangspunt	  

•  Maar	  zit	  er	  wellicht	  toch	  nog	  een	  ‘escape’?	  

Uitgangspunt	  ontslagvergoedingen	  



•  Bij	  ernsKge	  verwijtbaarheid,	  voorbeelden	  MvT:	  	  
–  werkgever	  voert	  een	  valse	  grond	  voor	  het	  ontslag	  aan;	  	  
–  werkgever	  discrimineert;	  
– Werkgever	  schendt	  re-‐integraKeverplichKngen;	  	  
–  er	  is	  sprake	  van	  grovelijke	  niet-‐nakoming	  door	  de	  
werkgever	  van	  zijn	  verplichKngen	  uit	  de	  
arbeidsovereenkomst;	  

–  er	  is	  sprake	  van	  laakbaar	  gedrag	  van	  de	  werkgever	  

Billijke	  vergoeding	  



•  In	  beginsel	  exclusiviteit	  van	  de	  weWelijke	  
vergoeding(en),	  tenzij…	  

•  Andere	  feiten	  of	  andere	  grondslag	  
•  TransiKevergoeding	  ≠	  redelijkheid	  en	  billijkheid	  
(want	  ziet	  op	  periode	  na	  het	  einde	  van	  de	  aok)	  

•  Billijke	  vergoeding	  ≠	  volle	  toets	  redelijkheid	  en	  
billijkheid	  (want	  ziet	  alleen	  op	  ontslaggrond)	  

•  Dus:	  7:611	  is	  zowel	  andere	  feiten	  als	  andere	  
grondslag	  à	  schadevergoeding	  

Revival	  van	  de	  Baijingsleer?	  



•  ArKkel	  7:683	  lid	  3	  BW	  
•  Indien	  de	  werknemer	  de	  ontslaggrond	  onderuit	  haalt	  
dan	  direct	  billijke	  vergoeding	  mogelijk	  

•  ErnsKge	  verwijtbaarheid	  niet	  vereist!	  
•  Maatwerk	  in	  verhouding	  ontslaggrond/
ontslagvergoeding/verwijtbaarheid	  lijkt	  mogelijk	  

•  Foutje	  in	  de	  wet?	  Vgl.	  7:682	  
•  IncenKve	  werknemer	  voor	  hoger	  beroep	  

Hoger	  beroep	  loont…	  



•  Is	  dat	  niet	  ‘gewoon’	  schending	  van	  goed	  
werkgeverschap?	  

•  Grondslag	  arKkel	  7:686	  BW	  
•  HR	  rechtspraak	  (Deuss/Motelmaatschappij)	  niet	  
langer	  van	  toepassing?	  

•  Wordt	  7:686	  het	  nieuwe	  7:685?	  
•  Let	  op!	  Schadevergoeding	  à	  boek	  6	  BW	  

Ontbinding	  wegens	  wanpresta/e	  


