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Andrë en Marijke van Zanten dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Sylvia Goetzee bleef steun bieden toen zorgen regeerden. Angela
Baris dank ik voor het feit dat zij er altijd is. Hilko Baris dank ik voor
het feit dat hij mij heeft leren doorzetten.
Zonder de onvoorwaardelijke steun door Marc van Zanten, was ik niet
geweest wie ik vandaag de dag ben. Om wie hij is ben ik de gelukkigste
persoon op aarde:
Geluk
Er is geen dilemma meer. Alles wat rest lijkt te passen
in de achterbak. Onder het lampje
lees ik voor uit verouderde kaarten.
In de schoot van de chauffeur
leg ik mijn hoofd."

Ik wens dat wij nog heel lang elkaars chauffeur mogen zijn op de mooie
reis die wij samen maken.
Tot slot een woord voor Larissa Baris. Mama, jij bent trots op mij, maar
ik ben nog veel trotser op jou.Vergeleken bij de strijd die jij de afgelopen
jaren hebt moeten leveren, is een proefschrift schrijven vakantie vieren.
Daarom is dit boek voor jou.
De tekst is afgesloten op " juli áòòð.
". Dit gedicht werd ons geschonken voor ons huwelijk door onze goede vriend, schrijver en dichter Ko van Geemert (`Geluk',"ñðæ).

vi

inhoudsopgave

Voorwoord V
"
"."
".á
".â
".ã
".ä
".å
".å."
".å.á
".æ
".ð
".ñ
á
á."
á.á
á.á."
á.á.á
á.á.â
á.á.ã
á.â
á.ã
á.ã."
á.ã.á
á.ã.â
á.ã.ã

Inleiding "
Aanleiding "
Breder kader, uitgangspunten en ontwikkelingen á
De beschermingsfunctie en de ordeningsfunctie â
Arbeidsrecht in ontwikkeling æ
Toename kennis en informatie ð
Verschuiving en privatisering van
verantwoordelijkheden "ò
Een wankel evenwicht? "ã
Arbeidsongeschiktheid als voorbeeld voor
verantwoordelijkheidsverdeling? "ä
Arbeidsmarktparticipatie en activering "ð
Conclusie: basiswaarden en de relatie met de
ontslagvergoeding áò
Opbouw onderzoek á"
Historische ontwikkeling van het ontslagrecht áâ
Inleiding áâ
De Wet op de arbeidsovereenkomst van "ñòæ áã
Bee«indiging als natuurlijk recht áä
Regelmatige bee«indiging áå
Onregelmatige bee«indiging áñ
Ontbinding ââ
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen "ñãä en
preventieve toets âð
Herziening van het ontslagrecht âñ
Opzegging ãò
Ontbinding ãâ
Kennelijk onredelijk ontslag ãæ
Herstel van de arbeidsovereenkomst en afkoopsom äâ

vii

inhoudsopgave
á.ã.ä
á.ä
â
â."
â.á
â.â
â.ã
â.ã."
â.ã.á
â.ä
â.å
â.æ
â.æ."
â.æ."."
â.æ.".á
â.æ.".â
â.æ.".ã
â.æ.".ä
â.æ.á
â.æ.â
â.æ.ã
â.æ.ã."
â.æ.ã.á
â.ð
ã
ã."
ã.á

Gevolgen van de herziening voor de ontslagvergoeding in
de praktijk ää
Conclusie äå
Ontwikkeling van de ontslagvergoeding in de
praktijk äñ
Inleiding äñ
Ontslagvergoedingen bij collectieve ontslagen åò
Collectieve afvloeiingsregelingen in de praktijk åä
Ontslagvergoedingen bij individuele ontslagen: de
formules åñ
De formule Zwartkruis æò
De st-formule æ"
Vergoedingen bij de kantonrechter æá
De kantonrechtersformule æã
Onduidelijkheden ontslagvergoeding na invoering van de
kantonrechtersformule æå
Samenloop en exclusiviteit ontbindingsvergoedingen æð
Criteria bij samenloop æð
Expliciet meegewogen feiten en omstandigheden æñ
Niet expliciet meegewogen feiten en omstandigheden ðò
Contractuele afspraken, sociale plannen en cao's ðâ
Rechtsmiddelenverbod van deze tijd? ðã
Wettelijke normering en maximering ðä
Verrekening ontslagvergoeding met ww-aanspraken ñ"
Kennelijk onredelijk ontslag(vergoeding) ñå
Kennelijk onredelijk ontslag in de praktijk ñå
Reflexwerking kantonrechtersformule? ñð
Conclusie "ò"
De grondslagen van de ontslagvergoeding "òâ
Inleiding "òâ
Pacta sunt servanda en continu|«teit van de
arbeidsovereenkomst "òä
De iusta causa demissionis en
ongelijkheidscompensatie ""ò
Pleister op de wonde en immaterie«le schade als gevolg van
het ontslag ""ä
Materie«le schade "áá
Niet terugverdiende (relatiespecifieke) investeringen "áå

ã.â
ã.ã
ã.ä
ã.å
viii

inhoudsopgave
ã.æ
ã.ð
ã.ñ
ã."ò
ã.""
ã."á
ä
ä."
ä.á
ä.â
ä.â."
ä.â.á
ä.â.á."
ä.â.á.á
ä.â.á.â
ä.â.â
ä.â.â."
ä.â.â.á
ä.â.ã
ä.â.ã."
ä.â.ã.á
ä.ã
ä.ä
ä.å
ä.å."
ä.å.á
ä.å.â
ä.å.ã
ä.å.ã."
ä.å.ã.á

Meerwaarde en goodwill: bedrijfsresultaat komt ook de
werknemer toe "áñ
Trouwe dienst: ancie«nniteit en leeftijd "âá
Postcontractuele zorgplicht en verantwoordelijkheden "âð
Afkopen van ontslagbescherming en verweer bij
ontbinding "ãá
`Kansen'als nieuwe of hoofdgrondslag? "ãå
Conclusie "ãñ
Ontslagrecht en ontslagvergoedingen anders: naar
werkzekerheid en employability? "ää
Inleiding "ää
Employability als oud beginsel en nieuwe
ontwikkeling "äð
Ontwikkelingen op het gebied van employability en
scholing "åò
Scholings- en employability-beleid van de overheid "åò
Sociale partners "åâ
Verantwoordelijkheid voor employability en scholing "åâ
Faciliteiten in cao's en o&o-fondsen "åå
Effectiviteit en wenselijkheid "åð
Werkgevers "åñ
Verantwoordelijkheid "åñ
Effectiviteit en wenselijkheid "æò
Werknemers "æâ
Eigen verantwoordelijkheid "æâ
Effectiviteit en wenselijkheid "æã
Oostenrijkse (employability) lessen? "æå
Knelpunten en conclusie omtrent scholing en
employability "æñ
Ruimte voor employability en scholing in het
ontslag(vergoedingen)recht "ð"
Inleiding "ð"
Preventieve toets "ðá
Versoepeling preventieve toets? "ðä
Opzegtermijnen "ñã
Kan de opzegtermijn employability-afhankelijk worden
gemaakt? "ñæ
Verlenging opzegtermijnen en verplichting tot passende
arbeid? "ñð
ix

inhoudsopgave
ä.å.ä
ä.å.å
ä.æ
ä.ð
ä.ñ
ä."ò
å
å."
å.á

Kennelijk onredelijk ontslag áò"
Ontbinding áòá
Scholing en ontslagvergoedingen, motie VerburgBussemaker áòä
Ontslagrecht en ww áòñ
Naar een werkzeker en employable ontslagrecht? á""
Conclusie á"â
Slotbeschouwing á"ä
Inleiding á"ä
Ontwikkeling van de ontslagvergoeding en het
ontslagrecht á"ä
De grondslagen van de ontslagvergoeding á"æ
De toekomst van de ontslagvergoeding á"ñ

å.â
å.ã

Samenvatting áá"
Summary áâä
Literatuurlijst áãñ
Jurisprudentieregister áå"
Trefwoordenregister

áåä

CurriculumVitae áæâ

x

"

inleiding

"."

Aanleiding

Het ontslagrecht is `onbegrijpelijk', `onbillijk' en `belachelijk'! " Het ontslagrecht is daarom aan verandering toe. Voor de ontslagvergoeding is dat
niet anders. De discussie over het ontslagrecht is al voor de wijziging
van het ontslagrecht in "ñäâ losgebarsten en sindsdien niet meer verstomd. Integendeel, de discussie lijkt de afgelopen decennia alleen maar
uitvoeriger te zijn geworden. Vandaag de dag staan het ontslagrecht
en de ontslagvergoeding volop in de belangstelling en worden daarover
discussies gevoerd die vaak feller lijken dan de discussies over menig ander arbeidsrechtelijk onderwerp. Het systeem van het ontslagrecht ligt
voortdurend van verschillende kanten onder vuur. Een van de belangrijkste punten in die discussie vormt nog steeds de preventieve toetsing
van ontslag via het huidige cwi. Deze preventieve toetsing is ook wel
gekenmerkt als de `root of all evil'.á
De formuleringen die worden gebruikt zodra het onderwerp ontslagrecht aan de orde komt, mogen duidelijk maken dat het ontslagrecht
de gemoederen behoorlijk bezighoudt. Niet alleen heeft bijna iedere arbeidsrechtjurist een uitgesproken opvatting over het ontslagrecht, ook
in andere wetenschappen, zoals de (rechts)economie en de sociologie,
in de politiek ën in de maatschappij lijkt het ontslagrecht een favoriet
onderwerp. Kortom: het ontslagrecht is hot, en als het dan ook nog gaat
om een zak geld, een gouden handdruk of een golden parachute, lijkt het onderwerp nog interessanter te worden.
Opmerkelijk is dat de ontslagvergoeding steeds vaker als een soort automatisme in de discussie wordt betrokken. Waar in het verleden vaak
het ontslagrecht als geheel ter discussie stond, lijkt de discussie zich de
afgelopen jaren voor een belangrijk deel te hebben toegespitst op de ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding(en -praktijk) wordt zelfs steeds
". E. Verhulp, `Ontslagrecht in beweging?', in: Ontslagrecht in beweging, Den Haag:
Sdu áòòã, p. "â e.v.
á. Deze term is van C.G. Scholtens: zie A. Baris, `Ontslagvergoedingsnormeringsdiscussie', ArbeidsRecht áòòã, ãá, p. áå.

"

1 inleiding
vaker genoemd als argument waarom het ontslagrecht onrechtvaardig
of ongelijk en aan herziening toe is.â Vele meningen zijn de afgelopen jaren over de ontslagvergoeding geventileerd. Zo zou de ontslagvergoeding moeten worden afgeschaft, (wettelijk) moeten worden genormeerd
of gehalveerd, moeten worden gestandaardiseerd, forfaitair moeten worden gemaakt, of moeten worden verrekend met aanspraken op een
werkloosheidsuitkering of scholingsinspanningen. Ik streef met deze opsomming niet naar volledigheid. Er zijn zo veel gedachten over de ontslagvergoeding geuit dat alleen al een opsomming daarvan de omvang
van een dissertatie zou benaderen. Alleen al de verscheidenheid van literatuur over het onderwerp mag duidelijk maken dat het ontslagrecht
en de ontslagvergoeding de gemoederen al ruim een eeuw onafgebroken
bezighouden. De nadruk is daarbij de afgelopen decennia steeds meer
komen te liggen op de ontslagvergoeding.
Dit gegeven vormt aanleiding nader stil te staan bij de ontslagvergoeding. Los van alle meningen die over het ontslagrecht en de ontslagvergoeding zijn verkondigd, is het interessant de vraag te beantwoorden
waarom de ontslagvergoeding u«berhaupt bestaat en een eigen leven is
gaan leiden. Als er meer duidelijkheid bestaat over de vraag waarom
de ontslagvergoeding bestaat en waarom deze zich heeft ontwikkeld in
de richting waarin dat is gebeurd, kan ook een antwoord worden gegeven op de vraag of de ontslagvergoeding (in de toekomst) nog bestaansrecht heeft. Daarbij is ook de vraag van belang welk (eigen) leven de
ontslagvergoeding precies is gaan leiden en waarom de ontslagvergoeding een zo belangrijke rol is gaan spelen binnen de meer algemene discussie omtrent het ontslagrecht. Hierover gaat dit onderzoek. Als centrale probleemstelling hanteer ik: onderzoek naar de aard, functie en inzet van
de ontslagvergoeding. Het in kaart brengen en waarderen van de grondslagen en
het bestaansrecht van de ontslagvergoeding in het verleden, het heden, en voor de toekomst.
".á

Breder kader, uitgangspunten en ontwikkelingen

Voordat in dit onderzoek dieper wordt ingegaan op de centrale probleemstelling en op de ontslagvergoeding als onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het de moeite waard stil te staan bij de vraag welke
â. Zie voor een (beknopt) overzicht van de kritiek onder anderen E. Verhulp,`De ontbindingsvergoeding en de waarde van maatschappelijke belangen', Sociaal Recht áòòð,
"å.

á

de beschermingsfunctie en de ordeningsfunctie 1.3
plaats de ontslagvergoeding heeft binnen de arbeidsovereenkomst en
het arbeidsrecht als geheel.Veel waarden en beginselen van het arbeidsrecht spelen, zo zal later blijken, ook een belangrijke rol in het ontslagvergoedingenrecht. Daarom zullen op deze plaats een aantal belangrijke beginselen, waarden en ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht
worden besproken. Ik beperk me daarbij tot die beginselen en ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op (het denken over) de
ontslagvergoeding.
".â

De beschermingsfunctie en de ordeningsfunctie

Het arbeidsrecht kent twee klassieke functies. Een daarvan is de beschermingsfunctie. Deze functie is gebaseerd op het idee dat de werknemer
machtseconomisch ongelijk is ten opzichte van zijn werkgever en tegen
die machtsongelijkheid dient te worden beschermd. De beschermingsfunctie is overigens niet alleen in het arbeidsrecht terug te vinden, maar
speelt in vele rechtsgebieden een belangrijke rol. Gedacht kan worden
aan de regelgeving omtrent de consumentenkoop. Hierin wordt de consument de zwakkere partij geacht en beschermd tegen non-conformiteit
en productaansprakelijkheid. Iets vergelijkbaars geldt voor huurbescherming, waardoor de huurder als economisch zwakkere en afhankelijkere
partij wordt beschermd ten opzichte van de verhuurder. Ook speelt de
beschermingsfunctie een rol bij de alimentatieverplichting van (veelal)
de echtgenoot ten opzichte van zijn economisch zwakkere echtgenote indien het huwelijk wordt ontbonden. Binnen die `rechtsverhouding' wordt
het (ook) niet gerechtvaardigd geacht indien de sterkere partij, de zwakkere partij `zonder slag of stoot in de vernieling helpt'.ã
Vanuit historisch perspectief kan de beschermingsfunctie in het arbeidsrecht en het ontslagrecht als belangrijkste en misschien wel enige
functie worden beschouwd. De vroegste arbeidsrechtelijke regels, zoals
het `Kinderwetje van Van Houten' of de invoering van de opzegtermijnen, waren voor een belangrijk deel gestoeld op de beschermingsgedachte. De achterliggende gedachte bij de behoefte aan bescherming
door het arbeidsrecht wordt in de memorie van toelichting bij de voor
het huidige arbeidsrecht zo belangrijke Wet op de arbeidsovereenkomst
van "ñòæ pakkend weergegeven:

ã. Zie C.J. Loonstra, `De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht
áòò", ãâ, p. âæ.

â

1 inleiding
`Bovendien is er geen enkele overeenkomst, die zo diep ingrijpt in den geheelen maatschappelijke toestand van dengene, die de handeling aangaat, als juist de arbeidsovereenkomst, geene
enkele, die zo den ganschen mensch aanpakt en zijn lot bepaalt. (...) Willen dezen (de ``Besitzlosen'', ab ) leven dan moeten ze arbeiden en een arbeidscontract sluiten. Voor hen is het
arbeidscontract niet eene vrijwillige overeenkomst maar een dwangcontract. In dien toestand
verkeeren talloozen. Voor talloozen dus is het arbeidscontract een economisch toevluchtsoord.
Bij de zoodanigen beheerscht het arbeidscontract noodwendig het geheele bestaan.Van hen dan
ook vooral gaat de drang uit, door wettelijke regeling eenige bescherming (ab ) te verkrijgen tegen al te drukkende voorwaarden.' ä

Als men vervolgens een stap in de tijd maakt van een kleine vijftig jaar
valt op dat ook de (pas) in "ñäâ gecodificeerde gedachte dat bee«indiging
van de arbeidsovereenkomst niet langer als `natuurlijk' recht mocht gelden, vooral was gebaseerd op de beschermingsfunctie van het arbeidsrecht:
`Een zeker recht op de werkgelegenheid ^ a right to the job ^, dat in arbeiderskringen zo sterk
wordt gevoeld, omdat de bestaanszekerheid (lees wederom: de bescherming, ab )
van het gezin ermede gemoeid is (...)' å

De vraag is uiteraard waarom de beschermingsfunctie zo'n prominente
plaats heeft, of in ieder geval had, binnen het arbeidsrecht. Dit valt te
verklaren uit het feit dat de arbeidsverhouding een van de weinige
rechtsverhoudingen is waarbinnen de ongelijkheid tussen partijen zo direct uit de aard en de definitie van de overeenkomst voortvloeit, omdat
de zwakkere partij ^ de werknemer ^ voor het behoud van zijn bestaanszekerheid zo direct afhankelijk is van het bestaan van de overeenkomst. Binnen de arbeidsverhouding is de werknemer economisch
(machts)ongelijk aan zijn werkgever. De werkgever is in de regel degene die het kapitaal en de productiemiddelen bezit, terwijl de werk-

ä. A.E. Bles (Deel I), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòæ,
p. å-æ. Wet van "â juli "ñòæ, Stb. "ñòæ, "ñâ, in werking getreden per " februari "ñòñ bij kb
van á" oktober "ñòð, Stb."ñòð, âáã.
å. M.G. Levenbach,`Arbeidsrecht als deel van het recht' ("ñáå), in: Een bundel opstellen,
Alphen aan den Rijn: Samsom "ñä", p. áò. De gedachte dat bee«indiging van de arbeidsovereenkomst geen natuurlijk recht mag zijn, leefde al eerder, de codificatie daarvan
vond echter pas plaats in "ñäâ. Wet van "æ december "ñäâ houdende de wijziging van de
bepalingen omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten, Stb. "ñäâ, å"ñ. In werking
getreden op " juli "ñäã krachtens kb van âò januari "ñäã, Stb."ñäã, áå.

ã

de beschermingsfunctie en de ordeningsfunctie 1.3
nemer bezitsloos æ is en zijn bestaanszekerheid slechts kan waarborgen
door het aanbieden van zijn arbeid. Een werknemer moet dus werken,
wil hij in staat zijn (op eigen kracht) in zijn levensonderhoud te voorzien. In die zin zit er een zekere onvrijheid in de aard van de arbeidsverhouding, en juist om die reden is de arbeidsovereenkomst in het verleden wellicht ook betiteld als dwangcontract. Zonder baan komt de
bestaanszekerheid van de werknemer (gelet op de huidige collectieve
voorziening in het kader van bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand) vroeg of laat in het geding. Zonder die ene werknemer wordt de bestaanszekerheid van de werkgever in de regel echter
niet bedreigd. Het verlies voor de werkgever is vooral gelegen in het feit
dat hij op zoek moet gaan naar een nieuwe werknemer en die werknemer, voor zover dat niet al het geval is, geschikt moet maken voor de
functie.
Binnen deze stereotypische schets van de arbeidsverhouding zijn uiteraard vele nuances en uitersten denkbaar. Zo kan een werkgever
slechts enkele werknemers hebben en kan het zijn dat nu juist deze ene
werknemer onmisbaar is voor de levensvatbaarheid en het voortbestaan
van de onderneming. Omgekeerd zou het zo kunnen zijn dat een werknemer enorm succesvol is in het beleggen van het kapitaal dat hij gee«rfd
heeft van zijn overleden oudtante, of simpelweg uit een rijke familie
komt, waardoor hij voor zijn bestaanszekerheid geenszins afhankelijk is
van het hebben en behouden van een baan en de daarmee gepaard
gaande inkomsten. Ook in dit soort uitzonderlijke gevallen speelt de beschermingsfunctie van het arbeidsrecht een rol, zij het dat zoals in het
eerste voorbeeld de bescherming eerder op de werkgever zal (moeten)
zien en niet op de werknemer. Het betreft hier overigens voorbeelden
die zich in de praktijk niet vaak zullen voordoen.
De tweede klassieke functie van het arbeidsrecht, waar de laatste
jaren overigens wat minder aandacht voor bestaat naast de andere
functies die het arbeidsrecht vervult ð, is de ordeningsfunctie. Hoewel de
beschermingsfunctie zeker historisch gezien een belangrijke plaats inneemt, valt ook de ordeningsfunctie niet te verwaarlozen. Bij de invoering van de opzegtermijnen speelde naast de beschermingsfunctie van
æ. Bezitsloos in de zin zoals hierboven beschreven in het kader van de memorie van
toelichting bij de wet van "ñòæ. Uiteraard kan een werknemer, zeker vandaag de dag,
bezit hebben dat niet voortvloeit of ontstaat uit het aanbieden van zijn arbeid.
ð. Zie over die veelheid aan functies o.a. C.J. Loonstra en W.A. Zondag, ArbeidsrechtelijkeThemata, Den Haag: BJu áòòå (áe druk), p. âã.
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het arbeidsrecht de ordeningsfunctie een belangrijke rol. Het volgende
citaat over de wenselijkheid van de invoering van opzegtermijnen
maakt dit duidelijk:
`ën in beginsel, omdat daardoor de band tusschen partijen wordt versterkt, het besef wordt verlevendigd, dat er eene geordende (ab ) rechtsverhouding bestaat; ën uit een practisch oogpunt,
omdat het zowel voor werkgever als voor den arbeider van belang is, eenigen tijd vooraf
(wederom ordening, ab ) te weten, dat de bestaande dienstbetrekking zal eindigen'.ñ

Behalve te beschermen beoogt het arbeidsrecht, en het ontslagrecht
vormt daarin geen uitzondering, te ordenen. Waar enerzijds de bescherming van de werknemer algemeen van zeer groot belang wordt geacht,
wordt anderzijds gewezen op de ordeningsfunctie als argument voor bijvoorbeeld de uitvoering en invulling van opzegtermijnen, maar ook
voor de toepassing van de preventieve toets. Wat de preventieve toets betreft heeft deze ordeningsfunctie enigszins aan betekenis verloren bij
het afschaffen van het vereiste dat ook werknemers verplicht zijn voorafgaande toestemming voor bee«indiging van de arbeidsovereenkomst te
verzoeken. Toch vervult de preventieve toets nog steeds een ordenende
taak en een beschermende taak, zij het in een wat mindere mate.
Wat deze twee klassieke functies van het arbeidsrecht betreft, heeft
Jacobs er zelfs op gewezen dat de beschermingsfunctie als belangrijkste
kenmerk in feite wellicht een fictie, of ^ in zijn woorden ^ een mythologie is. Hij merkt op dat de behoefte aan ordening een veel belangrijkere
rol speelt dan algemeen wordt aangenomen:
`Zo beschouwd is het hele idee van ongelijkheidscompensatie (en de daarmee samenhangende
behoefte aan bescherming, ab ) wellicht toch niet meer dan de cre©me op de taart, het beleg
op de boterham, het koekje bij de koffie'."ò

Deze bevinding van Jacobs zegt wellicht meer over de toepassing en de
uitvoering van arbeidsrechtelijke regels dan over de ratio van de regels.
Hij baseert zich op een onderzoek onder arbeidsrechters en rechtshulpverleners. Dit feit maakt zijn bevinding overigens niet minder interessant. Zijn bevinding zou immers de conclusie kunnen rechtvaardigen
ñ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ, p. "â.
"ò. Zie voor zijn lezenswaardige uiteenzetting A.T.J.M. Jacobs, `Kleine mythologie van de
ongelijkheidscompensatie', in: L. Betten e.a (red.), Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het
recht, liber amicorum voor prof. mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer "ññæ, i.h.b. p. æ"-æâ.
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dat de oorspronkelijke arbeidsrechtelijke waarden en beginselen, waaronder de hier besproken klassieke functies, onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen aan verandering onderhevig zijn en dat er
een verschuiving plaatsvindt naar nieuwe of andere waarden in het
zwaartepunt van de oorspronkelijk van het grootste belang geachte
waarden van het arbeidsrecht naar nieuwe of andere waarden.
".ã

Arbeidsrecht in ontwikkeling

Een dergelijke conclusie is niet onbegrijpelijk. Naast de klassieke functies van het arbeidsrecht wordt immers regelmatig gewezen op de ontwikkeling van het arbeidsrecht. Ontwikkeling in het algemeen, maar
van het arbeidsrecht in het bijzonder, heeft inherent als gevolg dat ook
de waarden en beginselen in ontwikkeling en aan verandering onderhevig zijn. Rood heeft in dit kader gewezen op `interne' en `externe' ontwikkelingen."" Ik zou met Rood inderdaad willen spreken van ontwikkelingen en niet van beweging, daar beweging neutraal lijkt te zijn
geformuleerd en ontwikkeling op zijn minst een intentieverklaring voor
verbetering weergeeft. Ontwikkeling staat immers voor: `geleidelijke
verandering in een bepaalde, vaak gunstige richting'. Beweging staat
(uitsluitend) voor: `zich verplaatsen'."á De interne ontwikkeling ziet
vooral op de ontwikkeling van de werknemer als persoon in het kader
van opleiding en scholing, en dus ook het mondiger worden van de
werknemer. Daarbij ziet de interne ontwikkeling ook op bijvoorbeeld
de macht van het collectief, de vakbeweging. De interne ontwikkeling
van (de positie van) de werknemer is van oudsher bevorderd en gestimuleerd door de vakbeweging die deze interne ontwikkeling een plaats
heeft weten te geven binnen het arbeidsrecht in de vorm van cao-afspraken. De externe ontwikkeling ziet op ongelijkheid tussen werkgever
en werknemer wat geld en macht betreft."â
Ik zou daaraan als externe ontwikkeling het economisch tij willen toevoegen. Gelet op de hiervoor gehanteerde terminologie is dit overigens
geen ontwikkeling maar een beweging waarvan werkgever, werknemer
"". M.G. Rood, `Labour Law in the á"st century', in: Lord Wedderburn et al., Labour
Law in the Post-Industrial Era, Aldershot "ññã:"ãã, p. ðå-ðæ.
"á. Zie Van Dale Nederlandse taal via: http://www.vandale.nl/vandale.
"â. Zie ook: A.T.J.M. Jacobs, `Kleine mythologie van de ongelijkheidscompensatie',
in: Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht, liber amicorum voor prof. mr. M.G.
Rood, Deventer: Kluwer "ññæ, p. æä.
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en de hele arbeidsmarkt afhankelijk zijn en waarbij zowel de ordeningsfunctie als de beschermingsfunctie van het arbeidsrecht (periodiek) soms
weinig uitkomst kunnen en zullen bieden. Met de economische conjunctuur dient uiteraard rekening te worden gehouden indien men het arbeidsrecht en het ontslagrecht onderzoekt. Als jurist onderzoek ik echter
de juridische grondslagen en waarden van de ontslagvergoeding. Daarnaast beoordeel ik de juridische houdbaarheid daarvan. Dat de economische conjunctuur een belangrijke rol speelt in het maatschappelijke leven
en in het bijzonder binnen de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen,
kan niet worden verwaarloosd. Dit aspect zal in dit onderzoek dan ook
met enige regelmaat aan bod komen. Daarbij zal ik mij echter zo veel
mogelijk beperken tot de juridische aspecten en elementen van de ontslagvergoeding.
".ä

Toename kennis en informatie

Net als het recht in het algemeen, is het arbeidsrecht in ontwikkeling.
Er is een duidelijke tendens waarneembaar waarbij vanuit verschillende hoeken de positie van de werknemer en de oorspronkelijke ratio
van het arbeidsrecht ter discussie worden gesteld. Van der Heijden en
Noordam hebben deze ontwikkelingen in hun preadvies `De Waarde(n)
van het sociaal recht' "ã zeer uitvoerig uiteengezet. Mede aan de hand
van hun zeventien `-eringen' beschrijven zij de verschuivingen en ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Met deze `-eringen' beogen zij een
overzicht te geven van belangrijke sociaal-culturele en sociaal-economische maatschappelijke veranderingen in de laatste twintig jaar van de
vorige eeuw."ä Later in dit onderzoek wordt op een deel van de door
hen gesignaleerde ontwikkelingen in verhouding tot de ontslagvergoeding teruggekomen. Een aantal van de door Van der Heijden en Noordam besproken punten verdient op deze plaats, waar het bredere kader
van de probleemstelling wordt geschetst, extra aandacht.

"ã. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n) van het sociaal recht. Over
beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', preadvies njv, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink áòò".
"ä. Zie over de vraag of meer -eringen te noemen zijn: A.F.M. Brenninkmeijer en
G.J.J. Heerma van Voss, `Beginselen van sociale rechtsvorming', njb áòò", p. ñæä-ñðá.
Auteurs menen van wel.
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Een van die aandachtspunten vormt de in het preadvies genoemde
computerisering en informatisering."å Het is niet meer zo dat de werknemer
klakkeloos iedere aanwijzing van zijn werkgever hoeft op te volgen. In
veel ondernemingen en functies werken werknemers zelfstandig en is er
nauwelijks sprake van ondergeschiktheid"æ volgens de betekenis die daar
honderd jaar geleden aan werd gegeven. Dit heeft voor een belangrijk
deel te maken met het feit dat werknemers zelf vaak meer kennis hebben van hun eigen werk dan de werkgever. Werknemers zijn de afgelopen decennia bovendien mondiger geworden en hoger opgeleid. Hierdoor zullen zij vandaag de dag beter in staat zijn zelfstandig hun
functie te vervullen en tegen hun werkgevers op te komen als zij het
met een bepaalde uitvoering niet eens zijn. Dit geldt ook voor de situatie waarin ontslag van een werknemer dreigt. Bovendien hebben werknemers meer kennis van hun rechten dan honderd jaar geleden. Indien
men `googlet' op `ontslag', levert dat ruim ",ã miljoen `hits' op in ò,"á seconden."ð
De transparantie en toegankelijkheid van en tot informatie en advies
is aanzienlijk toegenomen."ñ Vijftig of honderd jaar geleden was dat
nog anders. Doordat de gemiddelde werknemer niet meer de onmondige, onwetende persoon is van honderd jaar geleden, wordt betoogd
dat de ongelijkheid tussen werkgever en werknemer kleiner is geworden.
Hierdoor zou er tegenwoordig minder behoefte bestaan aan bescherming van werknemers en de daaruit voortvloeiende ongelijkheidscompensatie dan op het moment dat deze regelingen werden ingevoerd.
Als gevolg van de informatisering zijn het gebrek aan kennis en informatie van de burger en de werknemer de afgelopen jaren afgenomen.
Daardoor is er steeds minder sprake van ondergeschiktheid en afhankelijkheid van werknemers ten opzichte van werkgevers in de letterlijke
zin van het woord. Algemeen wordt aangenomen dat (veel) werknemers door hun toegenomen kennis en ontwikkeling mondiger zijn ge"å. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n) van het sociaal recht. Over
beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', preadvies njv, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink áòò", p. "ð-"ñ.
"æ. In de zin van art. æ:å"ò en æ:ååò bw.
"ð. Gegeven verkregen via www.google.nl op " juli áòòð, waarbij de snelheid waarmee
de gegevens worden verkregen (uiteraard) mede afhankelijk is van het soort computer
en netwerk.
"ñ. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n) van het sociaal recht. Over
beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', preadvies njv, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink áòò", p. ""ð.
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worden. Dit neemt niet weg dat de (machts)ongelijkheid tussen werkgever en werknemer is blijven bestaan. Vooral op het moment dat ontslag
aan de orde is, manifesteert deze machtsongelijkheid zich.áò Mondigheid en kennis nemen immers niet weg dat de werkgever in de regel het
kapitaal bezit en de werknemer voor zijn bestaanszekerheid (grotendeels) afhankelijk is van het hebben van werk en daardoor altijd een
zwakkere uitgangspositie heeft op het moment dat er bijvoorbeeld
wordt onderhandeld over ontslag. Bovendien zou van de mondigheid
van werknemers waarschijnlijk steeds minder overblijven indien geen
ontslagbescherming zou bestaan. In dat geval zou de bee«indiging van
de arbeidsovereenkomst weer, zoals ruim honderd jaar geleden, een
`natuurlijk' recht zijn. Ik sluit mij dan ook volledig aan bij de overweging van Loonstra en Zondag dat ondanks de veelheid aan doelstellingen á" die met het arbeidsrecht wordt nagestreefd, de ongelijkheidscompensatie de belangrijkste is, of op zijn minst behoort te zijn.áá Hierop
zal later in dit onderzoek dan ook worden teruggekomen.
".å

Verschuiving en privatisering van
verantwoordelijkheden

Eerder werd er al op gewezen dat de kennis en mondigheid van werknemers is toegenomen en dat er sprake is van informatisering en computerisering. Deze toegenomen kennis en transparantie van informatie
brengt een toename van verantwoordelijkheid met zich mee.áâ Men
kan zich niet gemakkelijk meer verschuilen achter een beroep op gebrek aan kennis en informatie, daar de meeste informatie met een enkele muisklik op internet kan worden gevonden. Zo signaleren Van der
Heijden en Noordam dat vanwege de toegenomen kennis van werkne-

áò. Gelijk: M.G. Rood, `Naar een nieuwe sociaalrechtelijk denkraam' in: F.M. Noordam (red.), Sociaalrechtelijke oraties "ñææ-"ññæ, Deventer: Kluwer "ññð, p. äâñ.
á". Zie voor een uiteenzetting van verschillende doelstellingen en (basis)waarden
van het arbeidsrecht uitvoerig P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n)
van het sociaal recht. Over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', preadvies njv, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink áòò".
áá. C.J. Loonstra en W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke Themata, Den Haag: BJu áòòå (áe
druk), p. âã.
áâ. Verantwoordelijkheid vormt een van de zes door Van der Heijden en Noordam genoemde sociaalrechtelijke basiswaarden. De andere basiswaarden zijn; bestaanszekerheid, bescherming, solidariteit, non-discriminatie en participatie.
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mers, een verschuiving waarneembaar is in de eigen verantwoordelijkheid van werknemers:
`de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn bestaanszekerheid dient tot uitdrukking te komen in zijn bereidheid om gedurende de arbeidsovereenkomst scholings- en andere activiteiten te ontplooien, waardoor de ``marktwaarde'' op peil blijft c.q. verbeterd
wordt.' áã

Hiermee kan, zo menen zij, rekening worden gehouden binnen een
(nieuw) ontslagrecht.
Over de verschuiving van verantwoordelijkheden is de afgelopen jaren een hoop te doen. Steeds vaker wordt erop gewezen dat de werknemer vanwege zijn toegenomen kennis, ervaring en mondigheid ook in
staat is zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn positie op de arbeidsmarkt en daarmee zijn bestaanszekerheid. Hoewel wordt gewezen
op de toenemende (eigen) verantwoordelijkheid van werknemers, is de
beoogde balans tussen de verantwoordelijkheid van de werkgever en die
van de werknemer niet duidelijk. Uiteraard zal een balans moeten worden gevonden in de verdeling van deze verantwoordelijkheden. Voordat
u«berhaupt een dergelijke balans kan worden gevonden, zal duidelijk
moeten worden waarop de verdeling van de verantwoordelijkheden zich
in eerste instantie concentreert. De verschuiving van verantwoordelijkheid betreft niet zozeer een verschuiving binnen de verhouding tussen
werkgever en werknemer, maar ziet vooral op het feit dat de overheid de
neiging heeft op veel gebieden terug te treden en private partijen verantwoordelijkheden te laten dragen voor zaken die vroeger eerder in belangrijke mate in het publieke domein lagen.
Op het moment dat verantwoordelijkheden worden geprivatiseerd,
zal binnen dat private domein moeten worden gezocht naar een nieuwe
balans in het verdelen van die verantwoordelijkheden. Een toenemende
verantwoordelijkheid van private partijen in het algemeen brengt niet
automatisch met zich dat de verantwoordelijkheid van werkgevers vervalt en de verantwoordelijkheid van werknemers toeneemt, of vice veráã. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n) van het sociaal recht. Over
beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', preadvies njv, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink áòò", p. ""ð. In hoofdstuk ä wordt uitgewerkt dat deze stelling niet helemaal opgaat, omdat juist werknemers die het nodig hebben hun `marktwaarde' op peil
te krijgen, namelijk lager opgeleide werknemers, geen eigen verantwoordelijkheid
(kunnen) nemen.
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sa. Het verdient dan ook aandacht stil te staan bij de vraag hoe binnen
die nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling een balans kan worden gevonden die enerzijds aansluit bij de huidige maatschappelijke wensen
en ontwikkelingen en anderzijds geen afbreuk doet aan de waarden en
beginselen van het arbeidsrecht.
Dat verantwoordelijkheid als basiswaarde zoveel aandacht krijgt, en
in het kader van dit onderzoek aandacht verdient, heeft te maken met het
feit dat verantwoordelijkheid de afgelopen jaren in de discussies omtrent
het ontslagrecht buitengewoon veel aandacht geniet. Deze basiswaarde
wordt meer dan eens, zowel in parlementaire stukken, beleidsnotities als
in de juridische literatuur en rechtspraak, gekoppeld aan het ontslagrecht,
zo blijkt ook uit de hierboven genoemde door Van der Heijden en Noordam gelegde relatie met het ontslagrecht. Indien de vergroting van verantwoordelijkheid in verband wordt gebracht met het ontslagrecht, wordt
vaak opgemerkt dat deze toegenomen verantwoordelijkheid vooral geldt
voor het bevorderen van werkzekerheid. Hiermee wordt bedoeld dat zowel de werknemer als de werkgever in de eerste plaats individueel verantwoordelijk zijn voor werkzekerheid. Verantwoordelijkheid wordt in feite
gekoppeld aan het streven naar werkzekerheid boven baanzekerheid.
Kort gezegd wordt met werkzekerheid de kans op werk bedoeld en met
baanzekerheid het behoud van ëën bepaalde baan. Werkzekerheid vergroot ook de bestaanszekerheid, waardoor men zou kunnen stellen dat de
basiswaarden verantwoordelijkheid en bestaanszekerheid in het ontslagrecht aan elkaar gekoppeld worden. De vraag die vervolgens rijst is hoe
ver die verantwoordelijkheid moet strekken en waar en wanneer die verantwoordelijkheid ophoudt te bestaan.áä
Er zijn uiteraard grenzen aan de verantwoordelijkheid van de werknemer voor het streven naar bevordering van zijn bestaanszekerheid ^
zoals Van der Heijden en Noordam het noemen ^ of werkzekerheid
(en employability áå). Dit zijn grenzen die worden gesteld door de arbeidsmarkt, de economische conjunctuur, maar ook door de intellectuele mogelijkheden van de individuele werknemer. Deze grenzen kunnen

áä. Zie hierover o.a. A. Baris en E.Verhulp,`Flexibiliteit en ontslagrecht' in: D. Scheele,
J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries (red.) Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht, Den Haag/
Amsterdam: Amsterdam University Press áòòæ, en hoofdstuk ã.ñ en hoofdstuk ä van
dit onderzoek.
áå. Op employability van werknemers wordt in dit onderzoek nog ingegaan. Als definitie van employability hanteer ik: inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt.
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uiteraard niet zomaar onder verwijzing naar de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer in het algemeen worden gepasseerd. Het
verdient aandacht stil te staan bij de vraag hoe ver de (individuele) verantwoordelijkheid van werkgevers voor werknemers vandaag de dag
dient te strekken. Een nadere invulling van verantwoordelijkheden kan
niet zo ver strekken dat er geen sprake meer is van solidariteit met diegenen die niet in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid (op vruchtbare wijze) te benutten. Op het moment dat verantwoordelijkheidstoedeling leidt tot een gebrek aan bescherming waar dat wel nodig is, is
sprake van een onwenselijke situatie.
Er treedt duidelijk een verschuiving in verantwoordelijkheden op,
maar daarnaast is nog steeds een grens waarneembaar. Ook binnen de
huidige maatschappelijke ontwikkelingen komt er nog steeds een moment waarop behoefte is aan bescherming, zij het dat het moment dat
die behoefte zijn intrede doet verschuift en de inhoudelijke invulling en
uitvoering van die bescherming aan herijking toe is. De eigen verantwoordelijkheid van de werknemer houdt mijns inziens op waar de behoefte aan solidariteit en bescherming, twee van de andere basiswaarden, begint. De vraag is uiteraard wanneer de behoefte aan solidariteit
en bescherming groter wordt dan de wens werknemers eigen verantwoordelijkheid te laten dragen. In dit onderzoek wordt daarom ingegaan op de vraag hoe hierin een (nieuwe) balans kan worden gevonden
op het gebied van het ontslagvergoedingenrecht. Zo zou aan een werknemer bijvoorbeeld een lagere ontslagvergoeding kunnen worden toegekend als hij onvoldoende gebruik heeft gemaakt van (door de werkgever) geboden mogelijkheden zich te scholen. Indien die werknemer
daartoe echter niet in staat was, bijvoorbeeld omdat de werknemer een
alleenstaande ouder is, of geestelijke of fysieke beperkingen heeft of
had, is de vraag of een dergelijke `korting' gerechtvaardigd is. Meerdere
voorbeelden zijn denkbaar, zowel ten voordele als ten nadele van zowel
werkgever als werknemer. Een balans is moeilijk te vinden, vooral omdat de mogelijkheden om verantwoordelijkheden te nemen en te dragen
samenhangen met allerlei bijkomende omstandigheden. Daarom dient
ook te worden nagedacht over de ruimte voor maatwerk indien men dit
soort algemene uitgangspunten en beginselen probeert te duiden en
toe te passen in het ontslag(vergoedingen)recht. Hieraan zal in dit onderzoek uiteraard aandacht worden besteed.
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Een wankel evenwicht?

Dat het lastig zal zijn een balans te vinden in de arbeidsrechtelijke
basiswaarden en het dus ook lastig zal zijn grenzen af te bakenen, mag
duidelijk zijn. Het (arbeids- en ontslag)recht is geen statisch geheel.
Het is voortdurend in beweging en in ontwikkeling. Daarom kan het zo
zijn dat zodra men meent iets te hebben afgebakend de grens alweer
is verschoven. Toch kan in het huidige denken over de verantwoordelijkheidsverdeling en de andere hier genoemde basiswaarden een algemene
lijn worden ontdekt.
Het ontslagrecht kent bijvoorbeeld maar (zeer) beperkt verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortduren nadat de arbeidsovereenkomst is gee«indigd, terwijl wordt bepleit de verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers (indirect) voorbij de grens en duur van de
bestaande arbeidsovereenkomst uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door werkgevers en werknemers verantwoordelijk te maken
voor werkzekerheid van werknemers. De vraag is hoe enerzijds tegemoet kan worden gekomen aan de wens werkgevers en werknemers
meer verantwoordelijkheden toe te delen, terwijl anderzijds de noodzakelijke bescherming van werknemers behouden blijft, en het voor werkgevers enigszins overzichtelijk blijft op welk moment de verantwoordelijkheden eindigen. Op dit moment ziet het ontslagrecht vooral op
rechten en verplichtingen wanneer de arbeidsovereenkomst nog niet is
bee«indigd of wanneer de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd, maar
bestaan weinig waarborgen voor de periode na bee«indiging. Voor de
ontslagvergoeding ligt dat ten dele anders. Bij het toekennen van ontslagvergoedingen kan immers ook rekening worden gehouden met de
te verwachten positie van de werknemer nadat de arbeidsovereenkomst
is bee«indigd. De huidige vormgeving van het ontslagrecht lijkt vooralsnog echter geen structurele bijdrage te (kunnen) leveren aan een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling en -toedeling in het kader van werkzekerheid.
Het huidige ontslagrecht is immers nog steeds hoofdzakelijk (in)gericht op het (voort)bestaan en het behoud van de huidige arbeidsovereenkomst, en richt zich niet expliciet op het verkrijgen van arbeid na het
eindigen van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor wordt binnen het ontslagrecht dus ook niet tegemoet gekomen aan het verantwoordelijk maken van werknemers en werkgevers voor de loopbaan en werkzekerheid
van werknemers. De rechten en verplichtingen zoals die zijn gecodificeerd in het huidige arbeidsrecht en ontslagrecht scheppen nauwelijks
"ã
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waarborgen, laat staan prikkels voor werkgevers en werknemers om
die verschuiving van verantwoordelijkheden daadwerkelijk te incorporeren binnen de arbeidsverhouding. De verantwoordelijkheid van de werkgever voor de werknemer houdt (vooralsnog) op na het eindigen van
de arbeidsovereenkomst. Binnen de arbeidsovereenkomst bestaan geen
(afdwingbare) verplichtingen voor het werkzeker krijgen en houden van
werknemers. Voor zover er in de juridische literatuuráæ wordt gesproken
van postcontractuele verplichtingen, wordt deze verplichting veelal in verband gebracht met de (hoogte van) de ontslagvergoeding of de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Mijns inziens vallen nadat de arbeidsovereenkomst is bee«indigd, uit het huidige ontslagrecht geen (postcontractuele) verplichting en dus ook geen verantwoordelijkheden af te
leiden. De verantwoordelijkheden en de daarmee samenhangende verplichtingen van werkgevers en werknemers worden vertaald naar de uit
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en worden, voor
zover daaraan niet is voldaan, verrekend in de vorm en de hoogte van
de ontslagvergoeding op het moment dat de contractuele relatie een einde neemt (zie verder hoofdstuk ã.ñ). De vraag is of een andere benadering wenselijk en uitvoerbaar is.
".å.á

Arbeidsongeschiktheid als voorbeeld voor
verantwoordelijkheidsverdeling?

Als men verder nadenkt over de verschuiving in (postcontractuele) verantwoordelijkheden in het ontslagrecht dringt zich een vergelijking met
de regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid op. De verantwoordelijkheid van de werkgever in het geval de werknemer ziek wordt, doet denken aan een postcontractuele zorgplicht. Bij ziekte van de werknemer is
het de werkgever gedurende twee jaar verboden de arbeidsovereenkomst
op te zeggen en gedurende die periode rust op de werkgever niet alleen
de verplichting (een belangrijk deel van) het loon door te betalen, maar
ook de werknemer te re-integreren in eigen, of ander passend werk. Het
niet nakomen van die verplichtingen wordt tot uitdrukking gebracht in
áæ. Zie C.J. Loonstra, `De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht
áòò", ãâ, p. âá-ãò en eerder C.J. Loonstra, `Het systeem van het ontslagvergoedingsrecht', in: De onderneming en het arbeidsrecht in de á"e eeuw, Liber Amicorum voor Prof. mr.
F. Koning, Den Haag: BJu áòòò, p. âòñ-âáå, F.B.J. Grapperhaus,`De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap', Ondernemingsrecht áòòâ/"", p. ãáá en
J.M. Barendrecht,`Civielrechtelijke ontslagbescherming?', tvvs "ññã/ñ, p. áâò-áâä.
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de ontslagbescherming respectievelijk de ontslagvergoeding.áð Hoewel
hier geen sprake is van een postcontractuele zorgplicht, hebben de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid een min of meer vergelijkbaar karakter, zij het dat in dit geval de mogelijkheid het contract ^ de arbeidsovereenkomst ^ te bee«indigen wordt uitgesteld met de gedachte dat de
verantwoordelijkheden nog niet zijn gee«indigd.áñ
Deze verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid gelden ook
indien de werkgever op het ontstaan of bestaan van de arbeidsongeschiktheid geen enkele invloed heeft kunnen uitoefenen. De werkgever
die niet aan zijn re-integratie-inspanningen voldoet, wordt geconfronteerd met een verlenging van de loondoorbetalingsperiode en een langere periode van het verbod tot opzegging tijdens ziekte (zie art. æ:åæò
lid "ò bw). Door de prikkel tot re-integratie ten laste van de individuele
werkgever te brengen, wordt hij rechtstreeks gestimuleerd in re-integratie te investeren. Voor de werknemer geldt een vergelijkbare prikkel.
De werknemer die niet actief meewerkt aan zijn re-integratie kan makkelijker worden ontslagen (zie art. æ:åæòb lid â bw) en riskeert een korting op of weigering van eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
Het risico van arbeidsongeschiktheid wordt hiermee ge|« ndividualiseerd.âò
Het individueel verantwoordelijk stellen van werkgevers voor de lasten van arbeidsongeschiktheid van werknemers lijkt de re-integratie te
bevorderen. De invoering van de Wet Verbetering Poortwachter die in
áòòá de werkgever en werknemer tot een verdergaande en ge|« ndividualiseerde re-integratie-inspanning verplichtte, heeft geleid tot een afname
van het beroep op de arbeidsongeschiktheidswetten.â" Deze wet zou
daarom als voorbeeld kunnen dienen bij het stimuleren van verantwoordelijkheid door prikkels in het ontslagrecht en het ontslagvergoedingenrecht. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ziekte veel eerder
wordt gekoppeld aan een toestand waar werknemer en werkgever geen
directe invloed op kunnen uitoefenen, tenzij sprake is van verwijtbaarheid. Algemeen wordt (gelukkig) nog steeds aangenomen dat een zieke
áð. Zie o.a. Hof 's-Gravenhage ð april áòòä, jar áòòä/"åñ, hr " maart áòòá, jar
áòòá/åæ (Guerand/ptt ) en Ktr. Zutphen áä februari áòòâ, jar áòòâ/"òò.
áñ. Zie hierover ook P.F. van der Heijden,`Ontslagrecht volgens de Commissie Bakker'
njb, p. "åãâ-"åãã.
âò. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n) van het sociaal recht. Over
beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', Preadvies njv, Deventer: Tjeenk
Willink áòò", p. æ.
â". W.L. Roozendaal, `De zorgende werkgever. Over de grondslagen van de verantwoordelijkheid van de ziekte van de werknemer', ArbeidIntegraal áòòä/â, p. áñ-â".
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werknemer ^ bij uitstek ^ bescherming behoeft, en dus doet hier de beschermingsfunctie van het arbeidsrecht zijn intrede. Bovendien is ziekte
van een werknemer in beginsel niet conjunctuurgevoelig, waardoor
ook het risico voor de werkgever beter begrensbaar en controleerbaar
is dan bijvoorbeeld het risico op werkloosheid van de werknemer. Dit
alles maakt dat de uitgangspunten die worden gehanteerd bij ziekte van
werknemers niet integraal toepasbaar zijn op het werkloosheidsrisico,
maar dit neemt niet weg dat er wellicht lessen kunnen worden getrokken uit de algemene uitgangspunten die worden gehanteerd bij ziekte.
Volgens Roozendaal moet de reden van de toenemende verantwoordelijkheid van de werkgever worden gezocht in een afname van het vertrouwen in de overheidsregelingen en in de wens om het risico van afwenteling van privërisico's op het collectief te verminderen.âá Het is niet
duidelijk waarom een vergelijkbare toedeling van verantwoordelijkheden voor mogelijke werkloosheid en dus werkzekerheid door de wetgever
niet meer wordt nagestreefd. De werkgever heeft direct invloed op het
ontstaan van werkloosheid van een werknemer als hij hem ontslaat, terwijl het ontstaan van arbeidsongeschiktheid veelal (ook) verband houdt
met andere factoren. Het zou in die lijn passen om het uitgangspunt te
hanteren dat de werkgever dient te voorkomen dat de werknemer werkloos wordt, en indien de werknemer toch werkloos wordt, de werkgever
de verantwoordelijkheid heeft om te voorkomen dat de werknemer werkloos blijft. In de arbeidsrechtelijke literatuur is daarvoor wel eerder gepleit,ââ zeker waar het gaat om de periode kort na het ontslag:
`Werkgevers en werknemers primair verantwoordelijk maken voor de kortdurende werkloosheid en de gemeenschap voor de langdurige past bij de subsidiaire taak van de publieke sociale
zekerheid.' âã

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een doeltreffende oplossing met betrekking tot het voorkomen van werkloosheid kan zijn dat
het ontslagrecht een complex geheel van samenhangende regels is, waarbij het verantwoordelijk stellen voor een aspect invloed kan hebben op de
âá. W.L. Roozendaal, `De zorgende werkgever. Over de grondslagen van de verantwoordelijkheid van de ziekte van de werknemer', ArbeidIntegraal áòòä/â, p. áñ-â".
ââ. Zie E. Verhulp, `Ontslagrecht in beweging?' In: Ontslagrecht in beweging, Den Haag:
Sdu áòòã, p. áá.
âã. F.M. Noordam,`Einde werk, einde verhaal? Vijf modellen', in: C.J. Loonstra, De onderneming en het arbeidsrecht in de á"ste eeuw, Den Haag: BJu áòòò, p. âã".
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verantwoordelijkheidsverdeling binnen het geheel. Het wijzigen van deze
regels is, om welke reden dan ook, in het verleden zeer moeilijk gebleken.
Het maatschappelijke belang, de betrokkenheid van sociale partners, de
complexiteit van de materie, maar ook het economische conjuncturele aspect dat bij ziekte veel minder een rol speelt, zijn daar ongetwijfeld debet
aan. Bij iedere wijziging is de coherentie van het ontslagrecht een belangrijk aandachtspunt, net als de samenhang van het ontslagrecht en de sociale zekerheid. Bovendien zijn het ontstaan en de duur van werkloosheid,
in tegenstelling tot het risico op arbeidsongeschiktheid, conjunctuurgevoelig en kan het om die reden lastig zijn de werkgever (primair) verantwoordelijk te stellen voor het voorkomen daarvan.âä Daar komt nog bij
dat het ook deels een politieke keuze is de arbeidsovereenkomst niet te laten eindigen indien de werknemer ziek is, maar wel te (kunnen) laten eindigen indien de werknemer dat niet is. Dit alles laat onverlet dat het mogelijk is het ontslagrecht en de ontslagvergoeding anders in te zetten en
een beter middel ter bevordering van werkzekerheid en preventie van
werkloosheid van werknemers te laten zijn dan momenteel het geval is,
waarbij het overigens niet direct noodzakelijk is de arbeidsovereenkomst
te laten voortduren. Hierop wordt ingegaan in hoofdstuk ä.
".æ

Arbeidsmarktparticipatie en activering

Er is een tendens waarneembaar waarin steeds meer nadruk komt te
liggen op participatie en activering van werknemers. In het preadvies
spreken Van der Heijden en Noordam van participatie in de vorm van
werknemersparticipatie of medezeggenschap. Ik zou de term echter
graag in een andere definitie willen hanteren, namelijk als arbeidsmarktparticipatie. De behoefte aan arbeidsmarktparticipatie hangt
voor een belangrijk deel samen met de toenemende vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking, waardoor participatie
van werknemers noodzakelijk wordt geacht voor een gezonde arbeidsmarkt. Deze tendens houdt echter ook verband met de gesignaleerde
economisering en activering (`wie kan werken, moet werken').âå Activering
âä. Waarschijnlijk zouden ook problemen optreden met betrekking tot de verzekerbaarheid van een ge|« ndividualiseerde werkloosheidsverantwoordelijkheid, dit terwijl
het arbeidsongeschiktheidsrisico wel verzekerbaar is.
âå. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n) van het sociaal recht. Over
beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', Preadvies njv, Deventer: Tjeenk
Willink áòò", p. áå.
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van werknemers staat hoog op de politieke agenda. Ook in de juridische literatuur wordt met enige regelmaat aandacht besteed aan het activeringsvraagstuk.âæ In de politiek is men voortdurend op zoek naar
mogelijkheden te komen tot grotere arbeidsmarktparticipatie en dus activering van werknemers. Deze wens is niet onbegrijpelijk gezien de
toenemende demografische druk âð op de beroepsbevolking.âñ Daarom
wordt activering van oudere werknemers, maar bijvoorbeeld ook vrouwen en allochtonen van groot belang geacht. Nederlandse vrouwen
werken in vergelijking tot andere vrouwen in Europa relatief veel in
deeltijd. Allochtone Nederlanders zijn gemiddeld vaker en langer werkloos dan autochtone Nederlanders. Begin áòòð heeft Minister Donner
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de commissie arbeidsparticipatie (Commissie Bakker) ingesteld met als doel het kabinet te adviseren
hoe voor áò"å meer mensen aan het werk kunnen worden gebracht.ãò
Hieruit blijkt dat participatie en activering belangrijke en actuele
aandachtspunten zijn. Het ontslagrecht wordt hierbij van groot belang
geacht. Voorgesteld is immers het ontslagrecht te herzien met als doel
meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ook de ontslagvergoeding is in recente voorstellen genoemd als mogelijk middel om
werknemers en werkgevers te stimuleren te werken aan werkzekerheid
en het vergroten van inzetbaarheid en kennis door middel van scholing.
De vraag of de vormgeving van het ontslagrecht al dan niet invloed
kan hebben op de werkgelegenheid is omstreden.ã" Het ontslagrecht en
de ontslagvergoeding zouden wellicht kunnen werken als een positieve
prikkel, of juist een sanctionerend instrument om werkgevers en werknemers bewuster te laten werken aan participatie en werkzekerheid.
Aan de relatie tussen deze doelstellingen en de ontslagvergoeding wordt
in hoofdstuk ä van dit onderzoek dan ook aandacht besteed.

âæ. Zie bijvoorbeeld C.W.G. Rayer, F.H. Tros en E. Verhulp, `Flexibiliteit en zekerheid
in sociale plannen. Naar meer activering?', sma áòòä, p.äáñ e.v.
âð. Het deel van de bevolking, dat afhankelijk is van de productiviteit van de rest
van de bevolking.
âñ. Zie Centraal Bureau voor de Statistiek, statline: historie bevolking gemeten in demografische druk "ñòò-áòòä en kerncijfers van de bevolkingsprognose áòòæ-áòâá.
ãò. Advies Commissie Arbeidsparticipatie, `Naar een toekomst die werkt' van "å juni
áòòð.
ã". Zie bijvoorbeeld: `Geen extra banen, toch versoepeling, Donner zal blijven sleutelen aan ontslagrecht',Trouw "á november áòòæ.
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Conclusie: basiswaarden en de relatie met de
ontslagvergoeding

Met deze inleiding is beoogd duidelijk te maken dat een groot deel
van de sociaalrechtelijke basiswaarden van het arbeidsrecht en ontwikkelingen in het arbeidsrecht integraal van toepassing zijn op het ontslagvergoedingenrecht. Dit is niet verwonderlijk daar de ontslagvergoeding en het ontslagvergoedingenrecht onderdeel uitmaken van het
arbeidsrecht. Dat neemt niet weg dat dit bijzondere deel van het arbeidsrecht ook om een bijzondere toepassing van die waarden en beginselen vraagt en in zekere zin ook een bijzondere toepassing van die beginselen kent. Waar bescherming kan worden vertaald naar nondiscriminatie als het gaat om de verhouding man/vrouw in het arbeidsrecht, of waar bescherming, ook weer in de vorm van non-discriminatie, een rol speelt bij gelijke beloning van deeltijders of uitzendkrachten,
speelt bescherming in het ontslagrecht weer een andere belangrijke rol
met een eigen invulling en `kleur'.
Binnen het ontslagrecht ziet het grootste deel van de basiswaarden
van het arbeidsrecht op de bescherming binnen de verhouding van de
werkgever en de werknemer. Hoewel er steeds vaker voor wordt gepleit
het ontslagrecht in te zetten als arbeidsmarktinstrument, denk bijvoorbeeld aan de bevordering van employability, het aan het werk krijgen
en houden van oudere werknemers, of het voorkomen van werkloosheid, blijft bescherming van werknemers tegen ontslag een van de fundamentele doelen van het ontslagrecht. Niet voor niets wordt vaak gesproken van ontslagbescherming in plaats van ontslagrecht. Op deze
belangrijke basiswaarde zal in dit onderzoek dan ook regelmatig worden teruggekomen.
Uiteraard zal daarnaast worden ingegaan op de andere in deze inleiding besproken waarden en ontwikkelingen. De ontwikkeling van
baanzekerheid naar werkzekerheid heeft te maken met het ontslagrecht. Hetzelfde geldt voor de bevordering van arbeidsmarktparticipatie. Bestaanszekerheid hangt samen met bescherming en is hiervoor al
aan bod gekomen. Ook de verschuiving in verantwoordelijkheid is als
belangrijke ontwikkeling gesignaleerd en zal in dit onderzoek nader
worden uitgewerkt.
Uiteindelijk is het doel uit te komen op een beantwoording van de
centrale probleemstelling die ik aan het begin van deze inleiding al heb
geformuleerd en hier nog een keer herhaal: onderzoek naar de aard, functie
en inzet van de ontslagvergoeding. Het in kaart brengen en waarderen van de grondáò
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slagen en het bestaansrecht van de ontslagvergoeding in het verleden, het heden, en
voor de toekomst.
".ñ

Opbouw onderzoek

De opbouw van het onderzoek is als volgt: in hoofdstuk á wordt ingegaan op de totstandkoming van de Wet op de arbeidsovereenkomst
"ñòæãá en de herziening van het ontslagrecht en de codificatie van de
ontslagvergoeding in "ñäâ.ãâ Wat de eerste wet betreft wordt uitsluitend
ingegaan op de bepalingen omtrent het ontslagrecht, om inzicht te bieden in de in die tijd heersende opvattingen omtrent ontslag. De wet
van "ñäâ verdient bespreking vanwege het feit dat in die wet het kennelijk onredelijk ontslag werd gecodificeerd en de mogelijkheid werd opgenomen een ontslagvergoeding toe te kennen, zowel bij kennelijk onredelijk ontslag als bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
In hoofdstuk â wordt ingegaan op de ontwikkeling van het ontslagrecht en het ontslagvergoedingenrecht na de codificatie van de ontslagvergoeding in "ñäâ tot heden. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel
collectieve regelingen op het gebied van ontslagvergoedingen als de
ontwikkeling van het ontslagvergoedingenrecht bij individuele ontslagen. Doel van dit hoofdstuk is inzicht te geven in de ontwikkelingen die
ertoe hebben geleid dat de ontslagvergoeding bestaat en wordt toegepast zoals dat thans het geval is.
Hoofdstuk ã vormt de kern van dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt
aandacht besteed aan de grondslagen van de ontslagvergoeding in de
brede zin van het woord. Verschillende grondslagen die de afgelopen
honderd jaar zijn aangevoerd als argument voor het toekennen van een
ontslagvergoeding zullen nader worden beschouwd. Vervolgens zal worden onderzocht welke grondslagen op dit moment nog steekhoudend
zijn en de ontslagvergoeding bestaansrecht geven.
In hoofdstuk ä wordt de ontslagvergoeding geplaatst binnen de (recente) ontwikkelingen en wensen op de arbeidsmarkt. Hierbij zal worden bezien of binnen het ontslagvergoedingenrecht arrangementen
kunnen worden gevonden die het mogelijk maken tegemoet te komen
ãá. Wet van "â juli "ñòæ, Stb. "ñâ, in werking getreden per " februari "ñòñ bij kb van á"
oktober "ñòð, Stb."ñòð, âáã.
ãâ. Wet van "æ december "ñäâ houdende de wijziging van de bepalingen omtrent het
ontslag bij arbeidsovereenkomsten, Stb. "ñäâ, å"ñ. In werking getreden op " juli "ñäã
krachtens kb van âò januari "ñäã, Stb."ñäã, áå.
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aan de huidige behoeften en wensen op de arbeidsmarkt. Binnen dat kader zullen enkele mogelijkheden en alternatieven voor het inzetten
van de ontslagvergoeding worden uitgewerkt.
Hoofdstuk å bevat de conclusie. Hierin zullen de in de voorgaande
hoofdstukken opgedane bevindingen en conclusies worden toegespitst
op de centrale probleemstelling. Tevens zal in de conclusie een aanzet
worden gegeven voor mogelijke toepassing van de ontslagvergoeding in
de toekomst.
Bij weergave van de opbouw valt op dat geen ruimte is ingeruimd voor
het ambtenarenrecht en voor de statutair bestuurder. De eigen dynamiek van het ambtenaren(ontslag)recht en de bijzondere positie die de
bestuurder inneemt vanwege de invloed van het vennootschapsrecht
laat ik in dit onderzoek buiten beschouwing. Ik zal naar deze aspecten
niet dan summier verwijzen, waar relevant voor de centrale probleemstelling. Omdat zowel het ambtenarenrecht als de positie van de bestuurder zeer bijzondere situaties betreffen, voegt een uitvoerige beschouwing van deze situaties niet veel toe aan de ontslagvergoedingen
die worden toegekend aan werknemers. Daar komt bij dat mochten al
bijkomende grondslagen voor de ontslagvergoeding kunnen worden gevonden, dit grondslagen betreffen die juist zo nauw samenhangen met
de bijzondere status van die bijzondere `werknemers' dat die grondslagen
per definitie niet representatief zijn voor het algemene beeld. Hoewel
de uitzondering soms de regel bevestigt, meen ik dat dit clichë in dit geval niet opgaat. Ook voor de ww is geen prominente rol weggelegd in
dit onderzoek. De samenhang tussen de ontslagvergoeding en de ww
wordt wel besproken, maar wordt niet zeer grondig uitgediept. Dit
hangt samen met het feit dat de ontslagvergoeding en de ww grotendeels andere doelen dienen en andere grondslagen hebben. Voor zover
relevant voor (de grondslagen van) de ontslagvergoeding wordt in dit
onderzoek wel de relatie met de ww gelegd en worden de verschillen
tussen de ontslagvergoeding en de ww-uitkering aangegeven.ãã

ãã. Zie overigens voor de relatie ww en ontslagrecht zeer uitvoerig: A.C. Damsteegt,
De aansluiting van deWerkloosheidswet op het ontslagrecht, Den Haag: BJu áòòâ. Zie voor ontslagvergoedingen voor bestuurders onder anderen E. de Bock, `Show me the money',
Ondernemingsrecht áòòð/ðð.
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Inleiding

Enig inzicht in de historie en ontwikkeling van het ontslagrecht draagt
bij aan meer inzicht in de plaats die de ontslagvergoeding heeft binnen
het ontslagrecht als geheel. Verschillende bepalingen binnen het ontslagrecht hangen immers nauw met elkaar samen en hebben invloed op
elkaar. Bovendien zijn niet alle ontslagrechtelijke bepalingen tegelijkertijd ingevoerd.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van
het ontslagrecht vanaf de totstandkoming van deWet op de arbeidsovereenkomst in "ñòæ. Hierbij zullen niet alle in het ontslagrecht voorkomende bepalingen uitvoerig worden uitgewerkt. De nadruk zal vooral
liggen op de bepalingen die invloed hebben op of (indirect) samenhangen met de ontslagvergoeding. Het Nederlandse recht kende ook voor
"ñòæ arbeidsrechtelijke en ontslagrechtelijke bepalingen. Deze bepalingen waren echter zeer summier en daarbij werd de arbeidsverhouding
in die tijd nog vooral beschouwd als van zuiver vermogensrechtelijke
aard.á Ik zal mij daarom in dit hoofdstuk beperken tot de historie vanaf
de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst van "ñòæ.
De bedoeling van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van de wijze
waarop de gedachten omtrent het ontslagrecht en ontslagbescherming
zich de afgelopen (inmiddels ruim) honderd jaar hebben ontwikkeld.
De wens de werknemer bescherming te bieden bij ontslag is geleidelijk
gee«volueerd. Uiteraard bedacht men niet van de ene op de andere dag
dat een ontslagrecht moest worden ingevoerd, laat staan moest worden
herzien. Ondanks dat zal ik de nadruk leggen op de invoering van de
Wet op de arbeidsovereenkomst in "ñòæ en de herziening van het ontslagrecht in "ñäâ. Dit vanwege het feit dat met de beschrijving van deze

". Ten behoeve van de leesbaarheid is dit hoofdstuk, hoewel hierin de historie wordt
besproken, geschreven in tegenwoordige tijd.
á. Zie hierover o.a. S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden,
Deventer: Kluwer "ññâ, p. "ä e.v.
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twee belangrijke ijkpunten ook inzicht wordt geboden in de ontwikkeling van het denken in de tussenliggende periode.
á.á

De Wet op de arbeidsovereenkomst van "ñòæ

Een poging tot het incorporeren van een uitgewerkte regeling voor de
arbeidsovereenkomst in het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek van
"ðâð was mislukt. Het Burgerlijk Wetboek bevatte vöör "ñòñ slechts een
aantal zeer summiere bepalingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Met het ontwerpen van een Wet op de arbeidsovereenkomst
wordt een aanvang genomen in "ðñ", wanneer de Leidse hoogleraar
Drucker door de Minister van Justitie wordt verzocht een dergelijke wet
te ontwerpen. Dit verzoek leidt tot wetsontwerpen van Drucker, Cort
van der Linden, Loeff, enVan Raalte.â Uiteindelijk komt in "ñòæ de Wet
op de arbeidsovereenkomst tot stand, die wordt ingevoerd in "ñòñ.ã
De wet van "ñòæ vormt daarmee de wettelijke basis van ons huidige arbeidsrecht.
Een van de belangrijkste argumenten voor het invoeren van de Wet
op de arbeidsovereenkomst is de bescherming van de economisch zwakkere werknemer. De memorie van toelichting zet deze noodzaak treffend uiteen:
`Bovendien is er geen enkele overeenkomst, die zo diep ingrijpt in den geheelen maatschappelijke toestand van dengene, die de handeling aangaat, als juist de arbeidsovereenkomst, geene
enkele, die zo den ganschen mensch aanpakt en zijn lot bepaalt. (...) Willen dezen (de ``Besitzlosen'', ab ) leven dan moeten ze arbeiden en een arbeidscontract sluiten. Voor hen is het
arbeidscontract niet eene vrijwillige overeenkomst maar een dwangcontract. In dien toestand
verkeeren talloozen. Voor talloozen dus is het arbeidscontract een economisch toevluchtsoord.
Bij de zoodanigen beheerscht het arbeidscontract noodwendig het geheele bestaan.Van hen dan
ook vooral gaat de drang uit, door wettelijke regeling eenige bescherming te verkrijgen tegen
al te drukkende voorwaarden.' ä

â. Ik werk deze afzonderlijke wetsontwerpen niet verder uit daar de nuances en verschillen in de wetsontwerpen vooral te maken hadden met aspecten die veelal niet direct te maken hadden met ontslag, de dringende reden daargelaten.
ã. Wet van "â juli "ñòæ, Stb. "ñòæ, "ñâ, in werking getreden per " februari "ñòñ bij kb
van á" oktober "ñòð, Stb."ñòð, âáã.
ä. A.E. Bles (deel I), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòæ, p. åæ, zie ook ".â.
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De noodzaak van een wettelijke regeling wordt verder benadrukt door
het feit dat de arbeidsovereenkomst na de koopovereenkomst de meest
voorkomende overeenkomst is.
á.á."

