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Mijmeren?	  	  

Maar	  tussen	  gelijk	  hebben	  en	  gelijk	  krijgen	  staat	  de	  WWZ?	  



Doel	  en	  grondslagen	  van	  de	  
transi0evergoeding	  

•  “De(ze)	  transi0evergoeding	  is	  enerzijds	  
bedoeld	  als	  compensa0e	  voor	  het	  ontslag	  en	  
anderzijds	  om	  de	  werknemer	  met	  behulp	  van	  
de	  hiermee	  gemoeide	  financiële	  middelen	  in	  
staat	  te	  stellen	  de	  transi0e	  naar	  een	  andere	  
baan	  te	  vergemakkelijken.”	  (MvT,	  p.	  38)	  	  



Waarom	  ontslagvergoedingen?	  
•  Naast	  (de	  rigiditeit	  van)	  de	  forfaitaire	  
transi0evergoeding	  en	  de	  beperkte	  ruimte	  voor	  
maatwerk,	  zijn	  er	  ook	  fundamentele	  kanWekeningen	  te	  
maken	  	  

•  Er	  is	  geen	  ruimte	  (meer)	  om	  rekening	  te	  houden	  met	  
alle	  grondslagen	  voor	  het	  toekennen	  van	  
ontslagvergoedingen…	  	  	  

•  Denk	  daarbij	  bijvoorbeeld	  aan:	  “Every	  permanent	  
rela.on	  implies	  an	  investment	  in	  its	  con.nua.on	  and	  
thus	  in	  future	  expecta,ons”	  (Ferdinand	  Grapperhaus,	  
2006)	  

•  Denk	  verder	  aan	  ongelijkheidscompensa0e,	  vergoeden	  
van	  materiële	  of	  immateriële	  schade,	  etc.	  	  

	  



Gevolgencriterium	  komt	  te	  vervallen	  

•  “Het	  criterium	  of	  het	  ontslag	  redelijk	  is	  mede	  
in	  het	  licht	  van	  de	  gevolgen	  van	  het	  ontslag	  
voor	  de	  werknemer	  en	  de	  door	  de	  werkgever	  
getroffen	  voorzieningen	  om	  deze	  gevolgen	  te	  
ondervangen,	  komt	  te	  vervallen	  omdat	  hierin	  
is	  voorzien	  door	  de	  transi0evergoeding.	  De	  
vergoeding	  op	  basis	  van	  het	  huidige	  
gevolgencriterium	  wordt,	  met	  andere	  
woorden,	  als	  het	  ware	  geforfaiteerd	  in	  de	  
transi0evergoeding.”	  (MvT,	  p.	  34)	  



Transi0e	  is	  niet	  de	  enige	  grondslag	  
•  Er	  zijn	  andere	  belangrijke	  gronden	  voor	  het	  
toekennen	  van	  een	  ontslagvergoeding	  

•  Die	  worden	  door	  de	  WWZ	  genegeerd	  
•  Een	  aantal	  grondslagen	  wordt	  opgevangen	  door	  
de	  transi0evergoeding,	  maar	  niet	  voor	  alle	  
grondslagen	  is	  ruimte	  

•  Vooral	  voor	  ‘echte’	  compensa0e	  en	  
verwijtbaarheid	  is	  door	  de	  wetgever	  (te)	  weinig	  
ruimte	  gelaten	  

•  Kan	  hiermee	  wel	  rekening	  worden	  gehouden	  bij	  
het	  toekennen	  van	  de	  billijke	  vergoeding?	  



De	  ‘billijke’	  vergoeding	  
en	  erns0ge	  verwijtbaarheid	  

•  Alleen	  in	  geval	  van	  erns0ge	  verwijtbaarheid	  is	  er	  
ruimte	  voor	  een	  (aanvullende)	  billijke	  vergoeding	  

•  Dat	  is	  opmerkelijk	  want	  het	  criterium	  voor	  
schadevergoeding	  in	  het	  civiele	  recht	  is	  veel	  
minder	  zwaar,	  namelijk	  neutraal,	  geformuleerd	  

•  Lukt	  het	  de	  prak0jk	  om	  het	  ‘muizengaatje’	  uit	  te	  
knagen?	  	  

•  Of	  moet	  de	  prak0jk	  zoeken	  naar	  andere	  wegen	  
naar	  redelijkheid	  (hierover	  Pascal	  Kruit)?	  



Ruimte	  voor	  rechtvaardigheid?	  

•  “Het	  is	  juist	  dat	  in	  ontslagzaken	  de	  
verwijtbaarheid	  over	  en	  weer	  verschillende	  
grada0es	  kent.	  Het	  hiermee	  rekening	  willen	  
houden,	  betekent	  echter	  dat	  de	  gang	  naar	  de	  
rechter	  snel	  zal	  zijn	  gemaakt	  en	  dat	  is	  wat	  de	  
regering	  en	  sociale	  partners	  nu	  juist	  willen	  
voorkomen.	  De	  regering	  realiseert	  zich	  dat	  dit	  
gevoelens	  van	  onrechtvaardigheid	  kan	  oproepen,	  
maar	  wijst	  erop	  dat	  het	  mes	  wel	  aan	  twee	  kanten	  
snijdt.”	  (nota	  n.a.v.	  het	  verslag)	  



CONCLUSIE	  
devalua0e	  en	  verschraling	  

•  Devalua0e	  van	  het	  ontslag(vergoedingen)recht	  
•  Verschraling	  van	  het	  ontslag(vergoedingen)recht	  
•  Belangrijke	  grondslagen	  voor	  het	  toekennen	  van	  
ontslagvergoedingen	  worden	  door	  de	  WWZ	  
genegeerd,	  althans	  buitenspel	  gezet	  

•  Wordt	  het	  ontslag(vergoedingen)recht	  nog	  
‘onbegrijpelijker,	  onbillijker	  en	  belachelijker’	  dan	  het	  al	  
was?	  (Evert	  Verhulp,	  2004)	  	  

•  Of	  ligt	  er	  ‘een	  waaier	  van	  nieuwe	  mogelijkheden’?	  
(Stefan	  Sagel,	  2014)	  

•  Hierover	  nu	  Pascal	  Kruit	  