Bee« indiging als natuurlijk recht

De Wet op de arbeidsovereenkomst introduceert verschillende wijzen
waarop een arbeidsovereenkomst å kan worden bee«indigd (art. "åâñe"åâñx (oud) bw). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regelmatige
bee«indiging, onregelmatige bee«indiging en ontbinding. Als uitgangspunt
bij de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst geldt dat de arbeidsovereenkomst een persoonlijk karakter heeft. Partijen hebben dan ook de
vrijheid de arbeidsovereenkomst te bee«indigen indien zij deze niet langer willen laten voortduren. Opzegging van de arbeidsovereenkomst
wordt met andere woorden beschouwd als een `natuurlijk recht'.æ Art.
"åâñg lid á (oud) bw bepaalt dat ieder der partijen het recht heeft de
arbeidsovereenkomst te doen eindigen. De memorie van toelichting bij
het ontwerp Drucker zegt hierover:
`Deze regel, tot dusver in alle wetgevingen gehuldigd, beantwoordt ook aan de rechtsopvatting,
ten onzent heersende.' ð

De vraag of aan de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst een redelijkheidstoetsing vooraf moet gaan, wordt dan ook negatief beantwoord:
`We©l is soms, in min of meer vage termen, de bewering uitgesproken, dat het aan partijen niet
moet vrijstaan, zonder dat afdoende bewijsbare redenen aanwezig zijn, de dienstbetrekking
å. In het verleden werd gesproken van `dienstbetrekking'. Ik zal spreken van `arbeidsovereenkomst', tenzij het citaten betreft. Hetzelfde uitgangspunt zal ik hanteren voor
het begrip `arbeider' en `werknemer'.
æ. Een voorbeeld biedt de uiteenzetting van Van Houten: `In het recht van eenzijdige
opzegging is niets, absoluut niets onrechtmatigs. Men moet meester zijn in zijn huis;
daaruit kunnen verwijderen, wie men er niet in wenscht te hebben, mits men deze persoon geen nadeel doet. Het is absoluut verkeerd dat men die handeling als onrechtmatig betitelt. Het is mijn natuurlijk huisrecht, geen vreemde in mijn huis te behoeven
hebben, die ik er niet houden wil.' A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst,
Den Haag: Belinfante "ñòñ, p. ""å. Zie ook Bijlagen Handelingen II ðð", "ñãæ-"ñãð, nr. â
(MvT), p. ñ, waar het recht tot bee«indiging zoals dat in de wet van "ñòæ is opgenomen
met zoveel woorden wordt omschreven.
ð. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. æ.
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te doen eindigen. Tot eenigszins algemeene rechtsovertuiging is die stelling zeker nog niet geworden. Bovendien, werd het verbod van opzegging, gelijk vooral is bedoeld, tot den werkgever
gericht, men zou moeilijk kunnen nalaten, dezelfde beperking aan den arbeider op te leggen;
en toch dit zal door niemand worden gewenscht, het zou althans niet in het belang zijn van
den arbeider.' ñ

De mogelijkheid schadevergoeding te vorderen indien achteraf blijkt
dat zonder redelijke grond is opgezegd, wordt van de hand gewezen wegens de geringe bewijsbaarheid van een dergelijk handelen."ò
á.á.á

Regelmatige bee« indiging

Ondanks het feit dat het als een natuurlijk recht wordt beschouwd dat
beide partijen de arbeidsovereenkomst kunnen bee«indigen, moet bij die
bee«indiging wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Art.
"åâñh (oud) bw bepaalt dat opgezegd moet worden tegen een dag bij
overeenkomst, reglement of gebruik bepaald. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing kan opzegging tegen elke dag geschieden. Het ontwerp
Drucker bepaalt dat indien aanwijzingen voor de aanzegdag ontbreken,
moet worden opgezegd tegen het einde van het kalenderkwartaal, maar
deze termijn wordt wegens (mogelijke) belemmering van de arbeidsmarkt te lang geacht.""
Behalve een dag waartegen moet worden opgezegd bevat de Wet op
de arbeidsovereenkomst ook een regeling omtrent opzegtermijnen.
Art. "åâñi (oud) bw bepaalt dat de partij die wil opzeggen hierbij een
opzegtermijn in acht dient te nemen, behoudens het geval dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens een dringende reden. De
termijn van opzegging bedraagt normaal gesproken de tijd tussen twee
opvolgende loonbetalingen, maar mag niet langer zijn dan zes weken.
Van deze bepaling kan schriftelijk worden afgeweken met dien verstande dat de opzegtermijn niet langer mag zijn dan zes maanden en
voor beide partijen gelijk moet zijn, althans niet korter mag zijn voor

ñ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. æ-ð. Zie hierover ook L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen, Deventer: Kluwer "ñðâ, p. áå ev.
"ò. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. ð.
"". A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. ""-"á.

áå

de wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 2.2
de werkgever dan voor de werknemer. Wordt voor de werkgever een
kortere termijn bepaald dan voor de werknemer, dan geldt de langste
termijn ook voor de werkgever. Wordt een langere termijn bepaald dan
wettelijk is toegestaan dan geldt de langste toegestane termijn. Indien
slechts voor een van de partijen bij de arbeidsovereenkomst een regeling
wordt getroffen, geldt deze regeling ook voor de andere partij."á Voor
werknemers met een dagloon van vier gulden of minder wordt aangenomen dat de opzegtermijn niet langer mag zijn dan zes weken tenzij
het gebruik een langere termijn aanwijst.
In memorie van toelichting bij het ontwerp Drucker wordt de wenselijkheid van de opzegtermijn als volgt gemotiveerd:
`ën in beginsel, omdat daardoor de band tusschen partijen wordt versterkt, het besef wordt verlevendigd, dat er eene geordende rechtsverhouding bestaat; ën uit een practisch oogpunt, omdat
het zowel voor werkgever als voor den arbeider van belang is, eenigen tijd vooraf te weten,
dat de bestaande dienstbetrekking zal eindigen.' "â

Het praktische belang voor de werknemer is dat hij op zoek kan gaan
naar ander werk en dat zijn ontslag ingaat op een dag waarop nieuwe
arbeidsovereenkomsten plegen aan te vangen. De werkgever is zelfs verplicht de werknemer in de gelegenheid te stellen ander werk te zoeken
en gedurende die tijd het loon door te betalen."ã Voor de werkgever is
het voordeel van een opzegtermijn dat hij de tijd heeft op zoek te gaan
naar een nieuwe werknemer."ä
Terwijl in de memorie van toelichting bij het ontwerp-Drucker ervan
wordt uitgegaan dat de wettelijke opzegtermijn bij schriftelijke overeen-

"á. Canes meent dat deze constructie niet goed verdedigbaar is, omdat partijen hierdoor onbedongen een langere termijn dan de wettige opgelegd kunnen krijgen. Daarmee druist de bepaling in tegen de bepaling dat voor werknemers met een dagloon
van vier gulden of minder geen langere opzegtermijn dan de wettige mag gelden, S.G.
Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract, Groningen: Noordhoff "ñòð, p. áæä-áæå.
"â. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "â.
"ã. S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract, Groningen: Noordhoff "ñòð, p. áæ".
"ä. Zie echter S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract,
Groningen: Noordhoff "ñòð, p. áæá waar hij erop wijst dat blijkens de praktijk veel
werkgevers maar ook werknemers niet van opzegtermijnen zijn gediend.
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komst geheel terzijde kan worden gesteld"å, wordt in de memorie van
toelichting bij het ontwerp-Loeff van "ñòã ervan uitgegaan dat dit niet
mogelijk mag zijn, omdat het uitsluiten van iedere opzegtermijn feitelijk
niets anders zal betekenen dan de bevoegdheid de arbeidsovereenkomst
te bee«indigen zonder opgaaf van redenen en zonder betaling van een
schadeloosstelling. Het is, aldus de minister, de bedoeling wel het bedingen van een kortere termijn van opzegging toe te laten, maar daarnaast
te eisen dat er altijd een termijn, hoe kort ook, blijft bestaan."æ Misbruik
en ontduiking door middel van het kunstmatig verkorten van de opzegtermijn door het verkorten van de periode van loonuitbetaling hoeft
men volgens de regering niet te vrezen, omdat de opzegtermijnen voor
de werkgever en de werknemer even lang zijn. De regering gaat ervan
uit dat de werkgever niet graag het loon over korte termijnen uitbetaalt
en er nadeel aan kan ondervinden als ook de werknemer slechts deze
korte opzegtermijn in acht hoeft te nemen."ð
Gelijkheid van de opzegtermijnen is inderdaad het uitgangspunt.
De opzegtermijnen zijn even lang indien wordt uitgegaan van de opzegtermijn zoals geregeld in art. "åâñi lid " (oud) bw. Slechts indien
schriftelijk iets anders wordt bedongen, kunnen de opzegtermijnen verschillen, met dien verstande dat de opzegtermijn niet langer mag zijn
voor de werknemer dan voor de werkgever. Het is volgens de regering
niet noodzakelijk partijen te verplichten gelijke opzegtermijnen overeen
te komen, maar als partijen een ongelijke opzegtermijn overeenkomen,
dient de economisch zwakkere, dus de werknemer, over de langste termijn te beschikken."ñ
"å. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "ã.
"æ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. áã. Overigens wordt (later) een opzegtermijn van â uur respectievelijk å uur te kort
geacht, E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst (Wet van den "âden juli "ñòæ, stbl. "ñâ), Haarlem: Tjeenk Willink "ñáã, p. "æñ.
"ð. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. áã.
"ñ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "ð. Canes neemt m.i. dan ook terecht aan dat de bewering van De Savornin Lohman
dat het stelsel van de wet voor beide partijen gelijke termijnen zou wensen onjuist is.
De Savornin Lohman verwijst immers naar het Duitse recht, terwijl de regering er
juist voor kiest dit uitgangspunt uit het Duitse (en Belgische) recht niet over te nemen
waar het opzegtermijnen betreft die (schriftelijk) tussen partijen zijn overeengekomen,
S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract, Groningen:
Noordhoff "ñòð, p. áæä.
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Bij de bee«indiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd dienen de wettelijke opzegbepalingen in acht te worden genomen,
zoals blijkt uit art."åâñg (oud) bw.Voor arbeidsovereenkomsten die zijn
aangegaan voor bepaalde tijd geldt op grond van art. "åâñe (oud) bw
dat deze in beginsel een einde nemen indien de tijd is verstreken waarvoor zij zijn aangegaan. Partijen hebben wel de bevoegdheid schriftelijk
van deze bepaling af te wijken. Ook indien de arbeidsovereenkomst
wordt bee«indigd wegens een dringende reden is het niet nodig een opzegtermijn in acht te nemen.Verder bestaat de mogelijkheid met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te bee«indigen. Het wordt niet
nodig geacht deze vorm van bee«indiging een plaats te geven in de Wet
op de arbeidsovereenkomst, omdat het algemene verbintenissenrecht
voldoende in deze mogelijkheid voorziet.áò
Als een arbeidsovereenkomst met inachtneming van de daarvoor
geldende bepalingen wordt opgezegd, bestaat geen mogelijkheid tot het
toekennen van een schadeloosstelling of vergoeding aan de partij die
is opgezegd. Zoals eerder al bleek, wordt van de mogelijkheid tot het
toekennen van schadevergoeding na een redelijkheidstoetsing afgezien.
Enerzijds omdat een redelijkheidstoetsing van ontslagen (nog) geen algemene rechtsovertuiging is, anderzijds wegens de geringe bewijsbaarheid van een dergelijk handelen.á"
á.á.â

Onregelmatige bee« indiging

Behalve dat voorwaarden worden verbonden aan het opzeggen van arbeidsovereenkomsten, worden op het niet nakomen van die voorwaarden sancties gesteld. Art. "åâño (oud) bw bepaalt dat partijen de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of zonder de voor opzegging
geldende bepalingen ^ met andere woorden: onregelmatig ^ kunnen
bee«indigen. Dergelijk handelen wordt onrechtmatig áá geacht indien niet
een bedrag gelijk aan het loon over de opzegtermijn wordt betaald. Het

áò. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "òñ.
á". A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. ð.
áá. In "ñòæ wordt onderscheid gemaakt tussen rechtmatige onregelmatige opzegging
en onrechtmatige onregelmatige opzegging. De (on)rechtmatigheid hangt af van een
vergoeding van loon over de opzegtermijn. Later zal dit onderscheid komen te vervallen.
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betalen van deze schadeloosstelling doet de onrechtmatigheid vervallen. Onregelmatige opzegging zonder betaling van het loon over de
duur van de opzegtermijn wordt (uiteraard) niet onrechtmatig geacht
indien wordt opgezegd wegens een dringende reden. In dat geval kan
de partij die heeft opgezegd schadevergoeding vorderen op grond van
art."åâñt lid á (oud) bw.
Indien onrechtmatig onregelmatig wordt opgezegd, dus zonder betaling van schadeloosstelling, bestaat voor de partij die wordt opgezegd
ex art. "åâñt (oud) bw de mogelijkheid of een schadeloosstelling in de
vorm van het bedrag gelijk aan het loon over de opzegtermijn, ook wel
gefixeerde schadevergoeding genoemd, of volledige schadevergoeding
te vorderen. De hoogte van de gefixeerde schadevergoeding is geregeld
in art. "åâñr (oud) bw. In geval van rechtmatige onregelmatige opzegging, hetgeen inhoudt dat onregelmatig wordt opgezegd met betaling
van een schadeloosstelling, kan verdere vergoeding worden gevorderd
indien wegens bijzondere omstandigheden áâ de berokkende schade niet
geacht kan worden te zijn vergoed door de ontvangen schadeloosstelling, zo volgt uit art."åâñs (oud) bw.
Uit het bovenstaande blijkt dat de Wet op de arbeidsovereenkomst
spreekt in termen van schade en schadeloosstelling. Hierbij gaat het niet
om schade die mogelijk (toekomstig) door de opzegging wordt veroorzaakt en dient te worden vergoed, maar om de (gefixeerde) schadevergoeding enkel en alleen vanwege de onregelmatigheid en dus de onrechtmatigheid van de opzegging.áã De bee«indiging van de arbeidsovereenkomst op
zichzelf, dus ook zonder goede reden, wordt immers beschouwd als een
natuurlijk recht (zie á.á.") Ook bij de verdere vergoeding áä in geval van rechtmatige onregelmatige opzegging, dus onregelmatige opzegging waarbij
de gefixeerde schadeloosstelling is betaald, moet het gaan om vergoeding
van berokkende schade als gevolg van de onregelmatigheid. De vraag
áâ. Deze bijzondere omstandigheden houden niet meer in dan dat de ontvangen schadeloosstelling onvoldoende is om de berokkende schade te vergoeden, E.M. Meijers,
De arbeidsovereenkomst (Wet van den "âden juli "ñòæ, stbl. "ñâ), Haarlem: Tjeenk Willink "ñáã,
p. áòò.
áã. Zie ook E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst (Wet van den "âden juli "ñòæ, stbl.
"ñâ), Haarlem: Tjeenk Willink "ñáã, p. áò" en S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract, Groningen: Noordhoff "ñòð, p. áñá-áñâ.
áä. De `verdere vergoeding' behelst wat momenteel wordt verstaan onder volledige
schadevergoeding bij onregelmatig ontslag, althans ingeval van gefixeerde schadevergoeding wordt het gezien als een aanvulling tot wat thans wordt verstaan onder volledige schadevergoeding, ex art. æ:åææ, lid ã bw.
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die in dit verband kan worden gesteld is wanneer de geleden schade hoger
kan zijn dan het gefixeerde bedrag. Hierbij wordt gedacht aan de situatie
dat een deel van het loon niet in geld wordt uitgedrukt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het loon van de werknemer voor een deel uit
kost en inwoning bestaat, maar ook kan gedacht worden aan de verplichting van de werkgever voor geneeskundige behandeling van de werknemer zorg te dragen (zie art."åâðij (oud) bw).áå
Van verschillende kanten wordt tegen de verdere vergoeding verweer
gevoerd, omdat het instellen van een dergelijke actie in strijd zou zijn
met het recht een schadeloosstelling te accepteren en vervolgens de tussenkomst van de rechter in te roepen. Er wordt zelfs gesproken van
`een zeer gevaarlijk beginsel'.áæ De regering stelt zich op het standpunt
dat de schadeloosstelling niet wordt aangeboden, maar wordt opgedrongen, omdat de wederpartij handelt overeenkomstig een wettelijk
recht. Slechts in bijzondere gevallen zou de wettelijke schadeloosstelling
niet voldoende zijn. Dit dient echter wel eerst te worden bewezen. De
verdere vergoeding berust op het in werkelijkheid niet zeer gevaarlijke
beginsel dat geleden schade volledig dient te worden vergoed.áð De
door de regering genoemde bijzondere omstandigheden zijn minder bijzonder dan wordt aangenomen, daar het voldoende is dat blijkt dat de
ontvangen schadeloosstelling onvoldoende is om de berokkende schade
te vergoeden.áñ
áå. E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst (Wet van den "âden juli "ñòæ, stbl. "ñâ), Haarlem:
Tjeenk Willink "ñáã, p. áò"-áòá. Tegenwoordig wordt ook wel als voorbeeld genoemd
fooien of ^ zij het dat daarover discussie mogelijk is ^ opties, aandelen en andere `indirecte' loonbestanddelen.
áæ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "ðò. Zie ook de rede vanVan Houten die zich zwaar tegen deze regeling verzet: `Hoe
komt nu toch dit artikel in de wereld; ik begrijp er niets van. Wanneer men een dienstbode geeft hetgeen volgens de wet verschuldigd is, dan kan zij daarmede tevreden zijn
of niet. Maar als zij er zich mee tevreden stelt en het aanneemt is de zaak uit. Maar
hier staat uitdrukkelijk dat de zaak dan niet uit is.', A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ, p. "ð".
áð. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "ð".
áñ. Zie Rb. Rotterdam áð april "ñ"ñ, R.B.A IX, nr. "â/"ã en E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst (Wet van den "âden juli "ñòæ, stbl. "ñâ), Haarlem: Tjeenk Willink "ñáã, p. áòò.
De bijzondere omstandigheden zouden overigens veel meer hun bijzondere karakter
hebben behouden indien de bepaling uit het ontwerp Drucker waarin de gefixeerde
schadevergoeding voor inwonende werknemers werd begroot op drie keer het loon
over de opzegtermijn ook in de latere ontwerpen was overgenomen.
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De verdere vergoeding die kan worden gevorderd op grond van art.
"åâñs (oud) bw kan maximaal de aanvulling van de gefixeerde schadevergoeding tot het bedrag van de volledige schadevergoeding inhouden.
De volledige schadevergoeding vertoont gelijkenis met de verdere vergoeding, in die zin dat de volledige schadevergoeding de optelsom is van
de gefixeerde schadevergoeding en de verdere vergoeding van "åâñs
(oud) bw. Ook hier is de vergoeding in de regel gelijk aan de gefixeerde
schadevergoeding, maar de volledige vergoeding kan hoger uitvallen
als het loon voor een deel anders dan in geld wordt betaald of als de
werkgever zich door middel van de onregelmatige bee«indiging heeft onttrokken aan andere verplichtingen. In geval van gederfde kost en inwoning wordt de volledige vergoeding zonder nader bewijs toegekend.âò
Hoewel de te betalen schadeloosstelling in beginsel slechts betrekking
heeft op geleden schade, kan de schadeloosstelling ook meer inhouden
dan de werkelijk geleden schade. De wettelijke plicht van art. "åâño
(oud) bw bij onregelmatige opzegging een schadevergoeding te betalen, brengt mee dat de vergoeding wordt betaald ongeacht de vraag of
de partij wiens arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wel of geen schade heeft geleden. Canes spreekt in dit verband ook wel van een vorm
van `boetegeld'.â" Het is bijvoorbeeld zeer goed denkbaar dat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst onregelmatig wordt opgezegd direct
nieuw werk vindt waarbij hij hetzelfde of zelfs een hoger loon ontvangt.âá Om deze reden kent het ontwerp Drucker aan de gefixeerde
schadevergoeding een zekere preventieve werking toe. In het ontwerp
wordt ervan uitgegaan dat partijen de arbeidsovereenkomst niet of
minder snel onregelmatig zullen verbreken. De redenering is:

âò. Ktr. Deventer á mei "ñ"", R.B.A III, nr. ð en Ktr. Amsterdam áð februari "ñ"",
R.B.A., III, nr. "ò, waarin de rechter zonder nader bewijs (volledige) schadevergoeding toekent aan een koffiehuisbediende die als loon per dag slechts een aantal consumpties kreeg. E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst (Wet van den "âden juli "ñòæ, stbl. "ñâ),
Haarlem: Tjeenk Willink "ñáã, p. áòá.
â". S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract, Groningen: Noordhoff "ñòð, p. áñ".
âá. Zie de memorie van antwoord bij art. "åâño waar de minister overweegt: `Ligt in
dit optreden van de wederpartij (de onregelmatige bee«indiging, ab) vaak iets onaangenaams voor de andere, men mag niet over het hoofd zien, dat deze steeds schadeloosstelling erlangen zal, niet alleen al kan zij geene schade bewijzen, maar ook al is in
het geheel geene schade geleden; men denke bijv. aan den ontslagen werkman, die dadelijk bij een ander in dienst treedt, waar hij hetzelfde, of een hooger, loon bekomt.',
A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ, p. "òä.
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`Wie zonder dringende reden de dienstbetrekking eigenmachtig verbreekt weet nu zeker, dat
hij de matige som, door de wet gesteld, in ieder geval zal moeten betalen. Om deze te kunnen
invorderen hoeft men geen bewijs van schade te leveren; ja zelfs het tegenbewijs, dat geen schade is ondervonden, komt niet te pas. De zekerheid eener veroordeling zal partijen eerder terughouden van verbreking der overeenkomst dan de vrees voor eene aanzienlijke schadevergoeding,
die, althans van den arbeider, zelden in rechte zou worden gee« ischt.' ââ

Bij de hoogte van de gefixeerde schadevergoeding wordt gepoogd deze
vergoeding zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de
daadwerkelijk geleden schade. In het ontwerp Drucker wordt om deze
reden voorgesteld de gefixeerde schadevergoeding voor inwonende
werknemers te begroten op drie keer het loon.âã Dit hangt samen met
de regeling van de verdere schadevergoeding die immers slechts in bijzondere gevallen zou moeten worden toegepast, terwijl voor inwonend
personeel de daadwerkelijk geleden schade vrijwel altijd hoger is dan
het loon in geld en het ten tijde van de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst niet uitzonderlijk is dat personeel inwoont. De bepaling uit het ontwerp Drucker wordt echter niet overgenomen in de latere ontwerpen. Waarom hiervan wordt afgezien is niet duidelijk.âä
á.á.ã

Ontbinding

De Wet op de arbeidsovereenkomst introduceert naast opzegging een
andere mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te bee«indigen. Art. "åâñw
(oud) bw bepaalt dat ieder der partijen te allen tijde bevoegd is de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst ontbonden te verklaren. Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden op grond van gewichtige redenen. Art. "åâñw (oud) bw bepaalt dat onder gewichtige
redenen wordt verstaan:
`een verandering in den persoonlijke of vermogenstoestand des verzoekers of der wederpartij
of in de omstandigheden, waaronder de arbeid wordt verricht, welke van dien aard zijn, dat
de dienstbetrekking billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.'

ââ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "æò.
âã. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "æ"-"æá.
âä. S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract, Groningen: Noordhoff "ñòð, p. áñâ.
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Van gewichtige redenen is sprake indien zich omstandigheden voordoen die niet door de wil van partijen kunnen worden vermeden. Daar
de aard van de gewichtige redenen het noodzakelijk maakt dat spoedig
een beslissing kan worden genomen, wordt de procedure bij verzoekschrift voorgeschreven en worden de rechtsmiddelen, met uitzondering
van cassatie in het belang der wet, uitgesloten. Tegen deze uitsluiting
bestaat, aldus de memorie van toelichting, geen bezwaar daar het ontbindingsverzoek niet zozeer ziet op de beslissing van een rechtsstrijd,
maar ziet op de vaststelling van een billijke regeling door een onpartijdige rechter waar partijen het niet eens kunnen worden.âå
De ontbindingsprocedure kent geen mogelijkheid tot het toekennen
van schadevergoeding. Integendeel, de mogelijkheid tot ontbinding is
juist gelet op de aard van de gewichtige redenen bedoeld om partijen de
gelegenheid te geven van elkaar af te komen zonder dat een verplichting tot schadeloosstelling wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn ontstaat.âæ Hoewel sommige leden van de Tweede Kamer van
mening zijn dat de praktijk zich, in de gevallen waar wordt geoordeeld
dat sprake is van gewichtige redenen, wel zou weten te redden `met behulp
van eene billijke, zich naar het leven richtende rechtspraak' âð, ziet de minister
niet in hoe men zich zonder hulp van art. "åâñw (oud) bw van een arbeidsovereenkomst kan bevrijden.âñ Het is immers niet mogelijk op
grond van art. "åâño (oud) bw de arbeidsovereenkomst direct eigenmachtig te verbreken zonder tot schadeloosstelling of schadevergoeding
verplicht te zijn, omdat geen sprake is van onbetamelijk gedrag van
de wederpartij dat een dringende reden oplevert. Op de vraag of aan
de rechter de bevoegdheid moet worden toegekend aan de ontbondenverklaring de voorwaarde te verbinden dat de verzoeker aan de wederpartij een schadevergoeding betaalt, antwoordt de regering dat hieraan

âå. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. áåò-áå".
âæ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. áåá.
âð. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. áå".
âñ. De minister acht de mogelijkheid van ontbinding vooral van belang in verband
met art."åâñv bw dat bepaalt dat een arbeidsovereenkomst aangegaan voor vijf jaar of
langer (deze termijn is eerst twee jaar en wordt later bij amendement verlengd) pas
na verloop van vijf jaar kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van zes maanden.
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geen behoefte schijnt te bestaan.ãò Het wordt voldoende geacht dat de
rechter het tijdstip van ontbinding kan bepalen en op die manier kan
bepalen hoe lang het loon moet worden doorbetaald.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen dringende redenen ã" en gewichtige redenen:
`Volgens het ontwerp bestaan ``grondige redenen'' (dringende redenen, ab ) tot verbreking
der dienstbetrekking alleen dan, wanneer het van den wil van partijen afhankelijk was, ze te
voorkomen, in tegenstelling van de ``gewichtige redenen'' (veranderingen in de omstandigheden, ab ) in art. "åâñx [w] genoemd, die alleen in billijkheidsoverwegingen moeten gezocht
worden.' ãá

Juist vanwege dit onderscheid is het opmerkelijk dat naar aanleiding
van het amendement Van Idsinga ook de dringende redenen in het artikel worden ingevoegd. Het belangrijkste argument voor het invoegen
van de dringende redenen is dat een partij vooraf de kantonrechter kan
laten onderzoeken of sprake is van een dringende reden. Hierdoor kan
hij voorkomen dat de rechter achteraf kan oordelen dat een opzegging
wegens dringende reden onrechtmatig is.ãâ De dringende redenen hebben, zoals hierboven al bleek, een ander karakter dan de gewichtige redenen, terwijl het systeem van ontbinding juist volledig is toegespitst
op het karakter van de gewichtige reden. Het is dan ook de vraag of de
dringende redenen wel thuishoren in art. "åâñw (oud) bw. De aard
van dringende redenen brengt nu juist met zich dat degene die de dringende reden heeft veroorzaakt, schadeplichtig is.ãã Art. "åâñw (oud)
bw kent deze mogelijkheid echter niet. De verzoeker kan geen schadevergoeding vorderen wegens een dringende reden, terwijl hij deze mogelijkheid wel heeft indien hij de arbeidsovereenkomst op grond van

ãò. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. áåå-áåæ. Dit is m.i. ook in strijd met de bedoeling van het artikel.
ã". In eerdere ontwerpen wordt gesproken van grondige redenen, later wordt deze
term, vooral uit taalkundige overwegingen, gewijzigd in dringende redenen. Zie ook
A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ, p. "òã.
ãá. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "ò".
ãâ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. áåã.
ãã. Zie ook A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante
"ñòñ, p. áåá.
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art. "åâñt (oud) bw direct eigenmachtig heeft verbroken.ãä Ook zet de
invoeging van de dringende redenen het appelverbod onder druk. Dit
verbod wordt immers gerechtvaardigd met het argument dat de ontbinding niet de beslissing van een rechtsstrijd inhoudt, terwijl dit bij de
vraag of sprake is van een dringende reden nu juist wel het geval is.ãå
Kuip wijst er terecht op dat de invoeging van dringende redenen tot de
zonderlinge situatie heeft geleid dat tegen een beschikking van de rechter, waarin het ontbindingsverzoek wegens een dringende reden is ingewilligd of afgewezen, geen hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld, terwijl deze rechtsmiddelen wel openstaan tegen een vonnis van
de rechter waarin een beslissing is genomen over de rechtsgeldigheid
van een ontslag op staande voet wegens een dringende reden.ãæ
Waar het dringende redenen betreft, bestaat ook nog een andere mogelijkheid zonder het risico van schadeplichtigheid de arbeidsovereenkomst
te doen eindigen. Art. "åâñx (oud) bw bepaalt dat partijen de bevoegdheid hebben op grond van art. "âòâ (oud) bw wegens wanprestatie ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vorderen, met vergoeding van
schade, kosten en interessen.Via deze weg is het wel mogelijk dat de partij
die ontbinding verzoekt wegens een dringende reden zijn schade vergoed
krijgt. Voor zover een van de partijen de arbeidsovereenkomst niet is nagekomen, beschouwt de minister art. "åâñx (oud) bw als de aangewezen
weg. Art. "åâñw (oud) bw wordt waar het dringende redenen die tevens
wanprestatie opleveren betreft, beschouwd als een hors d'oeuvre. Toch
wordt het amendement niet overbodig geacht daar er zich onder dringende redenen gevallen kunnen voordoen waarin geen sprake is van wanprestatie.ãð Als voorbeeld noemt de minister onder andere het geval waarin de werknemer door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen

ãä. Hier staat overigens wel het voordeel tegenover dat de verzoeker ook het risico
kan vermijden alsnog schadeplichtig te worden.
ãå. Gelijk S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden, Deventer:
Kluwer "ññâ, p. ""ð en L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen, Deventer: Kluwer "ñðâ, p. ""ð.
ãæ. S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden, Deventer: Kluwer "ññâ, p. ""ð-""ñ.
ãð. Het lijkt mij dat juist in die gevallen twijfel kan rijzen over de vraag of ook inderdaad sprake is van een dringende reden en dus juist in die gevallen de voorzichtigheidsregel van ontbinding op zijn plaats is.
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buiten staat is geraakt de bedongen arbeid te verrichten (art. "åâñq lid
á sub "ò (oud) bw).ãñ
Het mag duidelijk zijn dat de regeling van ontbinding wegens een
dringende reden niet goed thuishoort in art. "åâñw (oud) bw. Kuip is
dan ook van mening dat het veeleer voor de hand had gelegen dat de
minister Van Idsinga tegemoet was gekomen door in art. "åâñx (oud)
bw de mogelijkheid van ontbinding te cree«ren voor dringende redenen
die geen wanprestatie opleveren.äò Het voordeel van deze oplossing
zou zijn dat art."åâñw (oud) bw in dat geval alleen voor gewichtige redenen zou gelden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was en dat bij ontbinding wegens dringende redenen, waarbij veelal wel sprake zal zijn
van de beslissing van een rechtsstrijd, wel hoger beroep en cassatie mogelijk zouden zijn. Het nadeel zou echter zijn dat in dat geval een gewone dagvaardingsprocedure met de mogelijkheid van appel moet worden gevolgd en de vraag is of deze weg wel past bij iets wat een
dringende reden is. Men zou immers kunnen stellen dat indien een partij voldoende tijd heeft om de uitkomst van een dergelijke procedure
af te wachten het vermoeden ontstaat dat geen sprake is van een dringende reden. In ieder geval past een dergelijke procedure niet goed bij
de aard van de dringende reden.
Canes meent dat de dringende reden in art."åâñw (oud) bw kan blijven staan, maar dat daarbij de mogelijkheid tot het toekennen van
een schadevergoeding aan de verzoeker moet worden opgenomen. Vervolgens zou art."åâñx (oud) bw kunnen vervallen, omdat deze weg uitsluitend zou worden ingeslagen ter vergoeding van schade. Het voordeel van deze oplossing zou zijn dat niet, zoals in de oplossing van
Kuip wel het geval zou zijn, de situatie ontstaat dat de weg ontbinding
te krijgen wegens een dringende reden langer en moeilijker is dan wanneer wordt ontbonden wegens gewichtige redenen, juist terwijl de dringendheid van de dringende reden ofwel het subjectieve aspect van de
dringende reden meebrengt dat de arbeidsovereenkomst spoedig tot
een einde moet komen.ä" Het nadeel van deze oplossing is dat hiermee
het bezwaar dat in de ontbindingsprocedure een appelverbod geldt niet
ãñ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. áåä.
äò. S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden, Deventer: Kluwer "ññâ, p. ""ñ.
ä". Zie hierover verder S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden, Deventer: Kluwer "ññâ, p. ä" e.v.
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wordt weggenomen. Overigens is het ten tijde van de uitvoering de
vraag wat het belang van ontbinding is voor de rechtspraktijk, omdat
meestal via de weg van opzegging heel snel tot een einde van de arbeidsovereenkomst kan worden gekomen en er geen redelijkheidstoetsing plaatsvindt (zie ook á.á." en á.á.á).äá
á.â

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen "ñãä
en preventieve toets

In "ñãä wordt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen "ñãä
(bba) ingevoerd. De preventieve toetsing van ontslag was overigens al
ingevoerd voor de Tweede Wereldoorlog, vanwege de hoge werkloosheid
en ter voorkoming van chaos en gevaar voor de openbare orde.äâ Het
bba vormt daarvan een voortzetting en uitwerking. Het bba is bedoeld
als noodbesluit ter voorkoming van chaos op de arbeidsmarkt na de
Duitse bezetting. Overigens wordt direct na de bezetting door de bezetters een ontslagverbod ingesteld, enerzijds om chaos te voorkomen, anderzijds ^ uiteraard ^ vanwege de behoefte aan arbeidskrachten in de
Duitse oorlogsindustrie.äã
In eerste instantie is het opzegverbod bedoeld ter regulering van de
arbeidsmarkt op het gebied van loonvorming en het aangaan en verbreken van arbeidsverhoudingen. Het besluit bevat dan ook alleen een opzegverbod voor werkgevers, maar als blijkt dat er door een overvloed
aan werk een tekort is aan vaklieden, wordt ook een ontslagnameverbod voor werknemers ingesteld. Het duurt tot de jaren negentig van de
vorige eeuw voordat dit laatste verbod wordt opgeheven. In de loop
der jaren ontwikkelt het algemene opzegverbod van het bba zich meer
en meer van een arbeidsmarktinstrument tot een preventieve redelijkheidstoetsing van ontslagen, mede omdat deze mogelijkheid tot "ñäâ
ontbreekt.
äá. E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst (Wet van den "âden juli "ñòæ, stbl. "ñâ), Haarlem: Tjeenk Willink "ñáã, áòä en S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de
dringende reden, Deventer: Kluwer "ññâ, p. ""ñ.
äâ. Zie hierover uitvoerig C.G. Scholtens, `Ontstaansgeschiedenis van het ontslagverbod van artikel å bba in "ñãò-"ñãä', ArA áòòä/â, p. áð e.v. Hierin geeft Scholtens, met
verwijzing naar Naber, aan dat de preventieve ontslagtoets gestoeld is op het dienen
van het Duitse landsbelang en het versterken en in stand houden van de Duitse oorlogmachinerie.
äã. Zie hierover zeer uitvoerig, G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, Deventer: Kluwer "ññá, p. åã e.v.
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Bij de invoering van de redelijkheidstoetsing van ontslagen in het civiele recht ^ waarover hieronder meer ^ wordt besloten het bba niet direct af te schaffen. Een van de belangrijkste argumenten hiervoor is
een gebrek aan vertrouwen in de rechterlijke macht in die zin dat de
rechter in staat is, zowel kwalitatief als kwantitatief de preventieve toets
uit te voeren. Daarbij wordt door een `foutje' bij de stemming in de
Tweede Kamer een motie art."åâñs ^ het kennelijk onredelijk ontslag ^
niet in te voeren alvorens het sluitend is gemaakt met het bba op het
nippertje verworpen.ää Uiteindelijk wordt besloten het bba voorlopig
te handhaven.äå Deze samenloop van omstandigheden en ontwikkelingen heeft in feite geleid tot het duale ontslagstelsel zoals dat anno
áòòð bestaat.äæ
De totstandkoming en uitvoering van de preventieve ontslagtoets
was vooral gericht op het reguleren en controleren van ontslagen. Daarbij werd ^ zeker in eerste instantie ^ niet gedacht aan, en niet als doel
gesteld, het realiseren van redelijke bee«indigen, laat staan het toekennen van een ontslagvergoeding. De preventieve toetsing van ontslagen
werd vooral gezien als ordenend instrument om chaos te voorkomen.
Een preventieve toetsing van ontslag in combinatie met de mogelijkheid
een ontslagvergoeding toe te kennen werd pas ge|«ntroduceerd in "ñäâ
de herziening van het (civiele) ontslagrecht.
á.ã

Herziening van het ontslagrecht

In "ñäâ wordt het ontslagrecht herzien. Deze herziening komt tot stand
nadat de Minister van Justitie al in "ñãå de Stichting van de Arbeid verzoekt hem van advies te dienen.äð äñ Dit leidt uiteindelijk tot de Wet
van "æ december "ñäâ, houdende de wijziging van de bepalingen omää. Zie hierover L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen, Deventer:
Kluwer "ñðâ, p. äð.
äå. Zie meer uitgebreid C.G. Scholtens,`Evaluatie art. å bba', sma "ññá, p. ãæå-ãñâ.
äæ. Ook latere voorstellen en adviezen het bba af te schaffen zijn (vooralsnog) gestrand.
äð. Dit leidt tot een advies van de Stichting van de Arbeid; star, Herziening van het ontslagrecht, advies van áñ juli "ñãæ, Den Haag "ñãæ.
äñ. Reeds in "ñâñ verschijnt een rapport van de Staatscommissie Limburg (Staatscommissie voor Nederlandse wetgeving) over de wijziging van het ontslagrecht, maar dit
beperkt zich voornamelijk tot de regeling van de opzegtermijnen. Het hieruit voortvloeiende wetsontwerp bereikt nooit de Staten-Generaal omdat Nederland wordt bezet.
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trent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten.åò De wet van "ñäâ is, zoals
Levenbach å" het ook zelf noemt, conserverend opgezet.åá Uitsluitend
het ontslagrecht wordt herzien en de bepalingen uit de wet van "ñòæ
worden waar mogelijk in stand gelaten. Alleen waar het nodig is voor
de invoeging van nieuwe beginselen en waar bepalingen niet duidelijk
of verouderd zijn, wordt de wet van "ñòæ aangepast. Reden voor deze
conservatieve aanpak is dat men wil vermijden onnodig onduidelijkheid te scheppen over de vraag of een wijziging al dan niet inhoudelijk
is bedoeld. Verder wordt het nodig geacht spoedig het ontslagrecht te
wijzigen, omdat men er in "ñãæ nog van uitgaat dat het bba van zeer
tijdelijke aard is en spoedig zal worden ingetrokken.
á.ã."

Opzegging

Het is de vraag of de ontwerpers van de Wet op de arbeidsovereenkomst
van "ñòæ hun doelstelling de economisch zwakkere werknemer bescherming te bieden naar tevredenheid hebben verwezenlijkt. Vooral wat de
uitvoering betreft valt op de ontslagbescherming het een en ander af
te dingen. Een groot kritiekpunt vormt de regeling van de opzegtermijnen, die immers zodanig kunnen worden verkort dat de vraag is wat
het nut ervan is. In "ñäâ worden de opzegbepalingen ingrijpend herzien. Terwijl in "ñòæ met betrekking tot de bepalingen omtrent ontslag
nog in sterke mate wordt vastgehouden aan de gedachte van contractsvrijheid, wordt het in "ñäâ nodig geacht ook bij ontslag rekening te houden met de sterk verschillende maatschappelijke posities van werkgever
en werknemer en ontstaat meer ruimte voor de beschermingsgedachte.åâ Men is van mening dat de band tussen werkgever en werknemer
nauwer wordt naarmate de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd.
De regeling van de opzegtermijnen houdt dan ook zowel rekening
met de ongelijkheid van partijen als met de duur van de arbeidsovereenkomst.

åò. Wet van "æ december "ñäâ, Stb. "ñäâ, å"ñ. In werking getreden op " juli "ñäã krachtens kb van âò januari "ñäã, Stb."ñäã, áå.
å". Prof. mr. M.G. Levenbach was voorzitter van de commissie belast met de opdracht
tot het wetsontwerp.
åá. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. å.
åâ. Zie ook Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p.ä.
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Ook bij de verlenging van de opzegtermijnen wordt conservatief te
werk gegaan. Art. "åâñi (oud) bw wordt in stand gelaten, maar art.
"åâñj (nieuw) bw stelt onverminderd het bepaalde in art."åâñi (nieuw)
bw een andere regeling vast. Deze regeling houdt in dat de opzegtermijn voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor de werkgever wordt begroot op een week per jaar dat de arbeidsovereenkomst
heeft geduurd en dat de opzegtermijn voor de werknemer wordt begroot op een week per twee jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd met een maximum van zes weken voor de werknemer en dertien
weken voor de werkgever. Art."åâñj (nieuw) bw is van toepassing voor
zover dit tot een langere opzegtermijn leidt dan art. "åâñi (nieuw) bw,
zo blijkt uit lid " van het laatste artikel. Dit komt er in de praktijk op
neer dat moet worden bezien welke bepaling de langste opzegtermijn
oplevert.åã Afwijking van de bepaling in art. "åâñj (nieuw) is slechts
mogelijk bij cao of publiekrechtelijk orgaan, verlenging van de termijn
is wel mogelijk, zij het dat dit moet gebeuren bij schriftelijke overeenkomst, met de beperking dat de verhouding tussen de opzegtermijnen
":á moet blijven.
Nu bij opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen, bestaat het risico dat men zal proberen de opzegbepalingen te ontduiken door het
sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoeft immers slechts te
worden opgezegd indien een schriftelijke overeenkomst dat bepaalt. Met
deze ontsnappingsmogelijkheid wordt door de wetgever rekening gehouden. Art. "åâñf lid â (nieuw) bw bepaalt dat wel voorafgaande opzegging nodig is indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt
voortgezet. Ook bij tussenpozen van niet meer dan â" dagen worden arbeidsovereenkomsten als voortgezet aangemerkt, tenzij deze arbeidsovereenkomsten op zich betrekking hebben op losse en ongeregelde arbeid en ieder voor zich niet langer duren dan â" dagen, zo blijkt uit art.
"åâñf lid ã (nieuw) bw. Hiermee worden de bepalingen van art. "åâñi
(nieuw) bw en "åâñj (nieuw) bw van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en moet dus worden opgezegd afhankelijk van
de duur van de arbeidsovereenkomst. Onder voortzetting wordt iedere
voortzetting van de arbeidsovereenkomst verstaan, zowel stilzwijgend

åã. Zie voor voorbeelden, M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht,
Alphen aan den Rijn: Samsom "ñäã p. ñ.
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als uitdrukkelijk.åä Verder wordt in art."åâñf lid " (nieuw) bw de beperking ingebouwd dat indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
zonder tegenspraak ^ daarmee wordt stilzwijgend bedoeld ^ wordt
voorgezet, de arbeidsovereenkomst wordt geacht voor de dezelfde tijd
met een maximum van een jaar te zijn aangegaan. Deze beperking
wordt opgenomen omdat stilzwijgende voortzetting anders als gevolg
kan hebben dat de arbeidsovereenkomst ongewenst voor lange tijd zal
doorlopen. Indien bij de eerste arbeidsovereenkomst niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging wordt overeengekomen, bestaat deze
mogelijkheid ook niet gedurende de periode waarin de arbeidsovereenkomst als voortgezet wordt aangemerkt. Van de maximumtermijn van
een jaar kan overigens wel schriftelijk worden afgeweken.
Uiteraard staan ook in de herziene wetgeving sancties op onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst. Het onderscheid tussen
rechtmatige en onrechtmatige onregelmatige opzegging wordt opgeheven. De wetgever is in "ñäâ van mening dat dit onderscheid kunstmatig
en overbodig is, omdat het slechts gaat om vormen van opzegging die
wel verdere verplichtingen in het leven roepen, dan wel vormen van opzegging die juist geen verdere verplichtingen in het leven roepen.åå
De opheffing van het onderscheid wordt niet bezwaarlijk geacht, omdat
de maatschappelijke opvattingen omtrent de vergoeding zijn veranderd.
Dit heeft als gevolg dat art. "åâño (nieuw) bw wordt vereenvoudigd.
Degene die de arbeidsovereenkomst onregelmatig doet eindigen is schadeplichtig, tenzij sprake is van een dringende reden. De wederpartij
heeft de mogelijkheid ofwel gefixeerde schadevergoeding, geregeld in
art. "åâñr (nieuw) bw, ofwel volledige schadevergoeding te vorderen.
De mogelijkheid van de verdere vergoeding komt te vervallen omdat
het onderscheid tussen rechtmatige en onrechtmatige onregelmatige
opzegging wordt opgeheven.
De verlenging van de opzegtermijnen heeft als gevolg dat de schadevergoeding over het niet in acht nemen van de opzegtermijn hoger zal
uitvallen dan voorheen het geval was. Onder het oude recht konden
partijen immers op zeer korte termijn een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd bee«indigen.Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd gold, en blijft gelden, dat partijen, indien zij niet de mogelijkheid
van tussentijdse opzegging zijn overeengekomen, voor een lange peåä. Bijlagen Handelingen II, ðð", "ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. æ. Zie ook M.G. Levenbach,
Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom "ñäã, p. "".
åå. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ñ.
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riode schadeplichtig kunnen worden.åæ In art. "åâñr (nieuw) bw wordt
de rechter de mogelijkheid geboden de schadeloosstelling te matigen.
Deze matigingsbevoegdheid wordt echter beperkt tot de duur van de
opzegtermijn ingevolge art. "åâñh, "åâñi en "åâñj (nieuw) bw en de
rechter mag, indien geen opzegtermijn geldt, niet matigen tot minder
dan drie maanden. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd
komt het er feitelijk op neer dat de rechter niet bevoegd is te matigen
beneden de wettelijke opzegtermijn.åð Voor arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd houdt de matigingsbevoegdheid in dat de schadeloosstelling niet minder kan zijn dan drie maanden. Deze grens wordt
gesteld om te voorkomen dat er een groot aantal procedures ontstaat
over kleine bedragen.
De nieuwe regeling komt niet geheel uit de lucht vallen. Ook in
"ñòæ wordt er al over gedacht de opzegtermijn afhankelijk te stellen van
de duur van de arbeidsovereenkomst. Zowel in het Ontwerp Drucker
als in de ontwerpen Cort van der Linden en Loeff zijn bepalingen te
vinden waarin de opzegtermijn naar ancie«nniteit werd vastgesteld. Dit
wordt in "ñòæ echter onmogelijk geacht vanwege het feit dat een dergelijke regeling het werknemers feitelijk onmogelijk zal maken het recht
op staking uit te oefenen, daar in die tijd voor staking nog voorafgaande opzegging nodig is.åñ Overigens is het ten tijde van de herziening ook in het buitenland geen onbekend verschijnsel dat de opzegtermijn wordt verlengd naarmate de werknemer langer in dienst is.æò
á.ã.á

Ontbinding

De mogelijkheid ontbinding te verzoeken op grond van gewichtige redenen dateert uit "ñòæ. Onder gewichtige redenen wordt in die tijd verstaan: `een verandering in den persoonlijken of vermogens-toestand
des verzoekers of der wederpartij of in de omstandigheden, waaronder
åæ. Zie ook M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den
Rijn: Samsom "ñäã, p. "òñ.
åð. Deze beperking heeft als doel dat de rechter de wettelijke bepalingen omtrent de
opzegtermijn niet illusoir kan maken, Bijlagen Handelingen II, ðð", "ñãæ-"ñãð, nr. â
(MvT), p. ñ. Zie hierover ook M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht,
Alphen aan den Rijn: Samsom "ñäã, p. ""ò-""".
åñ. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "ñ.
æò. Zie S. Mok, Hervorming van het ontslagrecht, Amsterdam: Nederlands Verbond van
Vakverenigingen "ñâæ, p. "â-"ã.
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de arbeid wordt verricht, welke van dien aard zijn, dat de dienstbetrekking billijkheidshalve dadelijk of na korten tijd behoort te eindigen'.
Bij later amendement worden hieraan de `dringende redenen' toegevoegd. In "ñäâ wordt besloten de formulering iets te verruimen. In art.
"åâñw lid á (nieuw) bw wordt het volgende opgenomen:
Àls gewichtige redenen worden beschouwd omstandigheden, die een dringende reden, als bedoeld in artikel "åâño, zouden hebben opgeleverd, indien de dienstbetrekking deswege onverwijld bee« indigd ware, alsook veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn,
dat de dienstbetrekking billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd dient te eindigen.'

Reden voor deze verruiming is dat het artikel nu ook kan worden toegepast indien een gespannen verhouding tussen partijen is ontstaan,
zonder dat een der partijen daaraan zodanig eenzijdig schuld heeft dat
dit voor de wederpartij een dringende reden kan opleveren.æ"
Opmerkelijk is dat in de nieuwe wet de mogelijkheid wordt gecree«erd
in geval van ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden
een vergoeding toe te kennen, terwijl de ontbindingsprocedure in "ñòæ
juist is bedoeld om partijen de mogelijkheid te bieden zonder vergoeding van elkaar af te komen. De memorie van toelichting noemt voor
de invoering van de ontbindingsvergoeding als enige reden dat het in
het geval van veranderingen in de omstandigheden billijk kan zijn de
ontbinding niet zonder vergoeding uit te spreken.æá Verder wordt meer
algemeen als reden aangevoerd dat de wijziging van art. "åâñw (oud)
bw de ontbinding wegens gewichtige redenen praktisch bruikbaarder
moet maken.æâ Vanwege de ruime formulering ontstaat er onduidelijkheid over de vraag of de vergoeding ook aan de verzoeker kan worden
toegekend. In de memorie van antwoord gaat de minister ervan uit
dat dit mogelijk moet zijn:
`De ondergetekende acht het met de commissie onwaarschijnlijk dat de rechter de vergoeding
zou toewijzen aan de verkeerde partij. Overigens meent hij dat de voorgestelde redactie de
meest juiste is, in de eerste plaats omdat het hier voluntaire jurisdictie betreft en in de tweede
plaats omdat het niet geheel ondenkbaar is dat de eisende partij schadevergoeding behoort te
ontvangen.' æã

æ".
æá.
æâ.
æã.

Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. "ò.
Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. "ò.
Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãñ-"ñäò, nr. ã, p. áâ.
Bijlagen Handelingen II, ðð","ñä"-"ñäá, nr. å, p. âä.
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Als voorbeeld noemt de minister het geval van een bibliothecaris die
voor lange tijd is aangesteld terwijl de bibliotheek afbrandt en niet wordt
vernieuwd. Indien de bibliothecaris geen lust heeft om te vegeteren en
zijn carrie©re te bederven en om die reden ontbinding verzoekt, is hij degene die schadevergoeding moet hebben en niet de werkgever.æä
Vergoeding bij ontbinding wegens dringende reden wordt mogelijk
gemaakt door in art. "åâño (nieuw) bw te bepalen dat de in dit artikel
geregelde schadeplichtigheid ook geldt indien op grond van "åâñw
(nieuw) bw de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Men meent dat
hierdoor het gebrek in de bestaande regeling, namelijk dat bij toepassing van art."åâñw (oud) bw wegens een dringende reden geen schadevergoeding kan worden toegekend, wordt opgeheven. De vergoeding
bij ontbinding op grond van een dringende reden wordt als gevolg van
deze constructie echter beperkt tot de gefixeerde schadeloosstelling of
volledige schadevergoeding zoals geregeld in art. "åâño (nieuw) bw.
Dit heeft als gevolg dat juist daar waar verwijtbaarheid een rol speelt
geen (hogere) vergoeding kan worden toegekend.æå
De mogelijkheid een ontbindingsvergoeding toe te kennen, leidt tot
een (nog grotere) verwijdering van de oorspronkelijke bedoeling van
de ontbindingsprocedure. De uitbreiding van de veranderingen in de
omstandigheden heeft als gevolg dat nu ook op deze grond kan worden
ontbonden indien sprake is van opzet of schuld van de kant van de wederpartij, zonder dat dit overigens tot een dringende reden aanleiding
geeft, terwijl hier naar de bedoeling van de wetgever in "ñòæ juist geen
sprake van mocht zijn.ææ Het zou volgens het systeem van "ñòæ bij ontbinding immers niet (moeten) gaan om de beslissing van een rechts-

æä. Van den Heuvel merkt (m.i. ten onrechte) op dat de wetgever heeft verzuimd
aan te geven dat de vergoeding zowel aan de verzoeker als aan de verweerder kan worden toegekend en dat de wetgever dit wellicht ook niet heeft bedoeld. L.H. van den
Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen, Deventer: Kluwer "ñðâ, p. ""ð.
æå. Vergelijk Levenbach die opmerkt dat de ontbinding, in tegenstelling tot de wettelijke schadeloosstelling en de afkoopsom, geen poena privata inhoudt. Het betreft immers een onverwachte noodsituatie, zodat clementie bij de afwikkelingswijze (het gaat
hier om betaling in termijnen) op zijn plaats is. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom "ñäã, p. ""â.
ææ. Ik sluit mij hiermee aan bij het standpunt van Kuip waar hij stelt dat in "ñäâ niet
wordt onderkend dat van een onbetamelijke handelwijze van de wederpartij sprake
kan zijn, maar dat dit wel het geval is. Zie S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht
voor de dringende reden, Deventer: Kluwer, p. áòå en anders L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen, Deventer: Kluwer "ñðâ, p. ""ñ en "á".
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strijd. De rechter diende slechts een billijke regeling vast te stellen.
Het onderscheid in vergoeding bij dringende redenen en veranderingen
in de omstandigheden maakt de regeling enigszins inconsistent.
Het is niet duidelijk waarom de wetgever er in "ñäâ voor kiest bij ontbinding wegens een dringende reden slechts de vergoeding op grond
van art."åâño (nieuw) bw mogelijk te maken, terwijl bij veranderingen
in de omstandigheden een vergoeding naar billijkheid kan worden toegekend waarbij de rechter zich niet hoeft te beperken tot de schade over
het niet in acht nemen van de opzegtermijn. Kuip noemt als mogelijke
verklaring dat de wetgever de gevolgen voor ontslag wegens een dringende reden en ontbinding wegens een dringende reden gelijk wil houden.æð Dit leidt tot het merkwaardige resultaat dat geen vergoeding
kan worden toegekend in geval van verwijtbaar handelen indien dit zodanig is dat het een dringende reden oplevert, terwijl een verwijtbaar
handelen dat minder ernstig is en dus een verandering in de omstandigheden oplevert, wel kan leiden tot toekenning van een vergoeding die
in ieder geval meer inhoudt dan de onregelmatigheidsvergoeding. Het
lijkt erop dat de wetgever dit gevolg over het hoofd heeft gezien.
In "ñòæ kunnen vraagtekens worden gezet bij het extrajudicie«le karakter van de ontbindingsprocedure wanneer het amendement Van Idsinga wordt aangenomen en de dringende reden wordt ingevoegd in
het ontbindingsartikel. De uitbreiding van de veranderingen in de omstandigheden in "ñäâ brengt mee dat ook indien op deze grond wordt
ontbonden aan het extrajudicie«le karakter van de ontbindingsprocedure kan worden getwijfeld. In tegenstelling tot de voorzieningen bij
kennelijk onredelijk ontslag waarover in de literatuur en door de wetgever uitvoerig wordt gesproken, wordt over de ontbindingsvergoeding
vrijwel niets gezegd. In een Advies van de Stichting van de Arbeid
wordt in "ñãæ naar voren gebracht dat enkele leden van de commissie
van oordeel zijn dat naast de gefixeerde of volledige schadevergoeding
bij onregelmatige bee«indiging een andere mogelijkheid tot het toekennen van schadevergoeding moet bestaan:
`Enkele leden van de commissie waren van oordeel, dat aan een arbeider die tegen zijn wil ontslagen wordt, in bepaalde gevallen, ongeacht de schadeloosstelling uit hoofde van het niet in
acht nemen van de opzegtermijn en ongeacht de vraag of door het ontslag bewijsbare schade
wordt geleden, nog een gefixeerd schadebedrag ineens moet worden toegekend. De omvang
æð. S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden, Deventer: Kluwer "ññâ, p. áòæ.
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van deze uitkering, zal naar het oordeel van de hier aan het woord zijnde leden, verband moeten houden met de duur van de dienstbetrekking en met andere omstandigheden, in het bijzonder indien de arbeider door een concurrentie-beding, door vergaande specialisatie voor de dienst des werkgevers of door gevorderde leeftijd in het vinden
van andere arbeid wordt belemmerd. De rechtsgrond voor een zodanige uitkering
ineens zien deze leden in het verlies van good-will, dat een arbeider leidt, indien hij na
een langdurig dienstverband onvrijwillig wordt ontslagen.' æñ(vette cursiveringen, ab )

Deze vergoeding is een andere vergoeding dan de vergoeding naar billijkheid bij kennelijk onredelijk ontslag waarop in het advies ook wordt
ingegaan.ðò In welke gevallen deze vergoeding volgens de leden van
de commissie zou moeten worden toegekend, blijkt niet uit het advies.
Indien men in plaats van `bepaalde gevallen' `veranderingen in de omstandigheden' zou lezen en in plaats van `ontslagen' `ontbinding', doet
deze vergoeding enigszins denken aan de ontbindingsvergoeding.ð"
Hoewel hierover in de parlementaire geschiedenis niets wordt gezegd,
heeft het voorstel van de leden van de star de wetgever wellicht ge|« nspireerd bij het invoeren van de ontbindingsvergoeding.
á.ã.â

Kennelijk onredelijk ontslag

Een vraag die al voor de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst van "ñòæ een rol speelt, is of bij de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst een redelijkheidstoetsing moet plaatsvinden. In "ñòæ
wordt deze gedachte verworpen met het praktische argument dat de
(on)rechtvaardigheid van een ontslag niet of in ieder geval zeer moeilijk te bewijzen is:
`Is opzegging zonder opgaaf van reden geoorloofd, dan blijft de mogelijkheid bestaan, dat ze
plaats heeft zonder dat ze innerlijk door behoorlijke redenen wordt gerechtvaardigd, uit wraak
of plaagzucht, wegens verschil van godsdienstige of staatkundige overtuiging, of op grond
van andere, niet of moeilijk te billijken motieven. Naar aanleiding van de uitkomsten der
Fransche wetgeving en rechtspraak(...) is het denkbeeld overwogen, eene actie tot schadeveræñ. star, Herziening van het ontslagrecht, advies van áñ juli "ñãæ, Den Haag "ñãæ, p. "å"æ.
ðò. star, Herziening van het ontslagrecht, advies van áñ juli "ñãæ, Den Haag "ñãæ, p. áåáæ. Over deze vorm van schadevergoeding bestaat in de commissie overeenstemming.
ð". De factoren die de omvang van de (gefixeerde) uitkering zouden bepalen, zoals
duur van de arbeidsovereenkomst en leeftijd doen denken aan de kantonrechtersformule.
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goeding toe te kennen voor het geval, dat het bewijs van zodanige onrechtvaardige opzegging
wordt geleverd. Met het oog op de geringe waarschijnlijkheid dat dit bewijs kan worden gevoerd, is echter van dergelijke bepaling afgezien.' ðá

Deze praktische overweging brengt de voorstanders van de redelijkheidstoetsing niet tot zwijgen. Ook na de invoering van de Wet op de
arbeidsovereenkomst blijven er stemmen opgaan die pleiten voor de invoering van een redelijkheidstoetsing van ontslagen. In "ñáã pleit Van
den Bergh in zijn dissertatie voor een redelijkheidstoetsing van ontslagen in handen van de rechter.ðâ Ook Levenbach toont zich een groot
voorstander van een redelijkheidstoetsing. Hij pleit in "ñáå voor de invoering van een redelijkheidstoetsing:
`Een zeker recht op de werkgelegenheid ^ a right to the job ^, dat in arbeiderskringen zo sterk
wordt gevoeld, omdat de bestaanszekerheid van het gezin ermede gemoeid is, wordt in ons burgerlik recht niet geregeld. Niet gerechtvaardigde ontslagen zijn in onze positieve wet onbekend.
Doch de overtuiging wint meer en meer veld, dat voor iëder ontslag een objektief geldige reden
aanwezig moet zijn. Een justa causa demissionis, welke hetzij het subjekt betreft, dus in daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer bestaat, hetzij op het niet langer nodig
zijn van deze arbeider voor het onderhavige werk betrekking heeft.' ðã

Levenbach komt hier later bij herhaling op terug en speelt zoals reeds
werd aangegeven een belangrijke rol bij de totstandkoming van de wijziging van het ontslagrecht in "ñäâ. Mok wijst erop dat een rechtmatig
gegeven ontslag zeer onrechtvaardig kan zijn.ðä Hij meent dat de wettelijke bepalingen inzake ontslag niet meer overeenstemmen met de beginselen die het moderne arbeidsrecht op grond van de praktijk heeft
ontwikkeld. Zo wordt in de jurisprudentie gepoogd onrechtvaardige
ontslagen te sanctioneren met behulp van goed werkgever/werknemerschap ex art."åâðz (oud) bw.ðå Ondanks het feit dat toepassing van dit
artikel de rechter niet verder brengt dan het toekennen van de schadeðá. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. ð.
ðâ. G. van den Bergh, De medezeggenschap der arbeiders in de partikuliere onderneming, Amsterdam: Ontwikkeling "ñáã, p. ááâ, ev.
ðã. M.G. Levenbach,`Arbeidsrecht als deel van het recht' ("ñáå), in: Een bundel opstellen,
Alphen aan den Rijn: Samsom "ñä", p. áò.
ðä. S. Mok,`Onrechtmatig en onrechtvaardig ontslag', in: Arbeidsrechtelijke opstellen, Alphen aan den Rijn: Samsom "ñäò, p. ñä.
ðå. Zie voor een voorbeeld Rb. Rotterdam å mei "ñ"ð, R.B., vii, áä/áå.
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vergoeding welke hij ook zou hebben toegekend indien hij art. "åâño
(oud) bw had toegepast, blijkt hieruit wel de wens van de rechter rekening te houden met onredelijke of onrechtvaardige ontslagen.
Hoewel het positieve recht voor "ñäâ een dergelijke regel niet kent
is het in cao's reeds lange tijd gebruikelijk ontslagen die niet redelijk
worden geacht te sanctioneren. De cao voor de typografie kent een
Centrale Commissie die kan oordelen dat een ontslag niet wegens een
geldige reden is gegeven. Indien de Centrale Commissie er niet in
slaagt partijen tot elkaar te brengen, kan een schadevergoeding worden
toegekend tot maximaal vier maanden loon.ðæ De cao voor de bierbrouwerij gaat het verst waar het onrechtvaardige ontslagen betreft. Deze
cao kent de mogelijkheid de werknemer een schadevergoeding toe te
kennen tot een bedrag van maximaal æð weken loon. Deze regeling is
in de praktijk meer dan eens toegepast.ðð
De invoering van een redelijkheidstoetsing van ontslagen vormt een
van de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen in het ontslagrecht.
De wetgever acht het in "ñäâ wenselijk een mogelijkheid in te voeren
tot het toekennen van een vergoeding bij het bee«indigen van een arbeidsovereenkomst buiten de mogelijkheid een schadeloosstelling toe te
kennen in het kader van het niet in acht nemen van de opzegtermijn.
Met de invoering van het kennelijk onredelijk ontslag wordt na(ast) het
bba ook in het civiele recht afgestapt van het idee dat partijen te allen
tijde, zij het met inachtneming van een opzegtermijn, bevoegd zijn de
arbeidsovereenkomst te bee«indigen. In de memorie van toelichting
wordt er dan ook op gewezen dat de opvattingen sinds "ñòæ sterk zijn
gewijzigd:
`De werkgever die zijn arbeider zonder goede reden ontslaat, en de arbeider, die wegens een gril
de dienst opzegt, handelen naar huidige opvatting niet behoorlijk, ook al nemen zij de opzegtermijnen in acht.' ðñ

In art. "åâñs (nieuw) bw wordt opgenomen dat partijen kunnen opkomen tegen kennelijk onredelijke bee«indiging van de arbeidsovereenkomst door de wederpartij. Art."åâñs lid " (nieuw) bw bepaalt:
ðæ. F.F.M. Stolwijk, De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie, Haarlem: Tjeenk
Willink "ñãð, p. "áð-"áñ.
ðð. S. Mok, `Hervorming van het ontslagrecht', in: Arbeidsrechtelijke opstellen, Alphen
aan den Rijn: Samsom "ñäò, p. ""ä.
ðñ. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ä.
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`Indien een der partijen de dienstbetrekking, al of niet met inachtneming van de voor bee« indiging geldende bepalingen, kennelijk onredelijk doet eindigen, kan de rechter steeds aan de wederpartij naar billijkheid een schadevergoeding toekennen.'

De keuze voor het begrip kennelijk is een uitvloeisel van een compromis
dat wordt bereikt binnen de Stichting van de Arbeid.ñò Zowel van werkgevers- als werknemerszijde bestaat de wens voor betrokken individuen
een zekere armslag te behouden. Levenbach meent hieruit te mogen afleiden dat de rechter bij de beoordeling van de vraag of een ontslag kennelijk onredelijk is, niet zijn eigen oordeel over redelijkheid dient te hanteren, maar daarop een behoorlijke marge moet toestaan en slechts
als kennelijk onredelijk kan wraken hetgeen in het licht van de heersende opvattingen omtrent de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers toch wel duidelijk over de schreef gaat.ñ" Over de interpretatie
van het begrip kennelijk bestaat bij de totstandkoming van het ontwerp
veel onduidelijkheid. Er wordt gesproken van `voor ter zake kundigen
volkomen duidelijk' ñá,`voor een redelijk oordelend mens duidelijk' ñâ en
`nagaan of er willekeur in het spel is'.ñã Uiteindelijk typeert de minister
het als `schromelijk onbillijk'.ñä Het is de vraag of met deze verschillende
uitdrukkingen iets anders of juist hetzelfde wordt bedoeld. Uiteindelijk
lijkt de afbakening van het begrip in het ontwerp niet van heel groot
belang, daar het uitdrukkelijk de bedoeling is de beoordeling of een ontslag kennelijk onredelijk is aan de rechter over te laten.ñå
De rechter komt een grote mate van vrijheid toe bij de beoordeling
van de vraag of een ontslag kennelijk onredelijk is. De minister deelt
met de Vaste Commissie de opvatting dat de jurisprudentie op den duur
vastheid zal geven aan het begrip onredelijk. Zo kan het begrip een
ontwikkeling doormaken naarmate de denkbeelden zich wijzigen. Dit

ñò. star, Herziening van het ontslagrecht, advies van áñ juli "ñãæ, Den Haag "ñãæ, p. áå.
ñ". M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. ãñ. Hij geeft hierbij overigens aan dat zijn opvatting gelijk is aan die
van Mannoury, die een belangrijk aandeel heeft gehad bij de totstandkoming van het
compromis.
ñá. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãñ-"ñäò, nr. ã, p. "ð.
ñâ. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñä"-"ñäá, nr. å, p. âò.
ñã. Bijlagen Handelingen I, ðð","ñäá-"ñäâ, nr. "ðò, p. á.
ñä. Handelingen I, ðð","ñäâ-"ñäã, p. áòäå.
ñå. Gelijk M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den
Rijn: Samsom "ñäã, p. ãñ.
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wordt juist gezien als een voordeel van de gekozen terminologie.ñæ Rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval,
waarbij dus ook rekening moet worden gehouden met de ongelijkheid
van partijen. Juist om deze reden acht de minister het bezwaarlijk en
zelfs zeer gevaarlijk een nadere abstracte definitie te stellen.ñð Er wordt
voor gekozen niet limitatief de gronden op te sommen waarop een ontslag kennelijk onredelijk kan worden geacht en te volstaan met het noemen van enkele voorbeelden. Deze voorbeelden worden opgenomen in
lid á van art."åâñs (nieuw) bw. Ook indien aan een van de voorbeelden
is voldaan, kan de rechter oordelen dat toch geen sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag.
Indien de rechter een ontslag kennelijk onredelijk acht, kan hij een
schadevergoeding naar billijkheid toekennen. Het woord `kan' in de
wettelijke omschrijving wil echter niet zeggen dat de rechter in dat geval ook bevoegd is niets te doen. De bevoegdheid van de rechter is in
die zin beperkt dat hij, indien hij het ontslag kennelijk onredelijk acht,
ofwel een schadevergoeding naar billijkheid moet toekennen, ofwel desgevorderd de bee«indigende partij moet veroordelen tot herstel van de
arbeidsovereenkomst op grond van art. "åâñt (nieuw) bw.ññ De formulering dat de rechter `steeds' bevoegd is een vergoeding naar billijkheid
toe te kennen, houdt in dat men zich reeds na de opzegging tot de rechter kan wenden en niet hoeft te wachten tot de arbeidsovereenkomst
een einde heeft genomen."òò
De schadevergoeding naar billijkheid wordt beschouwd als een schadevergoeding waarbij de rechter voor het stellen en bewijzen van de
schade niet afhankelijk is van de stringente gewone regels van burgerlijk
recht."ò" Dit hangt samen met het karakter van kennelijk onredelijk ontslag, dat met zich brengt dat de geleden schade vaak moeilijk zal zijn te
bewijzen. In de memorie van antwoord zet de minister dit nader uiteen:
`De schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag daarentegen moet juist een pleister
op de wonde zijn voor het ontslag als zodanig ook al zijn daarbij alle termijnen volledig in acht
genomen. Hierbij is de schade, die ook op een nog langer durende onzekere toe-

ñæ. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñä"-"ñäá, nr. å, p. âò.
ñð. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ä.
ññ. Dit is later door de Hoge Raad bevestigd in hr ã juni "ñæå, nj "ñææ, ñð (Derksen).
Zie verder hoofdstuk ã.â.
"òò. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ñ.
"ò". Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ñ.
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komst betrekking heeft (ab ) vaak moeilijk te schatten en te bewijzen; vandaar dat de
oplossing gekozen is dat de rechter een schadevergoeding ``naar billijkheid'' kan toekennen.' "òá

Overigens zij erop gewezen dat het begrip kennelijk geenszins een bewijsbeperking met zich brengt; het slaat op een waardering van hetgeen
is bewezen. Mannoury schetst dit als volgt:
`Het woord ``kennelijk'' beoogt alleen, gevallen van minder ernstig onredelijk handelen uit te
sluiten, gevallen dus waarover onder verstandige mensen redelijk verschil van mening mogelijk
is.' "òâ

De twee hierboven weergegeven citaten lijken op het eerste gezicht
met elkaar in tegenspraak. Enerzijds brengt de aard van kennelijk onredelijk ontslag met zich dat de rechter niet aan de stringente regels van
bewijs is gebonden omdat de schade moeilijk te bewijzen valt. Anderzijds is nauwkeurig onderzoek als in ieder ander arbeidsproces, als in iedere procedure, zeer op zijn plaats."òã Het lijkt erop dat het hier gaat
om twee verschillende beoordelingsmomenten. Het eerste heeft betrekking op de hoogte van de vergoeding, het tweede op de beoordeling
van de vraag of sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag.Voor de beoordeling of een ontslag kennelijk onredelijk is geldt geen bewijsbeperking. Voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding is de
rechter niet aan strenge bewijsregels gebonden. De vraag die men zich
vervolgens kan stellen is of deze twee aspecten, de (mate van) kennelijke onredelijkheid van het ontslag en de hoogte van de vergoeding, elkaar kunnen be|« nvloeden. Kuip meent dat dit niet het geval is:
`Indien eenmaal het ontslag als het ware de hindernis van het ``kennelijke'' van de onredelijkheid heeft genomen, komen verder alle schadelijke gevolgen, voortvloeiend uit de onredelijkheid
van het ontslag, voor vergoeding in aanmerking. Het maakt dan ook voor de hoogte van de vergoeding niet uit, of de term ``kennelijk'' in art. "åâñs behouden blijft, of daaruit, mogelijk in
de nabije toekomst door de wetgever, wordt geschrapt.' "òä
"òá. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñä"-"ñäá, nr. å, p. âò.
"òâ. J. Mannoury,`Invoering van een nieuw rechtsbegrip: het kennelijk onredelijk ontslag.' De sociale Zekerheidsgids mei "ñäã, p. âá"-âáð. Gelijk M.G. Levenbach, Het nieuwe
burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom "ñäã, p. äò.
"òã. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. äò.
"òä. S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden, Deventer: Kluwer "ññâ, p. "æð.
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Hoewel over de invulling van de begrippen kennelijk en onredelijk en de
hoogte van de toe te kennen vergoeding discussie mogelijk is en blijft,
wordt met de wettelijke normering van de redelijkheidstoetsing tegemoet gekomen aan reeds lange tijd heersende opvattingen. Zie verder
hoofdstuk â.æ.ã en hoofdstuk ã.â.
á.ã.ã

Herstel van de arbeidsovereenkomst en afkoopsom

Behalve dat de wet van "ñäâ duidelijk maakt dat bee«indiging van de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de voor opzegging geldende
bepalingen niet altijd redelijk is, beoogt de wet te accentueren dat de
verbreking van de arbeidsovereenkomst niet meer ter uitsluitende beoordeling van partijen behoort te staan. De wetgever is van mening dat
het bee«indigen van de arbeidsovereenkomst niet langer als een natuurlijk recht kan worden beschouwd en biedt de rechter de mogelijkheid
hierop een controlerende functie uit te oefenen. De rechter krijgt naast
de mogelijkheid een schadevergoeding naar billijkheid toe te kennen
de mogelijkheid aan partijen de verplichting op te leggen de arbeidsovereenkomst te herstellen, zo volgt uit art."åâñt (nieuw) bw. Deze mogelijkheid bestaat indien de arbeidsovereenkomst is bee«indigd in strijd
met de voor opzegging geldende bepaling, zoals geregeld in art. "åâño
(nieuw) bw en indien de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is
bee«indigd.
Ook in het eerder genoemde advies van de Stichting van de Arbeid
wordt de wens geuit herstel van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken."òå Opmerkelijk is dat de Stichting van de Arbeid herstel van de arbeidsovereenkomst zelfs als uitgangspunt neemt. In het advies komt iets
dergelijks als een schadevergoeding naar billijkheid niet naar voren. Er
wordt slechts gesproken over een vervangende schadevergoeding indien
herstel van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk blijkt."òæ Enkele leden
van de Eerste Kamer kunnen zich niet vinden in de mogelijkheid van
herstel van de arbeidsovereenkomst. Zij zijn van mening dat de tekst iets
gekunstelds heeft. De minister antwoordt hierop het volgende:

"òå. star, Herziening van het ontslagrecht, advies van áñ juli "ñãæ, Den Haag "ñãæ, p. "æ
en áå.
"òæ. star, Herziening van het ontslagrecht, advies van áñ juli "ñãæ, Den Haag "ñãæ, p. áåáæ.

äâ

2.4

2

historische ontwikkeling van het ontslagrecht
`De ondergetekende moge daarover in de eerste plaats opmerken, dat dit artikel niets anders
is dan een uitwerking van het aloude principe: pacta sunt servanda. Wat bij sommige verplichtingen al lang gold, en bij andere door de regeling van de dwangsom is komen te gelden,
zal nu ^ althans in principe ^ civielrechtelijk ook voor arbeidsovereenkomsten gaan gelden,
nl., dat de rechter de partij, die zich aan wanprestatie schuldig maakt, kan dwingen, niet enkel tot schadevergoeding, maar ook tot nakoming van zijn verplichtingen.' "òð

Van de kant van de Vaste Commissie bestaat twijfel over de vraag of
de rechter de juiste instantie is om te beoordelen of de arbeidsovereenkomst dient te worden hersteld. Enkele leden zijn van mening dat de
rechter, wil hij hierover een oordeel kunnen geven, over veel grotere
deskundigheid en over meer inzicht in de bedrijfsverhoudingen moet
beschikken dan nu het geval is."òñ De minister antwoordt hierop als
volgt:
.̀.. al deelt de ondergetekende niet de vrees, dat de huidige rechter de bevoegdheid tot herstel
der dienstbetrekking op ondeskundige wijze zal uitoefenen. Integendeel, hij verwacht dat de
rechter dit nieuwe, zeer scherpe wapen met de voorzichtigheid, de rechterlijke macht eigen, zal
toepassen' ""ò

De rechter kan slechts veroordelen tot herstel van de arbeidsovereenkomst indien de wederpartij dit heeft gevorderd. Dit is vrij logisch gezien het feit dat de partij die zich beroept op het kennelijk onredelijk
verbreken van de arbeidsovereenkomst wellicht zelf ook geen behoefte
heeft aan herstel.""" De rechter is niet verplicht de vordering tot herstel
toe te wijzen. Ook als de rechter zelf geen heil ziet in herstel van de arbeidsovereenkomst heeft hij de bevoegdheid de vordering af te wijzen.
Hoewel het vrij logisch lijkt dat de rechter een vordering ook mag afwijzen, kwam de minister met de volgende uiteenzetting:
`Het spreekt echter vanzelf, en aldus luidde ook het advies van de Stichting van de Arbeid,
dat dit herstel der dienstbetrekking niet mag ontaarden in het opleggen van een verhouding,
die voor een der partijen redelijkerwijze niet te dragen is.Vandaar in de eerste plaats, dat het
herstel der dienstbetrekking niet is geconstrueerd als een recht, doch als een mogelijkheid, ter

"òð. Bijlagen Handelingen I,"ñäâ-"ñäã, ðð", nr. âæ, p. á.
"òñ. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãñ-"ñäò, nr. ã, p. "ñ.
""ò. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñä"-"ñäá, nr. å, p. â".
""". M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. "áò.
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beoordeling van de rechter. Als de rechter in het herstel der dienstbetrekking geen heil ziet, behoeft hij een desbetreffende vordering niet toe te wijzen. Vandaar voorts dat in artikel "åâñt,
derde, vierde en vijfde lid, is opgenomen de mogelijkheid om tegen betaling van een afkoopsom
van de verplichting tot herstel ontheven te worden.' ""á

Indien de rechter herstel van de arbeidsovereenkomst beveelt, zal hij
daarbij ook een afkoopsom vaststellen. Heeft hij geen afkoopsom vastgesteld dan moet hij dat alsnog doen als een der partijen daartoe een
verzoek indient, zie "åâñt lid â (nieuw) bw. De afkoopsom wordt beschouwd als `poena privata'. De minister merkt hier nog over op dat
deze term in de eerste plaats doet denken aan een overeengekomen boete, maar hij heeft er geen bezwaar tegen ook de, door de rechter vast
te stellen, afkoopsom zo te noemen.""â Het bedrag staat geheel ter beoordeling van de rechter. Daar de afkoopsom wordt beschouwd als
sanctie op het niet herstellen van de arbeidsovereenkomst kan deze ook
hoger zijn dan de schadeloosstelling of (volledige) schadevergoeding.
Het niet willen herstellen van de arbeidsovereenkomst kan niet als behoorlijk gedrag worden beschouwd en dus verwacht de minister dat de
afkoopsom hoger zal uitvallen dan wanneer een schadevergoeding naar
billijkheid zou zijn toegekend op grond van art. "åâñs (nieuw) bw.""ã
Hoewel dit niet dwingend is voorgeschreven, is de minister wel bang
dat de sanctie anders haar doel zal missen. De afkoopsom is overigens
niet alleen bedoeld als sanctie maar ook als pressiemiddel. De (hoogte
van) de afkoopsom zal de partij die gehouden is tot herstel van de arbeidsovereenkomst kunnen aanmoedigen hier ook daadwerkelijk toe
over te gaan.
á.ã.ä

Gevolgen van de herziening voor de ontslagvergoeding in de
praktijk

Met de invoering van de vergoeding naar billijkheid bij kennelijk onredelijk ontslag en de ontbindingsvergoeding heeft de wetgever een wettelijke basis geschapen voor het toekennen van een vergoeding indien de
arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd. Het blijft echter de vraag hoe
deze vergoedingen in de praktijk moeten worden toegepast. De wetgever laat zeker waar het de ontbindingsvergoeding betreft vele vragen
""á. Bijlagen Handelingen I,"ñäâ-"ñäã, ðð", nr. âæ, p. á
""â. Bijlagen Handelingen I,"ñäâ-"ñäã, ðð", nr. âæ, p. á.
""ã. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. "ò.
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onbeantwoord. Zo ontbreekt een duidelijke motivering voor de invoering van de ontbindingsvergoeding, laat staan dat de wetgever zich expliciet uitlaat over de vraag in welke gevallen de vergoeding dient te
worden toegekend, of aan de hand van welke criteria de hoogte van de
vergoeding moet worden begroot. Bij de vergoeding naar billijkheid
bij kennelijk onredelijk ontslag durft de wetgever zich (bewust) niet te
wagen aan het stellen van concrete normen en criteria voor het toekennen van en de hoogte van de vergoeding. Hoewel een wettelijk kader
is geschapen, wordt de concrete invulling overgelaten aan de rechter.
Vooral met betrekking tot de ontbindingsvergoeding zal het voor de
rechtspraktijk moeilijk zijn aanknopingspunten te vinden voor het toekennen van de vergoeding en het vaststellen van de hoogte daarvan. Niet
alleen verzuimt de wetgever hiervoor enige normen of criteria te stellen,
ook is in de periode voor de wettelijke normering van de ontbindingsvergoeding in de literatuur vrijwel niets over een dergelijke vergoeding terug te vinden. Dit stilzwijgen staat in groot contrast met de regeling van
het kennelijk onredelijk ontslag en de daarbij toe te kennen vergoeding
die juist een codificatie vormt van een over een lange periode in de praktijk en literatuur ontwikkelde (rechts)overtuiging. Ondanks het feit dat
er bij de vergoeding naar billijkheid bij kennelijk onredelijk ontslag bewust voor is gekozen de formulering ruim en abstract te houden en de
nadere invulling en ontwikkeling over te laten aan de rechtspraktijk,
heeft de rechtspraktijk in ieder geval enkele handvatten bij het toekennen
van deze vergoeding. Bij de ontbindingsvergoeding wordt de invulling
en de ontwikkeling volledig aan de praktijk overgelaten.
á.ä

Conclusie

Aan het begin van de áòe eeuw wordt opzegging van de arbeidsovereenkomst beschouwd als een `natuurlijk recht'. De vraag of aan de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst een redelijkheidstoetsing vooraf
dient te gaan, wordt dan ook negatief beantwoord. Wel worden er opzegtermijnen ingevoerd. Partijen kunnen de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn bee«indigen. Dergelijk handelen
wordt echter onrechtmatig geacht indien niet een bedrag gelijk aan het
loon over de opzegtermijn wordt betaald. Hoewel de te betalen schadeloosstelling in beginsel slechts betrekking heeft op geleden schade, kan
de schadeloosstelling ook meer inhouden dan de werkelijk geleden schade. Om deze reden kent het ontwerp Drucker aan de gefixeerde schadevergoeding een zekere preventieve werking toe.
äå

conclusie
De Wet op de arbeidsovereenkomst van "ñòæ introduceert naast opzegging de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond
van gewichtige redenen. De ontbindingsprocedure kent geen mogelijkheid tot het toekennen van een schadevergoeding. Integendeel, de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te ontbinden is juist gelet op de aard
van de gewichtige redenen bedoeld om partijen de gelegenheid te geven
van elkaar af te komen zonder dat een verplichting tot schadeloosstelling
wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn ontstaat. Naast de
gewichtige redenen wordt ^ bij amendement ^ de mogelijkheid ingevoerd de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens dringende redenen.
In "ñäâ wordt het ontslagrecht (conservatief) herzien. De `gewichtige
redenen' voor ontbinding worden verruimd tot `veranderingen in de
omstandigheden'. Reden voor deze verruiming is dat nu ook ontbonden
kan worden indien een gespannen verhouding tussen partijen is ontstaan, zonder dat een der partijen daaraan zodanig eenzijdig schuld
heeft dat dit voor de wederpartij een dringende reden kan opleveren.
Het extrajudicie«le karakter van de ontbindingsprocedure komt daardoor (verder) onder druk te staan. Opmerkelijk is dat in het herziene
ontbindingsartikel de mogelijkheid wordt gecree«erd in geval van ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden een vergoeding
toe te kennen, terwijl de ontbindingsprocedure in "ñòæ juist was bedoeld
partijen de mogelijkheid te geven zonder vergoeding van elkaar af te
komen. Met de verruiming van de veranderingen in de omstandigheden, de invoering van de dringende reden in "ñòæ, en het onderscheid in
vergoedingen zijn de aard en het karakter van de ontbindingsprocedure enigszins achterhaald geraakt.
De invoering van een redelijkheidstoetsing van ontslagen in "ñäâ
vormt een van de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen in het
ontslagrecht. Levenbach toont zich een groot voorstander van een redelijkheidstoetsing van ontslagen. De achterliggende gedachte voor de invoering van de redelijkheidstoetsing is de volgende: `De werkgever die
zijn arbeider zonder goede reden ontslaat, en de arbeider, die wegens
een gril de dienst opzegt, handelen naar huidige opvatting niet behoorlijk, ook al nemen zij de opzegtermijnen in acht.' Hoewel er veel discussie is over de afbakening van het begrip `kennelijk onredelijk' lijkt dit
uiteindelijk niet van heel groot belang, omdat het uitdrukkelijk de bedoeling is de beoordeling of een ontslag kennelijk onredelijk is aan de
rechter over te laten. De rechter komt een grote mate van vrijheid toe
bij de beoordeling van de vraag of een ontslag kennelijk onredelijk is gegeven. De gedachte is dat de jurisprudentie op den duur vastheid zal
äæ
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geven aan het begrip `onredelijk'. Dit wordt gezien als een voordeel
van de gekozen terminologie. Rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waarbij dus ook rekening moet worden gehouden met de ongelijkheid van partijen. Juist om deze reden
acht de minister het bezwaarlijk en zelfs zeer gevaarlijk een nadere abstracte definitie te stellen. De schadevergoeding naar billijkheid wordt
beschouwd als een schadevergoeding waarbij de rechter voor het stellen
en bewijzen van de schade niet afhankelijk is van de stringente gewone
regels van burgerlijk recht. Dit hangt samen met het karakter van kennelijk onredelijk ontslag dat met zich brengt dat de geleden schade, die
vaak ook op een nog langer durende onzekere toekomst betrekking
heeft, vaak moeilijk te bewijzen zal zijn.
Hoewel over de invulling van het begrip `kennelijk onredelijk' en over
de hoogte van de toe te kennen vergoeding discussie mogelijk is en blijft,
wordt met de wettelijke normering van de redelijkheidstoetsing van ontslagen tegemoetgekomen aan reeds lange tijd heersende opvattingen.
Met de invoering van de vergoeding naar billijkheid bij kennelijk onredelijk ontslag en de invoering van de ontbindingsvergoeding heeft de
wetgever een wettelijke basis geschapen voor het toekennen van een vergoeding indien de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd. Ondanks het
feit dat er bij de vergoeding naar billijkheid bij kennelijk onredelijk ontslag bewust voor is gekozen de formulering ruim en abstract te houden,
en de nadere invulling en ontwikkeling over te laten aan de rechtspraktijk, biedt de codificatie ervan de rechtspraktijk in ieder geval enkele
handvatten. De wetgever laat zeker waar het de ontbindingsvergoeding
betreft vele vragen onbeantwoord. Bij de ontbindingsvergoeding worden
de invulling en de ontwikkeling volledig aan de praktijk overgelaten.
In het volgende hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de ontwikkeling
en vormgeving van de ontslagvergoedingen in de praktijk.
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Inleiding

In hoofdstuk á is de incorporatie van de ontslagvergoeding in de arbeidsrechtelijke wetgeving uitvoerig besproken. Bij de invoering van de
mogelijkheid een ontslagvergoeding toe te kennen, is de concrete invulling en vormgeving van de ontslagvergoeding expliciet aan de praktijk
overgelaten. De ruimte hiertoe werd geboden door de formulering `naar
billijkheid' ". Deze formulering zag vooral op het begroten en het bewijzen van schade, maar bood de rechter daarbij de ruimte billijkheidsaspecten mee te wegen, waardoor ook ruimte werd geboden aan te sluiten
bij de maatschappelijke opvattingen binnen een bepaald tijdsgewricht.
De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is welke invulling
de praktijk aan de ontslagvergoeding heeft gegeven. In dit hoofdstuk
zal voor de periode vanaf "ñäâ worden onderzocht welke ontwikkeling
de ontslagvergoeding in de praktijk heeft doorgemaakt. Het bestaan
van een wettelijk kader brengt immers niet per definitie met zich dat
van bestaande mogelijkheden ook (direct) gebruik wordt gemaakt. Van
sommige wettelijke regelingen wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt, denk bijvoorbeeld aan herstel van de arbeidsovereenkomst ex
art. æ: åð" bw. Ook komt het voor dat regelingen jarenlang een slapend
bestaan leiden alvorens zij door de praktijk worden ontdekt. Van dit
laatste is de ontbindingsprocedure een goed voorbeeld.
Waar het de ontslagvergoeding betreft valt op te merken dat hiervan
in eerste instantie vrijwel uitsluitend op collectief niveau gebruik werd
gemaakt. Het zou nog jaren duren alvorens ook op individueel niveau
gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid een ontslagvergoeding toe
te kennen. In dit hoofdstuk zal dan ook een onderscheid worden gemaakt tussen de vormgeving van de ontslagvergoedingen bij collectieve
ontslagen en bij individuele ontslagen. Eerst zal de ontwikkeling van
de ontslagvergoeding in de praktijk bij collectieve ontslagen worden be-

". Zie hierover meer uitgebreid hoofdstuk á.
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sproken. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling
van de ontslagvergoeding bij individuele ontslagen.
â.á

Ontslagvergoedingen bij collectieve ontslagen

Ondanks het feit dat sinds "ñäâ wettelijk de mogelijkheid werd geboden
een ontslagvergoeding toe te kennen, zowel bij ontbinding als bij kennelijk onredelijk ontslag, werd van deze mogelijkheid in de praktijk niet direct op grote schaal gebruik gemaakt. In hoofdstuk á bleek al dat, ook
voor "ñäâ, in cao's afspraken werden gemaakt met betrekking tot het toekennen van ontslagvergoedingen. In de cao voor de typografie was het
al langere tijd gebruikelijk werknemers bij ontslag een financie«le vergoeding mee te geven. Deze vergoeding werd toegekend indien een ontslag
zonder geldige reden was gegeven, en vertoonde meer overeenkomsten
met de vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag dan met de vergoeding bij ontbinding. Niet alleen met betrekking tot vergoedingen in verband met de onredelijkheid van ontslagen, maar ook bij vergoedingen
die meer lijken op de vergoeding die wij tegenwoordig kennen als de ontbindingsvergoeding, speelt de vakbeweging een vooraanstaande rol.
De discussie omtrent ontslagvergoedingen bij collectieve ontslagen
nam structurele vormen aan toen rond "ñåä op grote schaal grote groepen werknemers collectief werden ontslagen. De Deventer-ontslagen
in de textielindustrie zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Bij de sluiting van de Ankersmit Textielfabrieken in "ñåä waren ongeveer " òòò
werknemers betrokken en in de loop van de jaren zestig zouden nog vele collectieve ontslagen volgen.á De toename van het aantal collectieve
ontslagen bleef echter niet beperkt tot de textielindustrie. Ook in andere
sectoren was een dergelijke ontwikkeling waarneembaar. De toename
of misschien wel explosie van het aantal collectieve ontslagen had vooral te maken met economische ontwikkelingen. Zo leidde vooral de toenemende concurrentie met het buitenland tot verlies van arbeidsplaatsen. Ook technische ontwikkelingen in combinatie met concentratie
van onderneming hadden als gevolg dat veel arbeid kon worden vervangen door machinale productieprocessen.
Vaak werden naast de bestaande cao regelingen overeengekomen
tussen werkgevers en de vakbeweging in de vorm van afvloeiingsrege-

á. Zie hierover: Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv "ñåð.
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lingen â op het moment dat de werkgever besloot of genoodzaakt was
werknemers collectief te ontslaan. Omdat de toename van het aantal
collectieve ontslagen niet beperkt bleef tot de textielindustrie, bestond
er voor de vakbeweging voldoende aanleiding uitgebreid bij deze ontwikkeling stil te staan. Bij de vakbeweging heerste immers sinds jaar en
dag het besef dat naast de dagelijkse actie behoefte bestond aan het
doordenken van wijzen waarop maatschappelijke problemen op langere
termijn tot een oplossing konden worden gebracht.ã Op het áãe congres
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (het nvv) ä, gehouden van âò maart tot en met á april "ñåå, werd daarom een voorstel
aanvaard:
`het verbondsbestuur op te dragen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen hetzij per wet dan wel in de collectieve arbeidsovereenkomsten, die kunnen leiden tot bescherming van werknemers en tegemoetkoming in de sociale consequenties
welke voortvloeien uit fusies, concentraties en sluitingen van ondernemingen'.

Gelet op de hierboven geschetste ontwikkeling in de textielindustrie is
het niet opmerkelijk dat dit voorstel werd ingediend door de Algemene
Bedrijfsbond voor Textiel en Kleding (de antb) `De Eendracht'.
Naar aanleiding van dit voorstel van de antb bracht het nvv in
"ñåð een rapport uit waarin werd ingegaan op collectieve ontslagen.
Hierbij werd aandacht besteed aan verschillende aspecten die een rol
spelen bij collectieve ontslagen, waaronder het toekennen van een zogenaamde `afscheidsbetaling' å, oftewel ontslagvergoeding. In het rapport
van het nvv werd ervoor gepleit bij de begroting van de afscheidsbetaling bewust geen rekening te houden met de leeftijd van de werknemer
die wordt ontslagen. Deze keus vloeide enerzijds voort uit de over-

â. Met afvloeiingsregeling wordt hier bedoeld een regeling die tussen de werkgever
en de vakbeweging wordt overeengekomen op het moment dat de werkgever werknemers wil ontslaan (tegenwoordig spreken wij van een sociaal plan).
ã. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. ä.
ä. Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen was een vakcentrale, voorloper
van het fnv, opgericht door "ä vakbonden in "ñòå naar aanleiding van de spoorwegstakingen in "ñòâ (bekend van de leus: `Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil')
å. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. ð.

å"

3.2

3

ontwikkeling van de ontslagvergoeding in de praktijk
weging dat de `rechtsgrond' æ van de vergoeding niet te maken heeft
met de leeftijd van de werknemer. Anderzijds zou het afhankelijk stellen
van de hoogte van de vergoeding van de leeftijd van de werknemer
als gevolg hebben dat de toekomstkansen van oudere werknemers worden beperkt, omdat zij indien rekening wordt gehouden met de leeftijd
minder gemakkelijk een nieuwe baan zullen vinden. Wel beoogde het
nvv met haar formule (waarover hieronder meer) ontslag van werknemers die reeds lange tijd in dienst zijn duur te maken. Dit zullen logischerwijs vaak oudere werknemers zijn. Deze keuze hing voornamelijk
samen met de overweging dat naarmate een werknemer langere tijd bij
een werkgever in dienst is geweest, hij meer gespecialiseerd zal zijn en
het daarom voor hem moeilijker zal zijn een nieuwe baan te vinden. De
achterliggende rechtsgrond voor het toekennen van een afscheidsbetaling gekoppeld aan ancie«nniteit werd gezien in compensatie voor het
verlies dat de werknemer lijdt als hij wordt losgebroken van het dienstverband.
In het rapport wordt een vergelijking gemaakt met de opzegtermijnen ð, die immers ook afhankelijk zijn gesteld van de duur van het
dienstverband:
`De achtergrond van de wettelijke bepalingen is kennelijk deze, dat het voor de lang in dienst
zijnde reeds wat oudere en sterk gespecialiseerde werknemer moeilijker is om nieuwe adequate
arbeid te vinden. Daarom dient hij een wat langere opzegtermijn te hebben, waarin hij dit
nieuwe werk kan zoeken: bij de behandeling van het wetsontwerp is dit indertijd samengevat
in het begrip meerdere bestaanszekerheid.' ñ

Het nvv ging er echter van uit dat aan de duur van het dienstverband
in combinatie met ontslag een (nog) verdergaande betekenis is verbonden dan hetgeen hierboven in het kader van de opzegtermijnen wordt
vermeld. Deze verdergaande betekenis werd als volgt uiteengezet:
`Het langdurig dienstverband schept een eenzijdige gerichtheid van de werknemer op de onderneming, zowel wat betreft de persoonlijke relaties met de overige werknemers als wat betreft

æ. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. åâ.
ð. Zie de Wet van âò mei "ñåð, Stb. "ñåð, áæò. In deze wet werd de opzegtermijn voor
oudere werknemers verlengd tot een maximale totale opzegtermijn van áå weken.
ñ. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. åò.
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de toepassing en uitgroei der vakbekwaamheid. Het losgebroken worden uit een dergelijke binding kan vanuit het standpunt van der betrokkene dan ook niet anders gezien worden dan
als een direct verlies.' "ò

Ook werd in het rapport ingegaan op de zogenaamde ancie«nniteitsregels of seniority rules"" aan de hand waarvan, in de redenering van
het rapport, ervoor kan worden gezorgd juist de banden door te breken
die het zwakste zijn. Soms kan het verlies niet worden vermeden en
zal het noodzakelijk zijn de werknemer toch te ontslaan. In dat geval
dient de werknemer in zijn verlies gecompenseerd te worden zo was de
redenering:
`Zij, die een grote ancie« nniteit hebben, doch waarvoor in de onderneming geen (nieuwe)
plaats gevonden kan worden, zullen de dienst van de onderneming moeten verlaten. Zij zullen
dan een zeker niveau van ancie« nniteit (uitgedrukt in jaren dienstverband) bezitten en het
``verlies''daarvan moeten accepteren. Het is echter een redelijke gedachte om hen hiervoor een
compensatie te geven, een compensatie waarvoor men moeilijk een andere vorm kan denken
dan een som geld.' "á

Voor de berekening van de hoogte van de uit te keren compensatie
stelde het nvv een formule op, waarbij de uitkomst afhankelijk wordt
gesteld van het aantal dienstjaren"â:
m=

Hnâ
"ò

m = aantal maanden salaris dat wordt uitgekeerd
n = aantal dienstjaren

"ò. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. åò.
"". Het belang van ancie«nniteit wordt ook in het buitenland erkend zoals ook blijkt
uit verschillende buitenlandse regelingen waaronder in Duitsland en in het Verenigd
Koninkrijk. Zie Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv "ñåð, p. ""ò en "á".
"á. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. å".
"â. Uit het rapport blijkt overigens niet duidelijk hoe men is gekomen tot een dergelijke, ingewikkelde formule/berekening.
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Concrete toepassing van de formule levert de volgende uitkomsten op:
Aantal dienstjaren
â jaar
ä jaar
"ò jaar
áò jaar
âò jaar
ãò jaar

Uitkering

Uitkering in % diensttijd

Ùá maand
" maand
â maanden
ñ maanden
"å maanden
áä maanden

",ã
",æ
á,ä
â,æ
ã,ã
ä,á

"

De uitkomsten van deze formule liggen vele malen hoger dan de uitkeringen die in deze periode werden overeengekomen in afvloeiingsregelingen. Hiervan was het nvv zich terdege bewust. De keus de te betalen
schadeloosstelling zo hoog te laten uitvallen vloeide niet zozeer voort
uit het doel, namelijk het verlies van de werknemer te compenseren,
maar was er vooral op gericht het ontslag voor de werkgever duur te
maken. De achtergrond van de in het rapport geformuleerde afscheidsbetalingen was met andere woorden niet zozeer de ontslagen werknemer geldelijke steun te verlenen, maar was vooral bedoeld om de continu|« teit van de dienstbetrekking van werknemers te vergroten."ã Pas als
dit niet lukte diende aan de werknemer de meestal bijzonder wenselijke
(en welkome) uitkering te worden betaald, aldus het nvv. In het rapport werd er dan ook voor gepleit de financie«le lasten niet onder te
brengen in een daartoe op te richten fonds, omdat een dergelijke constructie als gevolg zou hebben dat de (financie«le) prikkel voor de werkgever zijn werknemers aan het werk te houden minder wordt. Starheid
hoefde aldus het rapport niet gevreesd te worden daar er een hoog percentage vrijwillig vertrek is.
Behalve de hierboven beschreven compensatie werd voorgesteld de
werkgever te belasten met een (tijdelijke) aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen. Bij deze regeling werd wel rekening gehouden met de
leeftijd van de betrokken werknemer, omdat de duur van de werkloosheid veelal afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer. Wel diende
de nadruk op de leeftijd klein te blijven om te voorkomen dat hierdoor

"ã. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. äñ-åò.
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een additionele belemmering zou ontstaan oudere werknemers in dienst
te nemen. De aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen werd los gezien van de eenmalige compensatie voor geleden verlies, terwijl een
eventuele uitkering over de opzegtermijn werd beschouwd als een bron
van onderhoud."ä Op het moment dat het rapport werd gepubliceerd
had het wetsontwerp over de verlenging van de opzegtermijn voor
oudere werknemers tot maximaal áå weken juist de Tweede Kamer gepasseerd. Het ontslag van oudere werknemers werd bemoeilijkt door
de verlenging van de opzegtermijn en de aanvullende uitkering. De
eenmalige uitkeringen brachten echter toch de grootste kosten met zich
en deze uitkeringen waren nu juist bewust niet afhankelijk gesteld van
de leeftijd van de werknemer."å
â.â
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De vraag is of de voorstellen die werden gedaan in het rapport van het
nvv ook werden overgenomen door de praktijk. In "ñæâ publiceerde de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales (Stichting wov) een
rapport genaamd `Afvloeiingsregelingen in Nederland'. Doel van het rapport was duidelijk inzicht te verkrijgen in wat er de afgelopen jaren in
de praktijk op het gebied van afvloeiingsregelingen was gebeurd. De geschiedenis van afvloeiingsregelingen voor "ñåä is niet beschreven en moeilijk te achterhalen, omdat collectieve ontslagen, voordat de ontslaggevallen in "ñåä opschudding veroorzaakten, na de Tweede Wereldoorlog
betrekkelijk schaars bleven. Wat de na "ñåä tot stand gekomen regelingen
betreft, brengt het rapport van de Stichting wov zo systematisch mogelijk
de van "ñåæ tot "ñæ" getroffen afvloeiingsregelingen in kaart. In totaal werden "ãå afvloeiingsregelingen bij fusie ("ñ), bedrijfssluiting (â") en reorganisatie (ñå) onderzocht."æ Hierbij werd zeer uitvoerig stilgestaan bij alle aspecten die in de onderzochte afvloeiingsregelingen aan de orde kwamen.
In de periode "ñåæ tot "ñæ" kwamen âòæ" bedrijven met ontslagaankondigingen voor tien werknemers of meer, wat betekent dat in totaal
"á" åää werknemers bij een dergelijk ontslag waren betrokken."ð Con"ä. In feite werden hier verschillende grondslagen apart benoemd. Zie over de verschillende grondslagen verder hoofdstuk ã.
"å. Voor een vergelijking van de kosten, zie Nederlands Verbond van Vakverenigingen,
Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv "ñåð, p. æâ.
"æ. Stichting wov, Afvloeiingsregelingen in Nederland, Utrecht: wov "ñæâ.
"ð. Opgemerkt wordt dat in deze cijfers de mijnbouwsluitingen niet zijn inbegrepen.
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juncturele teruggang was volgens de Stichting wov onvoldoende verklaring voor deze enorme stijging van het aantal collectieve ontslagen. De
stijging hing vooral samen met de veranderende structuur van westerse
economiee«n. Nieuwe machines die tegen dezelfde kosten meer konden
produceren dan de oude, schaalvoordelen en concurrentie met het buitenland zorgden ervoor dat sprake was van een structurele verandering
en niet slechts van een periode van conjuncturele teruggang."ñ
In het rapport wordt erop gewezen dat gevolgen van een (collectief)
ontslag voor de werknemer zeer ingrijpend zijn. Niet alleen kan een
ontslag grote financie«le consequenties hebben, maar ook psychische gevolgen spelen een rol. De schok die het ontslag onder de betrokkenen
teweeg brengt is vaak hevig. Ter illustratie geeft het rapport een aantal
citaten van reacties bij de sluiting van Verblifa-Krommenie in het voorjaar van "ñåñ. Een voorbeeld hiervan is het volgende:
`Je hebt in áò jaar dat bedrijf groot gemaakt ...... ze noemen je ``overtollig'', je bent minder
dan niks.' áò

In het rapport worden de psychische gevolgen die een collectief ontslag
met zich kan brengen als volgt uiteengezet:
`Voor vrijwel iedereen is de arbeid meer dan louter een bron van inkomen, haast niemand staat
puur ``extrinsiek'' zoals dat onder sociologen heet tegenover zijn werk. Het geeft steeds het individu zijn identiteit ^ ``Wat doe je voor de kost?'' ^; het geeft ook, zij het gezien vanuit vakbewegingsogen vaak veel te weinig, gelegenheid tot individuele ontplooiing; het brengt sociale
contacten met zich, het reguleert de aktiviteiten buiten het werk.Voor de werkloze gaan al deze
betekenissen verloren, met het ontslag is de arbeider of employee de zekerheid van het niet
werkloos zijn op slag kwijt. In de Nederlandse maatschappij, waarin een arbeidsethos overheerst, zal hij of zij dat logischerwijs heel vaak als een grondige vernedering ondergaan.
Mooier gezegd: de werkloze wordt het slachtoffer van negatieve stereotypering, de associatie
met ``beroepswerklozen'', ``werkweigeraars'', ``profiteurs'', ``parasieten'' blijft ^ met medewerking
overigens van bepaalde politieke groeperingen ^ steeds nabij.' á"

Verder wordt in het rapport opgemerkt dat een periode van ernstige onzekerheid, over wel of geen ontslag, eerder het aantal hart- en vaatziekten en psychische stoornissen onder betrokkenen heeft vergroot. Op de
verhoogde kans op hart- en vaatziekten werd ook al gewezen in `Verslag
"ñ. Stichting wov, Afvloeiingsregelingen in Nederland, Utrecht: wov "ñæâ, p. æ-ð.
áò. Stichting wov, Afvloeiingsregelingen in Nederland, Utrecht: wov "ñæâ, p. "áå.
á". Stichting wov, Afvloeiingsregelingen in Nederland, Utrecht: wov "ñæâ, p. "ã.
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van Collectief Ontslag' waarvan het rapport van de Stichting wov een
uitwerking is. In dit verslag wordt vermeld dat het ontslag en de nasleep
ervan vaak een langdurige en desastreuze invloed hebben op de geestesgesteldheid van de (vooral oudere) ontslagenen en hun naasten.áá
Een ander belangrijk aspect dat in het rapport aan de orde komt, is
in hoeverre de aanbevelingen van het nvv uit "ñåð zijn overgenomen
in de praktijk. Uit onderzoek van de "ãå afvloeiingsregelingen bleek dat
veel van de aanbevelingen niet in de praktijk werden toegepast. Van
de "ãå onderzochte afvloeiingsregeling bevatten "áð regelingen een bepaling op grond waarvan een uitkering ineens kon worden toegekend.
Het advies van het nvv, waarin, met het oog op de rechtsgronden voor
een schadeloosstelling en de arbeidsmarktkansen van vooral oudere
werknemers, wordt geadviseerd de uitkering niet te koppelen aan de
leeftijd, werd in veel regelingen niet overgenomen. Van de "áð regelingen, waren er æð, wat neerkomt op å"%, waarin een formule werd gehanteerd waarin rekening werd gehouden met leeftijd en dienstjaren.
In ã" regelingen werd alleen gekeken naar dienstjaren en in ñ gevallen
was sprake van sterk uiteenlopende regelingen, waarvan er ä een voor
alle werknemers gelijke uitkering kenden.áâ Verder viel uit ongeveer
tweederde van de formules een leeftijdsgrens af te leiden. Veelal kwam
een werknemer pas in aanmerking voor een uitkering ineens als hij de
leeftijd van vijfentwintig of dertig jaar had bereikt. Het advies van het
nvv zowel een uitkering ineens als een aanvulling op de ww of wwv
mogelijk te maken, bleek in de praktijk in het geheel niet te worden
overgenomen. In vrijwel alle regelingen werd de uitkering ineens steeds
als keuzemogelijkheid gegeven naast aanvulling op de ww of wwv.
Een combinatie van uitkeringen kwam op ëën uitzondering na (asw
"ñæò) niet in de onderzochte regelingen voor.
Voor de berekening van de (gemiddelde) hoogte van de uitkering ineens wordt in het rapport uitgegaan van een bruto weekloon van
fl. âòò of een jaarsalaris van fl. "ä åòò. Deze bedragen waren meer in
overeenstemming met de werkelijkheid aan het einde van de onderzochte periode dan aan het begin. Vanwege de rekenkundige eenvoud
werd er echter voor gekozen ëën bedrag aan te houden. Het onderzoek
laat de volgende resultaten zien:
áá. M. van Klaveren, `Verslag van Collectief Ontslag', Amsterdam: Wetenschappelijk
instituut van het nvv,"ñæò, p. æ. Hierbij wordt verwezen naar G.J. Nijhof,`Collectief ontslag en psychische volksgezondheid', Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid,"ñåæ-ã.
áâ. Stichting wov, Afvloeiingsregelingen in Nederland, Utrecht: wov "ñæâ, p. åñ.
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Leeftijd
Dienstjaren
Formule nvv
Hout/bouw (ã)

âò

âò

ãò

ãò

äò

äò

åò

â

"ò

â

"ò

"ò

áò

"ò

åò
âò

åòò

âåòò

åòò

âåòò

âåòò

"òðòò

âåòò

"ñáòò

("æò)

(åòò)

("ñä)

(åáä)

(åäò) ("â"ò)

Metaal (ää)

æáò

"áòò

"òâò

"ååò

ááäò

áñáä

áðòò

âæ"ò

Voeding/genotmiddelen ("")

ääò

"æãä

äåä

"æåä

á"òò

ã"äò

"åòò

ãåãò

Grafisch/uitgeverij (á)
Textiel/kleding (áæ)
Ov. ind. Bedrijf ("ä)
Vervoer/opslag/comm. ("á)
Handel/bank/verz. (á)

(åæä) (ááäò)
âñä

æãò

äáä
"æòä

(ðòò) (á"áä)

(åæä) (ááäò) (ááäò) (äò"ä) (âæäò)
äáä

ðñò

"òñò

"ââä

æäò

"ñáò

ãðâò

áò"ä

äãä"

X

"ðâä

"áãò

áåáä

áæòò

ãåäò

áäñä

äáñò

åòåò

"òåäò

æð"ò

"åâæò

("âäò) (áãòò) ("âäò) (áãòò) (áãòò) (ãáæä) (áãòò) (""áäò)

*Achter de bedrijfstak staat tussen haakjes aangegeven hoeveel afvloeiingsregelingen in totaal in deze bedrijfstak zijn
onderzocht. De uitkeringen in hout- en bouwnijverheid, de grafische nijverheid/uitgeverijbedrijf en het handel, bank
en verzekeringswezen staan tussen haakjes, omdat hier steeds minder dan ä regelingen zijn onderzocht.

Gemiddeld liepen de uitkeringen ineens over de periode "ñåæ-"ñæ" uiteen van fl.æáò voor een âò-jarige met drie dienstjaren in de metaalindustrie en fl. âñä voor zijn collega in de textielindustrie, tot fl. â æ"ò voor
een zestigjarige werknemer met dertig dienstjaren in de metaalindustrie
en fl. á åáä in de textielindustrie. Deze gemiddelden vielen, in vergelijking met de voorgestelde formule van het nvv, steeds lager uit naarmate de ancie«nniteit groter werd. De bedragen die op grond van de formule van het nvv zouden zijn toegekend zijn in de tabel vermeld onder
het aantal dienstjaren. Voor het rapport werden ad-hoc afvloeiingsregelingen onderzocht, maar er werden ook afvloeiingsregelingen overeengekomen in bedrijfstak-cao's. In maart "ñæ" werd in ðð (ãñ%) van de
bedrijfstak-cao's iets geregeld met betrekking tot ontslag wegens fusie,
liquidatie, reorganisatie of slapte. Meestal betroffen het intentieverklaringen waarin werd aangegeven bij het voornemen van collectief ontslag in overleg te treden met de vakbeweging, maar in twaalf cao's,
waaronder âæò òòò werknemers vielen, golden gedetailleerde regelingen. In oktober "ñæá waren deze aantallen tot achttien cao's en âñä òòò
werknemers gestegen. Het grafische en uitgeverijbedrijf kende zeer gedetailleerde cao-bepalingen. Dit, in combinatie met het feit dat in deze
bedrijfstak vrij weinig collectieve ontslagen voorkwamen, is wellicht
een verklaring voor het feit dat in deze bedrijfstak nauwelijks ad-hoc

åð
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afvloeiingsregelingen tot stand kwamen.áã Verder bestond een aparte
egks-regeling voor de ontslagen in de mijnbouw waarin ook een ontslagvergoeding voorkwam, en gold een uitgebreide wachtgeldregeling
voor ambtenaren. De uitkeringen lijken volgens het rapport weinig invloed te hebben op het gedrag van werknemers nadat zij zijn ontslagen.
Uit het onderzoek blijkt in ieder geval niet dat een uitkering ineens leidt
tot een lagere arbeidsbereidheid of tot minder herintreding.
â.ã

Ontslagvergoedingen bij individuele ontslagen: de
formules

In de voorgaande paragraaf is ingegaan op de totstandkoming en ontwikkeling van afvloeiingsregelingen bij collectieve ontslagen. Ondanks
het feit dat er sinds "ñäâ een wettelijke basis was voor het toekennen van
ontslagvergoedingen bij individuele ontslagen, werd hiervan in de praktijk in eerste instantie weinig tot geen gebruik gemaakt. In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de toepassing van ontslagvergoedingen,
nadat de praktijk hiervoor in geval van collectieve afvloeiingsregelingen een vorm had gevonden, vervolgens is doorgedrongen naar individuele ontslagen.
Het duurt tot ongeveer halverwege de jaren 'æò van de vorige eeuw
voordat afvloeiingsregelingen, ofwel ontslagvergoedingen worden toegepast bij individuele ontslagen. Een van de eerste tekenen van de behoefte aan het toekennen van een ontslagvergoeding bij individueel
ontslag valt te signaleren rond de tijd dat het in de vorige paragraaf besproken rapport over collectieve afvloeiingsregelingen verschijnt. Individuele ontslagvergoedingen werden in eerste instantie vooral toegekend bij ontslag van hoger personeel. Dit is niet verwonderlijk, omdat
hoger personeel veelal niet onder de cao viel (en valt) en ook in collectieve afvloeiingsregeling werd (en wordt) vaak niet in dergelijke ontslagen voorzien.áä Het ontbreken van collectieve regelingen, en wellicht
ook de betere onderhandelingspositie, gaf het hoger personeel de mogelijkheid zelf een ontslagvergoeding overeen te komen. Van verschillende
kanten werd een poging gedaan de nogal ruime wettelijke formulering
van de ontslagvergoeding verder in te vullen door het formuleren van

áã. Zoals eerder al bleek kent het grafisch bedrijf van oudsher een speciale en zeer gedetailleerde regeling.
áä. Stichting wov, Afvloeiingsregelingen in Nederland, Utrecht: wov "ñæâ, p. "áñ.
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een standaardformule aan de hand waarvan de hoogte van de uit te keren vergoeding kon worden berekend.
â.ã."

De formule Zwartkruis

In "ñæá bracht Zwartkruis in het Financieele Dagblad de ontslagvergoeding onder de aandacht.áå Volgens hem was de basisgedachte die
aan een `gouden handdruk' ten grondslag ligt, terug te voeren tot een
streven het door het ontslag teweeggebrachte persoonlijk prestigeverlies
financieel te compenseren, waarbij de hoogte van de compensatie zelf
bij gebrek aan maatstaven minstens evenzeer samenhangt met het bedrag dat het betrokken bedrijf ervoor over heeft een ontslaggeval naar
buiten correct en rimpelloos te doen plaatsvinden, als met de achteruitgang in inkomen, die op het ontslag mogelijk volgt. Hij wees erop dat
de gehanteerde begrippen moeilijk te kwantificeren zijn en dat dit, mede onder invloed van onderhandelingscapaciteiten, leidt tot zeer grote
verschillen. Zwartkruis pleitte er dan ook voor de toekenning van ontslagvergoedingen (aan hoger personeel) te bepalen aan de hand van
een formule die neerkomt op:
A6B6C
D
In de formule wordt rekening gehouden met de leeftijd, de diensttijd,
het functieniveau en de herplaatsbaarheid van de betrokkene in de volgende verhouding:
A

=

B
C

=
=

D

=

ä
ã
á-â
"

=
=
=
=

á6(leeftijd in jaren ^ áä)
áä
het aantal hele jaren dienstverband, minimaal ", maximaal ãò
het functieniveau volgens schaal " t/m ä, waarbij ä het hoogste niveau is
(raad van bestuur)
de herplaatsbaarheid in een overeenkomstige functie naar niveau en inkomen, volgens een aan leeftijd gekoppelde schaal van " t/m ä:
tot ãò jaar
ãò tot ãä jaar
ãä tot ää jaar, per geval door de raad van bestuur te bezien
boven ää jaar

áå. P.G.M. Zwartkruis,`De golden handshakes al bij de opzet van de arbeidsovereenkomst regelen; Financieele Dagblad ã november "ñæá.

æò
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Het maximum van de duur van het dienstverband van veertig jaar ontleende Zwartkruis aan het ambtenarenrecht waar maximaal veertig
dienstjaren voor het pensioen berekend werden.áæ De schadeloosstelling
wordt in de formule uitgedrukt in maanden salaris met een minimum
van drie maanden en een maximum van vijf jaar. De schaal van " tot ä
bij het functieniveau brengt met zich dat er zo veel ruimte is dat weinig
duidelijkheid bestaat over de uitkomst van de berekening. Verder is opmerkelijk dat de herplaatsbaarheid afhankelijk wordt gesteld van de
leeftijd. De hoogte van de vergoeding die wordt toegekend kan zeer uiteenlopen afhankelijk van de gekozen waardering respectievelijk hoogte
van deze variabelen.
Het idee van Zwartkruis kwam overigens niet uit de lucht vallen.
De formule werd door verschillende bedrijven en door de vno, toegepast. Om deze reden werd de formule ook wel `de vno-formule' genoemd. Voor de bedrijven die de formule hanteerde was de formule in
eerste instantie alleen gericht op het hoger kader.
â.ã.á

De st -formule

De formule Zwartkruis staat in de jaren zeventig niet op zichzelf. Een
andere formule die in de loop van de jaren 'æò werd ge|« ntroduceerd is
de zogenaamde Brie«t of st-formule. Deze formule wordt op een andere
wijze begroot áð:
I

S = "Ùá (jaarsalaris + tantie©me % + vakantietoeslag)
T= áò% per jaar 4 âä jaar tot maximaal ãòò%

II

S + T belopen maximaal salaris + tantie©me + vakantietoeslag tot åä jaar.

III

Betaling:
BijT = "òò% of minder; ineens aan het einde van de opzegtermijn.
BijT = "òò tot áòò%; "ò% na " jaar en ñò % ineens na de opzegtermijn.
BijT = áòò% of meer; áä% na " jaar en æä% ineens.
De "ò respectievelijk áä% + rente

áæ. L.A.E. Brie«t, `Gouden handdruk of trap na?', in: L.A.E Brie«t, E.P de Jong en
A.L.M. Knaapen (red.), Het ontslagrecht in de praktijk, Deventer: Kluwer "ñæå, p. "òá.
áð. Zie voor deze formule L.A.E. Brie«t,`Gouden handdruk of trap na?', in: L.A.E Brie«t,
E.P de Jong en A.L.M. Knaapen (red.), Het ontslagrecht in de praktijk, Deventer: Kluwer
"ñæå, p. "òá.

æ"

3.4

3

ontwikkeling van de ontslagvergoeding in de praktijk
IV

Wettelijke inhoudingen (fiscus + sociale verzekeringen);
Ineens aan het einde van de opzegtermijn

Kort gezegd komt het erop neer dat de schadevergoeding (S) de helft
is van het jaarsalaris + het tantie©mepercentage en de vakantietoeslag.
Hierbij wordt vervolgens een toeslag (T) opgeteld van áò% van de genoemde factoren per jaar bij een leeftijd boven âä jaar tot een maximum van ãòò%. Dit komt voor werknemers boven de âä jaar neer op
een vergoeding van: na ä jaar (T = "òò%) " jaarsalaris, na "ò jaar (T
= áòò%) ",ä jaarsalaris, na "ä (T = âòò%), jaar á jaarsalarissen, na
áò jaar (T = ãòò%), á,ä jaarsalarissen.
â.ä

Vergoedingen bij de kantonrechter

Enige tijd na de presentatie van de hierboven beschreven formules begonnen kantonrechters in de jaren 'ðò van de vorige eeuw normen te
hanteren voor het toekennen van ontslagvergoedingen.áñ Iedere kantonrechter deed wat hem of haar redelijk voorkwam, hetgeen er toe
leidde dat het nogal eens een groot verschil kon maken welke kantonrechter zich over een ontbindingsverzoek boog. Deze situatie leidde tot
rechtsonzekerheid en werd onwenselijk geacht, mede vanwege het feit
dat het aantal ontbindingsverzoeken in de jaren 'ðò enorm begon te stijgen. Onderstaande tabel maakt duidelijk dat sprake was van een exponentie«le stijging van het aantal ontbindingsverzoeken, zowel absoluut
gezien als in verhouding tot het aantal ontslagvergunningen:

áñ. Eind jaren 'ðò stelt Groen in zijn dissertatie overigens (weer) een andere formule
voor die neerkomt op het delen van de leeftijd door æä, vermenigvuldigd met het aantal
dienstjaren en het brutoloon. Daarbij wordt de leeftijd gedeeld door de maximaal te
bereiken leeftijd. Groen acht de leeftijd van æä jaar in "ñðð aanvaardbaar. Deze factor
brengt hij vervolgens zonder verder inzicht te geven in zijn motivering in verband
met het aantal dienstjaren en het brutoloon van de werknemer. Hierbij merkt hij op
dat het meewegen van het salaris leidt tot een verdiscontering van het functieniveau.
Ook aan deze constatering wordt vervolgens geen aandacht besteed. Deze formule beoogt overigens de bovengrens aan te geven. De ondergrens van de formule dient aldus
Groen kort gezegd te worden gevonden in de vergoeding van het loon over de opzegtermijn. J.J. Groen, Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, Heerlen: Groen
"ñðñ, p. ð"-ðâ.
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Jaar

Ontbinding

"ñææ
"ñðò
"ñðá
"ññ"
"ññä
"ññð

"
â
"â
ãä
ãò

ãðò
""å
òñæ
ñòâ
äää
"òå

Vergunning
æ"
ññ
"ðâ
æä
åð
âñ

ææ"
ñòò
äòò
ññæ
âãð
å"ã

verhouding
":"äò
":ñò
":åò
":å
":".ä
":"

Het is niet geheel duidelijk wat de toename van het aantal ontbindingsverzoeken in de jaren 'æò en daarna heeft veroorzaakt.âò Scholtens geeft
als verklaring dat men vanwege de overbelasting en het niet goed functioneren van het gab en de rda (nu: cwi) naar een uitwijkmogelijkheid zocht.â" Duk meent dat het erg moeilijk is te construeren wat de
verschuiving van gab naar de kantonrechter heeft veroorzaakt. Hij
stelt dat niet zozeer de lange behandelingsduur een oorzaak was, omdat
de behandeling toch meestal niet langer dan maximaal vier maanden
duurde. Volgens Duk werd vooral vanuit de hoek van het hogere personeel uitgeweken naar de kantonrechter, omdat de ervaring leerde dat
de kantonrechter meer oog had voor wat er op leidinggevend gebied
kan misgaan. Duk ziet ook de werknemersvriendelijke keuze van de Directeur van het gab als een reden voor het stijgende aantal ontbindingsverzoeken. Vaak weigerde de Directeur een vergunning vooral bij
oudere werknemers met als motivering niet veel meer dan `dat in dit geval van de werkgever kan worden gevergd dat hij meewerkt aan een andere oplossing dan ontslag', aldus Duk.âá Een andere mogelijke verklaring is dat de vno-formule werd bedacht omdat het hoger kader
veelal niet onder cao's viel en dus ook geen aanspraak kon maken op
âò. Bovendien is niet precies duidelijk wanneer kantonrechters precies zijn begonnen
eigen normen te hanteren.
â". C.G. Scholtens, `Van formule Zwartkruis naar Kantonrechtersformule, áä jaar
rechtsontwikkeling van afvloeiingsregelingen', in: A.I.M. van Mierlo, J.H. Wansink
(red.), Zilver voor de gouden formule: Ontwikkelingen in het Recht tussen "ñæâ en "ññð, Rotterdam: Erasmus Universiteit, Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk "ññð, p. ñ-âò
âá. R.A.A. Duk, `Coreferaat: Van formule tot formule: ``d' aventure en aventure?''' â"ââ. in: A.I.M. van Mierlo, J.H. Wansink (red.), Zilver voor de gouden formule: Ontwikkelingen in het Recht tussen "ñæâ en "ññð, Rotterdam: Erasmus Universiteit, Opleidingscentrum
voor Recht en Praktijk "ññð, p. â"-ââ.
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daarin overeengekomen afvloeiingsregelingen. Vervolgens werd deze
vno-formule door de praktijk ontdekt als uitweg bij het weigeren van
een vergunning en als mogelijkheid om buiten de cao om ook in aanmerking te komen voor een ontslagvergoeding.
Hoe het ook zij, de ontbindingsvergoeding is waarschijnlijk onder invloed van de ge|«ntroduceerde formules, het economische tij, de doorlooptijd bij de rda en het gba en de rechtspraktijk doorgesijpeld naar
de gewone werknemer in de ontbindingsprocedure. De vergoedingen
die werden toegekend in de ontbindingsprocedure haalden de vergoedingen die eerder door de vakbonden werden overeengekomen qua
hoogte ruimschoots in. De toename van het aantal ontbindingsverzoeken in combinatie met de hoogte van de in die procedures toegekende
vergoedingen maakte dat de discussie daaromtrent aan belang won.
Verschillende rechters hanteerden verschillende normen voor het toekennen van vergoedingen. Deze praktijk leidde tot een gebrek aan uniformiteit en transparantie en daardoor tot rechtsonzekerheid. Verschillende kantongerechten besloten tot publicatie van formules die binnen
het betreffende kanton werden gehanteerd.ââ Hierdoor bleef echter op
landelijk niveau nog steeds een gebrek aan uniformiteit bestaan. De
wenselijkheid van een landelijke normering en uniformering bracht de
Kring van kantonrechters er uiteindelijk in "ññå toe een landelijke kantonrechtersformule bij ontbinding ex art."åâñw bw (oud) op te stellen.
â.å

De kantonrechtersformule

Op " januari "ññæ is met de Aanbevelingen van de Kring van kantonrechters (verder: de Aanbevelingen) de landelijke kantonrechtersformule bij ontbinding ex art. "åâñw (oud) (verder: de kantonrechtersformule) in werking getreden.âã Zoals bekend is de formule: A x B x C. De A
staat daarbij voor Arbeidsduur, ofwel het aantal jaren dat een werknemer
in dienst is geweest bij een werkgever. De A-factor wordt vermenigvuldigd met anderhalf voor de jaren dat een werknemer in dienst is bij
een werkgever nadat hij de leeftijd van ãò jaar heeft bereikt en wordt
ââ. Zie voor een (beknopt) overzicht C.G. Scholtens,`Statistiek ontbindingsvergoedingen "ññå: het einde van een tijdperk?'ArbeidsRecht "ññæ,"ò en uitvoeriger C.G. Scholtens,
De toekomst van de ontslagvergoeding, Theorie en praktijk recht en krom?, in: E. Verhulp e.a. (red.), Ontslagrecht in beweging, Den Haag: sdu áòòã, p. ñå e.v.
âã. Zoals vastgesteld in de plenaire vergadering van de Kring van kantonrechters op
ð november "ññå en toegevoegd als bijlage bij ArbeidsRecht "ññå,"".

æã

de kantonrechtersformule
vermenigvuldigd met twee voor de jaren dat een werknemer in dienst
is geweest nadat hij de leeftijd van äò jaar heeft bereikt. De B staat voor
Brutoloon. Er is discussie mogelijk over de vraag wat als brutoloon moet
worden meegewogen. Zo wordt een structurele eindejaarsuitkering
veelal gezien als een deel van het brutoloon, terwijl een (jaarlijkse) uitkering in de vorm van een bonus onder de voorwaarde dat een bepaalde target is gehaald in beginsel niet wordt beschouwd als een component die dient te worden meegewogen in het (bruto)loon.âä
De Kring van kantonrechters besteedt in de Aanbevelingen veel aandacht aan de invulling van de C-factor. De C staat voor de Correctiefactor. Deze factor biedt de kantonrechter de mogelijkheid de vergoeding
te verlagen als de werknemer het ontslag kan worden verweten of de
vergoeding juist te verhogen indien het ontslag verwijtbaar is aan of in
de risicosfeer ligt van de werkgever. Uitgangspunt is dat bij ontbinding
van de arbeidsovereenkomst een neutrale vergoeding wordt toegekend
met factor C = ". Als de reden voor ontslag kan worden verweten aan
de werknemer, biedt de C-factor de kantonrechter de ruimte een vergoeding toe te kennen met een C-factor die kleiner is dan ". Indien de
werkgever een verwijt kan worden gemaakt, kan de kantonrechter een
vergoeding toekennen met een C-factor groter dan ". In de praktijk
wordt meestal een C-factor toegekend tussen ò en á. De `bandbreedte'
van C ligt met andere woorden tussen ò en á. Een C-factor groter dan
twee komt in de praktijk voor, maar is voorbehouden aan bijzondere
omstandigheden, zoals het (voortijdig) verbreken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of zeer ernstige verwijtbaarheid van de
kant van de werkgever. Uitgangspunt bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst is dat de C-factor op ëën wordt gesteld: kort gezegd, dat
een werknemer bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst ëën maandsalaris per (gewogen) dienstjaar ontvangt.âå
De Aanbevelingen van de Kring van kantonrechters uit "ññå leidden
tot discussie over de vraag of bij iedere ontbinding standaard een vergoeding diende te worden toegekend.âæ In Aanbeveling â.ã is immers
opgenomen dat in geval van een `neutrale' of `kleurloze' ontbinding de
âä. Zie Aanbeveling â.â en J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer "ñññ.
âå. Zie voor een overzicht van de (gepubliceerde) rechtspraak in áòòæ: C.J. Loonstra
en P. Kruit, `Statistiek ontbindingsvergoeding áòòæ: meer van hetzelfde?', ArbeidsRecht
áòòð, áå.
âæ. Zie onder anderen R. Hansma, `Weg met de rechterlijke loongolf ', njb "ññå,
nr. âñ, p. "åâä.
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correctiefactor gelijk is aan " (ëën). Deze onduidelijkheid heeft de
Kring van kantonrechters met een verfijning in "ññð opgehelderd.âð De
Kring van kantonrechters zegt hierover in "ññð het volgende:
`Samengevat: als de ontbindingsgrond in de risicosfeer van de werknemer ligt en de werkgever
geen enkel verwijt treft, c.q. de werkgever niet op ontslag heeft aangestuurd zal de vergoeding
in beginsel nihil zijn.'

Daarbij wordt opgemerkt dat het (bij sterk inhoudelijk gemotiveerde
verzoeken) in beginsel niet uitmaakt wie het verzoek indient omdat
wordt afgerekend op grond van de voldoende aannemelijk geworden
feitelijke situatie. Dit strookt, aldus de Kring van kantonrechters, ook
met het principie«le uitgangspunt dat het niet behoort uit te maken wie
het verzoek indient. De kritiek op de `rechterlijke loongolf ' is als gevolg
van deze verfijning in ieder geval wat dit punt betreft enigszins naar
de achtergrond verdwenen. Dat neemt overigens niet weg dat nog
steeds kritiek bestaat op het automatisme waarmee vergoedingen worden toegekend en de hoogte ervan. Hierop wordt later in dit hoofdstuk
teruggekomen.
â.æ

Onduidelijkheden ontslagvergoeding na invoering
van de kantonrechtersformule

Hoewel de invoering van de kantonrechtersformule een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan uniformiteit in de ontslagvergoedingenpraktijk is, met de invoering van de kantonrechtersformule niet op alle kritiek en vragen omtrent ontslagvergoedingen een antwoord gegeven.
Algemene kritiek op de kantonrechtersformule is dat de kantonrechtersformule slechts schijnzekerheid biedt. De C-factor blijft immers flexibel
waardoor kantonrechters nog steeds de ruimte houden een vergoeding
toe te kennen die door partijen niet (geheel) voorzienbaar is. Door te
varie«ren in de C-factor kunnen kantonrechters in feite komen tot iedere
vergoeding die zij wensen toe te kennen. Dit neemt niet weg dat de kantonrechtersformule wel degelijk heeft geleid tot grotere transparantie.
Mocht een kantonrechter bijvoorbeeld structureel vergoedingen toekennen die vele malen hoger of lager uitvallen dan hetgeen conform de
kantonrechtersformule gebruikelijk is, dan zal dat ongetwijfeld opvallen

âð. Gepubliceerd in njb "ññð, p. ñåñ ^ ñæâ.
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in de vorm van een afwijkende C-factor. In die zin wordt een zekere inzichtelijkheid geboden in de beschikking van de kantonrechter en is er
in zekere zin sprake van controleerbaarheid van rechterlijke beschikkingen. Daar komt bij dat, wil men ruimte laten voor de toepassing van
een billijkheidsoordeel, het niet mogelijk is de vergoeding volledig te
fixeren en zo volledige rechtszekerheid te cree«ren. Indien men dat wel
zou doen, kan men zich de vraag stellen wat nog de toegevoegde
waarde is van een rechterlijke toetsing. Mijns inziens biedt de kantonrechtersformule de uniformiteit en transparantie die maximaal mogelijk is indien de ruimte wordt gelaten voor toepassing van redelijkheid
en billijkheid in het concrete geval. Op het maximeren en fixeren van
de ontslagvergoeding wordt in de volgende paragrafen teruggekomen.
Naast deze algemene kritiek is ook een veelheid aan vragen omtrent
de ontslagvergoeding niet beantwoord met de invoering van de kantonrechtersformule. Een belangrijke vraag waarop de kantonrechtersformule geen antwoord geeft, is de vraag naar de mogelijkheid na(ast) de
ontbindingsprocedure in een andere procedure een (schade)vergoeding
te vorderen. Ook heeft de Kring van kantonrechters zich niet uitgelaten
over de vraag of ontslagvergoedingen dienen te worden verrekend met
aanspraken op een ww-uitkering. Dit is overigens zeer begrijpelijk
daar dit een overwegend politieke vraag betreft en de Kring van kantonrechters pleegt geen politieke standpunten in te nemen. Hetzelfde
geldt voor reflexwerking van de kantonrechtersformule in de kennelijkonredelijk-ontslagprocedure. Ook hierover heeft de Kring van kantonrechters zich niet uitgelaten. Dit is begrijpelijk daar het oordeel over de
vraag of een ontslag kennelijk onredelijk is niet (uitsluitend) ter discretie van de kantonrechter staat. Een volgende vraag die ondanks de invoering van de kantonrechtersformule in de politiek en in de literatuur
zo nu en dan de kop op steekt, is of de ontslagvergoeding wettelijk dient
te worden genormeerd, gemaximeerd of gefixeerd. In de komende paragrafen wordt ingegaan op de onduidelijkheden in het ontslagvergoedingenrecht die na de invoering van de kantonrechtersformule zijn blijven bestaan.
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â.æ."

Samenloop en exclusiviteit ontbindingsvergoedingen âñ

â.æ."."

Criteria bij samenloop

Een belangrijke vraag waarop met de invoering van de kantonrechtersformule geen antwoord is gegeven, is hoe men dient om te gaan met samenloop van vergoedingen. Deze vraag is vooral in het kader van de
ontbindingsvergoeding van belang omdat bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. æ: åðä lid "ò bw een rechtsmiddelenverbod geldt.
Dit rechtsmiddelenverbod houdt in dat, behoudens enkele bijzondere
omstandigheden ãò, de beschikking van de kantonrechter niet open staat
voor hoger beroep en cassatie. Dit rechtsmiddelenverbod zou kunnen
worden doorbroken op het moment dat nadat de kantonrechter in de
ontbindingsprocedure een beschikking heeft gewezen in een andere procedure alsnog een (aanvullende) vergoeding kan worden gevorderd.
Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient de kantonrechter
een vergoeding naar billijkheid toe te kennen. Hij dient daarbij alle relevante feiten en omstandigheden mee te wegen. Het instellen van een
afzonderlijke vordering tot vergoeding van schade na ontbinding lijkt
op het eerste gezicht dan ook in strijd met het rechtsmiddelenverbod.
In een reeks arresten die inmiddels bekend staat als de Baijings-leer ã"
heeft de Hoge Raad echter ruimte gecree«erd voor ontvankelijkheid van
een dergelijke vordering indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Men kan bij de vraag of de mogelijkheid bestaat een afzonderlijke
vordering in te stellen verschillende criteria onderscheiden:

âñ. Zie voor een meer technische uiteenzetting over de Baijings-leer van mijn hand:
A. Baris, `Van Baijings tot Visser: ruimte voor redelijkheid' Sociaal Recht áòòä, áå. Zie
onder anderen ook C.J. Loonstra en L.G. Verburg,`Hoe exclusief is exclusief? Over de
juridische status van de åðä-procedure en de contractuele vergoeding', ArA áòòä/".
T.F.E. Tjon Tjin Tai en Th. Veling, `Opkomst en de terugtred van de Baijings-leer', in:
Voor De Laat: de Hoge Raad (reeks vva nr. âã) Deventer: Kluwer áòòä en K.W.M. Bodewes,`De Baijings-evolutie', ArbeidsRecht áòòã, åä.
ãò. Uitzondering op het rechtsmiddelenverbod is mogelijk indien art. æ: åðä bw ten
onrechte niet is toegepast, ten onrechte wel is toegepast, of indien sprake in van schending van fundamentele beginselen van een goede procesorde, zoals bijvoorbeeld schending van het recht op hoor en wederhoor.
ã". Genoemd naar het eerste arrest in de reeks genaamd Baijings/H, zie hr áã oktober
"ññæ, jar "ññæ/áãð en nj "ññð, áäæ. Zie ook hr "ä december áòòò, jar áòò"/"ã (Intramco)
waarin juist expliciet rekening werd gehouden met een optieregeling en om die reden
werd overwogen dat voor verdere toetsing geen plaats was.
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á.
â.
ã.
ä.

de juridische grondslag waarop de vordering is gebaseerd;
de feitelijke grondslag waarop de vordering is gebaseerd;
de periode waarin de schade waarop de vordering ziet is geleden;
de plaats waar het te beoordelen feit zijn uitwerking heeft;
de kennis die de rechter had van de mee te wegen feiten en omstandigheden;
å. de mate waarin de rechter de feiten en omstandigheden wel of juist
niet expliciet heeft meegewogen in zijn beslissing.
Deze aspecten zullen hieronder nader worden uitgewerkt.
â.æ.".á

Expliciet meegewogen feiten en omstandigheden

In de eerste twee arresten in de Baijings-reeks betrof het situaties waarin
de rechter expliciet bepaalde aanspraken in zijn beslissing had betrokken. In het arrest Baijings/H. (verder: Baijings) had de rechter expliciet
optierechten buiten beschouwing gelaten. De Hoge Raad oordeelde
hierover uiteindelijk dat:
.̀..de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst, die zich kenmerkt door een stelsel van regels
strekkende tot bescherming van de positie van de werknemer ten opzichte van diens wederpartij,
brengt mee dat voor een toetsing, buiten die regels om, aan de eisen van redelijkheid en billijkheid
slechts bij uitzondering en in beperkte mate ruimte bestaat.Voor wat betreft de (...) regeling betreffende de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden,
betekent dit dat het resultaat van de rechterlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid in beginsel ten volle tot uitdrukking dient te komen in de hoogte van de vergoeding die de
rechter met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijkheid aan een der partijen ten
laste van de wederpartij toekent, zodat er daarnaast voor zodanige toetsing geen plaats is.' ãá

Deze overweging heeft te gelden als de kern van de Baijings-leer. Ondanks bovenstaande rechtsoverweging overwoog de Hoge Raad dat indien bepaalde aanspraken expliciet buiten beschouwing zijn gelaten
ruimte bestaat voor het instellen van een afzonderlijke procedure op
grond van redelijkheid en billijkheid (ex art. å:áãð bw).
Deze lijn is in Tulkens/fnv (verder: Tulkens) doorgetrokken naar vorderingen op grond van goed werkgeverschap ex art. æ:å"" bw.ãâ De Hoge

ãá. hr áã oktober "ññæ, jar "ññæ/áãð en nj "ññð, áäæ.
ãâ. hr ä maart "ñññ, jar "ñññ/æâ en nj "ñññ, åãã.
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Raad overwoog in dit arrest ^ nadat de overweging uit Baijings werd
herhaald ^ dat in de ontbindingsprocedure expliciet rekening was gehouden met de escalerende werking die een brief in het arbeidsconflict
had gehad en dat om die reden voor verdere schadevergoeding naar
aanleiding van die brief geen plaats was.ãã De Hoge Raad wees in Tulkens niet (meer) op de genoemde uitzondering op grond van redelijkheid
en billijkheid, maar gaf aan dat indien expliciet rekening is gehouden
met bepaalde aanspraken, daarnaast voor verdere toetsing geen plaats
is.ãä Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat in de ontbindingsprocedure die vooraf ging aan Baijings expliciet een bepaalde aanspraak
buiten beschouwing werd gelaten, terwijl in de procedure die vooraf
ging aan Tulkens juist expliciet een bepaalde aanspraak in de beschouwing werd betrokken. Om die reden werd in Tulkens aan de in Baijings
geformuleerde uitzondering niet toegekomen.
Voor zover de rechter bepaalde aanspraken expliciet in zijn oordeel
heeft betrokken of juist expliciet buiten beschouwing heeft gelaten bestaat duidelijkheid over de ruimte na ontbinding een afzonderlijke vordering in te stellen. Dit geldt zelfs indien de kantonrechter ten onrechte
bepaalde aanspraken wel of niet in zijn beslissing heeft betrokken zo
volgt uit het arrest Elverding & Kruijff/Wienholts (verder: Wienholts).ãå
De rechter in de opvolgende procedure dient rekening te houden met in
de ontbindingsprocedure expliciet wel of niet meegewogen aanspraken,
zelfs indien die beslissing onjuist is. Lastiger wordt het indien de rechter
zich in de ontbindingsprocedure niet expliciet heeft uitgelaten over het
meewegen van aanspraken.
â.æ.".â

Niet expliciet meegewogen feiten en omstandigheden

Een vraag die in het kader van het rechtsmiddelenverbod vooral van
belang is, is de vraag welke mogelijkheden bestaan indien de rechter
zich niet heeft uitgelaten over bepaalde aanspraken. Het antwoord op

ãã. Zie hierover meer uitgebreid C.J. Loonstra, `De Hoge Raad en de problematiek
in het licht van artikel æ:å"" bw (het goed werkgeverschap)', ArA áòòá/", p. áâ, waar hij
ingaat op door Tulkens ingestelde vorderingen in verband met hartklachten en werkdruk.
ãä. Zie hierover J.J.M. de Laat, `Geen plaats voor red. en bill.', ArbeidsRecht "ñññ, ãò,
p. âð, die hieruit afleidt dat de Hoge Raad heeft willen aangeven dat de eventuele kier
een hele kleine kier is en blijft.
ãå. hr á november áòò", jar áòò"/áää en nj áòò", ååæ.
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deze vraag ligt iets genuanceerder dan in het geval de rechter zich in
de ontbindingsprocedure wel expliciet heeft uitgelaten over bepaalde
aanspraken.
In Wienholts heeft de Hoge Raad in een dergelijke situatie overwogen
dat indien de aanspraak berust op dezelfde grondslag (in casu goed werkgeverschap) geen ruimte bestaat voor een afzonderlijke vordering. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat de vordering in casu zowel qua letterlijke
formulering als qua juridische grondslag exact hetzelfde was. Het argument dat werknemer onder de gegeven omstandigheden welhaast gedwongen was ontbinding te verzoeken mocht niet baten. Werknemer had
immers ook kunnen besluiten het verzoek in te trekken en vervolgens op
een andere grond vergoeding van schade kunnen vorderen.
Dit alles neemt echter niet weg dat ondanks het feit dat de feitelijke
en/of juridische grondslag van de vordering hetzelfde zijn ruimte kan
bestaan voor ontvankelijkheid in een opvolgende procedure. Dit blijkt
uit de arresten Guerand/ptt (verder: Guerand), tno/Termeulen en Van Ravenswade/ing (verder: Van Ravenswade).ãæ Uit deze arresten volgt dat dezelfde feiten aan verschillende aanspraken ten grondslag kunnen worden gelegd. Daarbij dienen de feiten te worden meegewogen in de
ontbindingsprocedure voor zover deze feiten verband houden met de
bee«indiging van de arbeidsovereenkomst, echter:
.̀.. aanspraken van de werknemer die zijn ontstaan tijdens de dienstbetrekking en betrekking
hebben op de periode vöör de bee« indiging van de arbeidsovereenkomst en die geen verband houden met de (wijze van) bee« indiging van de arbeidsovereenkomst en de gevolgen van die bee« indiging, zoals bijvoorbeeld een aanspraak op achterstallig loon. Voor het geldend maken van
zodanige aanspraken is deze eenvoudige, op een spoedige beslissing gerichte verzoekschriftprocedure ook niet bedoeld.'

In casu betrof het een loonaanspraak over het verleden. Een loonvordering (ex art. æ:åáð bw) onderscheidt zich naar aard zowel feitelijk als
qua juridische grondslag vrij duidelijk van de vergoeding naar redelijkheid in de ontbindingsprocedure. De vordering in Guerand was echter
mede gebaseerd op art. æ:å"" bw (verband houdende met re-integratieinspanningen). In Visser/Van Lee (verder: Visser) wordt hieraan toegevoegd dat ook indien het aanspraken betreft die primair zijn gestoeld

ãæ. hr " maart áòòá, jar áòòá/åæ en åå; hr "ò januari áòòâ, jar áòòâ/âñ en nj áòòâ,
áâ".
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op handelen in strijd met goed werkgeverschap ruimte kan bestaan
een afzonderlijke vordering in te stellen.ãð Het dient dan echter wel te
gaan om aanspraken: `zo al niet gelijk, dan toch in wezenlijke opzichten
vergelijkbaar is met die tot loonbetaling over het verleden'.ãñ In casu
betrof het een aanspraak in verband met arbeidsongeschiktheid over de
periode voor ontslag. Hiermee wordt de ruimte in de Baijings-leer wederom iets groter.
Aan deze ruimte wordt in Van Ravenswade vervolgens toegevoegd dat
ëën enkel feit (in casu reputatieschade en art. æ:å"" bw) zich tegelijkertijd
kan lenen voor beoordeling in de ontbindingsprocedure en voor beoordeling in een opvolgende procedure indien het feit niet volledig is meegewogen in de ontbindingsprocedure. Hierbij dient het te gaan om, zoals
Heerma van Voss het mooi verwoordt in zijn noot bij Guerand, `verschillende gevolgen van hetzelfde tekortschieten'.äò In casu kende de kantonrechter
een extra ontbindingsvergoeding toe van twee maanden loon omdat de
werkgever niet (volledig) had voldaan aan zijn verplichtingen betreffende het opstellen van een tegenrapport omtrent declaratiegedrag. De
Hoge Raad overwoog dat de werknemer in de gelegenheid had moeten
worden gesteld aan te geven of hij met die extra vergoeding genoegen
nam. Nu hij deze gelegenheid niet had gekregen was hij in zijn opvolgende vordering ontvankelijk.ä"
Voor wat betreft de niet expliciet meegewogen feiten en omstandigheden kan geconcludeerd worden dat vooral van belang is de periode
waarin de schade zich heeft voorgedaan. Het uitgangspunt zoals de
Hoge Raad dat heeft geformuleerd in Guerand is met de nadien gewezen
arresten niet gewijzigd maar genuanceerd en nader ingevuld.

ãð. hr æ november áòòâ, jar áòòâ/áñä.
ãñ. Daarbij stelde de Hoge Raad in dit arrest tevens voorwaarden aan de motivering
van de rechter in de opvolgende procedure voor zover het betreft de beoordeling van
de vraag of in de ontbindingsprocedure (ontrecht) rekening is gehouden met feiten en
omstandigheden die geen verband houden met de (wijze van) bee«indiging van de arbeidsovereenkomst.
äò. Zie hr " maart áòòá, nj áòòâ, á"".
ä". Hierbij kan de rechter in de opvolgende procedure rekening houden met de door
de kantonrechter toegekende vergoeding, vgl. hr áå januari "ññò, nj "ññò, ãññ (Schreuder/Nilsson & Lamm).
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â.æ.".ã

Contractuele afspraken, sociale plannen en cao's

Voor contractuele afspraken, sociale plannen en cao's werkt de Baijingsleer iets anders uit. In het arrest Drankencentrale Waterland/Blakborn äá
(verder: Blakborn) heeft de Hoge Raad overwogen dat de kantonrechter
in de ontbindingsprocedure in beginsel ervan moet uitgaan dat de contractuele afvloeiingsregeling wordt nagekomen. Een contractuele vordering is geen vordering op basis van redelijkheid en billijkheid en dus is
afzonderlijke toetsing van de contractuele afspraken mogelijk. Indien de
kantonrechter echter niet op de hoogte is van de contractuele afvloeiingsregeling kan hij daarmee ook geen rekening houden. In dat geval
kan de rechter in de volgende procedure rekening houden met de door
de kantonrechter toegekende vergoeding. Daarbij is mede van belang of
uit (de uitleg van) de overeenkomst blijkt of wel of geen rekening is gehouden met een eventueel door de kantonrechter toe te kennen vergoeding. Als in de overeenkomst geen rekening is gehouden met een door
de kantonrechter toe te kennen ontbindingsvergoeding, kan nakoming
onaanvaardbaar zijn in de zin van art. å:áãð bw. Hiervan zal echter
slechts bij hoge uitzondering sprake zijn.
De in Blakborn ingezette lijn is vervolgens doorgetrokken naar zowel
bee«indigingregelingen vastgesteld op basis van een sociaal plan als
wachtgeldregelingen als cao-afspraken. In Vermeulen/Douwe Egberts äâ
overwoog de Hoge Raad dat de toepassing van een sociaal plan en de
onenigheid daarover beoordeeld kan worden in een afzonderlijke procedure. De gestelde vordering berustte aldus de Hoge Raad immers op
de bee«indigingsovereenkomst in samenhang met het sociaal plan, die
tussen partijen onafhankelijk van de ontbinding geldt en blijft gelden.
Hoewel de Hoge Raad het middel dus gegrond achtte kon het in casu
niet tot cassatie leiden omdat werknemer ook geen succes had gehad bij
het inroepen van een hardheidsclausule uit het sociaal plan. De relevante artikelen van de bee«indigingsovereenkomst lieten geen andere
uitleg toe dan dat werknemer slechts dan een vordering op werkgever
had, als dat in de daar bedoelde procedure was komen vast te staan. De
rechtbank had werknemer wel in zijn vordering moeten ontvangen,
maar deze vervolgens moeten afwijzen. In Stichting De Zonnehof/Swartäã
betrof het een discussie over de mogelijkheid een wachtgeldregeling in
äá. hr á april áòòã, nj áòòå, á"á.
äâ. hr "ò december áòòã, jar áòòä/"á.
äã. hr áä juni áòòã, jar áòòã/"åñ.
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een cao in een afzonderlijke procedure te toetsen. Hierover overwoog
de Hoge Raad dat het niet ging om een aanspraak die is gegrond op
redelijkheid en billijkheid of de eisen van goed werkgeverschap, maar
om een vordering tot nakoming van een in een cao neergelegde wachtgeldregeling. Ook een dergelijke vordering kan in een afzonderlijke procedure worden geldend gemaakt.
Zuiver beschouwd hebben de in deze paragraaf besproken arresten
niet zo heel veel meer van doen met de Baijings-leer. Het gaat hier immers niet meer om vorderingen die feitelijk of juridisch (deels) op dezelfde grondslag zijn gebaseerd. In de genoemde arresten waren overeenkomsten gesloten, individueel of collectief, waarvan nakoming werd
gevorderd. De in dit kader gewezen jurisprudentie is juridisch inhoudelijk dan ook niet zeer schokkend of vernieuwend. De arresten dienen
vooral een praktisch belang. Men zal in de praktijk acht moeten slaan
op de mogelijkheid dat een contractuele vordering en een ontbindingsvergoeding ongewild cumuleren en hiermee rekening dienen te houden
bij het maken van de contractuele afspraken. De arresten vormen in
die zin een waarschuwing voor de praktijk.
â.æ.".ä

Rechtsmiddelenverbod van deze tijd?

Los van hetgeen hiervoor is besproken kan men zich de vraag stellen
of het appelverbod onder de huidige invulling van de ontbindingspraktijk (nog langer) gerechtvaardigd is. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Enerzijds zou men kunnen stellen dat de ontbindingsprocedure vandaag de dag geenszins meer een extrajudicie«le procedure
betreft. De ontbindingsprocedure betreft wellicht meer dan eens ää de
beslissing van een rechtsstrijd. Daarmee zou een doorbreking van het
rechtsmiddelenverbod gerechtvaardigd zijn. Het argument om bij de
invoering van de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te ontbinden de
mogelijkheid van appel en cassatie uit te sluiten was immers vooral gelegen in het feit dat de ontbindingsprocedure anders dan andere procedures niet was bedoeld om een rechtsstrijd te beoordelen. Ontbinding
zou slechts worden verzocht indien het evident was dat de arbeidsovereenkomst niet langer kon blijven bestaan. Van deze gedachte is vandaag
ää. Men mag aannemen dat met de afschaffing van de verwijtbaarheidstoets voor de
ww per " oktober áòòå in toenemende mate sprake is van inhoudelijke ontbindingsverzoeken en dat de pro forma ontbindingsverzoeken, hoewel dat nu wellicht nog niet
het geval is, uiteindelijk volledig (naar de achtergrond) zullen verdwijnen.
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de dag vrij weinig over. Meer dan eens wordt in de ontbindingsprocedure de kantonrechter verzocht een oordeel te geven over punten waarover partijen het oneens zijn. In die zin valt het dan ook niet meer goed
te verdedigen dat de ontbindingsprocedure van hoger beroep en cassatie is uitgesloten.
Anderzijds vervult de ontbindingsprocedure in het ontslagrecht nog
steeds de functie van smeerolie (zie verder hoofdstuk ã."ò). Een mogelijkheid de arbeidsovereenkomst snel en gemakkelijk te bee«indigen zonder dat men zich verder druk hoeft te maken over de vraag of de wederpartij wellicht nog met een verrassing zal komen in de vorm van een
volgende procedure of instantie. Deze zekerheid en duidelijkheid dragen bij aan de flexibiliteit van het ontslagrecht. Omdat een werkgever
redelijk goed kan begroten wat het hem gaat kosten indien hij een werknemer snel en gemakkelijk wil ontslaan brengt dat een zekere rust. In
die zin zou het onverstandig zijn art. æ:åðä lid "ò bw te schrappen. Hoewel het appelverbod niet meer van deze tijd is meen ik dat het onder
het huidige ontslagrecht praktisch niet wenselijk is dit verbod af te
schaffen. Het argument dat men naast de ontbindingsprocedure de
ruimte heeft een bee«indigingsovereenkomst te sluiten acht ik niet voldoende zwaarwegend dit bezwaar te ondervangen, omdat daarvoor nu
juist medewerking en instemming van beide partijen vereist is. Het afschaffen van het appelverbod bij ontbinding zou het ontslagrecht in de
huidige vorm meer rigide maken hetgeen niet wenselijk is, en bovendien in strijd is met de huidige maatschappelijke opvattingen omtrent
het ontslagrecht.
â.æ.á

Wettelijke normering en maximering

De bedragen die worden toegekend door kantonrechters worden vaak
te hoog geacht. Enkele jaren geleden was minister De Geus (mede)
daarom voornemens te komen met een wetsvoorstel om de ontslagvergoeding wettelijk te normeren.äå Het doel hiervan was niet zo zeer de
kantonrechtersformule te codificeren; de minister wilde door middel
van normering vooral invloed uitoefenen op en grenzen stellen aan de
hoogte van de ontslagvergoeding. De minister gaf daarbij overigens
aan dat hij niet van plan was aan de `verwijtbaarheidsfactor' te sleute-

äå. Minister De Geus op á" oktober áòòâ, Handelingen II áòòâ-áòòã, p. "ã-ðäå en op ã
december áòòâ, Handelingen II áòòâ-áòòã, p. ââ-ááñò.
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len, maar wel te kijken naar een redelijke verrekening van de `ancie«nniteitsfactor', zowel in leeftijd als in dienstjaren.äæ De minister bedoelde
kennelijk dat de C-factor in de huidige vorm zou worden gehandhaafd
en dat gepoogd zou worden via het aantal dienstjaren (de A-factor), of
de beloning (de B-factor) te komen tot een inperking van de hoogte
van de ontslagvergoeding. Een eventuele wettelijke normering van de
ontslagvergoeding kan op verschillende wijzen worden vormgegeven.
Als aansluiting wordt gezocht bij de kantonrechtersformule kan ten eerste worden gekozen voor een maximering van de A-factor, bijvoorbeeld
in die zin dat A altijd " is, ook voor werknemers boven de ãò respectievelijk äò jaar. In dat geval zou de inperking alleen gevolgen hebben
voor oudere werknemers. De vraag is of een dergelijke constructie wenselijk is en daarnaast is het de vraag of een dergelijke inperking voldoende wordt geacht indien men van mening is dat de ontslagvergoedingen over het geheel genomen te hoog zijn. Wat het laatste betreft
geldt dat bij een dergelijke normering nog steeds ëën maand loon per
dienstjaar wordt toegekend. Wat het benadelen van (vooral) oudere
werknemers betreft is de vraag of de behoefte aan flexibiliteit het kan
en dient te winnen van de sinds jaar en dag heersende gedachte dat
oudere werknemers extra dienen te worden beschermd tegen ontslag
vanwege hun, mede vanwege het stijgen van de leeftijd, afnemende kansen elders een nieuwe baan te vinden.äð Met een zodanig voorstel wordt
niet tegemoet gekomen aan diegenen die de ontslagvergoedingen te
hoog achten en wordt daarbij ook geen rekening gehouden met de positie van de oudere werknemer en zijn arbeidsmarktperspectieven.äñ
Wil men een duidelijkere invloed uitoefenen op de hoogte van de ontslagvergoeding en rekening houden met de positie van de oudere werknemer dan zou bijvoorbeeld kunnen worden gekozen voor een factor
A van "/á die eventueel wordt verhoogd naar â/ã of " naarmate de werknemer ouder is. De B-factor zou op vergelijkbare wijze kunnen worden
aangepast. Zo zou in plaats van ëën maand per dienstjaar nog maar

äæ. Minister De Geus op ã december áòòã, Handelingen II áòòâ-áòòã, p. ââ-ááñò.
äð. W.A. Zondag,`De rol van het ancie«nniteitsbeginsel als selectiecriterium bij ontslag
wegens bedrijfseconomische redenen', sma áòòä, p. ãäð-ãææ.
äñ. Op de vraag hoe in het ontslagvergoedingenrecht een bijdrage kan worden geleverd aan het vergroten van arbeidsmarktperspectieven van (ook oudere) werknemers
wordt in hoofdstuk ä ingegaan.
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een halve maand per dienstjaar kunnen worden meegerekend.åò De hier
besproken opties zijn overigens redelijk arbitrair en politiek gekleurd,
vandaar dat in het kader van dit onderzoek niet alle mogelijke varianten
in de hoogte van de A-factor en de B-factor zullen worden besproken.
In dat geval zou immers vrijwel iedere breuk als voorbeeld kunnen worden genoemd. Dit laatste is niet het doel van dit onderzoek.
Een andere mogelijkheid de hoogte van de ontslagvergoeding over
het geheel genomen aan banden te leggen is door de kantonrechtersformule te maximeren tot een bepaalde hoogte. In de Nederlandse Corporate Governance Code is voor een dergelijke maximering gekozen waar
het gaat om vergoedingen voor statutair bestuurders.å" Minister Donner kwam nadat hij minister De Geus had opgevolgd als Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een dergelijk voorstel tot wettelijke normering van de ontslagvergoeding voor gewone werknemers.åá
Dit voorstel maakte deel uit van een voorstel tot een vrij ingrijpende
herziening van het ontslagrecht, waarbij onder andere de preventieve
toetsing voor het belangrijkste deel zou worden afgeschaft.åâ Zijn voorstel was de ontslagvergoeding wettelijk te normeren en te maximeren
tot ëën jaarsalaris of maximaal tot E æä òòò als het jaarsalaris lager is
dan dat bedrag. Voor werknemers waarop de leeftijdsfactor van toepassing is, kon dat maximum worden verhoogd met die leeftijdsfactor tot
maximaal E "òò òòò als het jaarsalaris lager is dan dat bedrag. Verder
hield het voorstel in dat de ontslagvergoeding gefixeerd zou worden.
In het voorstel bestond voor de rechter geen ruimte meer een afwijkende vergoeding toe te kennen. De kantonrechter had slechts de moge-

åò. Destijds ging het gerucht dat minister De Geus het inperken van de B-factor een
goede optie vond. Zie J.J.M. de Laat, `Ontbindingsvergoedingen gehalveerd?', Sociaal
Recht áòòã, á. De Laat merkt op dat halvering van B of het terugbrengen van A naar
altijd " niet fraai is en dat beter gekozen zou kunnen worden voor een gemiddelde tussen beginloon en eindloon.
å". De definitieve code is vastgesteld op ñ december áòòâ. Zie o.a. L.G. Verburg, `De
Corporate Governance Code: de positie van de bestuurder', ArbeidsRecht áòòã, ñ.
åá. Zie de bijlage bij de adviesaanvraag aan de star van â juli áòòæ. De star is uiteindelijk niet tot een advies gekomen, waarna de commissie Arbeidsparticipatie (`Commissie Bakker') de opdracht heeft gekregen te adviseren over verhoging van de arbeidsparticipatie hetgeen heeft geleid tot het Advies Commissie Arbeidsparticipatie,
`Naar een toekomst die werkt' van "å juni áòòð.
åâ. Zie voor een bespreking van het voorstel, E. Verhulp, `Herziening ontslagrecht,
het is nooit goed of het deugt niet', Sociaal Recht áòòæ, åð
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lijkheid een strafverdubbeling toe te passen indien hij het ontslag kennelijk ongegrond oordeelde.åã
Een dergelijke maximering van de ontslagvergoeding heeft evenals
inperking van de A-factor als gevolg dat vooral werknemers die langere
tijd in dienst zijn en logischerwijs ook vaak ouder zijn, het hardst zullen
worden getroffen. Daar komt bij dat het fixeren van de ontslagvergoeding als belangrijk, en wellicht zelfs belangrijkste, nadeel heeft dat geen
ruimte meer bestaat voor een door de rechter toe te passen billijkheidsoordeel. In dat geval zou weliswaar rechtszekerheid worden geboden,
maar die rechtszekerheid zou ten koste gaan van de mogelijkheid een
billijkheidsoordeel te geven in het concrete geval.åä Maximering van
bee«indigingsvergoedingen is overigens bij de bee«indiging van andere
(duur)overeenkomsten niet ongebruikelijk.åå Bij deze duurovereenkomsten is de grondslag voor het toekennen van de vergoeding echter veelal
een andere dan de grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. De vergoedingen die worden toegekend bij bee«indiging van
andere duurovereenkomsten bieden daarom geen goed vergelijkingsmateriaal en kunnen daarom mijns inziens niet fungeren als voorbeeld
voor het toekennen van een ontslagvergoeding.åæ
Behalve de hiervoor genoemde bezwaren wat de positie van de
oudere werknemer betreft en de mogelijkheid voor de rechter zijn billijkheidsoordeel in het concrete geval toe te passen kan een normering
of maximering van de ontslagvergoeding ook andere nadelige gevolgen
hebben. Onafhankelijk van de wijze waarop een normering en maximering worden vormgegeven zullen de gevolgen voor de individuele
werknemers duidelijk voelbaar zijn, zij het dat de wijze waarop een wettelijke normering wordt vormgegeven invloed kan hebben op de positie
van specifieke groepen werknemers. Zo zullen in geval van een inperking van de B-factor alle werknemers gelijk worden getroffen. Dit
brengt met zich dat alle werknemers, zowel jonge als oude werknemers,
mogelijk minder snel geneigd zullen zijn in te stemmen met een ontbin-

åã. Hierbij was overigens niet geheel duidelijk wat onder `kennelijk ongegrond' diende
te worden verstaan. Waarschijnlijk betrof het hier een toetsing vergelijkbaar met de
toetsing van kennelijk onredelijk ontslag.
åä. Zie in gelijke zin, G.J.J. Heerma van Voss, `Ontslagrecht volgens Donner', Sociaal
Recht áòòæ, ä" en verder hoofdstuk ã en ä.
åå. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde klantenvergoeding die kan worden toegekend bij
bee«indiging van een agentuurovereenkomst, art.æ:ããá bw.
åæ. Zie hierover meer uitgebreid hoofdstuk ã.
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dingsverzoek of bereid zullen worden gevonden een voorstel tot bee«indiging met wederzijds goedvinden te aanvaarden. Dit heeft als mogelijk
gevolg dat er meer ontbindingsprocedures op tegenspraak zullen worden gevoerd. Indien de ontslagvergoedingen lager uitvallen neemt het
belang voor de werknemer zijn arbeidsovereenkomst te behouden, althans niet ontslagen te worden, immers toe. Hetzelfde geldt voor oudere
werknemers indien zou worden besloten de A-factor altijd op " te stellen,
of de ontslagvergoeding in het geheel te maximeren. In dat geval worden tenslotte (vooral) oudere werknemers getroffen. Mogelijke gevolgen van dit alles zijn langere procedures, een grotere belasting van de
rechterlijke macht en dus hogere kosten. Ook zouden kantonrechters
geneigd kunnen zijn ontbindingverzoeken eerder af te wijzen, omdat zij
de maximaal toegestane wettelijke prijs voor bee«indiging van de arbeidsovereenkomst onder de gegeven omstandigheden te laag achten.
Een ander gevolg van de inperking kan zijn dat men (vaker) zal zoeken naar andere wegen om (schade)vergoeding te krijgen bij het einde
van de arbeidsovereenkomst.åð Dit gevolg is niet ondenkbaar daar de
mogelijkheid (schade)vergoeding te vorderen na(ast) de ontbindingsvergoeding in de jurisprudentie is aanvaard. Volgens de hiervoor besproken Baijings-leer kan een werknemer naast de ontbindingsvergoeding apart vergoeding vorderen voor zover het betreft aanspraken van
de werknemer die betrekking hebben op de periode voor de bee«indiging van de dienstbetrekking en die geen verband houden met (de wijze
van) bee«indiging van de arbeidsovereenkomst en de gevolgen van de
bee«indiging.åñ Het is de vraag of een dergelijke verschuiving naar andere procedures wenselijk (en mogelijk) is, daar ook dit weer meer procedures, extra belasting voor de rechterlijke macht en dus hogere kosten
met zich brengt.
Overigens is het nog maar de vraag of met wettelijke normering
van de ontslagvergoeding kan worden bewerkstelligd dat de ontslagvergoedingen in de praktijk lager uitvallen. Indien de C-factor in stand
wordt gelaten, behouden kantonrechters de vrijheid naar hun eigen billijkheidsoordeel de hoogte van de C-factor te bepalen. Als naar het billijkheidsoordeel van de kantonrechters de wettelijke vergoeding onder
de gegeven omstandigheden te laag is kunnen zij dit bezwaar eenvouåð. Zie hierover ook J.J.M. de Laat, `Ontbindingsvergoedingen gehalveerd?', Sociaal
Recht áòòã, á, p. âñ-ãá.
åñ. hr áã oktober "ññæ, jar "ññæ/áãð (Baijings) en hr æ november áòòâ, jar áòòâ/áñä
(Visser/Van LeeVeghel Beheer bv ).
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digweg oplossen door de correctiefactor te verhogen. Hetzelfde geldt
voor het geval dat partijen met wederzijds goedvinden afspraken maken
over de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst. Het is niet goed mogelijk dit risico in te perken door enerzijds het billijkheidsoordeel aan de
kantonrechters over te laten (waar het mijns inziens ook hoort) en anderzijds te bepalen dat kantonrechters niet naar boven van de normering kunnen afwijken. Een dergelijke beperking zou immers in strijd zijn
met het idee dat het aan kantonrechters is voorbehouden te beoordelen
wat billijk is en vervolgens wel het maximum van die billijkheid in de
wet vast te leggen. De mogelijkheid voor de toepassing van een billijkheidsoordeel zou niet langer bestaan indien de ontslagvergoeding zou
worden genormeerd conform het voorstel van minister Donner. Dit is
dan ook zoals gezegd het belangrijkste bezwaar tegen dit voorstel.
Los van de mogelijke nadelige gevolgen van wettelijke normering of
maximering van de ontslagvergoeding bestaat er geen eenduidige opvatting over wat het (standaard) toekennen van een ontslagvergoeding
bij het einde van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.æò Er valt ook
niet ëën enkele overtuigende grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding aan te wijzen. Er bestaan meerdere grondslagen die
het toekennen van een ontslagvergoeding (kunnen) rechtvaardigen.æ"
Eerst dient te worden nagedacht over de vraag wat het toekennen van
een ontslagvergoeding rechtvaardigt, alvorens men iets zinnigs kan
zeggen over de vormgeving van de ontslagvergoeding.
Wettelijke normering van de ontslagvergoeding is niet wenselijk, omdat de ontslagvergoeding gevrijwaard dient te blijven van politieke invloeden. Het billijkheidsoordeel van de rechter moet niet worden gehalveerd,
gemaximeerd en ook niet worden voorgeschreven door de politiek. De be-

æò. Zie hierover o.a. C.J. Loonstra en W.A. Zondag, `Ontslagvergoedingsrecht: stand
van zaken en perspectief ', njb áòòò, nr. áå, p. "áåæ-"áææ, C.J. Loonstra,`De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht áòò", ãâ, p. âá-ãò, A.M. Luttmer-Kat,
`De rechtsgrond van (forfaitaire) ontslagvergoedingen', sma "ñññ, p. ãâä-ãã", F.B.J.
Grapperhaus, `De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap',
Ondernemingsrecht áòòâ/"", p. ã"å-ãáâ.
æ". Zie o.a. D.J. Buijs, Ontslagvergoedingen: de stand van zaken, Sociaal Recht áòòâ,
åá, p. áäð-áæò, A. M. Luttmer-Kat, De rechtsgrond van (forfaitaire) ontslagvergoedingen, sma "ñññ, p. ãâä-ãã", G.C. Boot, Ontslagvergoedingen: grondslag, vormen en toekomst, sma "ñññ, p. ãòå-ã"æ, C.J. Loonstra en W.A. Zondag, Ontslagvergoedingsrecht:
stand van zaken en perspectief, njb áòòò, nr. áå, p. "áåæ-"áææ, A. Baris,`Vergoeding bij
ontslag zonder grondslag?', sma áòòã, p. ââñ-âãä, A. Baris,`De grondslagen van de ontslagvergoeding: geld of gelijkheid?', ArA áòòæ/á en hoofdstuk ã.
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slissing over wat in het concrete geval redelijk is dient voorbehouden te
zijn aan de rechter. Daarnaast biedt wettelijke normering slechts schijnzekerheid en is het nog maar de vraag of wettelijke normering ertoe zal leiden dat kantonrechters daadwerkelijk lagere vergoedingen zullen toekennen indien voor hen de mogelijkheid blijft bestaan een billijkheidoordeel
te verdisconteren in de ontslagvergoeding.æá Verder leidt wettelijke normering hoogstwaarschijnlijk tot ongewenste gevolgen. Kortom: het is onzeker of het beoogde resultaat bereikt kan worden en het is vrijwel zeker
dat ongewenste gevolgen zullen optreden, zoals hogere kosten, grotere belasting van de rechterlijke macht en minder bescherming van oudere
werknemers.
â.æ.â

Verrekening ontslagvergoeding met ww -aanspraken

In het verleden bestond de mogelijkheid ontslagvergoedingen te verrekenen met ww-aanspraken. Deze anti-cumulatieregeling is in "ñðæ afgeschaft.æâ Nadien is verschillende keren voorgesteld opnieuw te komen
tot een anti-cumulatiebepaling. De gedachte hierbij was vooral dat door
een dergelijke regeling het voor werknemers minder aantrekkelijk zou
worden aanspraak te maken op een ww-uitkering. De instroom in de
ww zou er met andere woorden door worden beperkt en werklozen
zouden worden gestimuleerd sneller weer aan het werk te gaan. Dit zijn
belangrijke politieke doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen op verschillende manieren worden bereikt of nagestreefd. Zo kan worden gekozen voor het financieel (zo) onaantrekkelijk (mogelijk) maken van
werkloosheid. Ook kan worden gepoogd door middel van actief arbeidsmarktbeleid werklozen zo spoedig mogelijk te re-integreren. Een
combinatie is uiteraard ook mogelijk door bijvoorbeeld werklozen te
korten op hun ww-uitkering indien zij zich onvoldoende inspannen
nieuw werk te vinden, hetgeen ook gebeurt. De anti-cumulatieregeling
ziet vooral op het financieel onaantrekkelijk maken van werkloosheid

æá. Zie anders C.G. Scholtens, `De toekomst van de ontslagvergoeding, Theorie en
praktijk recht en krom?' in: E. Verhulp e.a. (red.), Ontslagrecht in beweging, Den Haag:
Sdu áòòã. Hij is wel een voorstander van wettelijke normering van de ontslagvergoeding ter vergroting van de rechtszekerheid.
æâ. Zie C.G. Scholtens, `De toekomst van de ontslagvergoeding, Theorie en praktijk
recht en krom?' in: E. Verhulp e.a. (red.) Ontslagrecht in beweging, Den Haag: Sdu áòòã,
p. ñ".
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en is de minst kostbare maatregel, daar het niets kost en mogelijk wel
wat oplevert.æã
De vraag is nu of het wel of niet ontvangen van een ontslagvergoeding invloed heeft op de duur van de werkloosheid. Als dit immers het
geval zou zijn, dan zou door middel van het reguleren van de ontslagvergoeding inderdaad invloed kunnen worden uitgeoefend op de (duur
van) werkloosheid. De gedachte dat (de hoogte van) de ontslagvergoeding invloed kan hebben op werkloosheid en dat het verrekenen van
de ontslagvergoeding met ww-aanspraken invloed kan hebben op
werkloosheid is niet geheel onbegrijpelijk. Er zijn aanwijzingen dat de
hoogte van de ontslagvergoeding invloed kan hebben op in ieder geval
de duur van werkloosheid.
In verschillende buitenlandse onderzoeken is aandacht besteed aan
de vraag of het wel of niet ontvangen van een ontslagvergoeding invloed heeft op de duur van de werkloosheid. Het antwoord op deze
vraag lijkt bevestigend te zijn. Uit onderzoek van Card æä blijkt dat de
kans (`hazard rate') op het vinden van een nieuwe baan gedurende de
eerste áò weken van werkloosheid ð tot "á % lager ligt voor werknemers
die een ontslagvergoeding hebben ontvangen dan voor werknemers
die geen ontslagvergoeding hebben ontvangen. Card spreekt in dit verband van het `Wealth effect' als gevolg waarvan een verminderde zoekintensiteit optreedt. Deze langere werkloosheidsduur blijkt vervolgens
geen invloed te hebben op de kwaliteit van de opvolgende baan.æå Duits
onderzoek lijkt echter het tegendeel te bewijzen voor wat betreft de
kwaliteit van de volgende baan. Onderzoek van Gangel en Bu«chel toont
aan dat langere zoekperiodes resulteren in een hogere kwalificatie-

æã. Het strekt in het kader van dit onderzoek waarin primair wordt gezocht naar de
grondslagen van de ontslagvergoeding te ver uitvoerig in te gaan op alle verschillende
mogelijkheden te komen tot een beperking van de instroom in de ww en alle mogelijke
re-integratiemaatregelen te bespreken. Ik beperk mij in het bijzonder tot de ontslagvergoeding en laat de ww voor zover niet relevant voor de ontslagvergoeding grotendeels
buiten beschouwing. Zie over dit onderwerp zeer uitgebreid A.C. Damsteegt, De aansluiting van deWerkloosheidswet op het ontslagrecht, Den Haag: BJu áòòâ.
æä. D. Card, R. Chetty, A. Weber,`Cash-on-Hand and Competing Models of Intertemporal Behaviour: New Evidence from the Labour Market', nber Working Paper
"áåâñ áòòå.
æå. Kwaliteit werd in het onderzoek gemeten aan de hand van de hoogte van het loon
en de duur van de opvolgende baan.
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match tussen vraag en aanbod van werk.ææ Hoewel deze uitkomst in
eerste instantie het onderzoek van Card lijkt tegen te spreken is dit niet
het geval. Het Duitse onderzoek zegt immers niets over de eventuele
verschillen tussen werknemers die we©l en werknemers die gëën ontslagvergoeding hebben ontvangen. Er wordt (slechts) meer in het algemeen
geconcludeerd dat langer zoeken gemiddeld genomen leidt tot een betere match.
Uit het voorgaande volgt dat de ontslagvergoeding geen of mogelijk
zelfs een negatief effect heeft op de werkloosheid en kan leiden tot een
zekere `moral hazard' van werknemers, een effect dat uiteraard niet gewenst is. Dit neemt niet weg dat, hoewel dit uit het onderzoek van Gangel en Bu«chel niet blijkt, de (financie«le) ruimte om te zoeken naar
nieuw werk logischerwijs invloed kan hebben op de kwaliteit van de opvolgende baan, eventueel in een andere definitie dan duur en loon. De
financie«le ruimte van een werknemer is groter indien hij naast zijn
ww-uitkering een extra buffer heeft in de vorm van een ontslagvergoeding. Met bovengenoemde onderzoeken is niet bewezen dat het ontvangen van een ontslagvergoeding een positieve invloed kan hebben op
de kwaliteit van de opvolgende baan indien men kwaliteit toetst aan andere criteria dan loon en duur. Behalve het loon en de duur van de arbeidsovereenkomst is er nog een veelheid aan factoren die mede (subjectief) de kwaliteit van een baan bepalen. Denk hierbij niet alleen aan
secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld verlofmogelijkheden, de mogelijkheid thuis of in deeltijd te werken, etc., maar
ook aan ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden, de samenstelling
en aard van de organisatie, collega's en allerlei andere (`zachtere') criteria naast loon en de duur van de baan die de kwaliteit van een baan
voor een belangrijk deel mede bepalen. In die zin kan dus wel enige
waarde worden gehecht aan de conclusie dat het ontvangen van een
ontslagvergoeding invloed heeft op de (duur van) werkloosheid, maar
daarbij spelen ook andere criteria een rol. Bovendien is anti-cumulatie
geen wenselijke oplossing voor het voorkomen van het risico van `moral
hazard' van werknemers. Werkloosheid kan op een constructievere en

ææ. F. Bu«chel, `Unemployment Benefits, Unemployment Duration and Subsequent Job
Quality, Evidence from West Germany', in: Acta Sociologica, S. á"-âñ áòòä en M. Gangl,
`Welfare State Stabilization of Employment Careers: Unemployment Benefits and Job
Histories in the United States and West Germany', in: wzb-discussion paper fs I òá- áòæ;
S."-âä áòòá.
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andere manier kan worden voorkomen dan door het invoeren van een
anti-cumulatiemaatregel.æð
Terecht is op voorstellen de ontslagvergoeding te verrekenen met
ww-aanspraken door verschillende auteurs kritiek geuit.æñ Hiervoor
zijn verschillende argumenten aangevoerd waarbij ik mij van harte
aansluit.ðò Allereerst wordt met een dergelijke maatregel de flexibiliteit
op de arbeidsmarkt beperkt en de smeerolie uit het ontslagrecht weggepoetst.ð" Een ander belangrijk argument tegen het verrekenen van de
ontslagvergoedingen met ww-aanspraken is dat juist werknemers die
werkloos zijn en blijven en wat extra lucht wellicht kunnen gebruiken
hun ontslagvergoeding moeten opeten. De werknemer daarentegen die
snel een nieuwe baan vindt kan met de ontslagvergoeding doen wat
hij wil. Dit leidt tot het merkwaardige gevolg dat daar waar behoefte
bestaat aan extra financie«le ruimte, namelijk in geval van krappe financie«le tijden vanwege een werkloosheidssituatie, die ruimte wordt ingeperkt en dat daar waar die financie«le ruimte juist niet noodzakelijk is
de ontslagvergoeding vrij kan worden benut.ðá Daarmee worden de
sterkere werknemers in feite beloond en worden de zwakkere werknemers nog eens extra gestraft voor het feit dat zij niet in staat zijn een
nieuwe baan te vinden (`moral hazard' daargelaten) zonder dat de ontslagvergoeding daadwerkelijk op een `constructieve' wijze wordt aangewend.ðâ
Behalve de in de vorige paragraaf besproken argumenten tegen verrekening is er nog een meer fundamenteel argument tegen het verrekenen van de ontslagvergoeding met de ww-uitkering. Grapperhaus zegt
hierover dat:
æð. Zie hierover meer uitgebreid, A. Baris en E. Verhulp,`Flexibiliteit en ontslagrecht'
in: D. Scheele, J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries (red.) Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht, Den Haag/Amsterdam: Amsterdam University Press áòòæ en hoofdstuk ä.
æñ. Zie o.a. C.G. Scholtens,`Kabinetsplannen ww en afvloeiingsregelingen: Terug naar
af!', njb áòòá, nr. âð, p. "ðñå-"ðñæ, F.B.J. Grapperhaus, `Het recht van de werknemer
op een bee«indigingsvergoeding staat los van zijn recht op (werkloosheids)uitkering',
Sociaal Recht áòòâ,".
ðò. En reeds eerder heb aangesloten in A. Baris, `Kiezen voor groei', Sociaal Recht
áòòã, æò.
ð". Zie in gelijke zin C.G. Scholtens, `Kabinetsplannen ww en afvloeiingsregelingen:
Terug naar af!', njb áòòá, nr. âð, p. "ðñå-"ðñæ.
ðá. Zie over een voorstel de ontslagvergoeding nuttig te (doen) besteden E. Verhulp,
`Ontslagrecht in beweging?', in: E. Verhulp e.a. (red.), Ontslagrecht in beweging, Den
Haag: Sdu áòòã.
ðâ. Zie hierover hoofdstuk ä.

ñã
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`Een ww -uitkering weliswaar (is) bedoeld om tot op zekere hoogte een vervangend inkomen
te bieden, maar niet (is) bedoeld als vergoeding voor door de werknemer in de onderneming
gedane en niet gerealiseerde investeringen. Waar de bee« indigingsvergoeding dus eigenlijk als
een vermogensvergoeding moet worden gezien, is de uitkering niet meer dan een gedeeltelijke
compensatie voor gemiste inkomsten.' ðã

Ik deel met Grapperhaus de mening dat de ontslagvergoeding ziet op
vergoeding van heel andere aspecten dan ww-uitkering. Uiteraard kan
sprake zijn van een zekere overlap waar het betreft de voorziening in inkomen. Mijns inziens voorziet de ontslagvergoeding die door de werkgever aan de werknemer wordt betaald echter in (aan de werkgever verwijtbare) inkomensachteruitgang, terwijl de ww-uitkering voorziet in ^
maar dan ook uitsluitend ziet op ^ het verschaffen van inkomen sec. Behalve het door Grapperhaus genoemde doel dient de ontslagvergoeding
bovendien vele andere doelen die bij de ww-uitkering totaal geen rol
van betekenis spelen. Later in dit onderzoek zullen deze doelen van de
ontslagvergoeding concreter worden benoemd en uitgewerkt.
Op deze plaats is vooral van belang dat met het verrekenen van ontslagvergoedingen met ww-aanspraken wellicht zal worden bereikt dat
de instroom in de ww zal worden beperkt en de uitstroom zal worden
bevorderd. Bovendien wordt met een dergelijke maatregel het risico van
`moral hazard' voorkomen. Dergelijke doelen kunnen ook op een andere
meer constructieve wijze worden nagestreefd en ook worden behaald.
Daar komt bij dat het om andere redenen onjuist is de ontslagvergoeding weg te strepen tegen de ww-uitkering. Een werknemer kan immers
op goede en fundamentele gronden een ontslagvergoeding hebben ontvangen die niets te maken hebben met het voorzien in (tijdelijke) inkomen(sachteruitgang). In het Burgerlijk Wetboek zijn meerdere bepalingen opgenomen op grond waarvan personen een vergoeding kunnen
ontvangen wegens berokkende (immaterie«le) schade, of een vergoeding
kunnen ontvangen in het kader van genoegdoening of een poena privata, zonder dat daarin de voorwaarde wordt gesteld dat de benadeelde
persoon wordt verplicht die vergoeding in te zetten ter minimalisering
of beperking van de door hem geleden schade. Het voorbeeld dat het
dichtst bij de ontslagvergoeding staat is wel de vergoeding die kan worden toegekend op grond van art. æ: åäð bw. Indien een werknemer door

ðã. F.B.J. Grapperhaus, `Het recht van de werknemer op een bee«indigingsvergoeding
staat los van zijn recht op (werkloosheids)uitkering', Sociaal Recht áòòâ,".
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de rechter een schadevergoeding krijgt toegekend wegens een bedrijfsongeval of beroepsziekte wordt hij ook niet verplicht die schadevergoeding
in te zetten om zijn lichamelijk of psychisch letsel te doen genezen. Verrekening van ontslagvergoedingen met ww-aanspraken komt niet geheel, maar wel deels op hetzelfde neer en is daarom onwenselijk.
â.æ.ã

Kennelijk onredelijk ontslag(vergoeding)

â.æ.ã."

Kennelijk onredelijk ontslag in de praktijk

De ontwikkeling van het kennelijk onredelijk ontslag heeft na de invoering ervan in "ñäâ een veel minder grote vlucht genomen dan de ontbindingsprocedure.ðä Het aantal kennelijk-onredelijk-ontslagprocedures is
blijven steken op enkele honderden procedures per jaar. Dit heeft waarschijnlijk voor een belangrijk deel te maken met de vorm van de procedure. Een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure zal veelal worden gee«ntameerd door de werknemer. Hoewel de werkgever daartoe ook bevoegd
is, zal die behoefte zijdens de werkgever niet snel bestaan. Bovendien is
de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure een dagvaardingsprocedure hetgeen leidt tot extra procedurele vereisten. Ten slotte is de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure, in tegenstelling tot de ontbindingsprocedure, vatbaar voor zowel hoger beroep als cassatie. Dit heeft als gevolg dat een
kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure jarenlang kan voortslepen met alle
daaruit voortvloeiende kosten van dien, zonder dat enige zekerheid bestaat over het uiteindelijke resultaat.
Hoewel de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure het qua populariteit niet wint van de ontbindingsprocedure vormt deze procedure wel
de basis van het denken over de ontslagvergoeding. In hoofdstuk á
bleek dat bij de codificatie van de ontslagvergoeding vooral is nagedacht over de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure en de daarbij toe te
kennen vergoeding, en dat de ontbindingsvergoeding er ^ zonder dat
daaraan veel aandacht werd besteed of over was nagedacht ^ achteraan
kwam. Desondanks heeft de ontbindingsvergoeding zich in de praktijk
sterker ontwikkeld dan de kennelijk-onredelijk-ontslagvergoeding. Voor
de kennelijk-onredelijk-ontslagvergoeding geldt in beginsel geen standaardformule. Buijs merkt op dat anno áòòð

ðä. Zie voor een overzicht van de rechtspraak op het gebied van kennelijk onredelijk
ontslag: W.A. Zondag, Rechtspraak, kennelijk onredelijk ontslag, Deventer: Kluwer áòòä.
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`De hoofdregel is en blijft dat de rechter in een procedure op grond van art. æ:åð" bw alle omstandigheden van het geval ten tijde van het ontslag in onderlinge samenhang in aanmerking
dient te nemen. Uiteindelijk gaat het toch om de waardering van de feiten. En die waardering
laat zich niet in enig keurslijf dwingen.' ðå

Deze opmerking is zeer begrijpelijk daar de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure nu juist beoogt de rechter de ruimte te bieden zijn billijkheidstoetsing in volle omvang in zijn oordeel te betrekken. Mede daarom bestaat bijvoorbeeld geen ruimte nadat de kennelijke onredelijkheid
van een ontslag is getoetst alsnog te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid ex art. å:áãð bw.ðæ Hoewel bij de invoering enige onduidelijkheid
bestond over de `kennelijkheid' van de onredelijkheid ðð was wel bij de invoering al de bedoeling de beoordeling of een ontslag kennelijk onredelijk is aan de rechter over te laten.ðñ De jurisprudentie diende op den
duur vastheid te geven aan het begrip onredelijk, zodat het begrip een
ontwikkeling kon doormaken naarmate de denkbeelden zich wijzigden.
Rekening moest worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waarbij dus ook rekening moest worden gehouden met de ongelijkheid van partijen. Juist om deze reden achtte de minister het bezwaarlijk
en zelfs zeer gevaarlijk een nadere abstracte definitie te stellen.ñò
Invulling van de kennelijke onredelijkheid door de jurisprudentie
vond plaats in "ñå" toen de Hoge Raad overwoog dat de gevolgen van
het ontslag en de getroffen voorzieningen zelfstandig kunnen leiden tot
het oordeel dat sprake is van kennelijk onredelijk ontslag.ñ" Hiermee is
de toets verschoven van een marginale toets naar een volle(re) toets en
heeft het belang van het woord `kennelijk' in art. æ:åð" bw aan waarde

ðå. D.J. Buijs,`Kennelijk onredelijk ontslag: het is maar hoe je de feiten vaststelt en interpreteert', Sociaal Recht áòòð, ââ.
ðæ. hr "" mei "ñæñ, nj "ñæñ, ãã (Van Werkhoven/hal ): geen toetsing aan redelijkheid en
billijkheid (ex art. å:áãð bw) na kennelijk-onredelijkheidstoetsing.
ðð. Zie hierover á.ã.â.
ðñ. Gelijk M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den
Rijn: Samsom "ñäã, p. ãñ.
ñò. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ä.
ñ". Zie hr " december "ñå", nj "ñåá, æð (De Vries/Lampe). De werkgever had naar het
oordeel van de rechtbank moeten streven naar een zodanig bee«indiging van het dienstverband van de werkneemster dat haar daardoor de minst mogelijke schade werd berokkend.
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ingeboet.ñá Hoewel de invoeging van het woord kennelijk bij de invoering een compromis betrof, lijkt hierover nu geen discussie meer te bestaan. Het lijkt inmiddels vrij algemeen aanvaard dat de toetsing van
de kennelijke onredelijkheid van de opzegging een volle toets is.ñâ Ook
de vraag of daadwerkelijk sprake moet zijn van schade lijkt beantwoord. De vergoeding kan (mede) worden toegekend met het oog op
de nog langer durende onzekere toekomst. Daarvoor is niet vereist dat
sprake is van daadwerkelijk geleden schade.ñã In de jurisprudentie is
aanvaard dat voor een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk
ontslag niet vereist is dat de te verwachten schade daadwerkelijk is geleden of dat de werknemer financieel nadeel heeft geleden (zie hierover
verder hoofdstuk ã).ñä
â.æ.ã.á

Reflexwerking kantonrechtersformule?

De vergoedingen die worden toegekend bij kennelijk onredelijk ontslag
vallen gemiddeld genomen lager uit dan de vergoedingen die worden
toegekend bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.ñå Over de vergoedingen die worden toegekend bij kennelijk onredelijk ontslag bestaat
aldus minder uniformiteit en rechtszekerheid dan het geval is bij de ontbindingsvergoeding. Terwijl de kantonrechterformule (relatieve) rechtszekerheid biedt bij het toekennen van een ontbindingsvergoeding blijft
het bij de kennelijk-onredelijk-ontslagvergoeding vrij lastig vooraf in te
schatten of een vergoeding wordt toegekend, en valt ook niet goed te
begroten hoe hoog die vergoeding zal zijn. In de rechtspraak wordt wel
met enige regelmaat reflexwerking toegekend aan de kantonrechtersformule. Hoewel daarvoor wel wordt gepleit met het oog op de gelijkheid
en de rechtszekerheid kan echter nog niet worden gesteld dat reflexwerñá. Zie meer uitgebreid: S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende
reden, Deventer: Kluwer "ññâ, p. "æð e.v.
ñâ. Zie ook W.A. Zondag, Rechtspraak, kennelijk onredelijk ontslag, Deventer: Kluwer
áòòä, p. ""-"á.
ñã. Zie in gelijke zin de toelichting op art. æ:åð" bw door A.M. Luttmer-Kat in: P.F.
van der Heijden, J.M. van Slooten en E. Verhulp, Arbeidsrecht, tekst & commentaar, Deventer: Kluwer áòòå (vierde druk), p. "æ" (toelichting bij Boek æ, Titel "ò, Afd. ñ, Art.
åð" onder ã).
ñä. Zie o.a. hr "æ oktober "ññæ, nj "ñññ, áåå (Schoonderwoert/Schoonderwoerd) en hr â
september "ññâ, nj "ññâ, æ"ä (Korzelius/Houtunie Alkmaar).
ñå. Zie hierover R. Knegt, `Ontslagvergoedingen in een duaal ontslagstelsel', Sociaal
Recht áòòå, äñ.
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king van de kantonrechtersformule gemeengoed is geworden, maar
ook niet is uitgestorven.ñæ
Dat er in het algemeen geen (volledige) reflexwerking wordt toegekend aan de kantonrechtersformule heeft mijns inziens te maken met
het feit dat zowel de aard als het doel van de verschillende procedures
van elkaar verschillen. Daarbij houd ik voor het gemak geen rekening
met het feit dat alvorens de kennelijke onredelijkheid van het ontslag
wordt getoetst, normaal gesproken opzegtermijnen in acht zijn genomen
en toestemming voor ontslag is gegeven door de cwi. De hiermee gepaard gaande tijd en kosten zouden immers simpelweg verrekend kunnen worden bij toepassing van de kantonrechtersformule. De tijd en
daarmee de kosten die gepaard zijn gegaan met het voortraject kunnen
op vrij eenvoudige wijze worden begroot en vervolgens in mindering
worden gebracht op de kennelijk-onredelijk-ontslagvergoeding. Daarmee wordt echter geen rekening gehouden met het verschil in de aard
en het doel van de procedures ex art. æ:åðä bw en æ:åð" bw. De ontbindingsprocedure beoogt immers te voorzien in een snelle, eenvoudige
en duidelijke bee«indiging van de arbeidsovereenkomst. De kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure daarentegen beoogt (in ieder geval sinds
"ñå") het ontslag in volle(re) omvang te toetsen, waarbij bovendien is inbegrepen de mogelijkheid van beroep en appel. Met het laatste biedt
art.æ:åð" bw waarborgen die door art. æ:åðä bw niet worden geboden.
Reflexwerking van de kantonrechtersformule op de kennelijk-onredelijk-ontslagvergoeding is dan ook niet wenselijk. Bovendien valt reflexwerking gezien de totstandkomingsgeschiedenis, de aard en het doel van
de verschillende procedures niet te rechtvaardigen. De procedures bij
ontbinding en bij kennelijk onredelijk ontslag verschillen dusdanig van
vorm dat de kantonrechtersformule niet als een stempel kan worden
overgezet op de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure. Enkele `gemakken' die gelden in de ontbindingsprocedure, gelden niet voor de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure. In de ontbindingsprocedure moet men
het doen met het oordeel van de kantonrechter. Daarbij dient te worden
opgemerkt dat wel de mogelijkheid bestaat het ontbindingsverzoek in
te trekken. Alleen al vanwege het verschil in waarborgen en toetsingsñæ. Zo concluderen M.W.A.M. van Kempen en J.J.W. van Ladesteijn in, `Reflexwerking van de kantonrechtersformule in de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure', ArbeidsRecht áòòð, áð. Loonstra en Kruit merken op dat reflexwerking ook nog niet is uitgestorven; C.J. Loonstra en P. Kruit, `Statistiek ontbindingsvergoedingen áòòæ: meer
van hetzelfde?', ArbeidsRecht áòòð, áå.
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momenten bestaat onvoldoende aanleiding reflexwerking toe te kennen
aan de kantonrechtersformule in de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure.ñð Bij het toekennen van de ontbindingsvergoeding speelt mijns inziens de gedachte mee dat snelheid en zekerheid geld kosten. Het ontbreken van waarborgen die bij kennelijk onredelijk ontslag wel worden
geboden maakt dat in de ontbindingsprocedure gemiddeld genomen hogere vergoedingen worden toegekend.
Dit alles wil overigens niet zeggen dat de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure van ondergeschikte (onderzoeks)waarde is. Het kennelijk onredelijk ontslag en in het bijzonder het gevolgencriterium zoals
dat is geformuleerd in art. æ:åð" lid á sub b bw vormen een van de belangrijkste waarden in het ontslagrecht en een van de belangrijkste
grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding (zie verder
ã.â). Mede daarom is de aandacht in dit onderzoek niet gericht op de
verschillende procedures, laat staan de reflexwerking van de ene procedure op de andere. De vergoeding die wordt toegekend bij kennelijk onredelijk ontslag dient naar mijn mening overigens een voorbeeld te zijn
voor de vergoeding die wordt toegekend bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, en niet omgekeerd. Deze stelling is ook historisch gezien
te verantwoorden, zoals blijkt uit hoofdstuk á van dit onderzoek.
In de literatuur en jurisprudentie wordt de vraag aan de orde gesteld
of de kantonrechtersformule dient te worden toegepast in geval van kennelijk onredelijk ontslag. Los van het feit dat deze vraag buitengewoon
arbitrair en casu|« stisch is, zou het zuiverder zijn de vraag te stellen of in
geval van ontbinding de normen en toetsingscriteria dienen te worden
toegepast zoals die worden toegepast in het kader van kennelijk onredelijk ontslag. Indien men de vraag immers zou omkeren bestaat de mogelijkheid de aard van de ontslagvergoeding zuiver te beschouwen. Het
zou dan niet nodig zijn te discussie«ren over het toepassen van een formule waarmee kantonrechters slechts hebben beoogd een bestaande
praktijk van een heel andere wijze van bee«indiging inzichtelijk en meer
voorspelbaar te maken. Iedere vergelijking van de kantonrechtersformule met de vergoeding die wordt toegekend bij kennelijk onredelijk
ontslag is een vergelijking van een bijzondere situatie met een wijze van
ontslag die historisch gezien juist als uitgangspunt werd genomen voor
het (mogelijk) toekennen van een vergoeding.

ñð. Zie in gelijke zin C.G. Scholtens en L.J. Harmsma, `De (schade)vergoeding van
æA:"åâñ S bw en æA:"åâñ W bw: appels en peren', ArbeidsRecht "ññå,æá.
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conclusie
â.ð

Conclusie

De ontwikkeling van de ontslagvergoeding en met name de ontbindingsvergoeding in de praktijk heeft de afgelopen dertig jaar en zeker
sinds het einde van de vorige eeuw een enorme vlucht genomen. De in
de wet open geformuleerde normen zijn daardoor steeds verder ingevuld. In eerste instantie betroffen het vooral collectieve ontslagen waarin afspraken werden gemaakt over ontslagvergoedingen. In de loop
van de jaren 'ðò van de vorige eeuw werd de ontslagvergoeding echter
ook populair bij individuele ontslagen. Deze groeiende populariteit lijkt
tot op heden niet te stuiten. Voorstellen de ontslagvergoeding te normeren of aan banden te leggen, zijn vooralsnog gestrand. Hieruit kan de
conclusie worden getrokken dat de ontslagvergoeding een zeer belangrijke rol speelt in het ontslagrecht.
Met de praktische invullingen en uitwerking van de ontslagvergoeding is op veel vragen een antwoord gegeven. Zo is met de invoering
van de kantonrechtersformule in "ññæ tot op zekere hoogte duidelijkheid
en uniformiteit gecree«erd in (de hoogte van) de ontbindingsvergoeding.
Ook heeft de praktijk een antwoord gevonden op de vraag hoe om te
gaan met en invulling te geven aan het rechtsmiddelenverbod in de
ontbindingsprocedure. De praktijk heeft zelfs handvatten gevonden
voor de vormgeving van individuele en collectieve bee«indigingovereenkomsten zonder daarmee het risico te lopen een dubbele vergoeding te
moeten betalen.
Bij de ontwikkeling van de ontslagvergoeding in de praktijk is echter
ook een aantal vragen onbeantwoord gebleven. Over het wettelijk normeren van ontslagvergoeding bestaat onenigheid. Het verrekenen van
ontslagvergoedingen met aanspraken op een ww-uitkering blijft een
periodiek terugkerend punt van discussie. Ook bestaat nog geen eensgezindheid over de toepassing van de kantonrechtersformule in de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure. Een andere belangrijke vraag waarop de praktijk geen duidelijk antwoord heeft weten te geven is de
vraag wat nu precies rechtvaardigt dat een ontslagvergoeding wordt
toegekend. Dat ontslagvergoedingen worden toegekend en dat het toekennen van ontslagvergoedingen ondanks de kritiek een enorme populariteit geniet, is evident. De vraag waarom u«berhaupt ontslagvergoedingen worden toegekend, lijkt daarmee op het eerste gezicht een
gepasseerd station. Dit is echter niet terecht. Alvorens men een mening
kan vormen over de toepassing en uitwerking van de ontslagvergoeding
in de praktijk is het van belang te weten wat de grondslagen zijn voor
"ò"
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het toekennen van een ontslagvergoeding. In het volgende hoofdstuk
wordt dan ook ingegaan op de vraag waarom ontslagenvergoedingen
worden toegekend, althans wat rechtvaardigt dat ontslagvergoedingen
worden toegekend. Met andere woorden: wat zijn de grondslagen van de
ontslagvergoeding?

"òá

ã

de grondslagen van de
ontslagvergoeding1

ã."

Inleiding

In de juridische literatuur wordt regelmatig aandacht besteed aan de
mogelijke grondslagen van de ontslagvergoeding. De meningen over de
vraag waarom en onder welke omstandigheden een ontslagvergoeding
dient te worden toegekend blijven echter verdeeld. In dit hoofdstuk ga
ik op zoek naar de grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. Als uitgangspunt hierbij gebruik ik verschillende grondslagen
die in de loop der jaren in de literatuur, wetgeving en jurisprudentie
naar voren zijn gebracht. Doel van deze zoektocht is te komen tot beter
inzicht in het verleden en heden van de ontslagvergoeding, om daarmee mogelijk een bijdrage te leveren aan de voortdurende discussie omtrent het ontslagrecht en de ontslagvergoeding. Uiteraard wordt ook
stilgestaan bij de vraag hoe de ontslagvergoeding kan bijdragen aan
een eerlijkere en rechtvaardigere verdeling van belangen van werkgever
en werknemer bij ontslag.
Voordat gezocht kan worden naar de grondslagen van de ontslagvergoeding is het van belang te weten wat onder `grondslag' wordt verstaan.á De grondslagen van de ontslagvergoeding kunnen vertaald worden als: de fundamenten van de ontslagvergoeding, of, iets ruimer
vertaald: de beginselen waarop de gedachte dat ontslagvergoedingen
moeten kunnen worden toegekend berust. Ik zou de definitie voor dit
hoofdstuk zelfs nog iets verder willen verruimen en willen spreken van
de fundamenten en redenen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. Dit om uit te sluiten dat er twijfel, of discussie ontstaat over het
verschil tussen grondslag en reden en daarmee over de vraag of een be-

". Dit hoofdstuk is eerder (in bewerkte vorm) gepubliceerd in ArA áòòæ/á,`De grondslagen van de ontslagvergoeding: geld of gelijkheid?', p. ã-ãá.
á. De Van Dale Hedendaags Nederlands geeft de volgende definitie: Grondàslag (de ¬
(m.))
". metselwerk in de grond waarop een gebouw kan rusten =4 fundament á. datgene
waarop een beschouwing, ontwerp, redenering e.d. berust =4 basis, beginsel, fundament, grond, hoeksteen, ondergrond, substantie.
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paalde grondslag zich wel of niet kwalificeert in dit hoofdstuk te worden behandeld.
In de opbouw van het hoofdstuk zit een min of meer glijdende schaal
van wat duidelijk kan worden aangemerkt als een grondslag van de ontslagvergoeding, en wat meer weg heeft van een reden: het waarom.â Beide aspecten dienen hier te worden behandeld, omdat aan de hand daarvan het `verschijnsel' ontslagvergoeding kan worden verklaard. Doel
van deze verklaring is te komen tot beter inzicht in het verleden en het
heden van de ontslagvergoeding, om daarmee wellicht te kunnen komen
tot aanbevelingen voor de toekomst. Dit hoofdstuk vormt daarom de
kern van dit onderzoek. Ook de verdere bevindingen in dit onderzoek
zullen worden gerelateerd aan de uitkomsten van dit hoofdstuk.
Wil men zoeken naar fundamenten ofwel de basis dan is het noodzakelijk terug te gaan naar de totstandkoming. Een vraag die in dit geval
een rol speelt is waarom en met welke bedoeling de ontslagvergoeding
is ontstaan en ingevoerd in het positieve recht. Het gaat hier voor een
belangrijk deel om historische aspecten, waarop al is ingegaan in hoofdstuk á. Voor zover relevant voor de zoektocht naar grondslagen wordt
op hetgeen eerder is besproken in dit hoofdstuk teruggekomen. Verder is
van belang hoe (het denken over) de ontslagvergoeding zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Wellicht kan, afhankelijk van een bepaalde
tijdsgeest, een verschuiving in aangevoerde grondslagen worden ontdekt. Ook is het van belang stil te staan bij de ontslagvergoedingenpraktijk. In de toepassing en het gebruik van de ontslagvergoeding kunnen
mogelijk grondslagen worden gevonden voor de toekenning ervan. Aan
de ontslagvergoedingenpraktijk is ook elders in dit onderzoek aandacht
besteed, maar deze praktijk zal hier in het perspectief van grondslagen
worden geplaatst. Verder kunnen mogelijk grondslagen worden afgeleid
uit de rol die de ontslagvergoeding vervult binnen het ontslagrecht als
geheel.Vanwege alleen al het grote aantal grondslagen dat in het Nederlandse (arbeids)recht is terug te vinden, zal in dit hoofdstuk slechts summier aandacht worden besteed aan het ontslagrecht en aangevoerde
grondslagen van de ontslagvergoeding die kunnen worden gevonden in
het buitenlandse en internationale arbeidsrecht.
Bij de zoektocht naar de grondslagen van de ontslagvergoeding zal
de aandacht vooral zijn gericht op de vraag of grondslagen kunnen

â. Waarover Boot opmerkt dat het belangrijk is (ook) daarnaar te kijken. G.C. Boot,
Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: Sdu áòòä, p. áãå.
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worden gevonden die het toekennen van een ontslagvergoeding rechtvaardigen, of dat een overtuigende basis voor het toekennen van een
vergoeding bij het einde van een arbeidsovereenkomst ontbreekt. Gelet
op de grote verscheidenheid aan literatuur en gekozen invalshoeken
met betrekking tot dit onderwerp en het grote aantal grondslagen dat
de afgelopen jaren is genoemd, heb ik de grondslagen die ik ben tegengekomen ingedeeld op (hoofd)onderwerp. Hoewel de aangevoerde
grondslagen van de ontslagvergoeding soms verschillen per bee«indigingswijze kan toch een duidelijke lijn in het denken over de grondslagen van de ontslagvergoeding in het algemeen worden afgeleid. Met
het oog op de overzichtelijkheid zal aan de wijze van bee«indigen en de
(juridische) vormgeving van de ontslagvergoeding niet apart aandacht
worden besteed. Op de juridische vormgeving, ofwel: de rechtsgronden,
de wijzen van bee«indiging en de eventueel daaruit voortvloeiende verschillen in de (mogelijke) grondslagen van de ontslagvergoeding zal
voor zover relevant voor de te onderscheiden grondslagen aan het einde
van dit hoofdstuk worden terugkomen.
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de grondslagen dient te
worden opgemerkt dat bij sommige in dit hoofdstuk te bespreken grondslagen, meer dan bij andere grondslagen, een zekere dubbelslag kan worden gemaakt. Een deel van de grondslagen die in dit hoofdstuk zullen
worden besproken kunnen een grondslag vormen voor het toekennen
van een ontslagvergoeding, maar kunnen tevens een rol spelen bij de berekening van (de hoogte van) de vergoeding. Eën bepaald aspect kan
zowel invloed hebben op de vraag of een vergoeding dient te worden
toegekend ^ en dus een grondslag zijn voor het toekennen van een ontslagvergoeding, als op de vraag hoe hoog die vergoeding dient te zijn.
Het een sluit het ander niet uit. In dit hoofdstuk zullen de grondslagen
voor het toekennen van een ontslagvergoeding worden besproken. De
vraag over de berekening en de mogelijke hoogte van de ontslagvergoeding wordt buiten beschouwing gelaten, daar het antwoord op die vraag
onvoldoende verband houdt met de centrale probleemstelling van dit
onderzoek.
ã.á

Pacta sunt servanda en continu|« teit van de
arbeidsovereenkomst

In het civiele recht geldt als uitgangspunt dat overeenkomsten moeten
worden nagekomen. Dit uitgangspunt wordt ook wel aangeduid als het
beginsel van `pacta sunt servanda'. In het arbeidsrecht is naar dit begin"òä
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sel verwezen bij de invoering van de mogelijkheid de dienstbetrekking
te herstellen.ã Minister Donker heeft hierover tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel in "ñäâ opgemerkt dat herstel niets
meer is dan een uitwerking van het aloude principe van pacta sunt servanda. Wat bij sommige verplichtingen al lang gold en bij andere door
de regeling van de dwangsom is komen te gelden, zal nu ^ althans in
principe ^ civielrechtelijk ook voor arbeidsovereenkomsten gaan gelden, namelijk, dat de rechter de partij die zich aan wanprestatie schuldig maakt, kan dwingen, niet enkel tot schadevergoeding, maar ook tot
nakoming van zijn verplichtingen.ä De gedachte dat arbeidsovereenkomsten (in beginsel) moeten worden nagekomen wil nog niet zeggen
dat arbeidsovereenkomsten niet mogen worden verbroken.å Niet voor
niets biedt het ontslagrecht een uitgebreid scala aan regels en mogelijkheden de arbeidsovereenkomst te bee«indigen, zij het dat aan die bee«indiging voorwaarden zijn verbonden.
In het verlengde van het uitgangspunt dat overeenkomsten dienen
te worden nagekomen ligt de door Grapperhaus aangevoerde grondslag dat de ontslagvergoeding dient als compensatie voor het voortijdig,
onvrijwillig verbreken van de dienstbetrekking.æ Met andere woorden:
de arbeidsovereenkomst had moeten worden voortgezet, of nagekomen.ð Hierbij gaat het vooral over de (te verwachten) duur van de arbeidsovereenkomst en niet om verplichtingen die voortvloeien uit het
bestaan van de arbeidsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld goed werkgeverschap. Deze grondslag impliceert dat de werkgever en de werknemer
met elkaar een overeenkomst aangaan waarbij ^ stilzwijgend ^ de bedoeling bestaat dat de overeenkomst `gedurende zekere tijd' zal voortduren en men gedurende die tijd bepaalde voordelen van elkaar zal genieten. Deze redenering is op zichzelf beschouwd niet vreemd, daar de
ã. De star heeft er in "ñãæ in haar advies zelfs voor gepleit herstel als uitgangspunt
te nemen. Zie star, Herziening van het ontslagrecht, advies van áñ juli "ñãæ, Den Haag
"ñãæ.
ä. Bijlagen Handelingen I, "ñäâ-"ñäã, ðð", nr. âæ, p. á en M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom "ñäã, p. ""æ.
å. Ook G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: Sdu áòòä, p. áãä ev..
æ. Zie F.B.J. Grapperhaus,The end of the affair: On the menage a trois of employment, contract
and termination, Deventer: Kluwer áòòå en F.B.J. Grapperhaus, `De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap', OndernemingsRecht áòòâ/"".
ð. Anders A.M. Luttmer Kat,`De rechtsgrond van de (forfaitaire) ontslagvergoedingen', sma "ñññ, p. ãâð. Zij vindt het realistischer de arbeidsovereenkomst te kwalificeren als een `geclausuleerde' duurovereenkomst.
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arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt als een duurovereenkomst.ñ Hiertegen kan worden ingebracht dat het kenmerkende van
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ^ het woord zegt het al
^ nu juist is dat de duur onbepaald is. Het lijkt dan ook moeilijk te verdedigen dat bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sprake
kan zijn van voortijdig bee«indigen. Dit kan mijns inziens slechts anders
zijn indien er bepaalde verwachtingen zijn gewekt ^ in welke vorm
dan ook ^ dat de arbeidsovereenkomst een minimale duur zal hebben.
Met het beginsel van pacta sunt servanda en het voortijdig verbreken
van de arbeidsovereenkomst hangt samen de gedachte van `life long
employment' "ò die erop neerkomt dat een werknemer ervan mag uitgaan dat de arbeidsovereenkomst in beginsel zal voortduren. Als een
werknemer ervan mag uitgaan dat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor het leven, zal een beroep tegen het (voortijdig) verbreken
ervan wellicht slagen. Life long employment bij dezelfde werkgever is,
voor zover dat eerder het geval was, geen uitgangspunt meer. De baan
voor het leven lijkt niet (meer) te bestaan en lijkt ook door de meeste
werknemers niet gewenst.
Een andere mogelijke grondslag voor de ontslagvergoeding is dat
het wenselijk is te streven naar een zekere continu|«teit van de arbeidsovereenkomst. Ook hier komt de wens naar voren arbeidsovereenkomsten in beginsel te laten voorduren, zij het dat deze wens anders wordt
geformuleerd. Deze grondslag is vooral naar voren gebracht eind jaren
'åò en begin jaren 'æò van de vorige eeuw toen sprake was van een
enorme stijging van het aantal collectieve ontslagen in verschillende bedrijfstakken. Wil men de continu|« teit van de arbeidsovereenkomst vergroten, dan kan daaraan bijdragen het ontslag zo duur mogelijk te maken en zo de werkgever te stimuleren de arbeidsovereenkomst in stand
te laten. In een rapport van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (verder: nvv) uit "ñåð wordt als achtergrond van de daarin geformuleerde afscheidsbetalingen genoemd dat zij er niet zozeer op gericht
zijn de ontslagen werknemer geldelijke steun te verlenen, maar vooral
zijn bedoeld om de continu|«teit van de arbeidsovereenkomst van werk-

ñ. Zie over de vergelijking van de arbeidsovereenkomst met andere duurovereenkomsten ook hoofdstuk ã.æ.
"ò. Zie hierover ook G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: Sdu áòòä,
p. áå"-áåá.
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nemers te vergroten."" Pas als dit niet lukt dient aan de werknemer een
(meestal bijzonder wenselijke) uitkering te worden betaald. In het rapport van het nvv wordt er dan ook voor gepleit de financie«le lasten niet
onder te brengen in een daartoe op te richten fonds, omdat een dergelijke constructie als gevolg zal hebben dat de (financie«le) prikkel voor
de werkgever zijn werknemers aan het werk te houden minder wordt.
Een vergelijkbare gedachte is eerder naar voren gebracht in "ñäâ met
betrekking tot de afkoopsom die wordt vastgesteld bij de veroordeling tot
herstel van de arbeidsovereenkomst. Het financie«le offer zou degene aan
wie de verplichting tot het betalen van een afkoopsom is opgelegd ertoe
kunnen brengen zijn bezwaren tegen herstel te onderdrukken."á In de jaren 'æò werd daaraan toegevoegd dat het losgebroken worden uit de binding die de arbeidsovereenkomst meebrengt vanuit het standpunt van
de betrokkene niet anders gezien kan worden dan als een direct verlies."â
Hier kan een analogie worden gevonden met hetgeen is overwogen bij
de invoering van de opzegtermijnen in "ñòæ. Daarover wordt bij de invoering gezegd dat door het hanteren van een opzegtermijn de band tussen
partijen wordt versterkt en het besef wordt verlevendigd dat er een geordende rechtsverhouding bestaat."ã Geredeneerd vanuit het eindigen van
de arbeidsovereenkomst zou men kunnen stellen dat het toekennen van
een vergoeding bij ontslag bijdraagt aan de verlevendiging van ditzelfde
besef en daarmee leidt tot het adequaat afronden van een complexe en
duurzame relatie.
Hoewel enerzijds enige continu|« teit en het ordenen van rechtsverhoudingen wenselijk is, kan anderzijds worden opgemerkt dat het door middel van financie«le pressiemiddelen stimuleren van partijen ^ of vooral
werkgevers ^ arbeidsovereenkomsten te laten voortduren nadelige gevolgen kan hebben. Het kan leiden tot een rigide arbeidsmarkt en kan de
gewenste doorstroming op de arbeidsmarkt belemmeren. Hiertegen is
in de jaren 'åò en 'æò van de vorige eeuw aangevoerd dat voor starheid
niet gevreesd hoeft te worden daar er een hoog percentage vrijwillig
"". Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. äñ-åò.
"á. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p.""å.
"â. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. åò. Hierbij wordt een relatie gelegd met de duur van het dienstverband, waarover later meer.
"ã. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòñ,
p. "â.
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vertrek is."ä Of het stimuleren van continu|« teit van de arbeidsovereenkomst (in deze vorm) tegenwoordig nog gewenst is valt te betwijfelen.
De opvattingen zijn dusdanig veranderd dat het in stand houden van
bestaande arbeidsovereenkomsten minder prioriteit lijkt te hebben dan
het begeleiden van werknemers van baan naar baan. De nadruk wordt
steeds meer gelegd op het treffen van maatregelen die erin voorzien dat
werknemers zonder al te veel problemen van baan kunnen wisselen en
ervoor te zorgen dat werknemers daarop ook zijn voorbereid."å Dit bevordert de doorstroming en dynamiek op de arbeidsmarkt. In feite is de
bescherming van de werknemer verschoven van het koste wat het kost
proberen de arbeidsovereenkomst in stand te houden, naar het de werknemer bieden van instrumenten en kansen zich te bewegen op de arbeidsmarkt. In dit verband wordt wel gesproken van een verschuiving
van baanzekerheid naar werkzekerheid."æ Het (door middel van pressiemiddelen) bevorderen van de continu|« teit van de bestaande arbeidsovereenkomst past niet binnen de huidige maatschappelijke opvattingen
over mobiliteit en dynamiek op de arbeidsmarkt.
Dit alles neemt uiteraard niet weg dat men bij het aangaan van een
arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) uiteraard vaak de bedoeling zal hebben een duurzame en voortdurende relatie met elkaar aan
te gaan. In die zin is ongetwijfeld nog steeds sprake van een wederzijdse
behoefte aan of verwachting van continu|« teit van de relatie die wordt
aangegaan. In deze paragraaf is slechts betoogd dat de behoefte aan
continu|« teit en de vorm ervan zijn veranderd, en dat (de behoefte aan)
continu|« teit van ëën enkele arbeidsovereenkomst op zich geen grondslag vormt voor het toekennen van een ontslagvergoeding op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd. Hoewel een arbeidsovereenkomst niet wordt aangegaan met de bedoeling dat die (op
korte termijn) bee«indigd zal worden, is het meer regel dan uitzondering
dat een arbeidsovereenkomst op enig moment toch wordt bee«indigd.
"ä. Zie Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. äñ-åò.
"å. Zie hierover meer uitgebreid o.a. A. Baris en E. Verhulp,`Scholing en ontslag: flexibiliteit en werkzekerheid', sma áòòå, p. ãå-äå en onze verkenning voor de wrr: `Flexibiliteit en ontslagrecht' in: D. Scheele, J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries (red.), Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht, Den Haag/Amsterdam: Amsterdam University Press
áòòæ, p. "ââ-á"ò.
"æ. Zie hierover ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Investeren
in werkzekerheid, Den Haag/Amsterdam: Amsterdam University Press áòòæ (reeks
wrr, nr. ææ).
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ã.â

De iusta causa demissionis en
ongelijkheidscompensatie

Vanuit historisch perspectief beschouwd kan een van de belangrijkste
^ en wellicht meest overtuigende ^ grondslagen van de ontslagvergoeding worden gevonden in het kennelijk onredelijk ontslag, of beter gezegd: in de (kennelijke) onredelijkheid van de opzegging als zodanig.
Het kennelijk onredelijk ontslag en daarmee de grondslag voor de daarbij toe te kennen ontslagvergoeding is gebaseerd op de gedachte dat
voor ontslag een goede reden moet zijn; een iusta causa demissionis.
Hoewel de wetgever zich bij de invoering van de wet op de arbeidsovereenkomst in "ñòæ nog op het standpunt stelde dat bee«indiging van de
arbeidsovereenkomst een `natuurlijk recht' "ð was, werd er in de literatuur al voor gepleit dat aan ontslag een goede reden ten grondslag
moest liggen."ñ Ook in cao's werd geruime tijd voor de codificatie van
het kennelijk onredelijke ontslag regelmatig een dergelijke voorwaarde
aan ontslag verbonden en werd bij het niet voldoen aan die voorwaarde
een recht op schadevergoeding toegekend.áò
Bij de invoering van het kennelijk onredelijk ontslag in "ñäâ is niet
uitvoerig gesproken over de daarbij toe te kennen vergoeding.á" Uit de
wetsgeschiedenis valt op te maken dat de werkgever die zijn werknemer
zonder goede reden ontslaat, of de werknemer die wegens een gril de
dienst opzegt, niet behoorlijk handelt.áá Als de rechter het ontslag kennelijk onredelijk, ofwel schromelijk onbillijk áâ oordeelt, kan de rechter
steeds een schadevergoeding naar billijkheid toekennen. Dat de rechter
een schadevergoeding kan toekennen houdt in dat de rechter altijd een
schadevergoeding zal toekennen als hij het ontslag kennelijk onredelijk
oordeelt, maar dat steeds kan, wat zoveel wil zeggen als dat hij dat kan
na de opzegging voordat de arbeidsovereenkomst is bee«indigd, maar
"ð. `Natuurlijk recht' hield in dat de arbeidsovereenkomst altijd, dus ook zonder, laat
staan een goede reden, kon worden bee«indigd.
"ñ. Zie o.a. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den
Rijn: Samsom "ñäã.
áò. Voorbeelden uit die tijd zijn de cao voor de Bierbrouwerij en de cao voor de Typografie.
á". Zie hierover ook M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen
aan den Rijn: Samsom "ñäã, p. ""ä.
áá. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ä.
áâ. Er bestond discussie over deze begrippen en de uitleg ervan. Deze discussie heeft
uiteindelijk geleid tot de invoering van het begrip `kennelijk onredelijk'.
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eventueel ook daarna.áã Het begrip `naar billijkheid' heeft te maken
met de overweging dat de rechter niet gebonden is aan de stringente regels van bewijs.áä
Naast de mogelijkheid een schadevergoeding toe te kennen ingeval
sprake is van kennelijk onredelijke bee«indiging en een afkoopsom vast
te stellen indien herstel van de arbeidsovereenkomst is gevorderd, is in
"ñäâ de mogelijkheid ingevoerd een vergoeding toe te kennen indien de
arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens gewichtige redenen.
Aan deze vorm van vergoeding is in de parlementaire geschiedenis,
noch in de juridische literatuur veel aandacht besteed. In de memorie
van toelichting wordt voor de invoering van de ontbindingsvergoeding
als reden genoemd dat het ook in het geval van veranderingen in de
omstandigheden billijk kan zijn de ontbinding niet zonder vergoeding
uit te spreken.áå De vergoeding kan zo beschouwd het ontslag billijken.
Verder wordt meer algemeen als reden aangevoerd dat de wijziging
van art. "åâñw (oud) bw de ontbinding wegens gewichtige redenen
praktisch bruikbaarder moet maken.áæ Levenbach spreekt van een onverwachte noodsituatie, als het gaat om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het is aldus Mannoury, een voorziening tegen kennelijk
onredelijk niet-ontslag.áð Van den Heuvel spreekt over het spiegelbeeld
van kennelijk onredelijk ontslag.áñ Hij stelt dat de ontbinding niet gericht is op het tegengaan van onredelijke ontslagen, maar juist op het
tot stand brengen van redelijke bee«indigingen.âò De iusta causa demissionis werkt volgens hem ook door in de ontbinding, maar is dan gericht op het ten einde brengen van de arbeidsovereenkomst. Hij merkt
hierbij op dat dit effect wordt versterkt door de mogelijkheid een vergoeding toe te kennen. De veroordeling tot betaling van een geldbe-

áã. De rechter `moet' een vergoeding toekennen, hr ã juni "ñæå, nj "ñææ, ñð (Derksen).
Zie hierover ook M.S.A. Vegter,Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever, Den Haag:
Sdu áòòä, p. ááæ.
áä. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ñ.
áå. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. "ò.
áæ. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãñ-"ñäò, nr. ã, p. áâ.
áð. J. Mannoury,`Invoering van een nieuw rechtsbegrip: het kennelijk onredelijk ontslag', De Sociale Zekerheidsgids, mei "ñäã, p. âá".
áñ. L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen, Deventer: Kluwer "ñðâ,
p "á". (zie ook de noot op die pagina waarin hij stelt dat de vno zich van de vno-formule heeft gedistantieerd).
âò. L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen, Deventer: Kluwer "ñðâ,
p. "áá en p. "ãæ. Welk standpunt ik overigens niet deel.
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drag houdt de erkenning in dat een bee«indiging zonder deze geldsom
^ bijvoorbeeld door haar gevolgen ^ onredelijk zou kunnen zijn.
Behalve door Van den Heuvel is er ook in latere jaren verschillende
keren op gewezen dat voor ontslag een redelijke grond moet zijn. Zo
spreekt Heerma vanVoss van een sociaal grondrecht als het gaat om de
redelijkheidstoetsing van ontslagen, waarbij hij overigens niet direct
de relatie legt met de ontslagvergoeding.â" De Adviescommissie Duaal
Ontslagstelsel (ado), onder voorzitterschap van Rood, spreekt met betrekking tot een redelijke grond voor ontslag van een mondiale ontwikkeling, zij het dat deze ontwikkeling in Europa afwijkt van die in de
Verenigde Staten.âá De gedachte dat er een goede grond moet zijn voor
ontslag beperkt zich niet tot Europa. Zo vereist art. ã van ilo Verdrag
"äð een `valid reason' voor ontslag. Art. "ò van dit verdrag bepaalt dat
als het ontslag zonder goede reden is gegeven en de arbeidsovereenkomst niet hersteld kan worden, de werknemer compensatie kan worden toegekend. Dit verdrag is ook door niet-Europese landen geratificeerd. Overigens wordt ook in veel landen die het ilo-verdrag niet
hebben geratificeerd, waaronder Nederland, de eis gesteld dat er een
goede grond is voor ontslag. Hieruit kan worden afgeleid dat de gedachte van een iusta causa demissionis vrij breed is aanvaard.
Ook buiten het arbeidsrecht is de gedachte aanvaard dat onder omstandigheden een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging van
duurovereenkomsten moet bestaan, zij het dat hier minder sprake is van
een automatisme. Dit volgt onder andere uit het Latour-arrest.ââ Waar
bij andere duurovereenkomsten als uitzondering is aanvaard dat onder
omstandigheden een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging
moet bestaan, heeft dit in het arbeidsrecht als hoofdregel te gelden.
Boot stelt het aanmerken van het causale stelsel ^ het stelsel dat voor
ieder ontslag een redelijke grond moet zijn ^ als sociaal grondrecht ter
discussie. Hij merkt op dat met het aanmerken van het causale stelsel als
sociaal grondrecht nog geen antwoord is gegeven op de vraag waarom
het stelsel de kwalificatie sociaal grondrecht verdient, laat staan waarom

â". G.J.J. Heerma vanVoss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht,
Alphen aan den Rijn: Samsom "ññâ en gelijk G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming,
Den Haag: Sdu áòòä, p. áãä.
âá. Zie voor een vergelijking tussen het ontslagrecht en de goede reden voor ontslag
in Nederland en de Verenigde Staten zeer uitgebreid E.G. van Arkel, A just cause for dismissal in the United States andThe Netherlands, Den Haag: BJu áòòæ.
ââ. hr â december "ñññ, nj áòòò,"áò (Latour).
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het causale stelstel gerechtvaardigd is. Het antwoord op de vraag waarom het causale stelsel gerechtvaardigd is kan (mede) worden gevonden
in een ander in het arbeidsrecht geldend beginsel, namelijk het beginsel
van de ongelijkheidscompensatie. Dat er een goede reden voor ontslag
moet zijn vindt zijn grondslag in de sinds jaar en dag levende overtuiging dat de werknemer beschermd moet worden tegen de ongelijke
machtspositie waarin hij verkeert ten opzichte van zijn werkgever. Hoewel deze relatie in eerste instantie wellicht niet direct duidelijk is, kan
de wens de grond voor ontslag te toetsen in belangrijke mate daarmee
worden verklaard. Immers, de werknemer is door zijn ongelijke machtspositie zwakker en kan worden beschermd door als tegenwicht de voorwaarde te stellen dat de reden voor ontslag gemotiveerd en deugdelijk
is. Op deze wijze kan worden getoetst of de werkgever geen oneigenlijk,
of onredelijk gebruik heeft gemaakt van zijn machtspositie en kan de
werknemer worden beschermd tegen de als gevolg daarvan (onterecht)
te lijden verliezen ^ in welke vorm dan ook.âã
In de Aanbevelingen van de Kring van kantonrechters van "æ april
"ññðâä wordt ongelijkheidscompensatie met zoveel woorden genoemd,
overigens niet als rechtvaardiging voor het causale stelsel, maar wel als
rechtvaardiging voor het toekennen van een ontbindingsvergoeding:
.̀.. de rechtvaardiging voor de toekenning van een vergoeding aan de
werknemer bij een ``verwijtloos'' werkgeversverzoek ligt in de ongelijkheidscompensatie welke de kern van het arbeidsrecht, in casu het ontslagrecht, vormt, welke compensatie minder snel op de voorgrond
treedt als de werknemer zelf om bee«indiging van de arbeidsovereenkomst verzoekt (bij een neutraal geformuleerd verzoek)'.
Op ongelijkheidscompensatie bij het toekennen van ontslagvergoedingen wordt ook gewezen door Loonstra en Zondag en door Dam-

âã. Dit is ook deels het antwoord op de vraag die Boot stelt met betrekking tot de
(mindere) bescherming van opdrachtnemers. Zie G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: Sdu áòòä, p. áãä-áãå. Bij de opdrachtovereenkomst geldt bescherming tegen ontslag niet als uitgangspunt.Voor zover de redelijkheid en billijkheid meebrengt dat de opdrachtnemer wel moet worden beschermd, wordt daartoe echter
ruimte geboden door o.a. het Latour-arrest (hr â december "ñññ, nj áòòò, "áò). Uitgangspunt is echter dat de machtspositie minder ongelijk is daar opdrachtnemers in de
regel meer opdrachtgevers hebben en daarom minder afhankelijk zijn van een enkele
opdrachtgever.
âä. De aangepaste Aanbevelingen, inwerkingtreding " juni "ññð, njb "ññð, p. ñåññæâ.
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steegt.âå Loonstra en Zondag noemen ongelijkheidscompensatie als een
voor het arbeidsrecht fundamenteel beginsel.âæ Dat de werknemer bescherming behoeft tegen de economisch gezien veel sterkere werkgever
geldt volgens hen niet alleen ten aanzien van het recht op loon bij ziekte,
het overeenkomen van bedingen, het sluiten van bee«indigingsovereenkomsten, maar ook met betrekking tot de toekenning van ontslagvergoedingen.âð Het soms ingenomen standpunt dat het beginsel van ongelijkheidscompensatie aan betekenis heeft verloren, omdat werknemers steeds
slimmer en mondiger zijn geworden, is niet algemeen aanvaard. Zo wijzen Rood en Loonstra en Zondag erop dat ondanks het feit dat kennis en
opleiding van de werknemer zijn toegenomen, het verschil in economische macht tussen werkgever en werknemer groot is gebleven.âñ
Zowel de iusta causa demissionis als de ongelijkheidscompensatie zijn
algemeen aanvaarde beginselen binnen het arbeidsrecht. De (economische) machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer manifesteert
zich in het bijzonder op het moment dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer wenst te bee«indigen. Door aan het ontslag
de voorwaarde te verbinden dat de werkgever daarvoor een goede reden moet hebben, wordt deze ongelijkheid enigszins gecompenseerd.
Op deze wijze wordt de werknemer beschermd tegen een aantasting
van zijn bestaanszekerheid. De werknemer is voor zijn bestaanszekerheid doorgaans immers volledig afhankelijk van het hebben van werk.
De iusta causa demissionis en de ongelijkheidscompensatie vormen
mijns inziens belangrijke, zo niet de belangrijkste, grondslagen voor het
toekennen van een ontslagvergoeding.

âå. Zie A.C. Damsteegt, De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht, Den
Haag: BJu áòòâ, p. ââñ en anders: G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag:
Sdu áòòä, p. áãñ-áäò Volgens Boot ontbreekt in de aanbevelingen en in de toelichting
daarop de grond voor het toekennen van een ontslagvergoeding.
âæ. Zie hierover ook: L. Betten e.a. (red.), Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het
recht, liber amicorum voor prof. mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer "ññæ.
âð. C.J. Loonstra en W.A. Zondag,`Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief ', njb áòòò, nr. áå, p. "áæã.
âñ. Zie M.G. Rood, `Naar een nieuwe sociaalrechtelijk denkraam' in: F.M. Noordam
(red.), Sociaalrechtelijke oraties "ñææ-"ññæ, Deventer: Kluwer "ññð, p. äâñ. C.J. Loonstra en
W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke Themata, Den Haag: BJu áòòå (áe druk), p. ââ. Zie ook
A. Baris en E. Verhulp, `Scholing en ontslag: flexibiliteit en werkzekerheid', sma áòòå,
p. ãå-äå. Mijns inziens is niet uitgesloten dat de ongelijkheid wel enigszins via een andere weg kan worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het vergroten van inzetbaarheid van werknemers.
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Pleister op de wonde en immaterie«le schade als
gevolg van het ontslag

In "ñäâ is de wetgever van mening dat de schadevergoeding die kan
worden toegekend indien een ontslag kennelijk onredelijk wordt geoordeeld onder andere dient als pleister op de wonde voor het ontslag als zodanig ^ ook al zijn daarbij alle termijnen in acht genomen.ãò Het gaat,
zo schrijft Levenbach, bij kennelijk onredelijk bee«indigen om het slaken
van de band als zodanig, dat eventueel gewraakt wordt en waarvoor vergoeding moet worden gegeven.ã" Over de afkoopsom zegt Levenbach
dat het maatschappelijk nadeel dat aan de ene partij wordt berokkend door
het onrechtmatig of onredelijk ontslag niet altijd ongedaan kan worden
gemaakt, maar dat dit nadeel wel zoveel mogelijk kan worden verzacht
door een financie«le vergoeding.ãá
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat er in "ñäâ al enige aandacht was voor de pleister op de wonde, ofwel: de psychische gevolgen
en immaterie«le schade als gevolg van het ontslag als zodanig. Hoewel
hierop in de jaren 'äò niet expliciet wordt ingegaan is de gedachte dat
het verlies van de arbeidsovereenkomst ^ het ontslag als zodanig ^ ernstige gevolgen kan hebben vooral benadrukt aan het einde van de jaren
'åò en het begin van de jaren 'æò van de vorige eeuw. Het losgebroken
worden uit de arbeidsovereenkomst en alles wat daarmee samenhangt
kan voor de werknemer ernstige psychische gevolgen hebben. Illustrerend is een interview met een werknemer die ontslagen wordt bij Verblifa-Krommenie in "ñåñ:
`Je hebt in áò jaar dat bedrijf groot gemaakt ...... ze noemen je ``overtollig'', je bent minder
dan niks.' ãâ

In het rapport `Afvloeiingsregelingen in Nederland' van de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales (verder: Stichting wov) uit

ãò. Met `ontslag als zodanig' bedoel ik het enkele feit dat een werknemer ontslagen
wordt en niet bijkomende (verwijtbare) omstandigheden.
ã". M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. ""ä.
ãá. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. ""å.
ãâ. Opgenomen in: Stichting wov, Afvloeiingsregelingen in Nederland, Utrecht: wov
"ñæâ, p. "áå, zie ook hoofdstuk â.â.
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"ñæò wordt ingegaan op de ernstige psychische gevolgen die een (collectief) ontslag kan hebben:
`Voor vrijwel iedereen is de arbeid meer dan louter een bron van inkomen, haast niemand staat
puur ``extrinsiek'' zoals dat onder sociologen heet tegenover zijn werk. Het geeft steeds het individu zijn identiteit ^ - ``Wat doe je voor de kost?'' ^ -; het geeft ook, zij het gezien vanuit
vakbewegingsogen vaak veel te weinig, gelegenheid tot individuele ontplooiing; het brengt sociale contacten met zich, het reguleert de aktiviteiten buiten het werk.Voor de werkloze gaan
al deze betekenissen verloren, met het ontslag is de arbeider of employee de zekerheid van het
niet werkloos zijn op slag kwijt. In de Nederlandse maatschappij, waarin een arbeidsethos
overheerst, zal hij of zij dat logischerwijs heel vaak als een grondige vernedering ondergaan.
Mooier gezegd: de werkloze wordt het slachtoffer van negatieve stereotypering, de associatie
met ``beroepswerklozen'', ``werkweigeraars'', ``profiteurs'', ``parasieten'' blijft steeds nabij.' ãã

Verder wordt er in het rapport op gewezen dat een periode van ernstige
onzekerheid, over wel of geen ontslag, het aantal hart- en vaatziekten
en psychische stoornissen onder betrokkenen heeft vergroot. Op de verhoogde kans op hart- en vaatziekten werd ook al gewezen in `Verslag
van Collectief Ontslag' waarvan het rapport van de Stichting wov een
uitwerking is. In dit verslag wordt vermeld dat het ontslag en de nasleep
ervan vaak een langdurige en desastreuze invloed hebben op de geestesgesteldheid van (vooral de oudere) ontslagenen en hun naasten.ãä
Recent is in de Verenigde Staten opnieuw onderzoek uitgevoerd naar
de gevolgen van ontslag. Uit en steekproef onder ã âòò personen tussen
de ä" en å" jaar blijkt dat ontslag `levensgevaarlijk' is. Uit het onderzoek
blijkt dat mensen die hun baan hebben verloren twee keer zo vaak worden getroffen door een hartaanval of beroerte dan leeftijdsgenoten
met werk. Ook als rekening wordt gehouden met factoren als roken,
overgewicht, diabetes en een hoge bloeddruk.
`Voor veel mensen is het op oudere leeftijd verliezen van je baan een uiterst stressrijke ervaring
die vele ongewenste gevolgen kan hebben, waaronder hartaanvallen en herseninfarcten',

ãã. Stichting wov, Afvloeiingregelingen in Nederland, Utrecht: wov "ñæâ, p. "ã, zie ook
hoofdstuk â.â.
ãä. M. van Klaveren, Verslag van Collectief Ontslag, Amsterdam: Wetenschappelijk instituut van het nvv "ñæò, p. æ. Hierbij wordt verwezen naar een artikel van G.J. Nijhof,
`Collectief ontslag en psychische volksgezondheid', Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid,"ñåæ-ã.
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aldus onderzoeksleider William Gallo. Het onderzoek is gepubliceerd in
het medische tijdschrift Occupational en Environmental Medicine.ãå
In de jurisprudentie lijkt bij het toekennen van ontslagvergoedingen
niet of nauwelijks rekening te worden gehouden met de psychische of
medische gevolgen van het ontslag als zodanig. Ik laat hier verder buiten beschouwing of dergelijke schade zich bij voorbaat ervoor leent te
worden getoetst in het kader van een procedure op basis van art. æ:åäð
bw. Ik volsta op deze plaats op te merken dat toetsing in de ontbindingsprocedure of de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure op haar
plaats is, omdat de schade zoals hierboven beschreven samenhangt met
de (wijze van) bee«indiging van de arbeidsovereenkomst en/of de gevolgen daarvan. Voor zover rekening wordt gehouden met immaterie«le aspecten, hangt dit veelal samen met andere omstandigheden en wordt
niet uitsluitend gekeken naar psychische gevolgen of gederfde levensvreugde als gevolg van het ontslag als zodanig. Hoewel in de recente literatuur met enige regelmaat wordt gewezen op immaterie«le aspecten,
wordt daarbij veelal niet de relatie gelegd met het ontslag als zodanig.
De immaterie«le gevolgen en schade als gevolg van het ontslag als zodanig kunnen naar mijn mening niet worden aangemerkt als een overtuigende grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding.
Dit hangt samen met wat is besproken in de voorgaande paragraaf
waarin wordt ingegaan op pacta sunt servanda en de continu|« teit van
de arbeidsovereenkomst. Een werknemer moet er, en tegenwoordig
geldt dat wellicht des te meer, op voorbereid zijn dat de arbeidsovereenkomst op enig moment kan worden bee«indigd. Het enkele feit dat een
werknemer, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische redenen, zijn
baan verliest en daar psychisch onder lijdt, mag geen reden zijn een
ontslagvergoeding toe te kennen. Wel kunnen bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld de wijze waarop tot ontslag is gekomen of een langdurig, voor de werknemer psychisch beschadigend voortraject in de aanloop naar het ontslag een rol spelen. Hierover gaat het volgende.
ãå. Zie voor verwijzingen en gerelateerde medische artikelen over dit onderwerp, zoals
de (verhoogde) kans op depressie na ontslag: `The persistence of depressive symptoms
in older workers who experience involuntary job loss: results from the health and retirement survey.', J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. áòòå Jul å"(ã): Sáá"-ð, `The impact of
late-career job loss on myocardial infarction and stroke: a "ò-year follow-up using the
Health and Retirement Survey'. Occup Environ Med. áòòå Jun áâ (beide onderzoeken
verricht onder leiding van W.T. Gallo). Zie ook: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query.fcgi?itool=pubmed DocSum&db=pubmed&cmd=Display&dopt=pubmed pubmed&from uid="åæ"òæ"â

""æ

4.4

4

de grondslagen van de ontslagvergoeding
Van den Heuvel wijst er in jaren 'ðò van de vorige eeuw op dat de
ontslagvergoeding ook ziet op immaterie«le schade als gevolg van het
ontslag.ãæ Grapperhaus noemt het verlies van reputatie en prestige als
argument een vergoeding toe te kennen wegens het als gevolg daarvan
niet kunnen terugverdienen van gedane investeringen.ãð Hoewel Grapperhaus een (meer) financie«le en economische uitleg kiest, wijzen
Loonstra en Zondag erop dat hetzelfde persoonlijke prestigeverlies kan worden beschouwd als gederfde levensvreugde, een vorm van immaterie«le
schadevergoeding en component van de ontslagvergoeding.ãñ Ook Vegter wijst erop dat immaterie«le schade een belangrijke component is
van de ontslagvergoeding en vermeldt daarbij dat de ontslagvergoeding
wordt gezien als een `lump-sum' waarbij geen sprake is van toekenning
van aparte bedragen voor materie«le en immaterie«le schade.äò Het komt
echter met enige regelmaat voor dat een afzonderlijk bedrag wordt toegekend wegens immaterie«le schade geleden door de werknemer. Loonstra en Zondag wijzen erop dat dit waarschijnlijk samenhangt met fiscale overwegingen.ä"
Ondanks het feit dat in de literatuur met enige regelmaat wordt gewezen op gederfde levensvreugde en persoonlijk prestigeverlies als component van de ontslagvergoeding, lijkt de rechtspraak hier slechts incidenteel expliciet aandacht aan te besteden. In de Aanbevelingen van de
Kring van kantonrechters wordt hierop ook niet expliciet ingegaan.
Wel noemt aanbeveling â.ä immaterie«le schade met zoveel woorden in
verband met het maximeren van de ontslagvergoeding tot de inkomstenderving tot de pensioengerechtigde leeftijd. Ook waar Zwartkruis
persoonlijk prestigeverlies noemt als basisgedachte voor het toekennen
van een ontslagvergoeding, valt op te merken dat hiermee vervolgens
geen rekening wordt gehouden in de door hem gepresenteerde formule.

ãæ. L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen, Deventer: Kluwer "ñðâ,
p. ðá.
ãð. F.B.J. Grapperhaus, `De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap', OndernemingsRecht áòòâ/"", p. ãáá. Zie hierover verder hoofdstuk ã.å.
ãñ. C.J. Loonstra en W.A. Zondag,`Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief ', njb áòòò, nr. áå, p. "áæò, onder verwijzing naar S.D. Lindenbergh, Smartengeld, Deventer: Kluwer "ññð p. âãá-âãâ.
äò. M.S.A. Vegter, Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever, Den Haag: Sdu áòòä,
p. á"å. Zij leidt dit af uit de Aanbevelingen van de Kring van kantonrechters.
ä". C.J. Loonstra en W.A. Zondag,`Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief ', njb áòòò, nr. áå, p "áæò.
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Hij vertaalt dergelijke schade, evenals Grapperhaus äá, naar materie«le
schade in de vorm van (toekomstige) inkomensschade.äâ
Voor zover in de rechtspraak rekening wordt gehouden met immaterie«le schade hangt dit meestal samen met de wijze waarop de werknemer voorafgaande aan het ontslag is bejegend. Een goed voorbeeld
biedt een beschikking van de Kantonrechter 's-Hertogenbosch uit
áòòä.äã De kantonrechter was van mening dat de werkgever de werknemer geestelijk leed had berokkend en kende hem daarom een immaterie«le schadevergoeding van E "ò òòò toe. Aanleiding hiervoor was dat
werkgever de werknemer, die hypotheekadviseur was, op enig moment
geen hypotheekaanvragen meer doorspeelde. Hij moest mensen gaan
bellen om te trachten hen over te halen tot het maken van een afspraak.
Daardoor werden de kansen van werknemer om positieve resultaten te
boeken erg klein. Bovendien moest hij op een bovenverdieping zitten,
afgezonderd van de andere werknemers. Vervolgens werd werknemer
zelfs gedwongen een relatie die een afspraak met hem wilde maken
door te geven aan een familielid van de werkgever. Naar aanleiding
daarvan `knapte' er iets bij werknemer en heeft hij zich ziek gemeld.
Uiteindelijk verzocht werknemer zelf ontbinding.
Een ander voorbeeld biedt een zaak waarin de Kantonrechter Utrecht
de arbeidsovereenkomst ontbond wegens verstoorde arbeidsrelatie/vertrouwensbreuk, nadat was geoordeeld dat bij ontslag op staande voet een
dringende reden ontbrak. Werknemer meldde werkgever een maand na
indiensttreding dat hij besmet was met het hiv-virus. Werkgever ontsloeg
werknemer op staande voet, vanwege het verstrekken van onjuiste informatie tijdens de sollicitatie, alsmede het risico van besmetting en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering. Werknemer was werkzaam als
kapper. De kantonrechter stelde voorop dat het verzwijgen tijdens een
sollicitatiegesprek niet kon worden beschouwd als een dringende reden.
De werknemer had bij zijn sollicitatie de algemene vraag of hij klachten
van medische aard had, ontkennend beantwoord. Aangezien de werkne-

äá. F.B.J. Grapperhaus, `De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap', OndernemingsRecht áòòâ/"", p. ãáá.
äâ. Zie voor een uitvoerige uiteenzetting van de overwegingen van Zwartkruis en zijn
formule C.G. Scholtens,`Van formule Zwartkruis naar Kantonrechtersformule, áä jaar
rechtsontwikkeling van afvloeiingsregelingen', in: A.I.M. van Mierlo, J.H. Wansink
(red.), Zilver voor de gouden formule: Ontwikkelingen in het Recht tussen "ñæâ en "ññð, Rotterdam: Erasmus Universiteit, Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk "ññð, p. "á.
äã. Ktr.'s-Hertogenbosch áò september áòòä, jar áòòå/"åâ (Rutten/Van Uden).
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mer geen aids had en geen beperkingen ondervond van zijn hiv-besmetting had hij dit terecht gedaan. Ook anderszins vormde de besmetting
met hiv geen reden tot ongeschiktheid voor de functie. Eventuele kapperswerkzaamheden die de werknemer verrichtte, leverden geen besmettingsrisico op, ervan uitgaande dat de algemene hygie«neprotocollen die
golden op grond van de Arbo-wetgeving werden nageleefd. Hier is vooral van belang dat de werkgever niet verder had onderzocht of hij maatregelen had kunnen treffen om het risico op besmetting tot nihil te beperken, zoals het strikter toezien op Arbovoorschriften, het dragen van
handschoenen, het beperken van de werkzaamheden tot uitsluitend salonmanager etc. De kantonrechter oordeelde dat het, mede gelet op de
persoonlijke omstandigheden, aannemelijk was dat werknemer psychisch
leed had ondervonden door de onzorgvuldige wijze waarop hij door de
werkgever was behandeld en kende daarom aan de werknemer een immaterie«le schadevergoeding toe van E åòòò.ää
Dat in de praktijk veelal niet expliciet rekening wordt gehouden
met immaterie«le schade, wil echter niet zeggen dat immaterie«le schade
geen (belangrijke) grondslag kan vormen voor het toekennen van een
ontslagvergoeding, zowel in het kader van kennelijk onredelijk ontslag
als bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Op basis van het voorgaande mag duidelijk zijn dat immaterie«le schade algemeen is aanvaard als component van de ontslagvergoeding. Loonstra en Zondag
wijzen erop dat, hoewel een dergelijke vorm van immaterie«le schade
niet valt onder het bereik van art. å:"òå bw, de kapstok van de billijke
vergoeding bij ontbinding en kennelijk onredelijk ontslag voldoende
ruimte biedt ook dergelijke schade mee te wegen. In hoeverre dit indirect gebeurt, bijvoorbeeld door verhoging van de C-factor, valt niet uit
de jurisprudentie af te leiden, maar wel mag duidelijk zijn dat naar algemeen wordt aangenomen, de psychische gevolgen van het ontslag
kunnen worden beschouwd als een grondslag voor het toekennen van
een ontslagvergoeding.

ää. Ktr. Utrecht (voorzieningenrechter) áð januari áòòä, jar áòòä/åò. Zie voor enkele
andere voorbeelden: Ktr. Amsterdam áñ april "ññá, jar "ññá/âä (gederfde levensvreugd als gevolg van handelen werkgeefster), Hof Leeuwarden "" november "ññá, jar
"ññâ/""ð, Ktr. Ter Borg áä maart "ññâ, jar "ññâ/"ã". En in combinatie met art. æ:åäð
bw: Ktr. Utrecht " augustus áòò", jar áòò"/"ñä (kennelijk onredelijk ontslag en seksuele
intimidatie) en Ktr. Groningen "ä januari áòò", jar áòò"/ãð (kantonrechter verwijst
overigens naar de åäð-procedure vanwege immaterie«le schade in combinatie met ernstig pletletsel).
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pleister op de wonde
Moeilijkheid bij het kwalificeren van immaterie«le schade als grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding is dat de wijze waarop psychische gevolgen worden meegewogen sterk afhankelijk kan zijn
van de verkeersopvattingen in een bepaald tijdsgewricht, welke opvattingen vervolgens weer kunnen afhangen van de economische conjunctuur op een bepaald moment. In dit verband merkt Groen op dat de vergoeding slechts aan ëën criterium moet voldoen: zij moet billijk zijn.
Hij vervolgt dat dit onvermijdelijk met zich brengt dat het denken over
toekenning en toemeting van een vergoeding aan tijdsgewricht en maatschappelijke verhoudingen is gebonden.äå Waar hij deze bevinding
enigszins lijkt te formuleren als een nadeel, of op zijn minst een onzekerheid, werd hetzelfde kenmerk, namelijk een ruime of zo men wil vage
formulering in combinatie met een ruime, discretionaire bevoegdheid
van de rechter bij de beoordeling daarvan bij de introductie van het begrip kennelijk onredelijk enkele decennia eerder juist aangemerkt als
een voordeel.äæ
Veelal zullen, indien een werknemer psychische schade ondervindt
als gevolg van het ontslag, bijkomende omstandigheden een rol spelen.
Dat dit vaak het geval is blijkt ook uit de hierboven besproken jurisprudentie. Psychische schade enkel en alleen als gevolg van het verliezen
van de arbeidsovereenkomst op zich vormt mijns inziens geen aanleiding voor het toekennen van een ontslagvergoeding. Hierbij kan worden
opgemerkt dat van een dergelijke neutrale situatie veelal geen sprake
zal. De immaterie«le schade zal veelal worden verdisconteerd in de verwijtbaarheid, of risicosfeer, zoals opgenomen in de Aanbevelingen van
de Kring van kantonrechters. Door de immaterie«le schade (impliciet) te
verdisconteren in de C-factor is het wellicht een aspect dat enigszins onderbelicht blijft, zowel in theorie als praktijk. Met de immaterie«le schade
die voortvloeit uit de omstandigheden waaronder het ontslag wordt verleend zou dan ook meer rekening mogen worden gehouden.äð
Voor deze grondslag geldt dat tevens sprake is van een aspect waarmee rekening kan worden gehouden bij de berekening van de (hoogte

äå. J.J. Groen, Rechterlijke ontbinding van de Arbeidsovereenkomst, Heerlen: Groen "ñðñ,
p. ææ.
äæ. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñä"-"ñäá, nr. å, p. âò.
äð. Daarom zou ik er zelfs voor willen pleiten in Guerand/ptt de aanhalingstekens bij
`de wijze van' bee«indiging van de arbeidsovereenkomst weg te laten, omdat juist de wijze van (in de ruime zin van het woord) een zeer belangrijk aspect is. Zie hr " maart
áòòá, jar áòòá/åæ en nj áòòâ, á"" (Guerand/ptt ).
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van de) vergoeding. Het is echter gelet op de aard van de schade (namelijk immaterie«le schade) lastig die schade in geld uit te drukken.
Daarom zal veelal sprake zijn van een symbolisch bedrag dat de rechter
toekent, nadat hij tot de conclusie is gekomen dat het psychische ongenoegen dat de werknemer ten deel is gevallen compensatie behoeft.
De vraag die gelet op het bovenstaande zou kunnen rijzen is of nog
steeds kan worden gesproken van grondslagen. Ik meen van wel. De
(machts)ongelijkheid tussen partijen en in het verlengde daarvan de
psychische/immaterie«le druk waaronder een werknemer te lijden kan
hebben, kunnen bij uitstek worden aangemerkt als een grondslag voor
het toekennen van een ontslagvergoeding. De immaterie«le schade als
gevolg van een ontslag, en wat daarmee samenhangt, verdient een meer
prominente plaats bij het toekennen van ontslagvergoedingen.äñ
ã.ä

Materie«le schade

Terwijl in "ñòæ nog werd afgezien van de mogelijkheid een vorm van
kennelijk onredelijk ontslag en een actie tot schadevergoeding in te voeren vanwege de geringe bewijsbaarheid van een dergelijk ^ kennelijk
onredelijk ^ handelen åò, had in "ñäâ de overtuiging dat er een actie mogelijk moest zijn tegen onredelijk ontslag zo veel terrein gewonnen dat
de in "ñòæ genoemde bezwaren niet meer doorslaggevend werden geacht. De schadevergoeding die kan worden toegekend indien een ontslag kennelijk onredelijk wordt geoordeeld dient als pleister op de
wonde voor het ontslag als zodanig ^ ook al zijn daarbij alle termijnen
in acht genomen ^, maar ziet ook op schade die op een nog langer durende onzekere toekomst betrekking heeft. Omdat juist deze laatste
schade moeilijk te schatten en te bewijzen is, wordt voor het begrip
schadevergoeding `naar billijkheid' gekozen.å" De schadevergoeding
naar billijkheid heeft te gelden als een schadevergoeding waarbij de
rechter voor het stellen en bewijzen van de schade niet afhankelijk is
van de stringente gewone regels van burgerlijk recht.åá Levenbach wijst

äñ. Op de samenloopproblematiek in het kader van art. æ:åäð bw wordt in dit hoofdstuk niet verder ingegaan. Zie J.M. van Slooten, `Samenloop van (schade)vergoeding
bij arbeidsongeschiktheid', Sociaal Recht áòò", á, p. ã"-ãñ.
åò. A.E. Bles (deel IV), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòæ"ñòñ, p. ð.
å". Bijlagen Handelingen II, ðð","ñä"-"ñäá, nr. å, p. âò.
åá. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. ñ.
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erop dat de rechter dus al naar gelang de omstandigheden van het concrete geval de hoogte van de schadevergoeding dient te bepalen. De
rechter is hierbij niet gebonden aan een begrenzing van de schade die
geleden is in de tijd dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige bee«indiging zou hebben voortgeduurd. Hierbij kan, wellicht ten overvloede,
worden opgemerkt dat een ontslag ook kennelijk onredelijk kan worden
geoordeeld indien regelmatig is opgezegd.
Het gaat, zo schrijft Levenbach, bij kennelijk onredelijk bee«indigen
om het slaken van de band als zodanig, dat eventueel gewraakt wordt en
waarvoor vergoeding moet worden gegeven.åâ Als voorbeeld van vergoeding noemt hij dat rekening kan worden gehouden met het feit dat
de werkgever aan de arbeider onnodig een langdurige werkloosheid
heeft berokkend, of dat de arbeider de werkgever in een bijzonder moeilijke situatie brengt door hem in de steek te laten. Deze voorbeelden lijken te wijzen op de gevolgen van het ontslag en de daaruit voortvloeiende schade. Het slaken van de band dient echter wel schade als gevolg
te hebben om als grondslag te kunnen dienen. Gelet op de voorbeelden
kan uit `het slaken van de band als zodanig' niet worden afgeleid dat Levenbach meende dat het enkele bee«indigen van de arbeidsovereenkomst
een vergoedingsplicht meebrengt.åã Over de afkoopsom zegt Levenbach
dat het maatschappelijk nadeel dat aan de ene partij wordt berokkend
door het onrechtmatig of onredelijk ontslag niet altijd ongedaan kan
worden gemaakt, maar dat dit nadeel wel zoveel mogelijk kan worden
verzacht door een financie«le vergoeding.åä
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat bij de invoering van
de mogelijkheid een vergoeding toe te kennen bij kennelijk onredelijk
ontslag en bij ontbinding werd beoogd schade te vergoeden. Duidelijke
voorbeelden van wat als schade kan worden aangemerkt werden echter
niet gegeven. Dit hangt mogelijk samen met het eerdergenoemde feit
dat de schade vaak moeilijk is te schatten en te bewijzen, en het dus
moeilijk is voorbeelden te geven van wat kan worden aangemerkt als
daadwerkelijk geleden of te lijden schade.
Dat de ontslagvergoeding mede ziet op het vergoeden van schade, is
evident. Verschillende vormen van schade kunnen bij het toekennen van
åâ. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. ""ä. Zie ook hoofdstuk ã.ã.
åã. Zie hierover ook hoofdstuk ã.ã.
åä. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. ""å.
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een ontslagvergoeding in aanmerking worden genomen. Zo kan worden
gedacht aan (toekomstige) inkomensschade. Hoewel de ww daarin voor
een deel voorziet, kan dergelijke schade ook worden meegewogen bij
het toekennen van een ontslagvergoeding.åå Dat de gevolgen van het
ontslag, dus bijvoorbeeld inkomensschade, en de getroffen voorzieningen
zelfstandig kunnen leiden tot het oordeel dat sprake is van kennelijk onredelijk ontslag en daarmee een grondslag kunnen vormen voor het toekennen van een ontslagvergoeding is vrij algemeen aanvaard.åæ Ook in
de Aanbevelingen van Kring van kantonrechters wordt inkomensschade
met zoveel woorden genoemd als een aspect waarmee rekening wordt
gehouden bij het toekennen van de ontbindingsvergoeding.åð
Verder kan worden gedacht aan schade die een werknemer lijdt, omdat hij noodgedwongen moet verhuizen of schade als gevolg van de
noodzaak voor een werknemer zich om te scholen of anderszins kosten
te maken voor het vinden van een nieuwe baan. In de literatuur wordt
er meer dan eens voor gepleit bij het toekennen van de ontslagvergoeding meer rekening te houden met en aansluiting te zoeken bij de daadwerkelijk geleden schade. Buijs meent dat `echte' schade niet naar billijkheid behoort te worden vergoed.åñ Hij nuanceert zijn standpunt echter
door erop te wijzen dat voor zover de schade niet valt te bepalen, een
schatting uitkomst kan bieden. Deze mogelijkheid wordt in het civiele
recht ook geboden door art. å:ñæ bw. Verder wijst hij erop dat slechts in
een beperkt aantal gevallen een recht op een `harde' schadevergoeding
bestaat. Boot pleit ervoor bij het toekennen van ontslagvergoedingen
meer rekening te houden met daadwerkelijk geleden schade.æò Ondanks
deze standpunten lijkt het toch moeilijk voorbeelden te geven van wat
exact als daadwerkelijk geleden schade kan worden aangemerkt. Hieruit valt af te leiden dat het uitgangspunt van "ñäâ nog steeds geldt en
wordt een rechtvaardiging gevonden voor het toekennen van de vergoeding `naar billijkheid' en wordt de uitzondering genoemd in art. å:ñæ
åå. Zie hierover zeer uitvoerig A.C. Damsteegt, De aansluiting van de Werkloosheidswet
op het ontslagrecht, Den Haag: BJu áòòâ.
åæ. Zie hr " december "ñå", nj "ñåá, æð (De Vries/Lampe). De werkgever had naar het
oordeel van de rechtbank moeten streven naar een zodanige bee«indiging van het
dienstverband van de werkneemster dat haar daardoor de minst mogelijke schade
werd berokkend.
åð. Aanbeveling â.á.
åñ. D.J. Buijs, `Ontslagvergoedingen: de stand van zaken', Sociaal Recht áòòâ, åá,
p. áåã.
æò. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: Sdu áòòä, p. áåæ.
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bw tot hoofdregel gemaakt. Als de schade niet kan worden bewezen
dan dient deze te worden geschat.æ"
Vegter wijst er terecht op dat de regels van het aansprakelijkheidsrecht niet gelden bij het toekennen van ontslagvergoedingen.æá Hoewel
Vegter dit uitgangspunt noemt in het kader van de ontbindingsprocedure, geldt hetzelfde voor de vergoeding die kan worden toegekend bij
kennelijk onredelijk ontslag, zoals hierboven aangegeven ook blijkt uit
de wetsgeschiedenis. Dat de ontslagvergoeding rekening houdt met een
veelheid aan schadetoebrengende factoren die vaak moeilijk te bewijzen,
laat staan te begroten zijn, vormt geen argument om dan maar helemaal geen vergoeding toe te kennen. Het gaat vaak om `zachte' of onzekere schadetoebrengende factoren, waarin ook de tijd een rol speelt.
Dit wil echter niet zeggen dat geen sprake is van schade. De toetsing
van het ontslag in een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure vindt
plaats `ex tunc'. Er wordt gekeken naar de omstandigheden zoals die zich
voordeden op het moment van het ontslag, latere omstandigheden kunnen slechts een aanwijzing vormen voor wat ten tijde van het ontslag redelijkerwijs was te voorzien.æâ Hiermee wordt een fictie geschapen, die
lastig te verenigen is met het standpunt dat (meer) aansluiting dient te
worden gezocht bij de daadwerkelijk geleden (of nog te lijden) schade.
Ook in de praktijk wordt vaak niet expliciet aangegeven welk deel
van de vergoeding ziet op daadwerkelijk geleden schade. Rechters plegen ëën vergoeding toe te kennen, waarbij niet, of niet duidelijk wordt
aangegeven welk deel van de vergoeding ziet op (daadwerkelijk) geleden schade en welk deel ziet op andere factoren die van invloed zijn op
het toekennen van de vergoeding. Vegter spreekt daarom van een
`lump-sum'.æã Hoewel in een zoektocht naar grondslagen aan de praktijk wellicht geen doorslaggevende betekenis mag worden toegekend,
mag deze praktijk ook niet worden verwaarloosd. Wat de ontbindingsvergoeding betreft speelt vooral de aard van de ontbindingsprocedure
æ". Hoewel deze grondslag, zoals in de inleiding bij dit hoofdstuk al is aangegeven,
ook invloed kan hebben op de hoogte van de toe te kennen vergoeding ^ en dus ook
een berekeningsgrondslag, of beter gezegd berekeningsmethode vormt, zal de hoogte
in de praktijk toch veelal worden geschat.
æá. M.S.A. Vegter, Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever, Den Haag: Sdu áòòä,
p. á"ä en J.J. Groen, Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, Heerlen: Groen "ñðñ,
p. æá-æð.
æâ. hr "æ oktober "ññæ, nj "ñññ, áåå (Schoonderwoert/Schoonderwoerd).
æã. M.S.A. Vegter, Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever, Den Haag: Sdu áòòä,
p. á"å.
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een rol. De ontbindingsprocedure is (nog steeds æä), gericht op een snelle
bee«indiging en mede om die reden geldt (nog steeds) een appelverbod.
Het gaat hierbij dus om een praktisch belang. Met deze aard is onverenigbaar het bewijs van schade aan de stringente regels, en de daarmee
gepaard gaande langere duur van procedures, van het civiele recht te
onderwerpen. Ook de samenloopproblematiek van art. æ:åðä bw speelt
een belangrijke rol. Op grond van de Baijings-leer bestaat (voldoende)
ruimte afzonderlijke schadefactoren in een aparte procedure aan rechterlijke toetsing te onderwerpen.æå Wellicht ten overvloede kan worden
opgemerkt dat schade, in welke vorm dan ook, uiteraard slechts voor
vergoeding in aanmerking komt indien deze schade kan worden toegerekend.ææ Dit neemt echter niet weg dat geleden of nog te lijden materie«le schade als gevolg van het bee«indigen van de arbeidsovereenkomst
kan worden aangemerkt als een grondslag voor het toekennen van een
ontslagvergoeding. Dit uitgangspunt is terecht en een sinds jaar en
dag aanvaard beginsel in het civiele recht.
ã.å

Niet terugverdiende (relatiespecifieke)
investeringen

Enkele auteurs wijzen erop dat de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht heeft op niet terugverdiende investeringen.æð
Deze gedachte is in het privaatrecht aanvaard bij het einde van de distributieovereenkomst. In het Mattel-arrest æñ is overwogen dat zich de situatie kan voordoen dat de partij tot wie de opzegging is gericht, met
het oog op het voortduren van de overeenkomst investeringen heeft gedaan welke niet enkel worden gecompenseerd door, of verdisconteerd

æä. Mijns inziens kan erover worden getwist of dit (nog steeds) terecht is, waarover
verder meer.
æå. Zie hierover mijn uiteenzetting in: A. Baris, `Van Baijings tot Visser: ruimte voor
redelijkheid', SociaalRecht áòòä/ã, p. "âò-"ãò.
ææ. Hierop zal ik in dit hoofdstuk niet nader ingaan daar het de, overigens interessante
vraag, over toerekening betreft, maar waarmee geen antwoord wordt gevonden op
de grondslagenvraag.
æð. Zie o.a. F.B.J. Grapperhaus, `De positie van de bestuurder van de Nederlandse
beursvennootschap', OndernemingsRecht áòòâ/"", p. ãáá en eerder in een ander verband
J.M. Barendrecht, `Civielrechtelijke ontslagbescherming?', tvvs "ññã/ñ, p. áâò-áâä en
ook J.M. Barendrecht,`Een verfijndere kantonrechtersformule: de beste basis voor ontslagbescherming', ArbeidsRecht áòòã, âð.
æñ. hr á" juni "ññ", nj "ññ",æãá (Mattel/Borka).
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in een bepaalde opzegtermijn. Afhankelijk van de omstandigheden
van het geval kunnen ondanks de redelijke duur van de opzegtermijn
de eisen van redelijkheid en billijkheid nopen tot toekenning van een
schadevergoeding. In het Mattel-arrest ging het om een situatie waarin
de distributeur met het oog op het voortduren van de distributieovereenkomst aanzienlijke investeringen had gedaan in de vorm van reclamekosten, de bouw van een nieuwe showroom en kosten voor afvloeiing
van overtollig personeel. In deze casus achtte de rechter mede van belang dat de distributeur op grond van het gedrag van de producent erop mocht vertrouwen dat de overeenkomst zou voortduren en dat hij
in staat zou worden gesteld de door hem gedane investeringen terug te
verdienen.
In geval van een arbeidsovereenkomst is een dergelijke situatie minder goed denkbaar. Een werknemer zal waarschijnlijk niet snel op eigen
kosten investeringen doen in bijvoorbeeld bedrijfsruimte of materialen.
Er zou zich wel een min of meer vergelijkbare situatie kunnen voordoen
indien een werknemer bijvoorbeeld op eigen kosten een bepaalde opleiding gaat volgen ten behoeve van de uitoefening van zijn werkzaamheden. Ook van een dergelijke situatie zal waarschijnlijk niet snel sprake
zijn. Waarom zou een werknemer immers op eigen kosten (en in eigen
tijd) een opleiding gaan volgen ten behoeve van het werk, zonder de
werkgever hiervan op de hoogte te stellen? Mocht al sprake zijn van investeringen door de werknemer dan zie ik slechts een reden voor het
aannemen van een vergoedingsplicht indien de werkgever bij de werknemer de verwachting heeft gewekt dat de werknemer hieraan gedurende de arbeidsovereenkomst wat zal hebben en die investeringen zal
kunnen terugverdienen. Het is niet wenselijk dat de werknemer een
recht op vergoeding van investeringen, in welke vorm dan ook, kan afdwingen zonder dat de werkgever op de hoogte is van die investeringen
en zonder dat de werkgever de werknemer op zijn minst aanleiding
heeft gegeven deze investeringen te doen.
Grapperhaus wijst erop dat bij de beoordeling of sprake is van niet
terugverdiende investeringen niet alleen rekening moet worden gehouden met eventueel in de toekomst nog te genereren inkomsten, maar
ook met door de werknemer op het bedrijf van zijn werkgever toegespitste kennis en ervaring, de als sneeuw voor de zon bij einde arbeidsovereenkomst wegsmeltende opgebouwde ancie«nniteit, met verlies van reputatie en prestige en ook met het mislopen van toekomstige promotie-
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en verbeteringskansen bij de werkgever.ðò Aan een deel van deze grondslagen wordt elders in dit hoofdstuk aandacht besteed. De kwalificatie
van bovengenoemde factoren als niet terugverdiende investeringen lijkt
mij echter niet juist. Niet duidelijk is immers wat de werknemer heeft
ge|«nvesteerd om de hierboven genoemde nadelige gevolgen te voorkomen behalve het feit dat hij arbeid heeft verricht waarvoor hij loon
heeft ontvangen.
Grapperhaus legt een verband met verwachtingen die ontstaan op
basis van het voortduren van de arbeidsovereenkomst:
`Every permanent relationship implies an investment in its continuation and thus in future
expectations.That is not an investment that can be written off.' ð"

Hij noemt deze grondslag in verband met gedane investeringen en de
in het kader van de distributieovereenkomst gewezen arresten op dit
gebied.ðá De grondslag die hier naar voren wordt gebracht kan naar
mijn mening beter worden vertaald als gewekte of ontstane verwachtingen. Toegepast op de arbeidsovereenkomst zal hiervan sprake kunnen
zijn indien een werknemer bijvoorbeeld jarenlang buitengewoon hard
heeft gewerkt in de (door de werkgever gewekte) verwachting dat hij
een betere functie zal kunnen verwerven in het bedrijf. De werknemer
heeft zich jarenlang ingezet voor de onderneming en vervolgens blijkt
de hem in het vooruitzicht gestelde vooruitgang die hem al die tijd is
voorgehouden niet meer dan een loze belofte. Hier is vooral sprake van
een emotioneel en dus immaterieel argument, en dus een grondslag
die geschaard moet worden onder immaterie«le schade als gevolg van
het ontslag. Het gaat bij deze interpretatie niet zozeer om (op geld
waardeerbare) investeringen door de werknemer, maar om de grote teleurstelling die een ontslag teweeg kan brengen, juist terwijl de werknemer een promotie had verwacht en gelet op het gedrag van de werkgever ook mocht verwachten. De gedane investeringen en daaraan

ðò. F.B.J. Grapperhaus, `De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap', OndernemingsRecht áòòâ/"", p. ãáá en F.B.J. Grapperhaus,The end of the affair:
On the menage a trois of employment, contract and termination, Deventer: Kluwer áòòå,
p. äá-äã.
ð". F.B.J. Grapperhaus, The end of the affair: On the menage a trois of employment,
contract and termination, Deventer: Kluwer áòòå, p ä".
ðá. hr â december "ñññ, nj áòòò, "áò (Latour) en hr á" juni "ññ", nj "ññ", æãá (Mattel/
Borka).
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meerwaarde en goodwill
verbonden verdere verwachtingen leiden tot grote teleurstelling indien
blijkt dat continuering, laat staan promotie, geen optie is. Onder dergelijke omstandigheden is echter vooral sprake van een belangrijke immaterie«le schadecomponent. Dat immaterie«le schade, waaronder de schade in de context die hier wordt weergegeven, een belangrijke grondslag
vormt voor het toekennen van een ontslagvergoeding en daarom ook
meer aandacht verdient, is in dit hoofdstuk al uitvoerig bepleit.
Er kunnen zich uitzonderlijke situaties voordoen waarin een werknemer (met het oog op het voortduren van de overeenkomst) bepaalde
(materie«le) investeringen heeft gedaan, welke hij voor het einde van de
arbeidsovereenkomst niet heeft kunnen terugverdienen. Mocht dit al
het geval zijn dan is de werkgever voor die investeringen niet verantwoordelijk ënkel vanwege het feit dat de arbeidsovereenkomst een einde
neemt. Gedane investeringen komen mijns inziens alleen voor vergoeding in aanmerking als het doen van die investeringen kan worden toegerekend aan de werkgever, bijvoorbeeld in de vorm van gewekte verwachtingen. Mocht van een dergelijke, uitzonderlijke situatie sprake
zijn, dan komen deze niet terugverdiende investeringen voor vergoeding
in aanmerking. Een afzonderlijke grondslag voor het toekennen van
een ontslagvergoeding kan hieruit echter niet worden afgeleid, daar
deze investeringen gekwalificeerd dienen te worden als schade. Niet op
geld waardeerbare investeringen als gevolg van gewekte of terecht ontstane verwachtingen, en de daarmee gepaard gaande teleurstelling indien die verwachtingen niet uitkomen, dienen te worden aangemerkt als
een vorm van immaterie«le schade en vormen daarmee een andere, maar
niet minder terechte, grondslag voor de ontslagvergoeding.
ã.æ

Meerwaarde en goodwill: bedrijfsresultaat komt
ook de werknemer toe

Een verklaring voor het toekennen van een ontslagvergoeding die in
de literatuur met enige regelmaat naar voren wordt gebracht is dat bedrijfsresultaat ook de werknemer toekomt.ðâ De gedachte hierbij is dat
de werknemer recht heeft op een vergoeding voor de door hem verschafte meerwaarde aan het product en dat hij recht heeft te delen in de
door het bedrijf gemaakte winst en opgebouwde goodwill.
ðâ. Zie C.J. Loonstra, `De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht
áòò", ãâ, p. âá-ãò en F.B.J. Grapperhaus, `De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap', OndernemingsRecht áòòâ/"", p. ã"å-ãáâ.
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Een vergelijkbare gedachte is terug te vinden bij de bee«indiging van
de agentuurovereenkomst. Op grond van art. æ:ããá bw kan aan de handelsagent een zogenaamde klantenvergoeding worden toegekend. Deze
vergoeding kan worden toegekend naast een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van de agentuurovereenkomst. Deze onregelmatigheidsvergoeding is gelijk aan de beloning over de tijd dat de agentuurovereenkomst bij regelmatige bee«indiging had behoren voort te duren,
zo volgt uit art. æ:ãã" bw. Bij het toekennen van de klantenvergoeding
wordt gekeken naar het toekomstig voordeel voor de principaal. De handelsagent heeft recht op een vergoeding indien hij bij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomsten met de bestaande
klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid en de overeenkomsten met deze
klanten nog aanzienlijke voordelen opleveren, zo volgt uit art. æ:ããá lid "
sub a bw. Zonder een dergelijke vergoeding zou de principaal kunnen
blijven profiteren van de mede door de handelsagent veroorzaakte waardestijging van zijn onderneming, terwijl de agent zelf daarvan niets overhoudt.ðã De betaling van de vergoeding moet gelet op alle omstandigheden van het geval billijk zijn. Deze billijkheid ziet op de hoogte van de
vergoeding en niet op het feit dät een vergoeding wordt betaald.ðä Bij
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van vergoeding kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het toepasselijk zijn van een
concurrentiebeding of het geval dat de handelsagent profijt kan blijven
hebben van de door hem opgebouwde klantenkring.
Het verschuldigd zijn van een klantenvergoeding wordt afgeleid
van het toekomstige voordeel voor de principaal. Er wordt geen rekening gehouden met het ten tijde van de overeenkomst behaalde voordeel. Dit valt te verklaren uit het feit dat de handelsagent wordt beloond op basis van provisie. Hierdoor heeft hij reeds meegedeeld in de
als gevolg van zijn handelen behaalde resultaten. De verdiensten van
de handelsagent zijn direct gerelateerd aan de door hem verrichte prestaties: hij zal veel verdienen als hij veel klanten aanbrengt, maar zal
het ook voelen als het minder gaat. In het verlengde hiervan past het
bij de aard van de agentuurovereenkomst dat ook bij bee«indiging van
deze overeenkomst rekening wordt gehouden met het voordeel voor de
principaal; de beloning ten tijde van de overeenkomst was daarvan immers ook afhankelijk.

ðã. Zie art.æ:ããá bw en Kamerstukken II "ñðð-"ñðñ, áò ðãá, nr. â (MvT), p. ð.
ðä. Kamerstukken II "ñðð-"ñðñ, áò ðãá, nr. â (MvT), p. ñ.
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Waar het bij de agentuurovereenkomst uit de aard van de overeenkomst voortvloeit dat bij bee«indiging een vergoeding wordt toegekend
gerelateerd aan genoten voordeel is een dergelijke redenering in het kader van de arbeidsovereenkomst minder vanzelfsprekend. Anders dan bij
de agentuurovereenkomst is het uitgangspunt bij de arbeidsovereenkomst
dat aan de werknemer loon wordt betaald en niet dat aan de werknemer
(een deel van het) bedrijfsresultaat wordt uitgekeerd. De werkgever
draagt het bedrijfsrisico en verdient dus soms meer en soms minder, terwijl dit in beginsel geen invloed heeft op de hoogte van het loon dat
aan de werknemer wordt uitgekeerd. De werknemer wordt beschermd
tegen schommelingen in het bedrijfsresultaat en de werkgever draagt het
risico van verlies, dus heeft hij ook recht op de winst. De werknemer heeft
naast zijn vastgestelde loon dan ook niet automatisch recht op een deel
van het bedrijfsresultaat.ðå Voor zover dit aspect bij de beloning ten tijde
van de arbeidsovereenkomst geen rol speelt, zie ik geen aanleiding hiermee wel rekening te houden bij de bee«indiging ervan.ðæ
Een interessante vergelijking maakt Van de Paverd waar zij de arbeidsovereenkomst vergelijkt met andere duurovereenkomsten en stelt
dat in het arbeidsrecht ervoor is gekozen de vruchten van het werk van
de werknemer aan de werkgever toe te delen. Zij wijst erop dat een dergelijke keus eveneens is gemaakt in art. æ Auteurswet waar de werkgever wordt aangemerkt als de maker van door zijn werknemer vervaardigd werk, indien en voor zover de arbeid die in dienst van de
werkgever wordt verricht bestaat in het maken van het betreffende
werk.ðð Een vergelijkbaar uitgangspunt is terug te vinden met betrekking tot het toekennen van een octrooivergoeding. In het arrest tno/
Ter Meulen wordt erop gewezen dat in de regel mag worden aangenomen dat het overeengekomen loon ook een vergoeding inhoudt voor
het missen van de aanspraak op octrooi.ðñ Slechts indien blijkt dat in
het salaris niet daadwerkelijk is voorzien in het gemis aan octrooi, kan
daarvoor alsnog een billijke vergoeding worden toegekend.
ðå. Zie ook G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: Sdu áòòä, p. áåæ waar
hij opmerkt dat werknemerschap niet automatisch aandeelhouderschap met zich
brengt.
ðæ. Gelijk G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: Sdu áòòä, p. áåð.
ðð. C.A.M. van de Paverd, De opzegging van distributieovereenkomsten, Deventer: Kluwer
"ñññ, p. "æñ e.v.
ðñ. hr " maart áòòá, jar áòòá/åå (tno/Ter Meulen), onder verwijzing naar hr áæ
mei "ññã, nj "ññä, "âå. Zie hierover ook G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den
Haag: Sdu áòòä, p. áåð.
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Wat het bedrijfsresultaat betreft bestaat in beginsel geen aanleiding
hiermee rekening te houden bij het toekennen van de ontslagvergoeding.
Dit zou slechts anders zijn indien in de arbeidsovereenkomst ervoor is gekozen een deel van het loon afhankelijk te stellen van het bedrijfsresultaat.ñò De werknemer draagt dan (voor een deel) bedrijfsrisico en heeft
in dat geval (voor dat deel) ook recht op de vruchten. Alleen onder die
omstandigheden dient naar mijn mening bij de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst rekening worden gehouden met het bedrijfsresultaat,
waarbij dan eventueel aansluiting kan worden gezocht bij de regeling betreffende de klantenvergoeding. De vraag is overigens of een dergelijke
vordering thuishoort in een ontslagprocedure, of dat hiervoor een afzonderlijke (loon)vordering moet worden ingesteld.ñ" Het betreft hier een
uitzonderingssituatie die onvoldoende grond vormt voor het toekennen
van een ontslagvergoeding. Het argument dat de door de werknemer gerealiseerde meerwaarde niet goed te begroten is, lijkt mij overigens niet
steekhoudend. Ook geleden schade valt veelal niet goed te begroten en te
becijferen. Dit neemt echter niet weg dat die schade om die reden geen
grondslag vormt voor het toekennen van een ontslagvergoeding.ñá
ã.ð

Trouwe dienst: ancie«nniteit en leeftijd

De gedachte dat trouwe dienst moet worden beloond is een grondslag
die veel naar voren is gebracht in de jaren 'æò van de vorige eeuw. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de duur van de arbeidsovereenkomst, de ancie«nniteit, en de leeftijd van de werknemer. In het
eerdergenoemde rapport van het nvv wordt ervoor gepleit bij de begroting van de afscheidsbetaling bewust geen rekening te houden met
de leeftijd van de werknemer die wordt ontslagen, maar wel met de
duur van de arbeidsovereenkomst. Deze keus vloeit enerzijds voort uit
de overweging dat de `rechtsgrond' ñâ niet te maken heeft met de leeftijd
ñò. Zie hierover verder J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer "ñññ,
p. âäå ev. en âðæ ev..
ñ". Zie hierover meer uitgebreid mijn bijdrage in Sociaal Recht: `Van Baijings tot Visser: ruimte voor redelijkheid', SociaalRecht áòòä, áå, p. "âò-"ãò en hoofdstuk â.æ.".
ñá. Zie in dit verband G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, Den Haag: Sdu áòòä,
p. áåæ. Overigens kan worden opgemerkt dat bedrijfresultaat vaak al wordt meegewogen in de ontslagvergoeding door het meetellen van bonus/tantie©me in het loon. Hierbij is echter geen sprake van bedrijfsresultaat in de hierboven beschreven vorm.
ñâ. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. åâ.
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van de werknemer. Anderzijds zal het afhankelijk stellen van de hoogte
van de vergoeding van de leeftijd van de werknemer als gevolg hebben
dat de toekomstkansen van oudere werknemers worden beperkt, omdat
zij minder gemakkelijk een nieuwe baan kunnen vinden. Wel beoogt
het nvv met haar in het rapport voorgestelde formule ñã ontslag van
werknemers die reeds lange tijd in dienst zijn duur te maken. Dit zullen
logischerwijze vaak oudere werknemers zijn.
In het rapport wordt betoogd dat de achterliggende rechtsgrond voor
het toekennen van een afscheidsbetaling gekoppeld aan ancie«nniteit
wordt gevonden in compensatie voor het verlies dat de werknemer lijdt
als hij wordt losgebroken uit de arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt
een vergelijking gemaakt met de opzegtermijnen ñä die ook afhankelijk
zijn gesteld van de duur van de arbeidsovereenkomst:
`De achtergrond van de wettelijke bepalingen is kennelijk deze, dat het voor de lang in dienst
zijnde, reeds wat oudere en sterk gespecialiseerde werknemer moeilijker is om nieuwe adequate arbeid te vinden. Daarom dient hij een wat langere opzegtermijn te hebben, waarin hij
dit nieuwe werk kan zoeken: bij de behandeling van het wetsontwerp is dit indertijd samengevat in het begrip meerdere bestaanszekerheid.' ñå

In het rapport wordt verder ervan uitgegaan dat aan de duur van de arbeidsovereenkomst in combinatie met ontslag een verdergaande betekenis
is verbonden dan wat hierboven in het kader van de opzegtermijnen is
vermeld. Het rapport zet deze verdergaande betekenis als volgt uiteen:
`Het langdurig dienstverband schept een eenzijdige gerichtheid van de werknemer op de onderneming, zowel wat betreft de persoonlijke relaties met de overige werknemers als wat betreft
de toepassing en uitgroei der vakbekwaamheid. Het losgebroken worden uit een dergelijke binding kan vanuit het standpunt van der betrokkene dan ook niet anders gezien worden dan
als een direct verlies.' ñæ

ñã. Zie voor deze formule meer uitgebreid hoofdstuk â.
ñä. Zie de Wet van âò mei "ñåð, Stb. "ñåð, áæò. In deze wet werd de opzegtermijn voor
oudere werknemers verlengd tot een maximale totale opzegtermijn van áå weken.
ñå. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. åò.
ñæ. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv
"ñåð, p. åò. Uit dit citaat valt mijns inziens ook duidelijk immaterie«le schade als grondslag af te leiden. In dit geval kan de vraag worden gesteld of de immaterie«le schade mogelijk groter is indien een arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd.
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De trouwe-dienst-gedachte is niet voor het eerst ontwikkeld in de jaren
'æò. In een advies van de Stichting van de Arbeid uit "ñãæ wordt naar
voren gebracht dat enkele leden van de commissie van oordeel zijn dat
naast de gefixeerde of volledige schadevergoeding bij onregelmatige bee«indiging een andere mogelijkheid tot het toekennen van een (gefixeerde) schadevergoeding moet bestaan:
`Enkele leden van de commissie waren van oordeel, dat aan een arbeider die tegen zijn wil ontslagen wordt, in bepaalde gevallen, ongeacht de schadeloosstelling uit hoofde van het niet in
acht nemen van de opzegtermijn en ongeacht de vraag of door het ontslag bewijsbare schade
wordt geleden, nog een gefixeerd schadebedrag ineens moet worden toegekend. De omvang van
deze uitkering, zal naar het oordeel van de hier aan het woord zijnde leden, verband moeten
houden met de duur van de dienstbetrekking (ab ) en met andere omstandigheden,
in het bijzonder indien de arbeider door een concurrentie-beding, door vergaande specialisatie voor de dienst des werkgevers of door gevorderde leeftijd in het vinden van
andere arbeid wordt belemmerd (ab ). De rechtsgrond voor een zodanige uitkering
ineens zien deze leden in het verlies van good-will (ab ), dat een arbeider lijdt, indien
hij na een langdurig dienstverband (ab ) onvrijwillig wordt ontslagen.' ñð

Hier valt op dat de nadruk wordt gelegd op: de duur van de arbeidsovereenkomst, de daarmee samenhangende specialisatie en de belemmering die wordt ondervonden in het vinden van een nieuwe baan als
gevolg van de gevorderde leeftijd. Om die redenen komt de werknemer
volgens deze leden een vergoeding toe wegens verlies aan goodwill na
een langdurig dienstverband, dat op initiatief van de werkgever wordt
bee«indigd.ññ In feite worden in de hierboven weergegeven citaten verschillende in dit hoofdstuk besproken grondslagen samengevoegd. Op
deze plaats wordt alleen aandacht besteed aan trouwe dienst.
Ook vandaag de dag bestaat een vrij algemene (rechts)overtuiging
dat de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst met zich brengt dat
trouwe dienst van de werknemer moet worden beloond."òò De trouwedienst-gedachte is op vele gebieden binnen het arbeidsrecht een algeñð. star, Herziening van het ontslagrecht, advies van áñ juli "ñãæ, Den Haag "ñãæ, p. "å"æ.
ññ. Zie hierover in gelijke zin F.B.J. Grapperhaus, The end of the affair: On the menage a
trois of employment, contract and termination, Deventer: Kluwer áòòå, p. ðã-ðä.
"òò. Zie hierover zeer uitgebreid W.A. Zondag, `De rol van het ancie«nniteitsbeginsel
als selectiecriterium bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen', sma áòòä,
p. ãäð-ãææ. Deze gedachte lijkt wel enigszins onder druk te staan. Zie in deze zin bijvoorbeeld R. Hansma, `Ancie«nniteit raakt eindelijk uit de tijd', njb áòòã, nr. áñ,
p. "ãðã-"ãðå.
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meen aanvaard uitgangspunt."ò" Met betrekking tot het toekennen van
ontslagvergoedingen wordt er regelmatig op gewezen dat rekening
moet worden gehouden met de trouwe dienst van de werknemer."òá In
de kantonrechtersformule komt zowel de duur van de arbeidsovereenkomst als de leeftijd van de werknemer tot uitdrukking in de A-factor.
Ook bij kennelijk onredelijk ontslag wordt met enige regelmaat expliciet rekening gehouden met trouwe dienst."òâ De vraag die hierbij kan
worden gesteld is waarom het enkele feit dat de werknemer gedurende
een zekere periode bij ëën en dezelfde werkgever is blijven werken, moet
worden beloond.
Barendrecht verklaart de stelling dat trouwe dienst bij het einde
van de arbeidsovereenkomst moet worden beloond met de redenering
dat de risico's die partijen lopen door het aangaan van de arbeidsovereenkomst moeten worden gespreid."òã Hierbij kan in herinnering worden geroepen wat eerder is opgemerkt met betrekking tot de grondslag
dat bedrijfsresultaat ook de werknemer zou toekomen. De verdeling
van risico's verbonden aan het bestaan van de arbeidsovereenkomst is
verdisconteerd in het feit dat de werknemer ten tijde van de arbeidsovereenkomst geen of slechts een beperkt (financieel) risico draagt. Hij
ondervindt immers ten tijde van de arbeidsovereenkomst in beginsel
geen nadeel van schommelingen in het bedrijfsresultaat. De werkgever
kan weliswaar van de werknemer profiteren, maar hiervoor ontvangt
de werknemer ook loon. Bovendien ontvangt een werknemer gedurende
zijn loopbaan bij een werkgever veelal periodiek een loonsverhoging,
waarmee zijn loyaliteit in feite ook wordt beloond. Het kan zelfs zo zijn
dat de werkgever niet (voldoende) van zijn werknemer profiteert en
de werknemer toch loon ontvangt. Bovendien is niet gezegd dat de ge-

"ò". Denk bijvoorbeeld aan de regeling omtrent de opzegtermijnen, waarbij de leeftijd
geen rol speelt, en aan de selectiecriteria bij bedrijfseconomische ontslagen, waarbij
(ook) rekening wordt gehouden met de leeftijd van de werknemer.
"òá. Zie over deze grondslag wederom C.J. Loonstra,`De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht áòò", ãâ, p. âá-ãò en eerder C.J. Loonstra, `Het systeem
van het ontslagvergoedingsrecht', in: De onderneming en het arbeidsrecht in de á"e eeuw; Liber Amicorum voor Prof. mr. F. Koning, Den Haag: BJu áòòò, p. âòñ-âáå.
"òâ. Zie bijvoorbeeld Ktr. Heerlen áâ augustus áòòå, jar áòòå/áâò. Verder leidt de reflexwerking van de kantonrechtersformule er uiteraard ook toe dat rekening wordt gehouden met trouwe dienst.
"òã. J.M. Barendrecht, `Civielrechtelijke ontslagbescherming?', tvvs "ññã/ñ, p. áâã en
ook J.M. Barendrecht,`Een verfijndere kantonrechtersformule: de beste basis voor ontslagbescherming', ArbeidsRecht áòòã, âð, p. ã-"â.
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volgen van het einde van de arbeidsovereenkomst die, zoals Barendrecht stelt, voor rekening van de werknemer komen ook altijd nadelig
zullen zijn. Het is niet uitgesloten dat de werknemer zijn capaciteiten
en opgebouwde kennis en ervaring elders kan inzetten of kan voortzetten en bij een nieuwe werkgever evengoed of wellicht zelfs beter in zijn
levensonderhoud kan voorzien. Of de gevolgen van de bee«indiging
van de arbeidsovereenkomst nadelig zijn voor de werknemer hangt zeer
af van de omstandigheden van het geval, waarbij nog maar de vraag
is welke rol de duur van de arbeidsovereenkomst hierbij speelt.
De stelling dat de gevolgen van het einde van de arbeidsovereenkomst in het algemeen moeten worden gedeeld in de vorm van het uitkeren van een vergoeding door de werkgever aan de werknemer acht
ik dan ook niet juist."òä Wel zal naarmate de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd de werknemer vaak ouder zijn en zal daarom de kans
nieuw werk te vinden naar alle waarschijnlijkheid afnemen. Werkgevers
lijken in het algemeen minder bereid oudere werknemers aan te nemen.
Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat de werknemer zich heeft
aangepast en gewend is geraakt aan de gebruiken van zijn werkgever
en zich waarschijnlijk moeilijker zal kunnen aanpassen in een nieuwe
arbeidsorganisatie, maar hangt ook samen met het feit dat werkgevers
er vaak van uitgaan dat werknemers naarmate zij ouder worden minder productief zullen zijn. Dit hoeft overigens niet noodzakelijkerwijze
het geval te zijn. De vraag is verder of de werkgever (individueel) verantwoordelijk is voor het feit dat werknemers op enig moment ouder
en om die reden mogelijk minder productief worden en of de werkgever
om die reden een ontslagvergoeding dient te betalen.
De algemene overtuigingen lijken in die richting te wijzen. Dit blijkt
onder andere uit de toepassing van de kantonrechtersformule, waarin
niet alleen rekening wordt gehouden met de duur van de arbeidsovereenkomst, maar ook expliciet rekening wordt gehouden met de leeftijd
van een werknemer door het aantal dienstjaren te wegen afhankelijk
van de leeftijd."òå Hierbij verdient te worden opgemerkt dat het gaat om
een berekeningsgrondslag voor de hoogte van de ontslagvergoeding,
"òä. Zie ook A.M. Luttmer Kat, `De rechtsgrond van (forfaitaire) ontslagvergoedingen', sma "ñññ, p. ãâä-ãã". Zij is het (ook) niet eens met Barendrecht.
"òå. Zie over leeftijdsonderscheid bij het toekennen van ontslagvergoedingen en de
vraag of niet meer sprake moet zijn van een glijdende schaal uitgebreid J.M. van Slooten,`De inbedding van het gelijkebehandelingsrecht in de arbeidsrechtpraktijk', ArbeidsRecht áòòæ, ãò.
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terwijl in eerste instantie dient te worden beoordeeld of een ontslagvergoeding op grond van andere omstandigheden gerechtvaardigd is. In
de jurisprudentie wordt gewicht toegekend aan de duur van de arbeidsovereenkomst en de leeftijd van de werknemer, maar hierbij wordt vaak
gewezen op de (daarmee samenhangende) mogelijkheden een nieuwe
baan te vinden."òæ Zowel de leeftijd als de duur van de arbeidsovereenkomst worden meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding, maar zijn niet van doorslaggevende betekenis voor het aannemen van de vergoedingsplicht. Een en ander kan ook worden afgeleid
uit het arrest StichtingThuiszorg/P"òð en is later in de lagere rechtspraak
gevolgd."òñ In een eerder arrest uit "ññâ concludeert A-G Koopmans
in zijn conclusie voor het arrest dat de these dat een ontslag na een langdurig dienstverband altijd kennelijk onredelijk is als geen vergoeding
wordt betaald een bruikbaar uitgangspunt is voor de individuele beoordeling van de redelijkheid van het ontslag, maar dat zij deze individuele
beoordeling niet kan vervangen.""ò
De leeftijd en de duur van de arbeidsovereenkomst zijn omstandigheden die vooral van belang zijn bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding die moet worden toegekend indien de rechter meent dat op
basis van andere omstandigheden, bijvoorbeeld de kansen op het vinden van een nieuwe baan en dus indirect de te verwachten inkomensschade als gevolg van het ontslag, een vergoedingsplicht bestaat. Uiteraard kan gelijk Koopmans stelt een indicatie worden gevonden in de
duur van de arbeidsovereenkomst en de leeftijd van de werknemer.
Veelal zal de langdurige verwevenheid met en gewenning aan een arbeidsorganisatie in combinatie met de daarmee gepaard gaande hogere
leeftijd ertoe leiden dat het voor een werknemer lastiger is zich te bewegen naar een nieuwe baan. Trouwe dienst, ancie«nniteit en leeftijd als

"òæ. Zie o.a. hr áä juni "ñññ, jar "ñññ/"ãñ (Boulidam), waarover meer in hoofdstuk
ã.ñ en waarover ook C.J. Loonstra,`De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht áòò", ãâ, p. âæ.
"òð. hr "æ december "ñññ, jar áòòò/áñ.
"òñ. Ktr. Bergen op Zoom å februari áòòá, jar áòòá/äá en Ktr. Heerlen áñ januari
áòòâ, jar áòòâ/äñ. Zie hierover ook E. Verhulp in: jar Verklaard van "æ juni áòòâ, Den
Haag: Sdu áòòâ. Zie in dit verband ook Ktr. Enschede "æ juni "ñññ, jar "ñññ/"âñ, waarin de kantonrechter overweegt dat de arbeidsovereenkomst niet als ge|« ntegreerd onderdeel een spaarzegelkaart heeft, die bij het einde van de arbeidovereenkomst kan worden ingeleverd en waarbij voor elk zegeltje een maand salaris wordt uitgekeerd.
""ò. Zie hr â september "ññâ, nj "ññâ,æ"ä (Korzelius/Houtunie Alkmaar).
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een zelfstandige grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding kan hieruit echter niet worden afgeleid.
ã.ñ

Postcontractuele zorgplicht en
verantwoordelijkheden

Bij de in deze paragraaf te bespreken grondslag gaat het om de vraag
of de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst een tevens bijzondere
postcontractuele zorgplicht voor de werkgever ten opzichte van zijn
werknemer meebrengt.""" De postcontractuele zorgplicht vloeit in deze
benadering voort uit de vergaande economische afhankelijkheid van de
werknemer. Deze economische afhankelijkheid brengt volgens Loonstra met zich dat de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer `niet zonder slag of stoot in de vernieling mag helpen'.""á Ik sluit mij aan bij zijn standpunt, zij het dat ik de door hem
gememoreerde economische afhankelijkheid zou willen scharen onder
wat ik eerder heb besproken in hoofdstuk ã.â met betrekking tot ongelijkheidscompensatie en de (economische) machtsongelijkheid tussen
werkgever en werknemer.
Overigens kan worden getwist over de vraag of ^ in dit verband ^
u«berhaupt kan worden gesproken van een postcontractuele zorgplicht. Het
is immers zeer de vraag of de gedachte dat een werkgever een werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst niet zonder slag of stoot
de vernieling in mag helpen als een postcontractuele verplichting kan
worden beschouwd. Deze gedachte kan ook worden aangemerkt als een
verplichting die voortvloeit uit het bestaan en vervolgens het verbreken
van het contract, in welke geval per definitie geen sprake is van een
postcontractuele zorgplicht, maar juist van een (uitgestelde) contractuele
verplichting. De zorgplicht waarop Loonstra wijst kan mijns inziens
het beste worden gedefinieerd als een verplichting die voortvloeit uit de
arbeidsovereenkomst en wordt verrekend op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd. Daar duidelijk is wat Loonstra

""". Zie over deze grondslag: C.J. Loonstra, `De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht áòò", ãâ, p. âá-ãò en eerder C.J. Loonstra, `Het systeem van het
ontslagvergoedingsrecht', in: De onderneming en het arbeidsrecht in de á"e eeuw; Liber Amicorum voor Prof. mr. F. Koning, Den Haag: BJu áòòò, p. âòñ-âáå.
""á. C.J. Loonstra, `De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht áòò",
ãâ, p. âæ.
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met postcontractuele zorgplicht heeft bedoeld, zal in het navolgende
worden gesproken van een postcontractuele zorgplicht.
Loonstra verwijst ter onderbouwing van deze grondslag naar het
Boulidam-arrest.""â In dit arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat voor
het oordeel dat sprake is van kennelijk onredelijk ontslag geen causaal
verband hoeft te bestaan tussen het arbeidsongeschikt worden van een
werknemer en de door hem verrichte werkzaamheden. Niet beslissend
is of de werknemer voor het werk bij de werkgever arbeidsongeschikt is
geworden doordat hij dat werk zo lang heeft gedaan; voldoende is dat
hij voor dat werk arbeidsongeschikt is geworden, nadat hij het zo lang
heeft gedaan. De vraag is of deze uitkomst de stelling rechtvaardigt dat
in het algemeen een postcontractuele zorgplicht kan worden aangenomen bij bee«indiging van de arbeidsovereenkomst.
In het Boulidam-arrest ging het om een arbeidsongeschikte werknemer waarbij de rechtbank oordeelde dat de arbeidsongeschiktheid kennelijk was veroorzaakt door, althans nauw samenhing met het bij de
werkgever verrichte werk.""ã In een recentere uitspraak van de Kantonrechter te Utrecht, waarin het Boulidam-arrest werd gevolgd, ging het
om een arbeidsongeschikte werknemer bij wie de arts het aannemelijk
achtte dat de klachten waren ontstaan als gevolg van de verrichte werkzaamheden. Daarnaast was reeds eerder uit een onderzoek van de Gemeenschappelijke Medische Dienst gebleken dat de arbeidsomstandigheden voor deze werknemer niet ideaal waren.""ä De strenge maatstaf
die in de Boulidam-jurisprudentie wordt gehanteerd is niet onbeperkt
toepasbaar in alle gevallen waarin sprake is van een arbeidsongeschikte
werknemer. Het ging in de Boulidam-jurisprudentie om gevallen waarin
volgens de artsen niet kon worden bewezen dat de arbeidsongeschiktheid was ontstaan als gevolg van de verrichte werkzaamheden, maar
waarbij het wel (zeer) aannemelijk was dat de arbeidsongeschiktheid
was ontstaan als gevolg van de werkzaamheden.""å In een dergelijke situatie kan ervoor worden gekozen dit risico voor rekening van de werkgever te laten komen. Deze redenering sluit aan bij de lijn die wordt gevolgd bij aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten
""â. hr áä juni "ñññ, jar "ñññ/"ãñ (Boulidam).
""ã. Overigens was A-G Bakels in zijn conclusie voor het arrest van mening dat dit
niet was gebleken.
""ä. Ktr. Utrecht â maart áòòã, jar áòòã/ðò.
""å. Zie ook M.S.A. Vegter, Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever, Den Haag:
Sdu áòòä, p. á"ä, ev..
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waarbij ook snel(ler) aansprakelijkheid van de werkgever wordt aangenomen indien niet (volledig) te bewijzen valt dat de arbeidsongeschiktheid of beroepsziekte is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden.""æ
Het is goed mogelijk dat het oordeel in het Boulidam-arrest anders
was uitgevallen indien het niet of minder aannemelijk was geweest dat
de arbeidsongeschiktheid was ontstaan als gevolg van de werkzaamheden, of indien de werkgever aannemelijk had kunnen maken dat de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg was of kon zijn van de verrichte
werkzaamheden. Zo achtte de Kantonrechter te Zaanstad een ontslag
niet kennelijk onredelijk, omdat het volgens de artsen niet aannemelijk
was dat de klachten waren ontstaan als gevolg van de werkzaamheden.
Uit het Boulidam-arrest kon volgens de kantonrechter niet de conclusie
worden getrokken dat geen causaal verband tussen de ziekte en de
werkzaamheden aannemelijk dient te worden gemaakt in het geval een
werknemer stelt dat een ontslag om die reden kennelijk onredelijk is.""ð
Deze overweging sluit aan bij het arrest Stichting Thuiszorg/P waarin
de Hoge Raad heeft overwogen dat de bewijslast ten aanzien van het
ontstaan van het kennelijk onredelijk ontslag op de werknemer rust.""ñ
Hoewel dit arrest op het eerste gezicht misschien in tegenspraak lijkt
met het Boulidam-arrest, is dit niet het geval. Als uitgangspunt dient te
gelden dat het aan de werknemer is te bewijzen dat een causaal verband
bestaat tussen de arbeidsongeschiktheid en de werkzaamheden. Slechts
in gevallen waarbij het niet mogelijk is dit causaal verband met zekerheid vast te stellen, kan de rechter dit risico voor rekening van de werkgever laten komen. Volgens de Kantonrechter te Zaanstad ging het in
het Boulidam-arrest om een geval waarin de Hoge Raad vond dat het `er
nog net mee door kon'."áò Recent heeft de Hoge Raad in het Chromalloy-arrest overwogen dat de enkele omstandigheid dat werknemer na
een langdurig dienstverband wegens arbeidsongeschiktheid is ontslagen, op zichzelf beschouwd geen grond oplevert voor de toekenning
van een vergoeding."á" Daarbij merkte de Hoge Raad op dat hij in het
Boulidam-arrest niet anders heeft geoordeeld, maar (slechts, ab) de
lengte van het dienstverband van de betrokken werknemer (bijna áä
""æ. hr á oktober "ññð, nj "ñññ, åðâ (Cijsouw /De Schelde).
""ð. Ktr. Zaanstad â" oktober áòòá, jar áòòá/áðâ.
""ñ. hr "æ december "ñññ, jar áòòò/áñ.
"áò. Letterlijk: Ktr. Zaanstad â" oktober áòòá, jar áòòá/áðâ.
"á". hr "ä februari áòòð, rar áòòð/äá en nj áòòð, """ (Chromalloy) en kort voor dit arrest in gelijke zin: Ktr. Harderwijk âò januari áòòð, jar áòòð/åâ.
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jaar) in aanmerking genomen heeft in samenhang met de door de
rechtbank vastgestelde omstandigheden.
Het aannemelijk zijn van een causaal verband tussen de verrichte
werkzaamheden en de klachten is van doorslaggevend belang voor het
aannemen van een postcontractuele zorgplicht en het ontstaan van een
vergoedingsplicht. Of een arbeidsongeschikt geraakte werknemer een
vergoeding toekomt, hangt met andere woorden af van de omstandigheden van het geval (gedurende het bestaan van de arbeidsovereenkomst,
ab), waarbij van zwaarwegend belang is dat de werkgever bij het bestaan of ontstaan van de klachten een verwijt valt te maken."áá Hieruit
kan worden afgeleid dat, zuiver beschouwd, geen sprake is van een postcontractuele zorgplicht, maar juist van een contractuele zorgplicht die
niet voldoende is nageleefd als gevolg waarvan een vergoeding is gerechtvaardigd. Dat de werkgever een verwijt kan worden gemaakt volgt
uit het aannemelijk zijn van het causale verband, waarbij voor de werkgever overigens de ruimte blijft bestaan te bewijzen dat geen sprake is
van een causaal verband. Een postcontractuele zorgplicht op grond
waarvan de werkgever bij bee«indiging van de arbeidsovereenkomst een
vergoeding moet betalen valt uit de in deze paragraaf besproken jurisprudentie niet af te leiden, laat staan dat hierin een grondslag kan worden gevonden voor het toekennen van een ontslagvergoeding."áâ Uit de
jurisprudentie volgt slechts dat sprake kan zijn van een vergoedingsplicht voor de werkgever ten opzichte van een arbeidsongeschikte werknemer indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan als gevolg van verrichte werkzaamheden, of dit op zijn minst aannemelijk is en de
werkgever niet kan bewijzen dat het niet aannemelijk is. Het gaat hier
om een omkering van de bewijslast met betrekking tot het causaal verband. Een grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding kan
hieruit niet worden afgeleid.Voor zover sprake is van een grondslag voor
"áá. Letterlijk: Ktr. Bergen op Zoom å februari áòòá, jar áòòá/äá.
"áâ. Zie waar het gaat om verantwoordelijkheden in het kader van het veroorzaken
van werkloosheid en arbeidongeschiktheid o.a. F.M. Noordam,`Einde werk, einde verhaal? Vijf modellen', in: C.J. Loonstra, De onderneming en het arbeidsrecht in de á"ste eeuw,
Den Haag: BJu áòòò, p. âã" waar het betreft werkloosheid en W.L. Roozendaal, `De
zorgende werkgever, Over de grondslagen van de verantwoordelijkheid van de ziekte
van de werknemer', ArbeidIntegraal áòòä/â, p. áñ-â" over verantwoordelijkheden van de
werkgever voor arbeidsongeschiktheid. Hier gaat het niet meer (zuiver) om een postcontractuele zorgplicht in die zin dat de verantwoordelijkheid voortvloeit uit het bestaan van de arbeidsovereenkomst, maar om een (wenselijke) verdeling van individuele en/of collectieve draaglast van maatschappelijke risico's.
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het toekennen van een ontslagvergoeding, is die grondslag niet het bestaan van een postcontractuele zorgplicht. De grondslag is veeleer de te
verwachten slechte toekomstperspectieven van de werknemer (`de werknemer de vernieling in helpen') in de vorm van inkomensachteruitgang
en dus materie«le schade, vanwege de beperkte kansen voor werknemer
om een nieuwe baan te vinden.
ã."ò

Afkopen van ontslagbescherming en verweer bij
ontbinding

Een volgende grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding
zou kunnen zijn dat bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een
ontslagvergoeding wordt betaald omdat de werkgever door middel van
een ontbindingsverzoek de ontslagbescherming van de werknemer afkoopt."áã De werkgever koopt de bescherming van de werknemer als
het ware af door het betalen van een vergoeding. De werkgever zou immers ook de hoofdweg van ontslag kunnen volgen door toestemming
voor ontslag te vragen bij de cwi."áä Indien toestemming wordt gevraagd bij de cwi, moet de werkgever een goede reden aanvoeren voor
ontslag. Bovendien zal de werkgever geconfronteerd worden met opzegtermijnen en opzegverboden. Deze vormen van arbeidsrechtelijke (ontslag)bescherming komen veel minder aan bod in de ontbindingsprocedure. De ontbindingsvergoeding is, deze redenering volgend, de prijs
die de werkgever ervoor over heeft de arbeidsovereenkomst op een
makkelijke en snelle wijze te bee«indigen en vormt daarmee tevens de
prijs die door de werknemer voldoende wordt geacht geen inhoudelijk
verweer te voeren tegen het voorgenomen ontslag.
De vraag is of de ontbindingsvergoeding kan worden beschouwd als
een boete voor de werkgever wegens het niet volgen van de (gewenste)
weg van ontslag via de cwi. In "ñäã ging Levenbach er nog van uit
dat de ontslagvergoeding in tegenstelling tot de wettelijke schadeloosstelling en de afkoopsom niet was bedoeld als poena privata (in dit verband: het niet voldoen aan wat de wet of de rechter wenselijk acht en
"áã. Ook C.J. Loonstra enW.A. Zondag wijzen op de ontslagvergoeding als poena privata in: `Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief ', njb áòòò, nr. áå,
p. "áææ.
"áä. De werkgever omzeilt door ontbinding immers niet alleen het opzegverbod, maar
ook de opzegtermijn. De werknemer zal krachtens art. "å lid â ww vaak feitelijk zijn
vergoeding over dit deel moeten inleveren.
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daarop een boete stellen)."áå We©l zou het toekennen van een ontbindingsvergoeding het ontslag kunnen billijken, zo blijkt uit de memorie
van toelichting bij het wetsontwerp in "ñãæ."áæ A contrario geredeneerd
zou het niet betalen van een vergoeding dan kunnen leiden tot een onbillijk of onredelijk ontslag en dus zou het betalen van een vergoeding
het ontslag kunnen rechtvaardigen ^ ook als het ontslag `een beetje onbillijk' is. Met de overweging in de memorie van toelichting is waarschijnlijk (onbedoeld) een aanzet gegeven tot wat de ontbinding in
combinatie met de ontbindingsvergoeding (steeds meer) is verworden
en door Groen mooi is verwoord als `(...) een sociaal verantwoorde afkoop van de teloorgang van de arbeidsovereenkomst.' "áð Met andere
woorden: een doekje voor het bloeden en een vertaling van (ontslag)bescherming en de mogelijkheid van verweer in een som geld.
Het standpunt dat de ontbindingsvergoeding niet heeft te gelden als
poena privata nam Levenbach in, in een tijd dat de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te ontbinden nog daadwerkelijk werd gezien als
een noodluik waarvan slechts bij hoge uitzondering gebruik zou worden gemaakt. Deze uitzondering beperkte zich tot de situatie dat er
geen andere mogelijkheid was de arbeidsovereenkomst te bee«indigen,
bijvoorbeeld in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
die voor zeer lange tijd was aangegaan. Een enigszins gedateerd, maar
ondanks dat nog steeds mooi voorbeeld biedt de bibliothecaris die voor
lange tijd is aangesteld terwijl de bibliotheek afbrandt en niet wordt vernieuwd. In dat geval kon de ontbinding uitkomst bieden, ook voor de
werknemer, zo was de redenering."áñ
Van de gedachte dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt
als noodluik indien er geen andere mogelijkheid bestaat te komen tot
bee«indiging van de arbeidsovereenkomst terwijl dit wel wordt gewenst,
"áå. M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn:
Samsom "ñäã, p. ""â en nu anders C.J. Loonstra enW.A. Zondag, `Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief ', njb áòòò, nr. áå, p. "áåæ-"áææ.
"áæ. Bijlagen Handelingen II, ðð","ñãæ-"ñãð, nr. â (MvT), p. "ò.
"áð. J.J. Groen, Rechterlijke ontbinding van arbeidsovereenkomst, Heerlen: Groen "ñðñ,
p. æð.
"áñ. Mannoury typeerde de ontbindingsprocedure als bescherming tegen kennelijk
onredelijk niet-ontslag, J. Mannoury, `Invoering van een nieuw rechtsbegrip: het kennelijk onredelijk ontslag', De sociale Zekerheidsgids, mei "ñäã, p. âá"-âáð. Het voorbeeld
van de bibliothecaris betreft een voorbeeld waarin de werknemer ontbinding kan verzoeken en hem toch een vergoeding toekomt, ondanks het feit dat hijzelf het verzoek
tot ontbinding indient.
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is weinig over. Het gebruik en de aard van de ontbindingsprocedure
heeft wat de aard betreft in feite al bij de invoering van de dringende
reden als mogelijkheid voor ontbinding een ander karakter gekregen,
namelijk van een procedure waarin het zeer wel kan gaan om de beslissing van een rechtsstrijd, en heeft zich daarbij in de praktijk ontwikkeld
tot een tweede (snel)weg naast de hoofdweg via de cwi. Ook speelt
bij deze grondslag een belangrijke rol dat het in de praktijk niet gebruikelijk is dat kantonrechters ontbindingsverzoeken afwijzen en het dus
vrijwel altijd mogelijk is de arbeidsovereenkomst via de weg van ontbinding te bee«indigen."âò
Met dit veranderde gebruik van de ontbindingsprocedure is ook de
aard en het karakter van de ontbindingsvergoeding veranderd. Snelheid en zekerheid kosten geld. Hoe gemakkelijker het is van een werknemer af te komen, hoe hoger de prijs die hiervoor moet worden betaald. Deze redenering volgend zou men kunnen stellen dat de
ontbindingsvergoeding, in ieder geval voor de werkgever, altijd de gewenste hoogte heeft. De werkgever betaalt wat het hem waard is om de
arbeidsovereenkomst met de werknemer te kunnen bee«indigen. Als hij
de prijs te hoog zou achten, zou hij de arbeidsovereenkomst in stand laten of (alsnog) proberen toestemming voor ontslag te krijgen via de
cwi. Voor de werknemer geldt iets vergelijkbaars. Zou de werknemer
geen genoegen nemen met de aangeboden vergoeding, dan zou hij wellicht (sterker) inhoudelijk verweer voeren tegen het ontbindingsverzoek
en daarmee een beroep doen op de vooralsnog bestaande ontslagbescherming. In die zin vormen de uitkomsten in de ontbindingsprocedure niets meer dan een onderhandelingsresultaat. Een resultaat waarvan men zich, mede afhankelijk van de genoten rechtsbijstand, kan
afvragen of daarmee voldoende tegemoet wordt gekomen aan de gewenste ongelijkheidcompensatie. Men zou zelfs nog een stap verder
kunnen gaan door te stellen dat de vergoedingen die worden toegekend
op basis van de kantonrechtersformule te laag zijn, omdat nog steeds
voor werkgevers de mogelijkheid bestaat via de cwi de arbeidsovereenkomst te bee«indigen en van die mogelijkheid eigenlijk te weinig gebruik
wordt gemaakt. Dat deze gedachte in strijd is met de huidige ontwikke"âò. Van Arkel komt ook tot deze constatering, E.G. van Arkel, A just cause for dismissal
in the United States andThe Netherlands, Den Haag: BJu áòòæ.
Zie voor kritiek op deze gang van zaken G. Mannourij, ```Gouden'' handdrukken', Sociaal Recht "ññå, ä, p. ""ñ en A.M. Luttmer-Kat, `De rechtsgronden van de (forfaitaire)
ontslagvergoedingen', sma "ñññ, p. ãâä-ãã".
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lingen en de gedachte dat het duale stelsel moet worden afgeschaft
mag duidelijk zijn. Dit neemt echter niet weg dat ook bij (de discussie
over een mogelijke) andere inrichting van het ontslagstelsel de vraag
moet worden gesteld of er een goede reden moet zijn voor ontslag en in
het verlengde daarvan, of het ontbreken van die goede reden, of het verweer tegen het ontbreken ervan kan en mag worden afgekocht en dient
te worden getoetst door de rechter.
De gedachte dat een prijs moet worden betaald voor het afkopen
van ontslagbescherming en verweer tegen ontslag hangt nauw samen
met het ontslagstelsel zoals het op dit moment (nog) in stand wordt gehouden. Zolang men van mening is dat de werknemer tegen ontslag
moet worden beschermd, is het begrijpelijk dat de werkgever een prijs
betaalt indien de werknemer deze bescherming ontbeert. De gedachte
dat de werkgever voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst standaard een prijs moet betalen zou daarentegen niet of in mindere mate
gelden indien kantonrechters zouden besluiten ontbindingsverzoeken
strenger (inhoudelijk) te toetsen. Als zij vaker zouden overgaan tot afwijzing van een verzoek tot ontbinding op inhoudelijke gronden, zou
ook in de ontbindingsprocedure de ontslagbescherming (her)leven en
zou wellicht (meer) worden tegemoetgekomen aan de op dit terrein gestelde internationale normen."â" In een dergelijke situatie zou er minder
aanleiding bestaan aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst een
prijskaartje te hangen. In de huidige praktijk vormt het afkopen van
ontslagbescherming en verweer tegen ontslag een belangrijke grondslag
voor het toekennen van een vergoeding bij ontbinding."âá
De ontbindingspraktijk heeft weinig aandacht voor de inhoudelijke
vraag of een ontslag gerechtvaardigd is en in plaats van afwijzen van
een ontbindingsverzoek zal de kantonrechter bij het ontbreken van een
goede reden veelal een (hogere) vergoeding toekennen, vaak als uitkomst van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer of hun
vertegenwoordiging. Dit terwijl zowel nationaal als internationaal de
"â". Zie ilo-verdrag "äð, waarin als uitgangspunt een `valid reason' voor ontslag
wordt vereist. Bij het ontbereken daarvan kan een compensatie aan de werknemer worden toegekend. Het verdrag neemt niet als uitgangspunt dat er öf een `valid reason'
moet zijn, öf een vergoeding, terwijl dit in ons land toch min of meer de heersende
praktijk is.
"âá. Zie hierover ook G.J.J. Heerma van Voss,`a do en star, de discussie gaat verder',
in: E. Verhulp e.a (red.), Ontslagrecht in beweging, Den Haag: Sdu áòòã, p. "áò en E. Verhulp `Ontslagrecht in beweging?', in: E. Verhulp e.a. (red.) Ontslagrecht in beweging, Den
Haag: Sdu áòòã, p. á".

"ãä

4

de grondslagen van de ontslagvergoeding
overtuiging bestaat dat voor ontslag een goede reden moet bestaan.
Wil men de werknemer daadwerkelijk bescherming bieden tegen (ongerechtvaardigd) ontslag, dan dient de kantonrechter ontbindingsverzoeken (strenger) inhoudelijk te toetsen. Alleen in dat geval zal afkoop
van ontslagbescherming niet meer als grondslag voor het toekennen
van de ontbindingsvergoeding kunnen gelden.
ã.""

`Kansen' als nieuwe of hoofdgrondslag?

Alvorens dit hoofdstuk waarin vooral de reeds bestaande en aangevoerde grondslagen in kaart zijn gebracht af te sluiten, dient te worden
stilgestaan bij eventuele `vergeten' grondslagen. Los van hetgeen in dit
hoofdstuk is betoogd met betrekking tot de bestaande en in de literatuur benoemde grondslagen is sprake van een overkoepelende grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding die in het voorgaande onvoldoende tot zijn recht is gekomen. Uit de bovenstaande
grondslagen valt een meer algemene rode lijn in het denken over het
toekennen van ontslagvergoedingen af te leiden, die niet direct in het
voorgaande is terug te vinden, maar wel de moeite waard is te noemen.
Ik zou deze grondslag willen betitelen als de kansengrondslag.
In feite wordt bij een groot deel van de hierboven besproken grondslagen rekening gehouden met de kansen voor de werknemer. Die kansen bestaan uit de kans te kunnen voorzien in de bestaanszekerheid,
de kans een nieuwe baan te vinden, de kans te kunnen groeien binnen
of buiten de bestaande baan en de kans geen of weinig (materie«le of immaterie«le schade) te ondervinden van het ontslag. Met andere woorden
de kans er na het verlies van de huidige baan niet slechter op te worden
(en er hopelijk uiteindelijk zelfs beter op te worden). Verburg heeft in
dit verband gewezen op het vergroten van de weerbaarheid van werknemers en daarmee het verkleinen van de angst voor ontslag."ââ Volgens
Verburg kan de ontslagvergoeding bijdragen aan het vergroten van de
weerbaarheid van de werknemer tijdens het dienstverband. Hoewel niet
geheel duidelijk is hoe (het vooruitzicht op) een ontslagvergoeding,
dus een som geld, kan bijdragen aan het vergroten van weerbaarheid,
sluit ik mij aan bij de gedachte dat het vergroten van weerbaarheid kan
leiden tot bijvoorbeeld ongelijkheidscompensatie. Indien een werknemer weerbaar(der) is zal hij waarschijnlijk, het woord zegt het al, in

"ââ. L.G.Verburg, De koers van de bestuurder, Deventer: Kluwer áòòð.
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staat zijn (beter) op te komen voor zijn belangen en zich te verweren
indien hij tekort wordt gedaan in die belangen. Niet de ontslagvergoeding op zich, maar wel het vergroten van kansen voor werknemers
kan ervoor zorgen dat de weerbaarheid van werknemers wordt vergroot. Daarmee kan een deel van de grondslagen die nu (nog) gelden
bij het toekennen van ontslagvergoedingen komen te vervallen.
Indien een werknemer betere kansen heeft, zal hij in de eerste plaats
minder afhankelijk zijn van zijn werkgever en van zijn huidige dienstverband. Die mindere afhankelijkheid leidt ertoe dat sprake is van minder ongelijkheid in de machtspositie van werknemer en werkgever. Indien de machtspositie van de werkgever minder sterk is, bijvoorbeeld
omdat een werknemer gemakkelijk elders een andere en wellicht zelfs
betere baan kan vinden, is minder behoefte aan ongelijkheidscompensatie (grondslag á) en bestaat ook minder behoefte aan het nastreven
van de continu|« teit van de bestaande arbeidsovereenkomst (grondslag ").
De economische machtsongelijkheid zal kleiner zijn indien een werknemer betere kansen heeft op de arbeidsmarkt en gemakkelijk een andere
baan kan vinden. Hij is dan immers minder afhankelijk van de huidige
arbeidsovereenkomst voor het continueren van zijn bestaanszekerheid
en zal daardoor in een sterkere en dus gelijkere positie ten opzichte van
zijn werkgever komen te verkeren. Bijgevolg zal ook de behoefte aan
continu|« teit van de bestaande arbeidsovereenkomst afnemen.
Hierbij kan worden opgemerkt dat het ^ vooral in grotere organisaties
^ uiteraard ook mogelijk is dat een werknemer binnen de organisatie
een nieuwe functie gaat vervullen. Hoewel in dit onderzoek de aandacht
vooral is gericht op het vergroten van kansen elders een nieuwe baan
te vinden, geldt hetzelfde voor het vergroten van kansen binnen een organisatie een nieuwe functie te kunnen (gaan) vervullen. In dat geval
zal echter minder snel sprake zijn van het toekennen van een ontslagvergoeding. Om die reden wordt in dit onderzoek geen nadruk gelegd op
de kansen binnen een organisatie een andere functie te vinden.
Verder zullen in ieder geval de (toekomstige) materie«le schade, maar
waarschijnlijk ook de immaterie«le schade voor de werknemer worden
beperkt indien zijn kansen op de arbeidsmarkt groter zijn (grondslag â
en ã). De mogelijke toekomstige materie«le schade zal kleiner zijn omdat
goede kansen op een nieuwe baan kansen op toekomstige schade en inkomensachteruitgang beperken. De immaterie«le schade zal dan waarschijnlijk ook kleiner zijn. Indien een werknemer immers betere kansen
heeft op de arbeidsmarkt, zal hij minder afhankelijk zijn van de bestaande arbeidsovereenkomst en daarom op het moment dat hij psy"ãæ
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chisch leed begint te ondervinden van de bestaande arbeidsrelatie eerder geneigd zijn een nieuwe werkkring te zoeken, waarmee automatisch
ook zijn immaterie«le schade wordt beperkt. Daarbij kan worden opgemerkt dat bepaalde (immaterie«le) schade niet (volledig) kan worden
vergoed door het gemakkelijk kunnen vinden van een nieuwe baan.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verliezen van prettige collega's waarmee jarenlang op plezierige wijze is samengewerkt.
De behoefte een beroep te doen op het belonen van trouwe dienst
zal waarschijnlijk ook afnemen indien een werknemer minder genoodzaakt is zich voor het behoud zijn bestaanszekerheid halsstarrig aan zijn
huidige baan vast te houden, maar er voldoende mooie kansen in het
verschiet liggen elders een baan te vinden (grondslag æ). Iets vergelijkbaars geldt voor een eventuele postcontractuele zorgplicht (grondslag
ð). Indien een werknemer op korte termijn aan de slag kan bij een andere werkgever zal een postcontractuele zorgplicht niet snel als grondslag kunnen dienen voor het toekennen van een ontslagvergoeding."âã
Kortom: de kansen van werknemers vormen een belangrijke grondslag
bij het toekennen van ontslagvergoedingen. In feiten vormt de kansengrondslag een overkoepelende grondslag die impliciet in veel van de
hiervoor besproken grondslagen is ge|«ncorporeerd. Het belangrijkste
deel van de eerder in dit hoofdstuk besproken grondslagen zal veel minder van belang zijn indien werknemers voldoende ree«le kansen hebben
buiten de bestaande arbeidsovereenkomst voor zichzelf te zorgen en ^
om met Verburg te spreken ^ weerbaar te zijn en te blijven, zowel in materieel als in immaterieel opzicht. Loonstra meent dat een werkgever
een werknemer `niet zonder slag of stoot in de vernieling mag helpen'."âä
Mijns inziens zou ernaar moeten worden gestreefd dat een werkgever
u«berhaupt de kans niet krijgt zijn werknemer de vernieling in te helpen.
Als dat het geval is komen ook veel van de besproken grondslagen voor
het toekennen van een ontslagvergoeding te vervallen. Dat is niet erg,
maar juist een goed teken wat de positie van de werknemer betreft.

"âã. Ik laat hier uiteraard buiten beschouwing de situatie zoals genoemd in het kader
van het Boulidam-arrest, waarin sprake was van een arbeidsongeschikte werknemer
die waarschijnlijk nooit meer in staat zou zijn elders een baan te vinden en waarbij het
(zeer) waarschijnlijk, maar niet volledig te bewijzen, was dat de arbeidsongeschiktheid
was ontstaan als gevolg van de verrichte werkzaamheden.
"âä. C.J. Loonstra, `De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht áòò",
ãâ, p. âæ.
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De vraag is uiteraard hoe de kansen van werknemers dusdanig kunnen worden vergroot dat daarmee een belangrijk deel van de in dit
hoofdstuk besproken grondslagen niet meer nodig is. Ik spreek bewust
van `niet nodig', omdat de besproken grondslagen zien op compensatie
van iets wat anders is gelopen ^ of loopt ^ dan gewenst. De ontslagvergoeding kan immers niet herstellen wat is gebeurd, de arbeidsrelatie is
immers al verbroken, of zal op korte termijn ophouden te bestaan op
het moment dat een ontslagvergoeding wordt toegekend. De ontslagvergoeding kan daarom hooguit compenseren en vergoeden en wordt
daarmee een repressief beschermings- en compensatie-instrument. Als
bescherming en compensatie niet nodig zijn vervallen daarmee ook de
daarop gebaseerde grondslagen. Het vergoten van kansen kan op ëën
lijn worden gesteld met de veelgehoorde term employability. Het vergroten van employability vormt daarom een belangrijk aspect dat ook in
het kader van de grondslagen en het toekennen van ontslagvergoedingen een belangrijke rol kan spelen. Daarom zal het volgende hoofdstuk
gaan over employability van werknemers in relatie tot het ontslagrecht
en ontslagvergoedingen.
ã."á

Conclusie

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de aangevoerde grondslagen voor de ontslagvergoeding zeer uiteenlopen. Op grond daarvan kan worden geconcludeerd dat ëën algemene grondslag voor het toekennen van een
ontslagvergoeding ontbreekt. Toch blijkt uit de vele grondslagen en redenen die in de afgelopen honderd jaar zijn aangevoerd dat de gedachte
dat een werknemer vaak enigerlei vorm van compensatie toekomt op
het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd, breed is aanvaard. De in dit hoofdstuk besproken grondslagen vormen in feite een
samenvatting van de argumenten waarom een ontslagvergoeding dient
te worden toegekend. De in dit hoofdstuk besproken grondslagen zijn:
".
á.
â.
ã.
ä.
å.
æ.
ð.

Pacta sunt servanda en continu|« teit van de arbeidsovereenkomst
De iusta causa demissionis en ongelijkheidscompensatie
Pleister op de wonde en immaterie« le schade als gevolg van het ontslag
Materie« le schade
Niet terugverdiende (relatiespecifieke) investeringen
Meerwaarde en goodwill; bedrijfsresultaat komt ook de werknemer toe
Trouwe dienst: ancie« nniteit en leeftijd
Postcontractuele zorgplicht en verantwoordelijkheden
"ãñ
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ñ. Afkopen van ontslagbescherming en verweer bij ontbinding
"ò. Kansen op de arbeidsmarkt
Binnen deze grondslagen is een categorisering mogelijk en wenselijk
om daarmee te komen tot de meest fundamentele grondslagen van de
ontslagvergoeding. Ik zal daarom de in dit hoofdstuk besproken grondslagen samenvatten.
De grondslagen genoemd onder ", á, â, ã kunnen worden aangemerkt
als fundamentele grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. Daarbij dient te worden opgemerkt dat `pacta sunt servanda en de
continu|« teit van de arbeidsovereenkomst' (onder ") kan worden aangemerkt
als een fundamentele grondslag, maar tevens een grondslag vormt die
steeds minder past binnen de huidige opvattingen omtrent arbeidsverhoudingen. Hoewel het hier gaat om een belangrijk principe, is dit principe niet meer goed in te passen in de hedendaagse opvattingen.
De grondslag `iusta causa demissionis en ongelijkheidscompensatie' (onder
á) vormt naar mijn mening de meest belangrijke en waardevolle grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding. De eis van een goede
reden voor ontslag is ook mondiaal breed aanvaard en de (machts)verhouding tussen werkgever en werknemer zal ondanks de toegenomen
kennis van de werknemer altijd ongelijk blijven. Deze ongelijkheid vloeit
per definitie voort uit de aard van de arbeidsovereenkomst waarin sprake is van een gezagsverhouding.
Zowel de `immaterie« le schade' als de `materie« le schade' (onder â en ã) vormen algemeen aanvaarde grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. In het civiele recht is algemeen aanvaard dat schade
dient te worden vergoed. Voor zover sprake is van immaterie«le schade
kan aansluiting worden gezocht bij goed werkgeverschap en de gewenste `billijkheid' van de ontslagvergoeding. Dat geleden of nog te lijden
schade dient te worden vergoed is evident. Bij het begroten van de schade biedt de `billijkheid' bij de onmogelijkheid van het schatten en bewijzen ervan uitkomst.
`Niet terugverdiende investeringen', (onder ä), behelst in feite een bijzondere vorm van grondslag â en ã, dus schade. Het kan hierbij gaan om
teleurstelling in (gewekte) verwachtingen, maar onder bijzondere omstandigheden kan ook sprake zijn van materie«le schade. Hiermee is
geen sprake van een afzonderlijke grondslag.
De grondslag `meerwaarde en goodwill' (onder å) kan onder bijzondere
omstandigheden een grondslag vormen een vergoeding toe te kennen,
maar houdt weinig verband met de ontslagvergoeding als zodanig. De
"äò
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gedachte meerwaarde en goodwill te vergoeden past bij duurovereenkomsten waarbij de vergoeding gedurende de overeenkomst is gebaseerd op, of afhankelijk is gesteld van de winst, terwijl dit bij de arbeidsovereenkomst nu juist niet als uitgangspunt geldt.
`Trouwe dienst, ancie« nniteit en leeftijd' (onder æ) hangt samen met grondslag ã, daar het vooral gaat om te verwachten (toekomstige) schade in
de vorm van inkomensschade en de beperkte kansen een nieuwe baan
te vinden. Met dit laatste vormt deze grondslag ook een specialis van
grondslag á, daar met het vergroten van kansen op een nieuwe baan
ook in zekere zin tegemoet wordt gekomen aan de gewenste ongelijkheidscompensatie.
Grondslag ð de `postcontractuele zorgplicht' vormt een afzonderlijk aspect,
maar geen grondslag voor de ontslagvergoeding. Het gaat hierbij vooral
om de omkering van de bewijslast. Dat de bewijslast wordt omgekeerd
hangt vervolgens samen met grondslag á, de behoefte aan extra ongelijkheidscompensatie bij het beschermen van de (zieke) werknemer.
Grondslag ñ Àfkopen van ontslagbescherming en verweer bij ontbinding'
vormt een afzonderlijke en valide grondslag voor het toekennen van een
ontslagvergoeding in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Bij het ontbreken van een goede reden of het vermoeden daarvan dient,
eventueel in overeenstemming, een vergoeding te worden betaald.
Dit alles leidt tot de conclusie dat de aangevoerde grondslagen voor
de ontslagvergoeding zijn terug te brengen tot slechts drie fundamentele
grondslagen, te weten:
". Een goede reden voor ontslag, ofwel een `iusta causa demissionis' en de wens tot het compenseren van de voortdurende
en uit de aard van de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer
á. Het vergoeden van materie«le en immaterie«le schade
â. Het afkopen van verweer en het beroep op ontslagbescherming bij ontbinding (en bij bee«indiging met wederzijds
goedvinden)
Zoals in de laatste paragraaf voor deze conclusie ook is aangegeven
kan aan in ieder geval de eerste twee fundamentele grondslagen voor
een belangrijk deel tegemoet worden gekomen indien rekening wordt
gehouden met de kansen (of: de arbeidsmarktperspectieven en employability, zie daarover verder hoofdstuk ä) van werknemers. Kansen worden groter naarmate een werknemer beter is en blijft toegerust op de
"ä"
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voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Mogelijke (toekomstige)
schade kan daardoor worden beperkt en de belangenafweging bij de
toetsing van ontslag zal naar verwachting minder snel in het nadeel
van de werkgever uitvallen indien een werknemer voldoende gee«quipeerd is op korte termijn elders een nieuwe baan te vinden.
Los van dit alles speelt uiteraard ook verwijtbaarheid of verantwoordelijkheid (risicosfeer) voor (de gevolgen van) het ontslag een rol.
Hoe onbevredigend deze conclusie met het oog op de rechtszekerheid
ook moge zijn, billijkheid is (per definitie) niet in een algemene grondslag of formule te vatten."âå Of een werknemer wel of niet zonder financie«le compensatie zijn baan mag verliezen zal uiteindelijk afhangen
van een door de rechter te maken afweging van de wederzijdse belangen aan de hand van de feiten. De hierboven besproken grondslagen
bieden onvoldoende basis om het toekennen van een ontslagvergoeding
bij bee«indiging van de arbeidsovereenkomst ^ via welke weg dan ook
^ als uitgangspunt te nemen."âæ Het begint erop te lijken dat de overtuiging dat er geen overtuigende algemene grondslag is voor het toekennen van een ontslagvergoeding de overhand begint te krijgen."âð Dit
neemt overigens niet weg dat in veel gevallen een ontslagvergoeding gerechtvaardigd is, omdat sprake is van een van de (drie) hierboven genoemde grondslagen. Of daarvan sprake is dient echter wel eerst te
worden getoetst.
Op basis van de hierboven genoemde grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding dient een vergoeding te worden toegekend indien een goede reden voor ontslag ontbreekt, of ter compensatie
"âå. Zie o.a. C.G. Scholtens, `Van formule Zwartkruis naar Kantonrechtersformule,
áä jaar rechtsontwikkeling van afvloeiingsregelingen', in: Zilver voor de gouden formule:
Ontwikkelingen in het Recht tussen "ñæâ en "ññð, Rotterdam: Erasmus Universiteit, Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk "ññð, p. áä en meer recent C.G. Scholtens, `De
toekomst van de ontslagvergoeding' in: E. Verhulp e.a. (red.), Ontslagrecht in beweging,
Den Haag: Sdu áòòã, p. ðá.
"âæ. Ik ben daarom ook geen voorstander van wettelijke normering van de ontslagvergoeding.
"âð. Zie o.a. D.J. Buijs, `Ontslagvergoedingen: de stand van zaken', Sociaal Recht áòòâ,
åá, p. áäð-áæò, A.M. Luttmer-Kat,`De rechtsgrond van (forfaitaire) ontslagvergoedingen', sma "ñññ, p. ãâä-ãã", G.C. Boot,`Ontslagvergoedingen: grondslag, vormen en toekomst', sma "ñññ, p. ãòå-ã"æ en anders C.J. Loonstra en W.A. Zondag, `Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief ', njb áòòò, nr. áå, p. "áåæ-"áææ. Ook recent
constateert Verhulp dat het draagvlak voor het toekennen van een vergoeding krachtens de huidige kantonrechtersformule afneemt. Zie E. Verhulp,`Ontslagrecht in beweging?', in: E.Verhulp e.a. (red.), Ontslagrecht in beweging, Den Haag: Sdu áòòã.
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van de ongelijkheid tussen werkgever en werknemer die zich veelal manifesteert bij het einde van de arbeidsovereenkomst (onder "). Of daarvan sprake is dient ter beoordeling en discretie van de rechter te staan.
Hetzelfde geldt voor het begroten of het schatten van de geleden of de
toekomstig te lijden schade (onder á). Eventuele wettelijke normering
van de ontslagvergoeding, zonder dat is nagedacht over waarom een
vergoeding dient te worden toegekend, maakt de voortdurende discussie omtrent de herziening van het ontslagrecht en het ontslagvergoedingenrecht arbitrair en waarde(n)loos. De vergoeding die mag en soms
moet worden toegekend bij ontslag valt niet te maximeren wil men rekening houden met redelijkheid en schade.
Redelijkheid en billijkheid kunnen per definitie niet aan banden worden gelegd. Per geval moet worden bekeken welke vergoeding naar billijkheid dient te worden toegekend. Een maximering van de ontslagvergoeding en toekenning ervan aan `alle' werknemers leidt niet tot meer
gelijkheid maar tot uniformiteit, waarbij geen rekening wordt gehouden met de vraag waarom een werknemer die vergoeding verdient. Dat
veel werknemers vaak een ontslagvergoeding verdienen is hiervoor besproken, maar dat geldt niet voor ieder ontslag. Onder het huidige ontslagrecht kan een werkgever een werknemer zonder vergoeding ontslaan. Daarvoor dient hij een goede reden te hebben. Heeft hij geen
goede reden en komt dat vast te staan, dan dient hij een vergoeding te
betalen. Ik zie niet in waarom een werkgever een werknemer een vergoeding moet betalen indien hij een goede reden heeft voor ontslag en
zich netjes heeft gedragen, tenzij hij een mogelijk verweer van de werknemer wil afkopen. Noch zie ik in waarom een werkgever niet een hogere vergoeding dan een eventuele wettelijke norm zou moeten betalen
indien hij zich (ernstig) verwijtbaar heeft gedragen of misdragen.
Indien men onderling tot overeenstemming komt over de (hoogte
van de) ontslagvergoeding, dient dat uiteraard mogelijk te zijn. Indien
echter sprake is van eenzijdige bee«indiging van de arbeidsovereenkomst
door de werkgever dient door de rechter een passende vergoeding te
worden toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met de grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. Die vergoeding
kan soms niets zijn, of soms (heel) veel, zolang het bedrag maar wel
leidt tot redelijkheid. Geld biedt verlichting indien redelijkheid niet
meer haalbaar is. Geld mag ^ hoewel dat ook nu vaak het geval is ^
redelijkheid niet vervangen.
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anders: naar
werkzekerheid en
employability?
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Inleiding

De titel van dit hoofdstuk doet wellicht vermoeden dat alle voorstellen
waarin het ontslagrecht en de ontslagvergoeding de revue zijn gepasseerd aan een kritische analyse zullen worden onderworpen. Dit is echter niet het doel van dit hoofdstuk. Enkele voorstellen tot wijziging
van het ontslagrecht en de ontslagvergoeding zijn reeds aan bod gekomen in hoofdstuk â. Doel van dit laatste hoofdstuk is los van alle voorstellen en discussies omtrent het ontslagrecht en de ontslagvergoeding
te bezien hoe in het ontslagvergoedingenrecht rekening kan worden gehouden met de in het vorige hoofdstuk gesignaleerde grondslagen voor
het toekennen van een ontslagvergoeding. De conclusie van dat hoofdstuk was dat een belangrijk deel van de daar besproken (fundamentele)
grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding (kunnen)
komen te vervallen op het moment dat de kansen van werknemers worden vergroot. Kansen van werknemers kunnen (mede) worden vergoot
door vergroting van kennis van werknemers. In dit hoofdstuk worden
kansen vertaald als arbeidsmarktperspectieven. Indien werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt, dus betere arbeidsmarktperspectieven hebben kan een betere balans worden gevonden in de ongelijke machtspositie tussen werkgever en werknemer. Een betere balans
in machtsposities brengt vervolgens met zich dat minder behoefte bestaat aan ongelijkheidscompensatie, althans minder sprake is van ongelijkheid en dus ook minder behoefte is aan compensatie. Verder kan
het vergroten van kansen en kennis van werknemers een bijdrage leveren aan meer macro arbeidseconomische behoeften op de arbeidsmarkt
zoals activering, participatie en vergroting van werkzekerheid.
Indien de ontslagvergoeding wordt ingezet als instrument om de afhankelijkheid van werknemers van een bepaalde baan te verkleinen
wordt niet alleen een overtuigend antwoord gegeven op de vraag wat
de waarde en het bestaansrecht van de ontslagvergoeding zijn, maar
"ää
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kan ook een toegevoegde waarde worden gecree«erd voor de arbeidsmarkt als geheel, voor de ontwikkeling van de kenniseconomie en voor
het compenseren van de machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer. Om dit te bereiken is echter noodzakelijk dat de ontslagvergoeding op een andere manier wordt benaderd dan thans het geval is. De
ontslagvergoeding wordt tot op heden in belangrijke mate gezien als
een repressief instrument en als een dwangmiddel (of vriendelijker uitgedrukt: onderhandelingsmiddel) dat werkgevers er wellicht van zal
weerhouden werknemers te ontslaan omdat (ongerechtvaardigd) ontslag simpelweg (te) duur is. De ontslagvergoeding wordt verder beschouwd als instrument de werkgever te `straffen' indien hij een werknemer ontslaat en daarmee onvoldoende rekening wordt gehouden met
de (gerechtvaardigde) belangen van een werknemer. De gedachte dat
de ontslagvergoeding deels wordt aangewend als poena privata is, zoals
reeds eerder bleek, vrij breed aanvaard.
Door deze benadering en inzet van de ontslagvergoeding wordt de
mogelijke toegevoegde waarde van de ontslagvergoeding aanzienlijk beperkt. Indien bij het inzetten van de ontslagvergoeding niet wordt aangehaakt bij de ontwikkelingen en behoeften op de arbeidsmarkt is sprake van een gemiste kans. De ontslagvergoeding kan meer dan thans
het geval is worden ingezet ter vergroting van kansen van werknemers
op de arbeidsmarkt. In dat geval is sprake van een constructievere" inzet
van de ontslagvergoeding dan vandaag de dag het geval is. Door een
dergelijke inzet van de ontslagvergoeding kan het ontslagvergoedingenrecht een bijdrage leveren aan zowel de macro-economische behoeften
op de arbeidsmarkt als aan de positie van individuele werkgevers en
werknemers. In dit hoofdstuk zal dan ook worden gepleit voor het op
constructieve wijze inzetten van de ontslagvergoeding. Daarvoor is nodig de ontslagvergoeding niet langer primair als repressief instrument te
blijven beschouwen. De hele arbeidsmarkt zou er beter van worden indien de ontslagvergoeding wordt aangewend ter bevordering en vergroting van kansen van werknemers en de daarmee gepaard gaande (arbeidseconomische) doelen die daarmee kunnen worden behaald.
Kort samengevat zal in dit hoofdstuk worden betoogd dat de ontslagvergoeding een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vergroten
van kansen van werknemers, aan activering en aan het vergroten van

". Met constructief bedoel ik dat de ontslagvergoeding wordt ingezet ter voorkoming
en niet ter compensatie van gebrekkige kansen van werknemers op de arbeidsmarkt.
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werkzekerheid en participatie. Een constructieve inzet van de ontslagvergoeding betekent een inzet die bijdraagt aan de vergroting van kansen van werknemers op de arbeidsmarkt. Hoewel een ontslagvergoeding op zichzelf uiteraard geen kansen cree«ert meen ik dat de wijze
waarop en de criteria aan de hand waarvan ontslagvergoedingen worden toegekend daarop wel degelijk een belangrijke invloed kunnen hebben. Indien bij het toekennen van ontslagvergoedingen een meer prominente plaats wordt ingeruimd voor de toekomstige kansen van
werknemers op de arbeidsmarkt, kan de ontslagvergoeding indirect een
bijdrage leveren aan het daadwerkelijk vergroten van die kansen.
De vraag die vervolgens wordt opgeroepen is hoe kansen van werknemers op de arbeidsmarkt dan wel kunnen worden vergroot. Kansen
van werknemers kunnen (onder andere) worden vergroot door het aanbieden en het volgen van scholing. Daarmee doel ik op scholing in de
brede zin van het woord en niet (uitsluitend) op beroepsgebonden
scholing. Het moet met andere woorden gaan om employability bevorderende scholing. Niet alleen reguliere vormen van scholing, maar ook
andere instrumentaria zoals de Erkenning van elders Verworven Competenties (evc) kunnen bijdragen aan de vergroting van kansen van
werknemers. In feite gaat het hierbij ook om (erkenning van) een vorm
van scholing. Competenties worden immers verworven doordat werkend wordt geleerd. In dit hoofdstuk wordt de term scholing dan ook
bedoeld in de brede zin van het woord, en wordt daaronder niet alleen
het volgen van een cursus of opleiding verstaan, maar ook alle andere
denkbare minder reguliere vormen van scholing die de kansen en dus
de employability van werknemers kunnen vergroten.
Omdat scholing van groot belang is voor het vergoten van kansen
van werknemers, wordt in het eerste deel van dit hoofdstuk, in hoofdstuk ä.â tot en met ä.ä, vrij uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling en
vormgeving van scholing en scholingsafspraken in het arbeidsrecht.
Daarbij wordt nog niet direct een relatie gelegd met het ontslagrecht en
de ontslagvergoeding. De bedoeling is juist los van de samenhang met
het ontslagrecht en de ontslagvergoeding het belang en de ontwikkeling
van scholing binnen het arbeidsrecht te schetsen. Hieraan wordt de
term employability gekoppeld, omdat employability kan worden beschouwd als een moderne vertaling van kansen op de arbeidsmarkt.
In hoofdstuk ã is betoogd dat kansen van werknemers en dus employability een belangrijke grondslag vormen waarmee rekening dient te worden gehouden bij het toekennen van ontslagvergoedingen. In het tweede
deel van dit hoofdstuk, vanaf hoofdstuk ä.å zullen scholing en employabi"äæ
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lity dan ook worden gerelateerd aan het ontslagrecht en de ontslagvergoeding. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag hoe het ontslagrecht
en in het bijzonder de ontslagvergoeding kan bijdragen aan het vergroten
van kansen en het bevorderen van employability van werknemers. Hoewel in dit onderzoek vooral de relatie met de ontslagvergoeding van belang is, wordt ook aandacht besteed aan andere elementen van het ontslagrecht zoals de preventieve toets, de opzegtermijnen en afspraken in
cao's. Doel hiervan is de ontslagvergoeding in het bredere kader van het
ontslagrecht te plaatsen en vervolgens te bezien of, en zo ja hoe de ontslagvergoeding en deze andere aspecten kunnen werken als communicerende vaten en zo een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van kansen van werknemers op de arbeidsmarkt.
ä.á

Employability als oud beginsel en nieuwe
ontwikkeling

De term `employability' mag relatief nieuw zijn, de employability-gedachte is niet nieuw. Employability heeft immers in belangrijke mate te maken
met arbeidsmarktperspectieven en kansen voor werknemers. De wens arbeidsmarktperspectieven en kansen voor werknemers te vergroten is al
decennialang terug te vinden in de discussies die over het arbeidsrecht en
het ontslagrecht worden gevoerd. Employability houdt vrij vertaald niet
veel meer in dan `arbeidsmarktperspectieven', of `kansen op werk'.á Deze
gedachte is expliciet terug te vinden sinds de jaren 'åò van de vorige
eeuw.â Eerder werd gewezen op de arbeidsovereenkomst als: èen economisch
toevluchtsoord'.ã Met het in stand houden van de bestaande arbeidsovereenkomst kan, zo was de gedachte, de economische positie van de werknemer
oftewel de bestaanszekerheid worden gewaarborgd.
Het ontslagrecht is nog steeds in belangrijke mate gericht op baanzekerheid en dus op het in stand houden en de continu|« teit van de bestaande arbeidsovereenkomst.ä Indien de bestaanszekerheid echter op

á. De Stichting van de Arbeid omschrijft employability als: `brede en duurzame inzetbaarheid', zie: Naar brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Aanbevelingen over
scholing en employabilitybeleid, Den Haag: Stichting van de Arbeid "â maart áòòå, nr. æ/
òå.
â. Nederlands Verbond vanVakverenigingen, Gedrag bij ontslag, Amsterdam: nvv "ñåð.
ã. A.E. Bles (deel I), De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag: Belinfante "ñòæ, p. å-æ.
ä. Zie over de continu|« teit van de arbeidsovereenkomst in relatie tot de grondslagen
van de ontslagvergoeding ook hoofdstuk ã.á.

"äð

employability als oud beginsel en nieuwe ontwikkeling
een andere manier kan worden gewaarborgd dan door behoud van de
(huidige) arbeidsovereenkomst, kan ook in zekere zin de gedachte worden losgelaten dat behoud van (de huidige) baan uitkomst biedt. De gedachte wint terrein dat niet baanzekerheid maar werkzekerheid een
van de belangrijkste bijdragen kan leveren aan de bescherming van
werknemers, maar ook aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in het
algemeen.
Zoals reeds aangegeven is deze gedachte niet nieuw, ook niet in de
huidige formulering waarin de vergroting van arbeidsmarktperspectieven wordt vertaald naar employability ofwel het vergroten van inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt. Veelal wordt employability in ëën adem genoemd met scholing en (vak)opleiding. Dit heeft te
maken met de gedachte dat meer en bredere kennis leidt tot betere en
bredere inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt en dus tot
employability. Frenkel wijst in de jaren 'ðò op het belang van scholing
en vakopleiding.å Heerma vanVoss heeft gewezen op de wens bij ontslag
rekening te houden met scholingsinspanningen. Hij ziet hierbij een taak
weggelegd voor het georganiseerd overleg en wijst erop dat de overheid
hiervoor de voorwaarden dient te scheppen, bijvoorbeeld in de vorm
van het oprichten van fondsen ten behoeve van scholing van werknemers.æ Tevens betoogt Heerma van Voss dat het opeisen van een recht
op scholing in de toekomst van even groot gewicht kan worden als de
eis van een toetsing van rechtvaardigheid bij het ontslag dat voorheen
was.ð Verder betoogt hij:
`Ook kan de rechtspositie van de werknemers die voor scholing in aanmerking komen worden
geregeld, waarbij het recht op scholing zich kan ontwikkelen tot een sociaal recht.' ñ

In "ñññ herhaalt hij zijn betoog:
`In deze tijd van verandering van het arbeidsproces lijkt het recht op scholing steeds belangrijker te worden. In de afgelopen jaren heeft de term ``employability'' ingang gevonden, waarmee

å. B.S. Frenkel, Scholing en vakopleiding als sociaal recht, Tilburg "ñðå.
æ. G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, Deventer: Kluwer "ññâ,
p. âå".
ð. G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, Deventer: Kluwer "ññâ,
p. á"".
ñ. G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, Deventer: Kluwer "ññâ,
p. âå".
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wordt benadrukt dat werknemers inzetbaar moeten blijven door scholing en vorming tijdens
hun arbeidsleven. Het ontbreken van scholingsmogelijkheden benadeelt de werknemer in het
kader van reorganisaties en ontslag. Ondanks de nodige beleidsnota's ontbreekt het in ons land
nog steeds aan een wettelijke regeling terzake, afgezien van incidentele bepalingen....' "ò

Wettelijke regels omtrent employability en scholing ontbreken anno áòòð
nog steeds, zij het dat hierover wel uitvoerig wordt gediscussieerd.
ä.â

Ontwikkelingen op het gebied van employability
en scholing

ä.â."

Scholings- en employability-beleid van de overheid

Het cbs heeft erop gewezen dat scholing een bron vormt voor de groei
van de economie."" Verder wordt er in de literatuur op gewezen dat training, of scholing het meest effectieve middel is om werkloosheid te voorkomen."á Kennis wordt in toenemende mate gezien als de motor van
economische groei en als een concurrentiefactor."â Mede daarom wordt
het van overheidswege van belang geacht faciliteiten te scheppen die
daaraan een bijdrage kunnen leveren. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor scholing en de vergroting van employability van werknemers bij werkgevers en werknemers wordt gelegd, streeft de overheid
wel naar het bevorderen van scholing en employability van werknemers
in de vorm van verschillende stimuleringsmaatregelen die zich niet uitsluitend richten tot activering van werklozen en herintreders maar
ook beogen scholing van de beroepsbevolking te bevorderen. De overheid heeft een Innovatieplatform ingesteld met als doel het vergroten
van de innovatie en daarmee de economische groei in Nederland. Scholing van werknemers wordt hierbij van groot belang geacht. Het Inno-

"ò. G.J.J. Heerma vanVoss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht
(Reeks vva, nr. áñ), Deventer: Kluwer "ñññ.
"". `Hoge werkloosheid houdt jongeren in de schoolbanken', Financieele Dagblad âò
augustus áòòä.
"á. J. Boone en J.C. van Ours,`Effective active labor market policies', Discussion paper,
Tilburg University áòòã.
"â. Ministerie van Economische Zaken,`Innovatiebrief; deel I. In actie voor innovatie',
Den Haag áòòâ en `Trendrapport, Vraag naar arbeid', Den Haag áòòã en S. Bekker,
P. Ester, en A.C.J.M Wilthagen, Jong en oud op de arbeidsmarkt. Generaties, transities en levensloop, Den Haag: Reed Business Information áòòä, p. ""æ.

"åò

ontwikkelingen op het gebied van employability en scholing
vatieplatform wijst erop dat kennis veel kost, maar meer geeft."ã Daarbij
is van belang dat de Nederlandse overheid in Europees verband een
aantal doelen heeft gesteld. In het kader van de Lissabon-doelstellingen"ä wil Nederland zich samen met de rest van Europa ontwikkelen
tot een hoogwaardige kenniseconomie. Concreet komt het erop neer
dat de Nederlandse overheid er naar streeft ðò% van de Nederlandse
beroepsbevolking op te leiden tot minimaal mboá-niveau. Dit alles
moet gebeuren voor het jaar áò"ò. Wil Nederland aan deze Europese
doelstelling voldoen dan betekent dit dat jaarlijks zo'n äò òòò personen
tot een hoger niveau moeten worden geschoold. Financiering vindt onder andere plaats uit het Europees Sociaal Fonds (esf) en door middel
van fiscale faciliteiten."å Ook scholing van de beroepsbevolking dient
te worden bevorderd. Dit niet alleen ter voorkoming van werkloosheid,
maar ook ter bevordering van de ontwikkeling van Nederland tot een
hoogwaardige kenniseconomie. Daarbij merkt de overheid op dat scholing daaraan niet alleen een bijdrage kan leveren. Het geheel van arbeidsmarktinstituties, sociale zekerheid en scholingsarrangementen zal
te allen tijde in zijn onderlinge samenhang moeten worden bezien."æ
Scholing van werknemers is geen wondermiddel."ð Uiteraard spelen
ook conjuncturele aspecten een rol in die zin dat waar geen werk is,
ook het niveau of de mate van scholing of opleiding geen uitkomst zal
bieden bij bijvoorbeeld de preventie van werkloosheid."ñ Toch wordt
scholing van werknemers in het algemeen en van laagopgeleiden in het
bijzonder van groot belang geacht.áò Hierbij gaat het zowel om het ver"ã. `Kennis kost veel, maar geeft meer', Financieele Dagblad å oktober áòòä.
"ä. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Mededeling aan de Europese Voorjaarsraad; Samen werken aan werkgelegenheid en groei. Een nieuwe start voor de Lissabon-strategie, Brussel: òá februari áòòä.
"å. Zie voor een overzicht van de verschillende faciliteiten A. Baris en E. Verhulp,
`Scholing en ontslag', in: D. Scheele, J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries, Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht, Den Haag/Amsterdam: wrr/ Amsterdam University Press áòòæ,
p. "â"-"ðä.
"æ. Kamerstukken II áòòã-áòòä, áñ ðòã, nr. ", p áâ.
"ð. Zie ook H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg:
osa áòòä, p. "åñ. Zie ook F.B.J. Grapperhaus,`Vijf broden en twee vissen: over werkzekerheid als wondermiddel', Sociaal Recht áòòæ, áá, p. æâ-ðã.
"ñ. Zie ook J. Koning,`Effectief arbeidsmarktbeleid: effectiever dan vaak wordt aangenomen',Tijdschrift voorArbeidsvraagstukken áòòä-á", nr. ", p."å.
áò. Scholing lijkt zelfs invloed te kunnen hebben op de gezondheid van werknemers.
Zie in dit verband minder recent onderzoek waaruit blijkt dat ook het ontslag en de nasleep ervan vaak een langdurige en desastreuze invloed hebben op de geestesgesteld-

"å"

5.3

5

ontslagrecht en ontslagvergoedingen anders
hogen van het kennisniveau als om het op peil houden van de kennis
en vaardigheden. Internationalisering in combinatie met technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat producten en productieprocessen sneller veranderen. Dit heeft als gevolg dat de kwalificaties van
werknemers sneller verouderen. Deze ontwikkeling vergt van bedrijven, maar ook van werknemers een steeds groter aanpassingsvermogen.
Met name laag opgeleide werknemers lopen het risico hun baan te verliezen door verouderde of te specifieke kennis en te weinig vaardigheden. De scholingsdeelname van laagopgeleide werknemers blijft echter
achter bij die van hoger opgeleiden. De oorzaak hiervan ligt niet alleen
bij werkgevers. Onderzoek á" wijst uit dat laagopgeleiden vaak niet aan
scholing deelnemen vanwege persoonlijke motieven, zoals scholingskosten, gebrek aan tijd, gezinssituatie, onvoldoende informatie over de betekenis van educatieve activiteiten en het verwachte geringe nut van investeringen in scholing. Dit terwijl het vanuit preventief oogpunt juist
zeer belangrijk is dat meer laagopgeleide werknemers aan scholing
deelnemen en hun kennis vergroten.
Een groot deel van de middelen die door de overheid ter beschikking
worden gesteld ter bevordering van scholing van de beroepsbevolking,
betreft middelen die kunnen worden ingezet op het moment dat een
werknemer reeds werkloos is. Zo is op " juli áòòä voor werkzoekenden
het zogenaamde scholingprotocol áá van kracht geworden waarbij wordt
onderzocht of en zo ja in hoeverre een werkloze werknemer in aanmerking komt voor scholing ter bevordering van re-integratie. Het op deze
wijze inzetten van scholing bij werkloosheid wordt ook wel tertiaire preventie van werkloosheid genoemd. Tertiaire preventie van werkloosheid
ziet op het voorkomen van (verdere) werkloosheid indien een werkne-

? heid van de (vooral oudere) ontslagenen en hun naasten, M. van Klaveren, `Verslag van Collectief Ontslag', Wetenschappelijk instituut van het nvv, Amsterdam "ñæò,
p. æ. Hierin wordt verwezen naar een artikel van G.J. Nijhof,`Collectief ontslag en psychische volksgezondheid', Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid, "ñåæ-ã. Maar ook
recenter en in relatie tot scholing: Onderwijsraad,`Werk maken van een even lang leren', Den Haag áòòâ en S. Bekker, P. Ester, en A.C.J.M Wilthagen, Jong en oud op de arbeidsmarkt, generaties, transities en levensloop, Den Haag: Reed Business Information
áòòä, p. ""ã.
á". L. Leuven en H. Oosterbeek, Scholing van werkenden. Deel á: Determinanten
van deelname aan scholing, Den Haag: Ministerie van Economische Zaken áòò" en S.
Bekker, P. Ester, en A.C.J.M Wilthagen, Jong en oud op de arbeidsmarkt, generaties,
transities en levensloop, Den Haag: Reed Business Information áòòä, p. ""ä.
áá. Zie o.a. Kamerstukken II áòòã-áòòä, áð æ"ñ, nr. áá en www.uwv.nl.
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mer werkloos is.áâ De overheid biedt ook faciliteiten ter bevordering
en stimulering van scholing van werknemers. Hier wordt wel gesproken
van primaire en secundaire preventie van werkloosheid. Van primaire
preventie wordt gesproken indien de maatregelen zijn gericht op het
voorkomen van (mogelijke) werkloosheid van werknemers die (nog)
niet met ontslag worden bedreigd. Secundaire preventie van werkloosheid betreft het voorkomen van werkloosheid van met ontslag bedreigde werknemers. De door de overheid geboden scholingsfaciliteiten
richten zich vaak zowel op werknemers als op werkzoekenden. Een
scheidslijn is hierbij niet altijd even gemakkelijk te trekken. Sommige faciliteiten gelden zowel voor werknemers als voor werklozen.áã
ä.â.á

Sociale partners

ä.â.á."

Verantwoordelijkheid voor employability en scholing

Niet alleen door de overheid worden maatregelen getroffen ter bevordering van scholing. Bovendien meent de overheid dat scholing voor werknemers en primaire preventie van werkloosheid vooral de verantwoordelijkheid is van de sociale partners, maar ook van de individuele
werkgevers en werknemers. De sociale partners en ^ zij het in mindere
mate ^ individuele werkgevers en werknemers zijn zich bewust van
het belang van scholing van werknemers. De uitgaven aan scholing
door individuele werkgevers zijn gestegen en werknemers zijn de afgelopen jaren meer gebruik gaan maken van scholingmogelijkheden.áä
Ook de sociale partners en de individuele werkgevers en werknemers
maken een onderscheid tussen scholing van werknemers en scholing
van werkzoekenden. Hierbij tekent zich echter een omgekeerd beeld af
ten opzichte van de overheid. Het overgrote deel van de scholingsuitgaven en maatregelen in de private sector is gericht op scholing van werknemers. Dit is zeer begrijpelijk daar werklozen geen deel uitmaken

áâ. Zie over dit onderscheid in preventie van werkloosheid: G.H.M. Evers, A.C.J.M.
Wilthagen, I. Borghouts-van de Pas e.a., Best practices in ww -preventie, Tilburg: osa
áòòã.
áã. Zie voor een overzicht wederom: A. Baris en E. Verhulp, `Scholing en ontslag', in:
D. Scheele, J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries, Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht,
Den Haag/Amsterdam: wrr/ Amsterdam University Press áòòæ, p. "â"-"ðä.
áä. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä,
p. ãá-ãå.
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van het arbeidsproces, terwijl cao's en individuele afspraken juist gericht zijn op de invulling van de arbeidsovereenkomst.
Het belang van scholing en opleiding wordt door de sociale partners
onderkend. De sociale partners schenken binnen de Stichting van de
Arbeid (star) al sinds de jaren 'ðò veel aandacht aan scholing en opleiding.áå Een groot aantal cao's bevat afspraken over employability en
scholing. Voor de financiering van scholing wordt in toenemende mate
gebruik gemaakt van o&o-fondsen. Veel maatregelen ter preventie van
werkloosheid van werknemers vloeien voort uit initiatieven van de sociale partners, waarbij zij vaak worden bijgestaan door financie«le en/of
andere hiervoor besproken initiatieven vanuit de overheid. Van werknemerszijde lijkt men zich bewust van het belang van scholing van werknemers. Van de kant van de werkgevers lijkt veel minder de behoefte
te bestaan (meer) verantwoordelijkheden bij werkgevers te leggen
werknemers te scholen. Een belangrijk bezwaar van werkgeverszijde is
dat zij er in het algemeen weinig voor voelen hun eigen verlies op te leiden in die zin dat zij hun geschoolde werknemers mogelijk verliezen
aan de concurrent.áæ Daar kan tegen worden ingebracht dat een werknemer die elders wel de mogelijkheid tot scholing wordt geboden wellicht sneller geneigd zal zijn te vertrekken naar een andere werkgever
indien zijn huidige werkgever die mogelijkheid niet biedt. Daarnaast
zal, indien alle werkgevers (binnen een bedrijfstak) hun werknemers
scholen, een werkgever ook kunnen profiteren van werknemers die door
een andere werkgever zijn geschoold.
Een ander bezwaar van werkgeverszijde tegen een (algemene) scholingsverplichting voor werkgevers is gelegen in de uitvoering. Indien
scholing een verplichting is zullen de scholingsinspanningen moeten
worden bijgehouden en gedocumenteerd. Als immers sprake is van een
verplichting zal ook moeten kunnen worden getoetst of aan die verplichting is voldaan. Overigens brengt het bieden van scholing u«berhaupt extra administratief en logistiek werk en dus ook kosten met zich. Er zal

áå. Zie o.a. Stichting van de Arbeid, Samen voor Werk (" en á), Den Haag: star "ñðå
en "ñðæ; Stichting van de Arbeid,Werken aan je `werkkring; het belang van scholing en opleiding
voor sector, bedrijf en werknemer, advies van áå november "ññå, Publicatienr. ñ/ñå. Stichting
van de Arbeid, Een leven lang lerend werken, advies van â juni "ññð, Publicatienr. â/ñð
en Stichting van de Arbeid, Inventarisatie naar de aard en omvang van scholingsinspanningen
van sociale partners in bedrijfstakken en ondernemingen,"ä oktober áòòá.
áæ. Zie H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa
áòòä, p. "ò".

"åã

ontwikkelingen op het gebied van employability en scholing
een afdeling moeten komen die de scholing van werknemers regelt en
er zal voor vervangend personeel moeten worden gezorgd op het moment dat de werknemer zich laat scholen. Dit bezwaar leeft begrijpelijkerwijs vooral bij het mkb. Vooral kleinere werkgevers zitten niet te
wachten op een toename aan administratieve en logistieke lasten. vnoncw onderkent overigens dat investering in scholing van werknemers
een reguliere verantwoordelijkheid is van het bedrijfsleven.áð
Bovengenoemde bezwaren worden des te groter indien scholingsinspanningen zouden worden gekoppeld aan het ontslagrecht. Werkgevers
vrezen dat zij dan zullen moeten bewijzen voldoende scholingsinspanningen te hebben verricht ten aanzien van de werknemer die zij willen
ontslaan. De vraag is of ontslag dan soepel(er) kan verlopen, zelfs als
dit bijvoorbeeld gepaard zou gaan met de mogelijkheid bij cao af te wijken van de preventieve ontslagtoets. Hoewel van werknemerszijde het
belang van scholing wordt onderkend, bestaat ook aan werknemerszijde geen overeenstemming over een uitruil van ontslagbescherming
tegen meer scholingsinspanningen. Het fnv hecht veel waarde aan
scholing maar meent tevens dat het bieden van scholing niet ten koste
mag gaan van de bestaande bescherming van werknemers. Van een
flexibeler ontslagrecht wil het niets weten.áñ Het cnv daarentegen lijkt
meer bereid te praten over een versoepeling van het ontslagrecht in ruil
voor meer employability-inspanningen door werkgevers.âò De vraag
hoe een eventuele versoepeling van het ontslagrecht er concreet uit zou
kunnen zien komt verderop in dit hoofdstuk aan bod. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op de ontslagvergoeding. De vraag die in dit onderzoek van belang is betreft niet zo zeer de wenselijkheid van (eventuele) versoepeling van het ontslagrecht als wel de mogelijkheden in het

áð. `Nederland moet slimmer, Onderwijsbeleid voor de kenniseconomie áò"ò', Den
Haag, vno-ncw áòòâ, p. "á.
áñ. Zie het interview met fnv bestuurder Wilna Wind in het Financieele Dagblad van
"å september áòòä en recenter de actie die door het fnv is gevoerd tegen het `flitsontslag', oftewel het voorstel van minister Donner het ontslagrecht te herzien.
âò. Zie interview met Rene Paas in Financieele Dagblad van "ä augustus áòòä. Hij geeft
hierbij aan gecharmeerd te zijn van het voorstel van kamerlid Verburg scholingsinspanningen te verrekenen in de ontslagvergoeding. Ook het voorstel van minister Donner scholingskosten te verrekenen met de ontslagvergoeding is op kritiek gestuit. Hierbij betrof de kritiek vooral de wijze waarop werd voorgesteld scholingsinspanningen
te verrekenen. Zie hierover o.a. E. Verhulp,`Herziening ontslagrecht, het is nooit goed
of het deugt niet', Sociaal Recht áòòæ, åð en G.J.J. Heerma van Voss, `Ontslagrecht volgens Donner', Sociaal Recht áòòæ, ä".
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ontslagvergoedingenrecht rekening te (kunnen) houden met scholing
en employability van werknemers.
ä.â.á.á

Faciliteiten in cao's en o&o-fondsen

Door de sociale partners worden veel maatregelen getroffen ter bevordering en stimulering van employability en scholing van werknemers.
In cao's worden algemene afspraken gemaakt over scholing en scholingsverlof, maar ook worden op de individuele werknemer gerichte afspraken gemaakt over onder andere Erkenning van (elders) Verworven
Competenties (evc). Ook bestaan veel afspraken over Persoonlijke Opleidingsplannen (pop's) waarin met werknemers individuele afspraken
worden gemaakt over hun loopbaanontwikkeling, en voorzien veel
cao's in het ter beschikking stellen van zogenaamde Persoonlijke Opleidingsbudgetten (pob's), waarbij per werknemer een bepaald bedrag
ter beschikking wordt gesteld als tegemoetkoming in scholingskosten.
De afgelopen jaren is het aantal scholingsafspraken in cao's aanzienlijk toegenomen. Uit onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt dat in
áòòæ in ""ñ van de "áá onderzochte cao's afspraken over scholing voorkomen. Dit betreft ññ % van de werknemers die onder een cao vallen.
Uit de Voorjaarsrapportage cao-afspraken áòòæ blijkt dat duidelijk:
`In vrijwel alle onderzochte cao 's komen bepalingen over scholing voor (""ñ cao 's). Het merendeel van de cao -afspraken heeft betrekking op functiegerichte scholing (""ä cao 's, van toepassing op ññ% van de werknemers onder de onderzochte cao 's). In bijna de helft van de onderzochte cao 's (äæ% van de werknemers) komen daarnaast ook afspraken voor over scholing
in het kader van het Leerlingwezen/Beroepsbegeleidende Leerweg (llw /bbl ). In æ cao 's is
het leerlingwezen een scholingscomponent in werkgelegenheidsafspraken. Afspraken over de andere drie vormen van scholing komen in mindere mate voor. In "ð cao 's zijn afspraken over
evc opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijke afspraak is aangetroffen in de cao voor de
ziekenhuizen, waarin is afgesproken dat alle betrokken partijen zich zullen inspannen om de
mogelijkheden van het evc -instrument onder de aandacht van het veld te brengen.
De scholingsafspraken in cao 's hebben vaak een niet-verplichtend karakter. Dat neemt
niet weg dat in äð cao 's een verplichting tot en/of een recht op scholing bestaat. In ãä cao 's
(ãð% van de werknemers) gaat het om een verplichting tot scholing en in â" cao 's (ãò%
van de werknemers) om een recht op scholing. Een combinatie van beide is in "ð cao 's aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de cao voor de callcenters, waardoor de werkgever verplicht wordt om de zgn. opleiding Starterscertificaat aan de werknemer aan te bieden. De
werknemer is verplicht tot deelname aan de opleiding en de daarbij behorende examens.
Scholing wordt in cao 's vaak in een specifieke context geplaatst. In de eerste plaats blijkt
het scholingsinstrument expliciet genoemd te worden in verband met situaties die gevolgen
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kunnen hebben voor het functioneren van werknemers, zoals technologische veranderingen.
Een tweede invalshoek is scholing in het kader van reorganisaties en fusies. Als gevolg hiervan
kan in flankerend sociaal beleid aan werknemers om-, her- of bijscholing worden aangeboden. In de derde plaats wordt scholing specifiek genoemd om de inzetbaarheid van de werknemer, zowel binnen als buiten de organisatie, te vergroten. In de vierde plaats wordt scholing
in cao 's genoemd bij het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij de werknemer de mogelijkheid wordt geboden zich gedurende de gehele loopbaan, van begin tot eind, te
kunnen ontplooien en kwalificeren. In de vijfde plaats wordt scholing in een aantal cao 's
expliciet verbonden met loopbaanontwikkeling.
In ñã cao 's van toepassing op ðá% van de werknemers, zijn bepalingen opgenomen waarin scholing in een specifieke context is geplaatst. Het meest voorkomend zijn scholingsafspraken in relatie tot loopbaanontwikkeling (äñ cao 's, ãá% van de werknemers). De andere vier
onderscheiden vormen van specifieke scholingsafspraken varie« ren, naar aantallen cao 's met
dergelijke afspraken, van âæ cao 's (leeftijdsbewust personeelsbeleid) tot äá cao 's (inzetbaarheid). Ook het aantal werknemers onder cao, dat er mee wordt bereikt, verschilt. Dat
varieert van "ñ% (leeftijdsbewust P-beleid)) tot ãæ% (reorganisaties en fusies).' â"

o&o-fondsen beogen het gebruik van de beschikbare middelen te bevorderen.âá De o&o fondsen hebben veel geld beschikbaar ter bevordering van scholing van werknemers.ââ In de meeste gevallen is vereist
dat de scholing functie- of branchegericht is, maar er zijn ook fondsen
die algemene scholing vergoeden en daarmee bevorderen. Daarnaast
geeft ðò% van de fondsen aan dat bepaalde vormen van bovensectorale
scholing voor subsidie in aanmerking komen. Hoewel het gebruik van
o&o-fondsen de afgelopen jaren is gestegen, vooral kleinere bedrijven
hebben een inhaalslag gemaakt, beschikken de meest fondsen nog
steeds over grote reserves en zou het gebruik daarvan verder kunnen
worden bevorderd.âã

â". Arbeidsinspectie,Voorjaarsrapportage cao-afspraken áòòæ, p. âð-âñ.
âá. Zie ook H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg:
osa áòòä, p. ää e.v. en p. ñò e.v.
ââ. De totale reserve in áòòá wordt geschat op E " miljard, J.M. Waterreus, o&o -fondsen op herhaling, Amsterdam: Max Goote kenniscentrum áòòá, p. âò. De reserve van
de algemeen verbindend verklaarde fondsen bedraagt in áòòä E å"ñ miljoen, Persberichten szw," juni áòòä, nr. òä/"òò.
âã. J.M. Waterreus, o&o -fondsen op herhaling, Amsterdam: Max Goote Instituut áòòá,
p. âò. De reserves worden geschat op ongeveer E " miljard.
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ä.â.á.â

Effectiviteit en wenselijkheid

Cao-afspraken vormen de uitkomst van onderhandelingen. Dit onderhandelingsproces brengt met zich dat sprake is van het afwegen van belangen maar ook van een zekere uitruil van bescherming. Zo zijn als
gevolg van onderhandelingen tussen de sociale partners in het verleden
de o&o-fondsen tot stand gekomen. In ruil voor loonmatiging werden
de o&o-fondsen ingericht waaraan door werkgevers een deel van de
loonsom werd afgedragen. Ook bij cao-onderhandelingen wordt door
de sociale partners door de uitruil en afweging van belangen tot afspraken gekomen. De uiteindelijke cao is het onderhandelingsresultaat
waarmee beide partijen akkoord gaan. Door de vormgeving en invulling van employability- en scholingsinspanningen over te laten aan de
sociale partners kan, wellicht beter dan door verplichtstelling van bovenaf, worden aangesloten bij de maatschappelijke behoeften en de
wensen van de betrokken partijen binnen een bepaalde sector. Meer
maatwerk is in dat geval mogelijk.âä De sociale partners vertegenwoordigen de belangen en behoeften van zowel (individuele) werkgevers
als werknemers. Door de vormgeving van scholing en employability, en
de afspraken daarover, over te laten aan de sociale partners wordt voorkomen dat een wellicht niet goed passende verplichting van bovenaf
wordt opgelegd en kan beter worden aangesloten bij de specifieke belangen voor betrokken partijen.
Nadeel van het (laten) regelen van employability en scholing in cao's
is dat ondanks het feit dat in veel cao's scholingsafspraken zijn opgenomen, daar in de praktijk vrij weinig gebruik van wordt gemaakt. Dit
hangt in belangrijke mate samen met het feit dat deze afspraken veelal
een recht op en geen verplichting tot scholing inhouden. Bovendien zijn zowel werkgevers als werknemers vaak niet van gemaakte afspraken op
de hoogte, zelfs niet als deze afspraken wel een verplichtend karakter
hebben. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn dat in cao's
meer (afdwingbare) verplichtingen tot scholing worden opgenomen en
werkgevers en werknemers daarover beter worden ge|«nformeerd. Verder
zou een vergroting van de transparantie ongetwijfeld kunnen leiden tot
het beter benutten van bestaande scholingsafspraken en -faciliteiten.

âä. Zie over de (toenemende) behoefte aan maatwerk in het arbeidsrecht, E. Verhulp,
Maatwerk in het arbeidsrecht? Amsterdam: Vossiuspers UvA áòòâ.
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Daar het bij cao-afspraken gaat om onderhandelingen dient te worden nagedacht over de vraag hoeveel men wil opgeven aan de ene kant,
bijvoorbeeld ontslagbescherming of looneisen, om aan de andere kant,
op het gebied van scholing en employability, meer te bereiken. Nadeel,
maar misschien tegelijkertijd een voordeel, is dat het ene belang voor
het andere zal moeten wijken en dat een evenwicht zal moeten worden
gezocht en gevonden in de afweging van de verschillende belangen. De
vraag is of het algemene belang van scholing in deze onderhandelingen
voldoende tot uitdrukking kan worden gebracht. Hier ligt wellicht een
taak voor de overheid bij het scheppen van randvoorwaarden.
ä.â.â

Werkgevers

ä.â.â."

Verantwoordelijkheid

Uit onderzoek onder Nederlandse werkgevers blijkt dat äå% van de
werkgevers opleidingskosten mede door fiscale maatregelen financiert.
Veel bedrijven zijn niet bekend met de bestaande scholingsfaciliteiten
en gaan daarvan pas gebruik maken op het moment dat zij om andere
redenen hebben besloten werknemers te (gaan) scholen.âå Vaak is die
andere reden te scholen gelegen in een (wettelijke) verplichting. Daarbij
kan gedacht worden aan veiligheidscursussen en ehbo-cursussen.âæ
Het lijkt erop dat werkgevers vaak niet voldoende oog hebben voor de
lange termijn ontwikkeling van het bedrijf en werknemers, en daardoor
relatief weinig scholingsactiviteiten ontplooien. Dit terwijl juist scholing
van werknemers kan inspelen op toekomstige technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.
Ook andere aspecten hebben invloed op de geringe scholingsactiviteit van werkgevers. Soms kunnen werkgevers de te scholen werknemers
slecht missen in het productieproces, of is de werkgever bang werknemers sneller kwijt te raken op het moment dat zij beter geschoold zijn.
Ook leeft de angst dat een beter geschoolde werknemer eerder een verhoging van het salaris zal vragen.âð Tegenargument is dat een goede
âå. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä
p. ðð ev.
âæ. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä
p. ðñ-ñò.
âð. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä
p. "ò".
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werknemer toch wel een salarisverhoging kan vragen op andere gronden of erger: zal vertrekken naar een concurrent die wel scholing aanbiedt. Bovendien zou het aanbieden van scholing voor de werkgever
zelfs een argument kunnen zijn het salaris (nog even) niet te verhogen,
maar wel de scholingskosten te vergoeden.
Scholingsfondsen blijken vooral door kleinere bedrijven weinig te
worden aangewend. Ook dit hangt waarschijnlijk samen met het feit
dat (juist) deze werkgevers hun werknemers slecht kunnen missen en
opzien tegen de kosten die scholingsinspanningen meebrengen.âñ Ook
scholingsafspraken in cao's lijken weinig invloed te hebben op het scholingsbeleid van werkgevers. Van de bedrijven die onder een cao vallen
en een scholingsbeleid op papier hebben staan, doet åñ% daar ook
daadwerkelijk iets mee. Dit is niet aantoonbaar meer dan de werkgevers
die niet onder een cao vallen.ãò
ä.â.â.á

Effectiviteit en wenselijkheid

Grote(re) werkgevers blijken relatief veel te doen aan scholing van
hun werknemers en blijken bewuster maatregelen te treffen ter preventie van werkloosheid (en dus ter bevordering van werkzekerheid). De
afgelopen jaren is door een aantal grote(re) werkgevers gee«xperimenteerd met het aanbieden van scholing aan werknemers. De resultaten
van dergelijke scholingsinspanningen zijn bemoedigend. Uit onderzoek
blijkt dat deze inspanningen leiden tot een zeer positief resultaat wat
de preventie van werkloosheid betreft, maar ook het voorkomen van
ontslag als zodanig. Het grootste gedeelte van werknemers werkzaam
bij deze ondernemingen dat zonder scholing waarschijnlijk werkloos
zou worden, blijkt als gevolg van aangeboden scholingstrajecten voortijdig een nieuwe baan te vinden in of buiten de eigen onderneming.ã"
De aangeboden scholingsmogelijkheden richten zich veelal zowel op
primaire als secundaire preventie van werkloosheid. Uit het onderzoek
blijkt overigens dat de beste ww-preventie is, het voorkomen van ont-

âñ. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä,
p. ñ".
ãò. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä
p. ñâ. Deze cijfers zijn enigszins verouderd. De percentages liggen momenteel hoger.
ã". G.H.M. Evers, A.C.J.M. Wilthagen, I. Borghouts-van de Pas e.a., Best practices in
ww -preventie, Tilburg: osa áòòã, p. ðæ.
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slag als zodanig.ãá Deze stelling lijkt wellicht een open deur, maar ontslag kan op verschillende manieren worden voorkomen. Gedacht kan
worden aan herplaatsing binnen of buiten de onderneming, herplaatsing in een vergelijkbare functie of juist in een geheel andere functie.
Ook kan echter sprake zijn van een werknemer die zo employable is dat
u«berhaupt geen herplaatsingstraject dient te worden gevolgd, maar
een werknemer op eigen kracht een andere baan kan vinden.
Door het aanbieden van scholingstrajecten kunnen werkgevers mogelijk besparen op ontslagkosten. Waar werknemers anders zouden worden ontslagen onder toekenning van een vergoeding, eventueel op basis
van een sociaal plan, stromen de af te vloeien werknemers nu door naar
een nieuwe functie, binnen of buiten de eigen organisatie.ãâ Een deel
van de kosten die anders tot uitdrukking zouden komen in ontslagkosten (en ontslagvergoedingen) op het moment van ontslag of afvloeiing,
worden naar een eerder moment verplaatst in de vorm van scholingskosten met als positief gevolg minder werkloosheid.ãã Hierin zou wellicht een belangrijke prikkel voor werkgevers kunnen worden gevonden
werknemers scholingstrajecten aan te bieden. Omdat scholingsinspanningen door werkgevers effect blijken te hebben op (primaire en secundaire) preventie van werkloosheid kunnen deze inspanningen ook (indirect) een collectieve lastenverlichting meebrengen. De afname van de
instroom in de ww zou immers op termijn kunnen leiden tot een lastenverlichting in de af te dragen ww-premies. Minder werkloosheid kan
op termijn leiden tot minder (collectieve) lasten.
Tegen deze achtergrond is de vraag van belang hoe bij (individuele)
werkgevers een hoger niveau van bewustwording kan worden bereikt,
waar het gaat om het algemeen belang van scholing. Enkele grote werkgevers plukken reeds de vruchten van hun scholingsbeleid waar het beãá. G.H.M. Evers, A.C.J.M. Wilthagen, I. Borghouts-van de Pas e.a., Best practices in
ww -preventie, Tilburg: osa áòòã, p. åä.
ãâ. G.H.M. Evers, A.C.J.M. Wilthagen, I. Borghouts-van de Pas e.a., Best practices in
ww -preventie, Tilburg: osa áòòã, p. åä.
ãã. Zie voor een vergelijkbare regeling het Onderhandelaarsakkoord Cao sector Gemeenten áòòæ-áòòñ van áâ januari áòòð en nrc âò april áòòð, `Ontslag uit dienst overheid goedkoper'. In dit akkoord tussen de vng en de bonden is afgesproken een herziening van de bovenwettelijke sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
en de introductie van nieuwe opzegtermijnen waarbij werkgevers verplicht zijn tot een
maximum van E æ.äòò bij te dragen in kosten voor het vinden van nieuw werk. Hierbij
zal het naar verwachting vooral gaan om kosten voor het volgen van scholing of opleiding door werknemers.

"æ"

5.3

5

ontslagrecht en ontslagvergoedingen anders
treft de preventie van werkloosheid en dus het voorkomen van ontslag
en (hoge) ontslagkosten. Veel andere werkgevers zijn zich wellicht nog
te weinig bewust van de voordelen die het aanbieden van scholing aan
werknemers kan bieden. Helaas bestaat, hoewel begrijpelijk, vooral bij
kleinere werkgevers relatief weinig behoefte werknemers scholingsmogelijkheden te bieden. Zij vrezen veelal dat het aanbieden van scholing
zal leiden tot extra kosten en veel extra moeite.ãä Ook de eerder genoemde angst goede werknemers te verliezen aan de concurrent speelt
hierbij een rol.
De relatieve ongevoeligheid voor macro effecten van scholing brengt
met zich dat gezocht moet worden naar mogelijkheden werkgevers te
prikkelen tot scholing over te gaan. Prikkels zouden kunnen uitgaan van
het ontslagrecht of de ontslagvergoeding. Zo zou de toetsing van ontslag
bijvoorbeeld lichter kunnen zijn indien een werkgever heeft ge|« nvesteerd
in scholing en employability. Ook zou een hogere of lagere ontslagvergoeding kunnen worden toegekend al naar gelang de investeringen door
de werkgever in scholing en employability van werknemers. Daarbij
kan, wellicht ten overvloede, nogmaals worden opgemerkt dat employability niet alleen wordt vergroot door scholing. Scholing en employability is niet hetzelfde. Scholing kan een belangrijke bijdrage leveren aan
de employability van werknemers, maar er zijn ook andere mogelijkheden werknemers meer employable te maken.ãå Voor het vergoten van
de bereidheid van werkgevers te investeren in scholing of employability
kunnen onder andere prikkels worden gecree«erd in het ontslagrecht en
bij het toekennen van ontslagvergoedingen. Een aantal mogelijkheden
hiertoe zal worden besproken in hoofdstuk ä.å e.v.

ãä. De vraag is of dit ook juist is. Het eim heeft onderzoek gedaan naar het (individuele) rendement voor werkgevers van investeringen in opleiding van werknemers. Aanleiding voor het onderzoek was dat werkgevers in het algemeen weinig gevoelig zijn
voor de macro effecten van scholing, zoals minder werkloosheid. Een belangrijke conclusie is dat als de mkb-ondernemer meer investeert in bedrijfsopleidingen dit kan leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit. Zie ook www.eim.nl.
ãå. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een systeem waarin men binnen
een onderneming werknemers de kans geeft naast de eigen functie ook periodiek mee
te laten draaien of te betrekken bij andere binnen de organisatie uitgevoerde taken
en functies. In feite een soort snuffelstage binnen de eigen onderneming of zelfs daarbuiten. In die zin moet de term scholing ook ruim worden ge|« nterpreteerd, namelijk
als bezigheden die leiden tot extra kennis en employability. Dat hoeft niet altijd te gebeuren door een cursus, maar kan ook `on the job' gebeuren en vervolgens worden erkend in de vorm van evc.
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ä.â.ã

Werknemers

ä.â.ã."

Eigen verantwoordelijkheid

Veel scholingsafspraken en faciliteiten richten zich primair op de werkgever. Veelal wordt het aan de werkgever overgelaten zijn werknemers
wel of geen scholing aan te bieden. Ook de beslissing welke specifieke
werknemer scholing mag gaan volgen is vaak aan de werkgever voorbehouden, met het daarmee gepaarde gaande risico van willekeur. Werknemers zelf hebben daar meestal weinig invloed op. Bovendien lijkt
vooral onder lager opgeleide werknemers de behoefte aan scholing vrij
klein te zijn, althans minder te worden benut. Uit experimenten met
pop's blijkt de (latente) scholingsbehoefte onder, ook lager opgeleide,
werknemers echter toch aanzienlijk.ãæ Verder blijkt uit (sociologisch)
onderzoek dat werknemers eerder gebruik maken van de hen ter beschikking staande scholingsmogelijkheden indien zij in staat worden
gesteld daarover ook daadwerkelijk zelf te beschikken. Deze trend sluit
overigens goed aan bij de individualiseringsgedachte.ãð Indien werknemers de mogelijkheid wordt geboden zelf te beslissen over hun scholingsmogelijkheden maken zij daarvan ook meer gebruik. Ook experimenten met ilr's en pob's hebben geleid tot positieve resultaten.
Daarentegen lijken scholingsmogelijkheden waarbij de beslissing te
scholen aan de werkgever wordt overgelaten vrij weinig te worden benut.ãñ Hierbij hangt het immers af van de voorkeur of de wens van de
werkgever een bepaalde werknemer scholing aan te bieden. Zoals hierboven al bleek, lijkt die wens bij werkgevers niet of slechts in geringe
mate te bestaan. De verdere stimulering van scholingsbehoeften van individuele werknemers wordt vanuit de overheid nagestreefd in experimenten met ilr's en pob's.äò
ãæ. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä,
p. ""â.
ãð. P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n) van het sociaal recht, over
beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', Preadvies njv, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink áòò", p. æ.
ãñ. Zie onderzoek H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä, p. ðæ-"òá. Dit geldt voor verschillende scholingsinstrumenten waarbij
de keus te scholen wordt overgelaten aan de werkgever.
äò. Zie hierover meer uitgebreid: A. Baris en E. Verhulp, `Scholing en ontslag', in: D.
Scheele, J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries, Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht, Den
Haag/Amsterdam: wrr/ Amsterdam University Press áòòæ, p. "â"-"ðä.
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ä.â.ã.á

Effectiviteit en wenselijkheid

Hoe belangrijk het ook is werkgevers te stimuleren hun werknemers
scholingstrajecten aan te bieden, voor werknemers geldt dat zij meer gestimuleerd kunnen worden ook zelf actief van deze mogelijkheden gebruik te maken. Werknemers lijken zich vooralsnog weinig bewust van
het belang van scholing voor hun individuele werkzekerheid. Ook zijn
werknemers zich veelal niet bewust van de hen ter beschikking staande
mogelijkheden op het gebied van scholing. Vooral de groep lager opgeleide en oudere werknemers, voor wie scholing bij uitstek gewenst is,
lijkt weinig stil te staan bij zijn toekomst en de bijdrage die scholing
daaraan kan leveren. Dit terwijl de eigen verantwoordelijkheid van
werknemers voor hun loopbaan en werkzekerheid steeds vaker wordt
benadrukt.ä" Het is dus de vraag hoe individuele werknemers meer kunnen worden gestimuleerd gebruik te maken van de mogelijkheden die
hen worden geboden en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid
voor hun werkzekerheid te nemen.
Het zou stimulerend kunnen werken scholingsrechten van de werknemers te individualiseren, werknemers daar zelf de beschikking over te
geven en hierover ook te informeren. Het zou dan moeten gaan om een
recht waarvan de werknemer gebruik kan maken onafhankelijk van
de wens van zijn werkgever. De werknemer draagt dan zelf de verantwoordelijkheid over zijn scholingsloopbaan. In het verlengde hiervan
wordt wel gepleit voor zogenaamde `transferable' (`mee te nemen', of:
`aan de werknemer verbonden') scholingsgelden.äá Hierbij gaat het om
scholingsmogelijkheden of gelden die door de individuele werknemers
kunnen worden benut onafhankelijk van de wens van hun huidige werkgever en zelfs onafhankelijk van een eventueel veranderen van baan
en werkgever.äâ Indien werknemers de mogelijkheid hebben zelf te beä". Zie hierover ook hoofdstuk " en P.F. van der Heijden en F.M. Noordam,`De waarde(n) van het sociaal recht, over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking', Preadvies njv, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink áòò".
äá. M. vanVelzen, Learning on the fly,Worker training in the age of employment flexibility, Amsterdam: Van Velzen áòòã, p. "ð". De Commissie Arbeidsparticipatie heeft in dit kader
een `mee te nemen' werkbudget voor iedereen voorgesteld, Advies Commissie Arbeidsparticipatie,`Naar een toekomst die werkt' van "å juni áòòð.
äâ. Zie voor een vergelijkbare gedachte het Franse flex-akkoord van "" januari áòòð
(Accord du "" janvier áòòð sur la modernisation du marchë du travail) waarin het voor
werknemers mogelijk wordt gemaakt opgebouwde scholingsrechten mee te nemen.
`De sociale partners hebben afspraken gemaakt over de dif (Droit Individuel de Forma-
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schikken over de geboden scholingsfaciliteiten lijken zij eerder geneigd
deze mogelijkheden ook daadwerkelijk te benutten.äã
Individualisering lijkt dan ook het antwoord op de vraag hoe men
werknemers bewust maakt van het nut van scholing en vervolgens ook
daadwerkelijk weet aan te zetten tot het volgen van scholing. Een aspect dat hierbij niet over het hoofd mag worden gezien is dat de individuele keuzemogelijkheid van werknemers beperkt zal moeten worden
tot de keus tussen werken of scholen. Indien men werknemers de keus
zou geven scholing te volgen of, in plaats van de dagen die door de
werkgever beschikbaar worden gesteld voor scholing, vrije tijd te genieten zullen veel werknemers hoogstwaarschijnlijk kiezen voor het laatste.
Er zal dus voor de werknemer een voldoende positieve prikkel moeten
bestaan gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden die hem worden aangeboden, waarbij het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid voor werkzekerheid en employability niet uit het oog mag worden verloren.
Naast het individualiseren en `transferable' maken van scholingsmogelijkheden zouden individuele werknemers ook gestimuleerd kunnen
worden tot scholing door middel van een negatieve prikkel. Hierbij kan
vooral gedacht worden aan prikkels op het gebied van bijvoorbeeld ontslagbescherming of de toetreding tot de ww. Zo zou een werknemer
die geen gebruik maakt van de hem geboden scholingsmogelijkheden
minder beschermd kunnen worden tegen ontslag dan zijn collega die
wel door middel van scholing heeft ge|« nvesteerd in zijn employability
? tion). De dif ziet op training van werknemers tijdens hun dienstverband. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd hebben recht op
áò uur training per jaar, voorwaarde is wel dat zij vier maanden in dienst zijn (bij
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) of ëën jaar (bij een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd). Ongebruikte trainingsuren kunnen worden meegenomen naar
volgende jaren. De sociale partners zijn overeengekomen dat het na ontslag mogelijk
moet zijn voor werknemers om hun volledige rechten gedurende de periode van werkloosheid op te nemen. De overdracht van deze rechten moet enerzijds de positie van
de werkloze werknemer beschermen, en anderzijds ertoe leiden dat werknemers aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt door de mogelijkheid te cree«ren dat de trainingsuren tijdens de werkloosheid kunnen worden opgenomen.' Zie: F.C.A. van de
Bult,`Ontwikkelingen in het buitenland. Recente hervormingen in het Franse arbeidsrecht', Ondernemingsrecht áòòð/åá. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor zover
mij bekend niets is bepaald over de mogelijkheid de (resterende) scholingsrechten (na
werkloosheid) ook mee te nemen naar een volgende werkgever.
äã. Zie ook onderzoek H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact,
Tilburg: osa áòòä p "òå ev.
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(en dus in de preventie van zijn werkloosheid). Hierbij speelt uiteraard
het probleem dat bij het invoeren van een dergelijke prikkel nu juist
de werknemer die minder kansen heeft op de arbeidsmarkt omdat hij
minder employable is gemakkelijker kan worden ontslagen. Hoewel een
dergelijke prikkel ongetwijfeld zal kunnen bijdragen aan het investeren
in scholing dient niet uit het oog te worden verloren welke partij men
met de prikkel beoogt te beschermen. Ook zou bij het toekennen van
ontslagvergoedingen rekening kunnen worden gehouden met de investeringen die een werknemer heeft gedaan in zijn werkzekerheid en employability. Met het cree«ren van deze eigen verantwoordelijkheid voor
en invloed op de eigen ontslagbescherming en eventueel de hoogte van
de ww-uitkering, kunnen werknemers meer direct zowel positief als negatief worden geprikkeld tot scholing.ää Hierbij dient uiteraard een balans worden gevonden met de (eventueel verplichte) scholingsinspanningen van werkgevers.
ä.ã

Oostenrijkse (employability) lessen?

Het Oostenrijkse model wordt tegenwoordig meer dan eens als voorbeeld genoemd.äå In de zogenaamde `Abfertiging Neu' van " januari
áòòâ is bepaald dat werkgevers maandelijks onbelast ",äâ % van de
loonsom afdragen aan fondsen (de `Mitarbeitervorsorgekassen') die dat
geld vervolgens beleggen ten behoeve van een individuele spaarrekening voor werknemers. De aanspraken van de werknemer worden uitgekeerd bij pensioen, tenzij de werkgever de arbeidsovereenkomst bee«indigt. In dat geval is de werknemer bevoegd het gespaarde geld op te
nemen mits hij langer dan drie jaar aan het werk is, waarbij dienstverbanden bij opvolgende werkgevers worden meegeteld. Het Oostenrijkse
model kent verschillende voordelen. Zo leidt het tot een vergroting
van de mobiliteit en vergroting van aanspraken op een ontslagvergoeding. Het Oostenrijkse model vergroot het bereik van de ontslagvergoeding aanzienlijk, omdat vrijwel iedere werknemer aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding. De aanspraak start zodra de werknemer
een maand in dienst is en is niet afhankelijk van de wijze van bee«indiging van de arbeidsovereenkomst. Werknemers verliezen hun aanää. Zie over de samenhang ontslagrecht en ww en bijvoorbeeld mogelijkheid tot premiedifferentiatie hoofdstuk ä.ð.
äå. Zie onder anderen W.H.A.C.M. Bouwens, Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt, Den Haag: BJu áòòð.
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spraak dan ook niet indien zij besluiten zelf de arbeidsovereenkomst te
bee«indigen. Het Oostenrijkse model leidt verder tot voorspelbaarheid
van ontslagkosten en versterking van de kapitaalmarkt.äæ De werknemer kan kiezen tussen uitkering van het opgebouwde bedrag, verdere
investering in hetzelfde fonds of omzetting van de opgebouwde aanspraken naar een pensioenuitkering. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan de werknemer kiezen voor een eenmalige uitkering of een periodieke uitkering. De eenmalige uitkeringen worden
belast, terwijl de periodieke uitkeringen onbelast zijn.äð
Uit Abfertigung Neu kunnen wel lessen worden geleerd, maar het
Oostenrijkse model is geen volledig en overtuigend antwoord op de vragen die men zich in Nederland op dit moment stelt met betrekking tot
de arbeidsmarkt en in het bijzonder het ontslagrecht. Dit heeft verschillende redenen. Het Oostenrijkse model verkleint het financie«le belang
van werkgevers bij ontslag. Het maakt de ontslagkosten voorspelbaar
en begrootbaar. Ontslagkosten worden gecollectiveerd in plaats van ge|« ndividualiseerd, waardoor een individuele financie«le prikkel die werkgevers wellicht er toe aanzet nog eens na te denken over het verlenen
van ontslag ontbreekt. Abfertigung Neu vergroot weliswaar de mobiliteit en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar het Oostenrijkse model
levert geen bijdrage aan de vergroting van employability en inzetbaarheid van werknemers. In het model wordt met dergelijke aspecten geen
rekening gehouden. Hoewel de ontslagvergoeding, of beter gezegd: de
vergoedingsaanspraak `transferable' is worden geen voorwaarden gesteld aan het aanwenden van die aanspraken.äñ Er geldt slechts een belastingvoordeel indien de werknemer zijn ontslagvergoeding gebruikt
voor zijn pensioen.åò In die zin geeft het Oostenrijkse model geen ant-

äæ. Zie voor een heldere uiteenzetting van het Oostenrijkse model: H. Hofer,`Reform
of Severance Pay Law in Austria', discussion paper,Wenen áòòå (te raadplegen via mutual-learning-employment.net)
äð. Deze belasting bedraagt overigens slechts å%.
äñ. Dit is wel voorgesteld door Verhulp (in de vorm van een `rugzakje') en door de
Commissie Arbeidsparticipatie (in de vorm van een `Werkbudget'), zie: E. Verhulp
`Ontslagrecht in beweging?', in: Ontslagrecht in beweging, Den Haag: Sdu áòòã, p. "â e.v.
en Advies Commissie Arbeidsparticipatie, `Naar een toekomst die werkt' van "å juni
áòòð.
åò. In die zin meen ik dat het Oostenrijkse model bepaalde positieve aspecten kent
die het waard maken het in het kader van de pensioenproblematiek nader te onderzoeken. Dergelijk onderzoek valt echter buiten het bereik van mijn probleemstelling en
blijft daarom hier onbesproken.
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woord op vragen die in Nederland hoog op de agenda staan zoals het
vergroten van employability en kennis van werknemers en het vergroten van de arbeidsparticipatie.å"
Het Oostenrijkse model heeft wel een positieve invloed op de dynamiek en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar het geeft geen `incentives' voor het duurzaam en constructief investeren in werknemers.
Daar komt nog bij dat in het Oostenrijkse model nauwelijks aandacht
wordt besteed aan de vraag of er een goede reden is voor ontslag. In feite wordt ontslag bij voorbaat afgekocht en neutraal gemaakt. De vraag
of wellicht sprake is van verwijtbaarheid speelt bijgevolg bij het toekennen van de ontslagvergoeding geen doorslaggevende rol van betekenis
meer. Hoewel ook in Nederland de verwijtbaarheid lang niet altijd aan
bod komt bij ontslag en het toekennen van ontslagvergoedingen, bestaat bij het Oostenrijkse model al snel het risico dat het in strijd komt
met de gedachten waarop het Nederlandse ontslagrecht is gebaseerd,
namelijk dat ontslag slechts mogelijk is ^ althans moet zijn ^ als daarvoor een goede reden bestaat. Ook is niet geheel duidelijk hoe een en
ander kan worden gerijmd met "äð ilo Verdrag voor wat betreft het
vereiste van een `valid reason' voor ontslag. Art. ã van dit verdrag bepaalt immers dat sprake moet zijn van een goede reden voor ontslag.
Art. "ò bepaalt dat indien ontslag is verleend zonder een goede reden
aan de werknemer compensatie kan worden toegekend. Nog los van de
vraag wat precies wordt verstaan onder een goede reden wordt aan
deze vraag in het Oostenrijkse model in de praktijk niet snel toegekomen.åá Implementatie van een dergelijk model in Nederland lijkt dan
ook niet verenigbaar met de sinds jaar en dag in Nederland heersende
gedachte dat voor ontslag een goede reden moet bestaan. Pas indien
men bereid zou zijn van dit principe afstand te nemen kan het Oostenrijkse model een Nederlandse les worden.
Dit alles wil niet zeggen dat geen voorbeeld kan worden genomen
aan het vooraf voorspelbaar en begrootbaar maken van ontslagvergoedingen en het (laten) opbouwen van een spaarpot voor werknemers.
Dergelijke constructies zouden waarschijnlijk een bijdrage kunnen leveå". Zie Advies Commissie Arbeidsparticipatie,`Naar een toekomst die werkt' van "å juni áòòð.
åá. Enige verdere bescherming tegen ontslag wordt overigens wel geboden. Zo kan
de `Betriebsrat' zich verzetten tegen een (voorgenomen) ontslag en gelden er regels
wanneer een ontslag sociaal ongerechtvaardigd wordt geacht. Hieraan wordt in de
praktijk echter niet snel toegekomen.
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ren aan de transparantie en rechtszekerheid in het ontslagvergoedingenrecht en daarmee mogelijk tegemoet kunnen komen aan de kritiek
op het ontslagvergoedingenrecht. Bij het nadenken over een dergelijke
vormgeving dient echter ook rekening te worden gehouden met de
basiswaarden van het ontslagrecht. Dat betekent dat ruimte moet blijven bestaan voor de toetsing van (de) redelijkheid (van het ontslag) en
het meewegen van verwijtbaarheid in de concrete omstandigheden
van het geval. Indien een werkgever zich buitengewoon verwijtbaar
heeft gedragen, of een werknemer er met de pet naar heeft gegooid
dient dat door te klinken in (de hoogte van) de ontslagvergoeding.
Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met investeringen van
zowel werkgevers als werknemers in employability en werkzekerheid.
Het Oostenrijkse model mag economisch gezien interessant zijn, maar
in het model wordt te gemakkelijk voorbijgegaan aan de fundamentele
basiswaarden van de ontslagbescherming, de toetsing van de (goede)
reden voor ontslag, en de grondslagen van de ontslagvergoeding.åâ Dat
maakt het model `onbegrijpelijk, onbillijk en belachelijk'.åã Er gaat geen
(financie«le) prikkel en geen sanctionerende werking uit van ontslag en
de ontslagvergoeding en er bestaat onvoldoende ruimte voor een redelijkheidstoetsing van ontslag en het verdisconteren van die redelijkheid
in de ontslagvergoeding. De `Oostenrijkse les' hoeft mijns inziens dan
ook niet door Nederland te worden geleerd.åä
ä.ä

Knelpunten en conclusie omtrent scholing en
employability

Van veel maatregelen ter bevordering en stimulering van employability
en scholing wordt in de praktijk ook door werknemers (nog) relatief
weinig gebruik gemaakt.åå De investeringen in scholing van werknemers zijn de afgelopen jaren weliswaar gestegen, maar uit onderzoek
blijkt dat de mogelijkheden beter kunnen (en ook dienen te) worden benut. Veel van de aangeboden scholingsfaciliteiten worden onderbenut

åâ. Zie over de grondslagen van de ontslagvergoeding hoofdstuk ã.
åã. Ik ontleen deze `terminologie' aan Verhulp die het Nederlandse ontslagrecht zo typeerde, E. Verhulp,`Ontslagrecht in beweging?', in: Ontslagrecht in beweging, Den Haag:
Sdu áòòã, p. "â e.v.
åä. Zie ook, A. Baris,`Dutch severance pay law: an Austrian lesson to be learnt?', Wenen áòòå (te raadplegen via mutual-learning-employment.net).
åå. Zie o.a. hoofdstuk ä.â.ã.á.
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vanwege onbekendheid met de regelgeving of onzekerheid of ontevredenheid over de uitvoering. Een andere belemmering is dat veel werkgevers vrezen dat op het moment dat zij eraan bijdragen dat hun werknemers hoger gekwalificeerd raken, deze werknemers op zoek zullen
gaan naar een (beter betaalde) baan elders. Ook dit element weerhoudt
waarschijnlijk veel werkgevers ervan werknemers employability bevorderende scholingsmogelijkheden aan te bieden. Veel werkgevers lijken
zich onvoldoende te realiseren dat scholing zinvol is.åæ Zij bieden veelal
pas scholing aan als dat verplicht is gesteld.åð Vaak betreft dan veelal
niet employability bevorderde scholing, zoals veiligheidscursussen of
ehbo-cursussen.
Werknemers weten vaak niet precies wat zij willen en laten zich
dan leiden door de wens van de werkgever als het op scholing aankomt.
Dat vormt een probleem voor het daadwerkelijk gebruikmaken van
scholingsfaciliteiten. Waar werknemers individueel de mogelijkheid
wordt geboden zich door middel van scholing te ontplooien, wordt vaak
wel een scholingsbehoefte geconstateerd. Bij werknemers is een (latente) behoefte aan scholing vaak wel degelijk aanwezig. Met andere
woorden: individualisering van het scholingsaanbod leidt er toe dat ook
de vraag naar scholing wordt opgeroepen.åñ De vraag is of de ontslagvergoeding (en het ontslagrecht) daaraan een bijdrage kan leveren.
Mijns inziens is dat inderdaad het geval. Door een van de belangrijkste
behoeften op de arbeidsmarkt te verdisconteren in het ontslagrecht gaat
die behoefte leven. Men is in het algemeen immers pas geneigd over
problemen na te gaan denken op het moment dat een probleem zich
voordoet, maar men is zich er veelal niet van bewust dat een probleem
groeit. Door in het ontslagrecht een scholingsprikkel te leggen voor zowel werkgevers als werknemers, raakt men meer bewust van het belang
van scholing op het moment dat ontslag en dus de werkzekerheid en
employability van werknemers nog niet speelt. Zolang het goed gaat,
gaat het goed. Als men zich echter terdege bewust is van het feit dat, als
åæ. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä,
p ñ", ñæ en "ò".
åð. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä
p. ðñ-ñò. In Frankrijk geldt een wettelijke verplichting tot scholing, zie H. van Lieshout
e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä, p. äð. Zie wederom
ook het Franse flex-akkoord van "" januari áòòð (Accord du "" janvier áòòð sur la modernisation du marchë du travail).
åñ. H. van Lieshout e.a., Postinitie« le scholing, van patstelling naar pact, Tilburg: osa áòòä
p. "".
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het niet meer goed gaat, rekening wordt gehouden met hoe werkzekerheid en employability gedurende de periode dat het goed ging zijn ingevuld, kan daarvan een constructieve werking uitgaan.
Voorzichtigheid is geboden bij de vormgeving van prikkels werkgevers en werknemers te bewegen te investeren in belangen die de individuele werkgever en werknemer niet actief lijken bezig te houden. Bij
de uitwerking van beleidsinstrumenten en wetgeving moet goed voor
ogen worden gehouden welke mensen of groepen van mensen met welke instrumenten kunnen worden geprikkeld en wat daarbij het doel is.
Generieke maatregelen blijken immers vaak niet voor de gehele (beroeps)bevolking te werken. Individuele maatregelen werken ook niet
altijd even goed. Een (wettelijke) algemene en generale verplichting
voor zowel werkgevers als werknemers te investeren in werkzekerheid
en employability biedt mijns inziens ook geen uitkomst. Het is beter om
de wensen en mogelijkheden van bepaalde groepen te identificeren en
daarvoor maatregelen op maat te bieden. Waar dit nog niet of onvoldoende gebeurt, is het gewenst concrete maatregelen te nemen om
scholing van specifieke groepen uit de beroepsbevolking te stimuleren.
Vanuit de private sector worden veel scholingsfaciliteiten geboden. Deze
faciliteiten kunnen door de sociale partners verder worden bevorderd.
De aandacht voor en de uitgaven aan scholing zijn de afgelopen jaren
gestegen en zullen naar verwachting toenemen. Ook hier speelt de
vraag hoe het daadwerkelijk benutten van scholings- en employabilityarrangementen kan worden bevorderd. Individuele stimulering tot
scholing van zowel werkgevers als werknemers kan hierbij een belangrijke rol spelen.
ä.å

Ruimte voor employability en scholing in het
ontslag(vergoedingen)recht

ä.å."

Inleiding

De invloed die scholing en de bevordering van employability kunnen
hebben op werkzekerheid en dus ook op het werkloosheidsrisico is eerder in dit onderzoek al aan bod gekomen. Het ontslagrecht biedt verschillende mogelijkheden rekening te houden met het bevorderen en
ontwikkelen van werkzekerheid en employability van werknemers. In
dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe veel ruimte het huidige ontslagrecht en enkele in het verleden voorgestelde wijzigingen in het ontslag-
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recht æò bieden of boden rekening te houden met scholing ter bevordering van employability en werkzekerheid. Hierbij zal worden stilgestaan bij de meest relevante regels die een rol spelen bij bee«indiging van
de arbeidsovereenkomst en zal worden bezien welke mogelijkheden er
bestaan te voorzien in het bevorderen van employability van werknemers door middel van scholing.
ä.å.á

Preventieve toets

Bij de toetsing van een ontslagaanvraag kan de cwi op basis van de algemene toetsingsmaatstaf van art. â:" Ontslagbesluit rekening houden
met scholingsinspanningen van werkgevers en werknemers. De cwi
neemt immers in aanmerking de mogelijkheden en belangen van de betrokken werkgever en werknemer. Ook bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bestaat de mogelijkheid indirect rekening te houden
met scholingsinspanningen en de employability van werknemers. De
cwi kan op grond van art. ã:á lid å Ontslagbesluit in afwijking van de
ancie«nniteitsregels immers toestemming weigeren in verband met de
zwakke arbeidsmarktpositie van een werknemer. De arbeidsmarktpositie van een werknemer is afhankelijk van de mate waarin een werknemer inzetbaar is op de arbeidsmarkt en dus employable is. De inzetbaarheid en employability van een werknemer kan onder andere
worden verhoogd door scholing, dus op deze wijze kan indirect rekening worden gehouden met scholingsinspanningen.
Op " maart áòòå is het last in/first out-beginsel (verder: lifo-beginsel)
vervangen door het afspiegelingsbeginsel als hoofdregel bij bedrijfseconomisch ontslag. De mogelijkheid van de hoofdregel af te wijken op
grond van de onmisbaarheid, of de zwakke arbeidsmarktpositie van
een werknemer, zie art. ã:á lid ä resp. ã:á lid å (oud) Ontslagbesluit, is
daarbij onverminderd van toepassing. Het afspiegelingsbeginsel komt
kort gezegd neer op het toepassen van het lifo-beginsel op verschillende
leeftijdsgroepen. Doel van de invoering van het afspiegelingsbeginsel
is jongere werknemers, met veelal een korter dienstverband, meer kansen te bieden en daarbij werknemers met een langer dienstverband,
dus veelal de (wat) oudere werknemers, te stimuleren tot activiteiten

æò. Zie Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ (in het bijzonder nr. â) en voor het niet doorzetten van de voorstellen Kamerstukken II, áòòä-áòòå, âò âæò, nr. ð, p. â-ã. Zie voor de
wijziging van het Ontslagbesluit, Staatscourant "â december áòòä, nr. áãá.
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gericht op verbetering van inzetbaarheid.æ" Voorgesteld is bij de toepassing van het voorgenomen afspiegelingsbeginsel ook rekening te houden met het zogenaamde onmisbaarheidscriterium. Het onmisbaarheidscriterium komt erop neer dat een werkgever, in afwijking van het
afspiegelingsbeginsel bij bedrijfseconomisch ontslag rekening mag houden met de onmisbaarheid van een werknemer binnen de onderneming.
Deze mogelijkheid was voor " maart áòòå geregeld in art. ã:á lid ä Ontslagbesluit en na " maart áòòå in art. ã:á lid ã Ontslagbesluit.æá De Kamerleden Verburg en Noorman-Den Uyl hebben in een motie verzocht
in dit verband ook rekening te houden met scholingsinspanningen door
zowel werkgevers als werknemers. In reactie daarop heeft minister De
Geus te kennen gegeven dat het niet voor de hand ligt dat de overheid
in het Ontslagbesluit (nadere) criteria formuleert voor scholingsinspanningen van een werkgever.æâ De minister wijst ter onderbouwing van
zijn bezwaar tegen een algemene regeling op de maatvoering en de diversiteit van gevallen die zich in de praktijk kunnen voordoen. Dit
neemt echter niet weg dat ook nu al de mogelijkheid bestaat rekening
te houden met scholingsinspanningen, zij het dat scholing niet expliciet
wordt genoemd in het Ontslagbesluit.
Ook bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt soms rekening gehouden met de onmisbaarheid van een werknemer ter rechtvaardiging van een afwijking van het ancie«nniteitsbeginsel.æã Bij de toepassing van een criterium als onmisbaarheid dient rekening te worden
gehouden met het risico dat een dergelijk, deels subjectief criterium oneigenlijk wordt gebruikt. Toepassing van het onmisbaarheidscriterium
kan het gevaar meebrengen dat een werkgever (bewust) onvoldoende
investeert in een bepaalde werknemer om hem daarmee minder onmisbaar te maken voor de onderneming. De werknemer heeft hier zelf
ook een taak: hij kan de werkgever expliciet om scholing vragen. Denkbaar is dat bij onverkorte toepassing van het onmisbaarheidscriterium
deze werknemer makkelijker ontslagen kan worden dan zijn collega's
æ". Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ, nr. ", p. ãã. Zie ook de notitie `Heroverweging
Last in/first out-beginsel', Kamerstukken II áòòâ-áòòã, áñ áòò xv, nr. ðæ.
æá. Het onmisbaarheidcriterium werd voor " maart áòòå geregeld in art. ã:á lid ä Ontslagbesluit en is nu geregeld in art. ã:á lid ã Ontslagbesluit. Zie over de wijzing ook:
Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ, nr. "" (motie Weekers en Heringa-Huizinga) en Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ, nr. "á (motie Verburg en Noorman-Den Uyl).
æâ. Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ, nr. "â, p. "â.
æã. Zie o.a. Ktr. Haarlem ä november áòòã, jar áòòä/äå en Ktr. Sittard-Geleen "æ
mei áòòä, jar áòòä/"ãâ.
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die door de werkgever beter geschoold zijn en daartoe wellicht ook
meer mogelijkheden hebben gekregen. Hieromtrent is in het Ontslagbesluit niets geregeld, maar de cwi kan zowel bij de algemene toetsing
van het ontslagverzoek, als bij de toepassing van het onmisbaarheidscriterium rekening houden met het aanbieden of weigeren van scholing.
Door het onmisbaarheidscriterium in dergelijke gevallen te koppelen
aan door de werkgevers verrichte scholingsinspanningen zou bovengenoemd risico wellicht (beter) kunnen worden ondervangen.
Gezien het centrale onderwerp van dit onderzoek is de vraag wat
het voorgaande te maken heeft met de ontslagvergoeding. De cwi heeft
immers niet de bevoegdheid ontslagvergoedingen toe te kennen of toestemming te verlenen voor ontslag onder de voorwaarde dat een ontslagvergoeding wordt betaald. Hoewel de relatie tussen de preventieve
toets en de ontslagvergoeding in eerste instantie ver te zoeken lijkt, is
het we©l denkbaar dat bij de algemene toets door de cwi op basis van
art. â:" Ontslagbesluit rekening wordt gehouden met ofwel scholingsinspanningen, ofwel een door de werkgever vrijwillig aangeboden ontslagvergoeding voor de werknemer. Bij de toets dient immers rekening
te worden gehouden met de mogelijkheden (scholing en employability)
en belangen (hetgeen ook kan zijn een ontslagvergoeding) van de werknemer en werkgever. Overigens blijkt uit onderzoek dat, hoewel de
cwi niet de bevoegdheid heeft ontslagvergoedingen toe te kennen ook
via de weg van opzegging ontslagvergoedingen worden uitgekeerd, zij
het dat aan werknemers wiens arbeidsovereenkomst door opzegging
wordt bee«indigd gemiddeld minder vaak ontslagvergoedingen worden
uitgekeerd en deze vergoedingen gemiddeld ook lager zijn dan de vergoedingen die worden toegekend wanneer de arbeidsovereenkomst
wordt bee«indigd via de weg van ontbinding van de arbeidsovereenkomst.æä De ontslagvergoedingen die worden uitgekeerd bij opzegging
vloeien vaak voort uit afspraken die zijn gemaakt in cao's en sociale
plannen, maar vloeien soms ook voort uit individuele afspraken tussen
werkgever en werknemer. Mijns inziens kan bij het oordeel van de
cwi wel of geen toestemming voor ontslag te verlenen mede rekening
worden gehouden met de aangeboden compensatie. Dat het formeel
niet de bedoeling is dat de cwi zich buigt over de toekenning van ontslagvergoedingen mag duidelijk zijn. Het is niet uitgesloten dat een

æä. Zie hierover zeer uitvoerig R. Knegt, `Ontslagvergoedingen in een duaal ontslagstelsel', Sociaal Recht áòòå, äñ.
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aanbod van werkgever een ontslagvergoeding toe te kennen een positieve invloed kan hebben op de door de cwi te maken belangenafweging in het kader van art. â:" Ontslagbesluit.
ä.å.â

Versoepeling preventieve toets?

Het vergroten van het kennisniveau en de employability van een werknemer maakt hem minder afhankelijk van zijn werkgever en kan daarmee
mogelijk leiden tot een gedeeltelijk herstel van het machtsevenwicht. In
de lijn van deze gedachte kan scholing een versoepeling van het ontslagrecht in de vorm van minder ontslagbescherming wellicht rechtvaardigen. De werkgever is immers zelf steeds meer afhankelijk van de (kennis
van de) werknemer, zodat ongelijkheidscompensatie door middel van
het vergroten van employability van werknemers in die gedachte een
preventieve werking heeft. Deze gedachte is door Fortuyn uitgedragen,
onder meer in zijn betoog over ondernemers van de eigen arbeid, die
door hun goede opleiding geen risico op de arbeidsmarkt zouden lopen
omdat er altijd emplooi voor ze is.æå De bestaande machtsongelijkheid
tussen werkgever en werknemer kan echter niet volledig worden gecompenseerd door kennis en opleiding, laat staan dat goed opgeleide werknemers geen enkel risico lopen op de arbeidsmarkt, zoals Fortuyn stelt.
Deze gedachte doet geen recht het feit dat verschillende aspecten bijdragen aan de machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer. In deze
lijn heeft Rood erop gewezen dat ondanks het feit dat kennis en opleiding
van de werknemer zijn toegenomen, het verschil in economische macht
tussen werkgever en werknemer groot is gebleven.ææ
Hoewel kennis en opleiding het machtsevenwicht niet volledig kunnen herstellen, wint de gedachte dat kennis en opleiding daar we©l invloed op hebben terrein. Vooral vanuit de politiek wordt gepleit voor
een versoepeling of herziening van het ^ voor een zeer belangrijk deel
op ongelijkheidscompensatie gebaseerde ^ ontslagrecht in ruil voor het
verhogen van het kennisniveau en daarmee de employability van werknemers door middel van scholing.æð Uiteraard dient deze gedachte gereæå. Zie P. Fortuyn, De puinhopen van acht jaar paars, Uithoorn: Karakter áòòá.
ææ. Zie M.G. Rood, `Naar een nieuw sociaalrechtelijk denkraam' in: F.M. Noordam
(red.), Sociaalrechtelijke oraties "ñææ-"ññæ, Deventer: Kluwer "ññð, p. äâñ.
æð. Zie bijvoorbeeld Halsema in debat met Jongerius in Volkskrant áå november áòòä,
H. Noten e.a., De wet van wederkerigheid, pvda å december áòòä, maar ook het voorstel
van minister Donner bij het toekennen van ontslagvergoeding een scholingsaftrek mo-
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lativeerd te worden in die zin dat ook andere aspecten ontslagbescherming en ontslagvergoedingen rechtvaardigen. Deze aspecten zijn in de
vorm van de grondslagen van de ontslagvergoeding reeds eerder aan
bod gekomen.
Denkbaar is dat de positie van de werknemer wordt versterkt als de
bescherming van de preventieve toets (voor een deel) wordt uitgeruild
tegen meer employability-inspanningen van werkgevers. Hierbij ligt
concrete invulling door de sociale partners in specifieke bedrijfstakken
voor de hand. Een dergelijk invulling zal mogelijk tot betere resultaten
leiden dan algemene, niet op specifieke bedrijfstakken toegespitste wetgeving. Cao-partijen kunnen in hun onderhandelingen rekening houden met de arbeidseconomische conjunctuur en andere factoren die
meer of minder ontslagbescherming mogelijk of noodzakelijk maken.
Van belang hierbij is dat over de mate van afwijking of versoepeling
per cao-periode opnieuw kan worden onderhandeld. Op deze wijze kan
een versoepeling van de preventieve toets leiden tot meer flexibiliteit tegen een door sociale partners te bepalen uitruil van bescherming en zekerheid en kan de bescherming van de werknemer daar waar dat nodig
is door de bevordering van werkzekerheid worden gewaarborgd. Een
bescherming die niet uit het oog mag worden verloren en door cao-partijen bij uitstek op maat kan worden geboden.
Enkele jaren geleden is voorgesteld de sociale partners de mogelijkheid te bieden bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen af te wijken van de geldende ontslagcriteria.æñ Deze mogelijkheid is in het wetsvoorstel Wet wijziging ww-stelsel en ontslagrecht als volgt uitgewerkt:
`Bij toepassing van door cao -partijen vastgestelde ontslagcriteria ligt het niet op de weg
van de cwi om tussen private partijen afgesproken ontslagcriteria toe te passen. Dat is aan
partijen zelf en in laatste instantie aan de rechter. Daarnaast is toetsing door de cwi ook niet
wenselijk vanwege de hierbij te verwachten uitvoeringstechnische problemen, zoals toename
van de complexiteit van de beoordeling van ontslagverzoeken en de als gevolg daarvan verwachte langere doorlooptijden voor het verlenen van vergunningen. Dit betekent dat indien
cao -partijen ervoor kiezen om voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen afwijkende
ontslagcriteria vast te stellen, bij ontslag geen ontslagvergunning van de cwi meer zal zijn
vereist.Ter bescherming van de werknemer en om belasting van de rechterlijke macht te voorkomen zal erin worden voorzien, dat cao -partijen in dat geval verplicht zullen zijn bezwa-

? gelijk te maken tot maximaal "/ã van de totale toe te kennen (forfaitaire) ontslagvergoeding.
æñ. Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ, nr. ", p. ãå.
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ren van individuele werknemers tegen een voorgenomen ontslag zelf te toetsen, door middel
van een op ondernemings-, dan wel bedrijfstakniveau verplicht in te stellen bezwarenprocedure. Hiertoe zullen het Burgerlijk Wetboek, de Wet melding collectief ontslag en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen "ñãä (bba "ñãä) worden aangepast.' ðò

De mogelijkheid voor sociale partners af te wijken van de preventieve
toets zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de invulling van
scholing en employability bij ontslag. Deze gedachte wordt door de
ser en de star ondersteund, zo blijkt uit de memorie van toelichting
bij het voorstel:
`Voorts wijst de regering erop dat deze mogelijkheid (de mogelijkheid tot alternatieve ontslagcriteria en afwijken van de preventieve toets, ab ) van belang kan zijn in het kader van door
ondernemingen gevoerd beleid gericht op scholing en het vergroten van inzetbaarheid en vaardigheden van werknemers. Uit het ser-advies over de toekomstbestendigheid van de ww
en de aanbeveling van de Stichting van "ä april áòòä blijkt dat beide organisaties unaniem
voorstander zijn van dergelijke afspraken. Bij reorganisaties kunnen hierop aansluitende ontslagcriteria worden geformuleerd aan de hand waarvan in voorkomende gevallen de ontslagkeuze kan worden bepaald.'

De mogelijkheid bij cao af te wijken van de geldende ontslagcriteria
biedt de sociale partners de ruimte de bij cao gemaakte scholingsafspraken te voorzien van een (positieve) sanctie. In bestaande cao's worden
scholingsafspraken maar weinig voorzien van een sanctie, hetgeen samenhangt met het feit dat deze afspraken veelal als een recht en niet als
een verplichting worden geformuleerd. Als gevolg daarvan vermindert
de afdwingbaarheid en dus ook de naleving van deze afspraken. Indien
de werkgever, onder de voorgestelde wijzigingen, heeft voldaan aan de
scholingsafspraken zou de werkgever kunnen worden toegestaan zijn
werknemer makkelijker te ontslaan. Heeft hij echter geen scholing aangeboden en dus niet aan zijn bij cao overeengekomen verplichtingen
voldaan, zou hij hierop kunnen worden afgerekend in de vorm van het
niet toepassen van de bij diezelfde cao overeengekomen afwijkende ontslagcriteria. In dat geval kan het gangbare ontslagregime onverminderd herleven.

ðò. Kamerstukken II áòòä-áòòå, âò âæò, nr. â (MvT), p. áâ-áã. Deze mogelijkheid is uiteindelijk niet uitgewerkt in het wetsvoorstel, zie Kamerstukken II áòòä-áòòå, âò âæò,
nr. ð, p. â-ã.
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Hierboven bleek dat is voorgesteld de sociale partners zelf te laten
voorzien in een bezwaarprocedure indien afwijkende criteria worden
gehanteerd en de preventieve toets komt te vervallen.ð" Hoewel het voorzien in een bezwaarprocedure tegemoet kan komen aan de door de regering aangegeven bezwaren van de cwi, dient deze bezwaarprocedure
slechts te worden ingericht met een marginale toets. Dit heeft niet alleen
te maken met de organisatorische en financie«le consequenties voor de sociale partners indien zij in een dergelijke bezwaarprocedure moeten
gaan voorzien. De meest voor de hand liggende invulling van een door
de sociale partners op te leggen sanctie, indien in de bezwaarprocedure
blijkt dat niet is voldaan aan de afgesproken ontslagcriteria, is dat de
werkgever alsnog toestemming zal moeten vragen bij de cwi (of de kantonrechter zal moeten verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden)
en dat niet de sociale partners zelf overgaan tot een (verdere) inhoudelijke beoordeling van het ontslag. In de bezwaarprocedure zal slechts getoetst dienen te worden of in afdoende mate is voldaan aan de afwijkende ontslagcriteria, om een afwijking van het gangbare ontslagrecht
te rechtvaardigen. Mocht in de toekomst alsnog tot een vergelijkbare
maatregel worden besloten dan zal de wijze van toetsing uiteraard met
voldoende waarborgen dienen te worden omkleed.
De hierboven voorgestelde marginale toetsing is naar mijn mening
de meest wenselijke optie, omdat in geval van een sterk inhoudelijk ingerichte bezwaarprocedure door de sociale partners, de complexiteit
van het ontslagrecht niet wordt verminderd, en ook de flexibiliteit niet
wordt bevorderd. In dat geval wordt naast de bestaande mogelijkheden
ontslag te toetsen een nieuwe ontslagrechtelijke toets in het leven geroepen, hetgeen gelet op de regelmatig geuite wens de complexiteit ðá van
het ontslagrecht te verminderen niet wenselijk is. Bovendien draagt een
extra toetsingsmogelijkheid waarschijnlijk ook niet bij aan de aan complexiteit verbonden rechtszekerheid en de transparantie van het ontslagrecht. Het bezwaar van de cwi de door cao-partijen afgesproken
ontslagcriteria te toetsen komt bij een marginale toetsing door de caopartijen in een bezwaarprocedure ook te vervallen, omdat de cwi in
dat geval pas dient te toetsen indien aan de alternatieve ontslagcriteria
ð". Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ, nr. ", p. ãå en Kamerstukken II áòòä-áòòå, âò âæò,
nr. á (voorstel van wet), p. á" en nr. â (MvT), p. áã.
ðá. De complexiteit van het ontslagrecht was aanleiding voor een motie tegen het invoering van een afwijkingsmogelijkheid bij cao, Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ,
nr. "", p. ".
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niet is voldaan, en daarmee dus ook geen rekening hoeft te worden gehouden.
De marginale toets in de bezwaarprocedure zou dan ook uitsluitend
de toets tot het wel of niet herleven van het gangbare ontslagregime
moeten inhouden. De bezwaarprocedure kan op deze wijze voorzien in
het `herleven' van de preventieve toets indien uit de marginale toets
blijkt dat aan de voorwaarden voor de versoepeling daarvan niet is voldaan. In dat laatste geval zal dus een volle toetsing van het ontslag
moeten plaatsvinden door de cwi (of kantonrechter). Heeft de werkgever zich daarentegen wel gehouden aan de gemaakte cao-afspraken,
dan vervalt het toestemmingsvereiste. Deze afwijkingsmogelijkheid zal
uiteraard met voldoende waarborgen moeten worden omkleed. Over
de verdere (concrete) invulling van de bezwaarprocedure zal daarom
nog moeten worden nagedacht. Hoewel het wenselijk is sociale partners
de ruimte te geven bij cao af te wijken van de preventieve toets, zal bij
een eventueel nieuw voorstel op dit gebied in de toekomst goed moeten
worden nagedacht over de nadere uitwerking en invulling van deze
mogelijkheid.ðâ
De Kamerleden Weekers en Huizinga-Heringa hebben een motie ingediend waarin wordt verzocht af te zien van de afwijkingsmogelijkheid
bij cao, omdat daarmee de regels eerder complexer dan eenvoudiger
zouden worden.ðã Hoewel de wens voor een eenvoudiger en minder
complex ontslagrecht een breed draagvlak heeft en zeker aandacht verdient, hoeft de afwijkingsmogelijkheid het ontslagrecht niet per definitie
complexer te maken. Het hierboven beschreven voorstel kan dit bezwaar voor een belangrijk deel ondervangen. Ook onder de huidige regelgeving wordt in de rechtspraak en door de cwi rekening gehouden
met in cao's gemaakte afspraken. Bij het invoeren van een afwijkingsmogelijkheid, zoals hierboven voorgesteld, wordt de ruimte voor de sociale

ðâ. Zie hierover ook: W.A. Zondag,`De rol van het ancie«nniteitsbeginsel als selectiecriterium bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen', sma áòòä, p. ãæá en G.J.J.
Heerma van Voss, `Driekwart dwingend recht', in: R.A.A. Duk e.a. (red.), cao -recht in
beweging, Den Haag: Sdu áòòä, p. "áð. Hij poneerde tijdens het tweede Nationaal Arbeidsrechtcongres in november áòòã de stelling: `Het is wenselijk dat ook het bba "ñãä
en het Ontslagbesluit driekwart dwingend van aard worden' Overigens stemde een
meerderheid van de aanwezigen tëgen het van driekwart dwingend recht maken van
het bba "ñãä en stemde een meerderheid vöör het van driekwart dwingend recht maken van het Ontslagbesluit.
ðã. Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ, nr. "", p. ".
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partners slechts verruimd en geregeld.ðä Met een afwijkingmogelijkheid
kan bovendien tegemoet worden gekomen aan de behoefte tot maatvoering.ðå Op deze wijze kan rekening worden gehouden met en enigszins
tegemoet gekomen worden aan de vaak als lastig ervaren complexiteit
van het ontslagrecht zonder daarbij de bescherming van de werknemer
uit het oog te verliezen. De sociale partners kunnen hierin voorzien.
Ook in de juridische literatuur wordt erop gewezen dat het van driekwart dwingend recht maken van de preventieve toets waarschijnlijk
zal leiden tot meer maatwerk, deregulering en flexibilisering.ðæ Ik sluit
mij aan bij het standpunt van Heerma van Voss dat bij het van driekwart dwingend recht maken van de preventieve toets, het gevaar van
uitholling van het ontslagrecht niet groot is. Dit gevaar kan althans
worden ondervangen door het scheppen van voorwaarden waaraan de
sociale partners dienen te voldoen willen zij van de afwijkingsmogelijkheid gebruik kunnen maken.ðð Uiteindelijk wordt (helaas) besloten de
mogelijkheid bij cao af te wijken van de preventieve toets niet te introduceren met het argument dat men geen mogelijkheid ziet te komen
tot een evenwichtig pakket van maatregelen dat ën de dynamiek van de
arbeidsmarkt versterkt ën voorkomt dat ouderen meer dan evenredig
de ww instromen.ðñ De gedachte hierbij is dat sociale partners de ww
zullen gebruiken als vangnet voor oudere werknemers. Deze gedachte
houdt onvoldoende rekening met het feit dat alternatieve ontslagcriteria
ook gericht kunnen zijn op bevordering van employability.
ðä. Minister De Geus zegt hierover: .̀.. dat de cao geen instrument is om juist meer regels te maken, maar juist om vrijheid te cree«ren. De cao is juist een instrument om af
te wijken van die regels.' Handelingen II áòòä-áòòå, p. åâãò ("â september áòòä).
ðå. Kamerstukken II áòòã-áòòä, âò "òñ, nr. "â, p. "â.
ðæ. Zie in gelijke zin: G.J.J Heerma van Voss, `Driekwart dwingend recht', in: R.A.A.
Duk e.a. (red.), cao -recht in beweging, Den Haag: Sdu áòòä, p. "áð en W.A. Zondag,`De
rol van het ancie«nniteitsbeginsel als selectiecriterium bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen', sma áòòä, p. ãæâ.
ðð. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan representativiteitseisen. Het strekt
in het kader van dit onderzoek te ver in te gaan op de problemen die zich kunnen voordoen omtrent representativiteit. Zie hierover o.a. F.B.J. Grapperhaus, `Representativiteit van werknemersorganisaties' in: R.A.A. Duk e.a. (red.), cao -recht in beweging, Den
Haag: Sdu áòòä, p. "òâ-""ñ. Ik ben mij overigens bewust van het feit dat uit de evaluatie
van de Flex-wet blijkt dat van de mogelijkheid bij cao af te wijken van de wettelijk geldende opzegtermijnen misbruik is gemaakt. Deze ervaring kan worden meegenomen
in een vormgeving van het opstellen van voorwaarden voor het afwijken van de preventieve toets.
ðñ. Kamerstukken II áòòä-áòòå, âò âæò, nr. ð, p. â-ã.
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De preventieve toets vormt al decennialang een belangrijk fundament
van het ontslagrecht. Een drastische doorbreking van deze vorm van
ontslagbescherming lijkt vooralsnog onvoldoende draagvlak te hebben.ñò Bovendien is men steeds meer van mening dat het arbeidsrecht
als ëën geheel moet worden beschouwd en dat ook (deels) buiten het
ontslagrecht vallende belangen en aspecten dienen te worden betrokken
bij een eventuele herziening of herijking van het ontslagrecht. Deze gedachte is overigens niet nieuw. Levenbach wees (ruim) een halve eeuw
geleden al op het arbeidrecht als eenheid, een verzameling van zeer verschillende componenten die elkaar wederzijds be|« nvloeden.ñ" Juist daarom is bij de doorbreking van de preventieve toets en de incorporatie
van scholingsinspanningen bij de toetsing van ontslag een belangrijke
rol weggelegd voor de sociale partners. Zij kunnen juist ook factoren die
in eerste instantie weinig relatie lijken te hebben met het ontslagrecht
en ontslagvergoedingen in de cao-afspraken incorporeren. Door afwijking van de preventieve toets bij cao mogelijk te maken kan worden onderzocht hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor een versoepeling van de preventieve toets tegen uitruil van andere zekerheden dan
baanzekerheid en nieuwe mogelijkheden van bescherming door middel
van bijvoorbeeld het bieden van scholing en het vergroten van employability. Door de preventieve toets driekwart dwingend te maken, wordt
immers een van de belangrijkste beschermingsconstructies in het huidige ontslagrecht onderhandelbaar, hervormbaar en uitruilbaar gemaakt.
Vervolgens zal moeten blijken waar en in hoeverre de behoefte bestaat
de preventieve toets, eventueel wettelijk, verder te versoepelen in ruil
voor deze nieuwe en andere vormen van zekerheid.ñá
De ontslagvergoeding speelt zoals reeds eerder gezegd slechts een indirecte en relatief beperkte rol als het gaat om de toetsing van ontslag door
de cwi. Indien de preventieve toets echter driekwart dwingend wordt
gemaakt ontstaat meer ruimte de ontslagvergoeding een plaats te geven
ñò. Stichting van de Arbeid, Advies inzake het rapport van de Adviescommissie Duaal
Ontslagstelsel, Den Haag: star "ä juli áòòâ, publicatienummer òæ/òâ. Ook het feit
dat het voorstel van minister Donner het ontslagrecht te herzien is gestrand (en vervolgens heeft geleid tot een opdracht aan de Commissie Bakker) maakt duidelijk dat een
herziening van het ontslagrecht en in het bijzonder een doorbreking van het systeem
van preventieve toetsing op weerstand stuit.
ñ". M.G. Levenbach, `Arbeidsrecht als eenheid', in: Een bundel opstellen, Alphen aan
den Rijn: Samsom "ñä", p. "òæ-""ò.
ñá. G.J.J Heerma vanVoss,`Driekwart dwingend recht', in: R.A.A. Duk e.a., cao -recht
in beweging, Den Haag: Sdu áòòä, p. "áð.
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binnen het regime van opzegging van de arbeidsovereenkomst. In dat
geval zouden sociale partners afspraken kunnen maken over het toekennen van ontslagvergoedingen gerelateerd aan employability en aan scholingsinspanningen in ruil voor het afwijken van de preventieve toets (en
bijvoorbeeld ook opzegtermijnen, waarover meer in de volgende paragraaf). Zo zouden in cao's scholingsrechten en -verplichtingen kunnen
worden opgenomen. Dit is op zich niet nieuw. Eerder in dit hoofdstuk
bleek al dat het overgrote deel van de cao's scholingsrechten en/of -verplichtingen kent. Van deze rechten en verplichtingen wordt echter relatief
weinig gebruik gemaakt vanwege het gebrek aan afdwingbaarheid en
het ontbreken van sancties op het niet nakomen of gebruikmaken ervan.
Indien men echter in de cao kan afspreken dat indien is voldaan aan de
verplichtingen geen preventieve toetsing door de cwi meer hoeft plaats
te vinden, biedt dat in ieder geval voor werkgevers een positieve prikkel
werknemers inderdaad scholing aan te bieden.
Tussen het voldoen aan scholingsafspraken in de cao en het eventuele
herleven van de preventieve toets zoals hiervoor besproken kan de ontslagvergoeding worden geplaatst. Sociale partners zouden in de cao
een bepaling kunnen opnemen dat indien niet aan de scholingsafspraken wordt voldaan een ontslagvergoeding dient te worden betaald. De
hoogte van die vergoeding zou kunnen worden gekoppeld aan hetgeen
gebruikelijk is in de ontbindingsprocedure. In dat geval ontstaat meer
gelijkheid tussen de hoogte van vergoedingen die worden toegekend bij
de verschillende wijzen van bee«indiging van de arbeidsovereenkomst.
Een scholingskorting zoals is voorgesteld door minister Donner lijkt mij
een onvoldoende prikkel werkgevers daadwerkelijk te bewegen tot meer
scholings- en employability-inspanningen. De sanctie dient een ree«le
sanctie te zijn. Als een werkgever zich niet aan de afspraken in de cao
houdt kan vervolgens de preventieve toets herleven.
In feite kunnen hier drie stadia worden onderscheiden te weten:
") het voldoen aan de afspraken in de cao;
á) indien niet is voldaan aan de afspraken: het betalen van de in de
cao afgesproken vergoeding;
â) indien en niet is voldaan aan de afspraken en de werkgever niet bereid is de bij cao bepaalde ontslagvergoeding te betalen herleeft de
preventieve toets.
Voor de werknemer kan iets vergelijkbaars gelden:
") werknemer dient gebruik te maken van en in te gaan op de afspraken die zijn gemaakt in de cao;
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á) doet hij dat niet dan ontvangt hij geen of een lagere (dit kan worden
afgesproken in de cao) ontslagvergoeding;
â) en geldt voor hem dat geen (herleving van) preventieve toetsing
van het ontslag zal plaatsvinden.
Nadeel bij dit voorstel lijkt in eerste instantie dat juist de werknemers
die bescherming nodig hebben, namelijk de werknemers die minder employable zijn minder bescherming zullen genieten. Deze consequentie
lijkt mij niet bezwaarlijk, omdat hier te meer geldt dat werknemers zoals
gezegd ook een eigen verantwoordelijkheid hebben van de hen geboden
mogelijkheden gebruik te maken.ñâ Indien werknemers actief worden
benaderd en in de gelegenheid worden gesteld hun employability te vergroten en daarvan desondanks geen gebruik (wensen te) maken verspelen zij daarmee hun recht op een herleving van de preventieve toets of
een (hoge) ontslagvergoeding kortom: ontslagbescherming.
Hoewel dit voorstel op het eerste gezicht wat werknemersonvriendelijk lijkt denk ik dat werknemers uiteindelijk gebaat zullen zijn bij een
actieve prikkel om te investeren in hun eigen employability, werkzekerheid en kansen op de arbeidsmarkt.
Rest de vraag wat dient te gelden indien zowel werkgever als werknemer de cao-afspraken niet toepassen of nakomen. Dit houdt in dat
werkgever niet heeft aangeboden hetgeen in de cao is afgesproken en
de werknemer daarop een beroep heeft gedaan ñã respectievelijk daarop
niet is ingegaan. In dat geval treedt punt â van beide kanten in en toetst
de cwi, conform het huidige recht, de ontslagaanvraag, waarbij geen
rekening wordt gehouden met de in de cao gemaakte en niet nagekomen afspraken. Het zou het ontslagrecht alleen maar ingewikkelder en
minder transparant maken indien de cwi vervolgens ook nog moet beoordelen hoe werkgever en werknemer zijn gekomen tot het niet naleven van de cao-afspraken.
Gezien het feit dat werkgevers belang zullen hechten aan de mogelijkheid te kunnen afwijken van het vereiste voorafgaande toestemming
ñâ. Een vergelijkbaar maar strikter of zo men wil strenger voorstel wordt gedaan door
de Commissie Arbeidsparticipatie waarbij de scholingsinspanningen worden beoordeeld in de vorm van een poortwachtertoets. Zie Advies Commissie Arbeidsparticipatie,`Naar een toekomst die werkt' van "å juni áòòð, o.a. p. ðá, e.v.. In dat voorstel wordt
niet alleen de ontslagbescherming, maar ook het recht op een uitkering gekoppeld
aan de inspanningen nieuw werk te vinden.
ñã. Wat betreft het doen van een beroep op cao-afspraken door de werknemers zou
mijns inziens kunnen worden gewerkt aan een vergroting van de transparantie cao-bepalingen die door hen direct kunnen worden be|« nvloed.
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voor ontslag te vragen, zal een dergelijke situatie zich vermoedelijk niet
snel voordoen. Werkgevers zullen waarschijnlijk al snel geneigd zijn de
cao-afspraken na te komen en uit te voeren. In dat geval zullen werknemers daarvan ook gebruik maken, gezien de consequenties voor de
toetsing van ontslag en (de hoogte van) de ontslagvergoeding indien zij
niet ingaan op een aanbod van hun werkgever gebruik te maken van
de mogelijkheden die uit de cao volgen.
Hoewel het gevaar van inhoudelijke discussies over de vraag of de
cao wel of niet is nageleefd op de loer ligt, kan dit gevaar worden ondervangen door jaarlijks, bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek, verslag te doen van de uitvoering van de cao-afspraken. Hierbij
ligt vooral een taak voor de werkgever. Dit is een taak die relatief gemakkelijk kan worden vervuld door het incorporeren in de functioneringsgesprekken, en het voordeel oplevert dat geen preventieve toetsing
van ontslag meer hoeft plaats te vinden. Ik vermoed dan ook dat deze
praktisch en administratief goed realiseerbare extra inspanning niet op
grote bezwaren zal stuiten daar het voordeel voor werkgevers exponentieel groter is.
ä.å.ã

Opzegtermijnen

Bij de invoering van de opzegtermijn in de Wet op de arbeidsovereenkomst van "ñòæ is overwogen dat het voor beide partijen van belang is
enige tijd vooraf te weten dat de bestaande dienstbetrekking zal eindigen.ñä Hier speelt zowel de ordeningsfunctie en zij het in iets mindere
mate de beschermingsfunctie van het arbeidsrecht een rol. Later is door
de wetgever geen andere verklaring voor de opzegtermijn gegeven.ñå
Het praktisch belang voor de werknemer was (en is) dat hij op zoek
kon gaan naar ander werk en dat zijn ontslag inging op een dag waarop
nieuwe dienstbetrekkingen pleegden aan te vangen. De werkgever was
zelfs verplicht de werknemer in de gelegenheid te stellen ander werk te
zoeken en gedurende die tijd het loon door te betalen.ñæ In "ñäâ en

ñä. Memorie van toelichting bij het ontwerp Drucker in: A.E. Bles,Wet op de arbeidsovereenkomst (deel IV), Den Haag: Belinfante "ñòñ, p. "â.
ñå. Zie E.Verhulp,`De opzegtermijnen nader beschouwd', ArbeidsRecht áòòä, å.
ñæ. Zie o.a. S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract,
Groningen: Noordhoff "ñòð, p. áæ".
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"ñåð is de opzegtermijn voor oudere werknemers verlengd.ñð Bij de herziening van de regeling van de opzegtermijn in het kader van de Wet
Flexibiliteit en Zekerheid die leidde tot een verkorting van de opzegtermijnen, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten
weten:
`Met minimaal een maand opzegtermijn resteert in alle gevallen een redelijke termijn om naar
ander werk om te zien.' ññ

De redelijke termijn om ander werk te zoeken varieert kennelijk afhankelijk van het tijdsgewricht waarin naar ander werk moet worden gezocht.
Voor de werkgever is het voordeel van de opzegtermijn dat hij de tijd
heeft op zoek te gaan naar een nieuwe werknemer."òò Een verklaring
voor het bestaan van de opzegtermijn is dan ook mede het handhaven
van stabiliteit op de arbeidsmarkt en het inbouwen van een zekere rust.
De opzegtermijn kan daarom mede worden gezien als een periode
waarin jegens elkaar bestaande verplichtingen kunnen worden afgewikkeld. Bestaande inspanningen van beide kanten moeten de tijd krijgen
te worden afgerond. Dit hangt samen met het karakter van een duurovereenkomst, waarvan de arbeidsovereenkomst een specialis is. De
aard van de duurovereenkomst en inspanningen gedurende die overeenkomst brengen immers mee dat de inspanningen en verplichtingen
veelal nog enige tijd doorwerken en tijd nodig hebben te kunnen worden afgerond. Ook scholingsinspanningen of verplichtingen die niet
(volledig) zijn vervuld kunnen worden afgewikkeld. Hiertoe biedt de
opzegtermijn een ^ zij het zeer beperkte ^ mogelijkheid. Het doel van
de opzegtermijn lijkt tweeledig: enerzijds het afronden van de bestaande relatie, anderzijds het voorkomen van frictiewerkloosheid.
De opzegtermijn is echter in beginsel niet ingericht op het voorkomen van werkloosheid, ook niet door middel van scholing. Daar komt
bij dat scholing en daarmee vergroting van kennis en werkzekerheid

ñð. Hierover: S.W. Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden, Deventer: Kluwer "ññâ, p. á"ñ e.v.
ññ. Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van æ oktober
"ññæ, kenmerk av/rv/ ñæ/"ääâ (geen Kamerstuknummer).
"òò. Zie echter S.G. Canes, Critische systematische commentaar op de wet op het arbeidscontract,
Groningen: Noordhoff "ñòð, p. áæá waar hij erop wijst dat blijkens de praktijk veel
werkgevers maar ook werknemers niet van opzegging waren gediend.

"ñä

5.6

5

ontslagrecht en ontslagvergoedingen anders
tijd vergt. Leren vergt u«berhaupt tijd. Ook het vergroten van employability van werknemers door middel van scholing vergt tijd. Een spoedcursus computergebruik gedurende de opzegtermijn voor een werknemer die sinds zijn "åe heeft gemetseld en niets anders heeft gedaan en
kan dan dat, biedt minder kansen op het vergroten van kennis en het
verbeteren van employability en werkzekerheid, en dus ook het voorkomen van werkloosheid, dan het structureel en duurzaam op peil houden
van kennis gedurende de (volledige) loopbaan."ò" Bovendien zal de houding van een werknemer gedurende de opzegtermijn waarschijnlijk
minder positief zijn dan wanneer ontslag nog niet aan de orde is. Het is
goed voorstelbaar en begrijpelijk dat een werknemer gedurende de opzegtermijn zowel praktisch als mentaal meer met andere dingen bezig
is dan met scholing en het vergroten van zijn employability. Veelal zal
immers sprake zijn van op zijn minst een bekoelde verhouding met zijn
werkgever.
Los van de psychische toestand van de werknemer gedurende de opzegtermijn is de wettelijke duur van de opzegtermijn te kort om een
werknemer echt employable te krijgen. Deze termijn bedraagt krachtens art. æ:åæá lid á bw voor de werkgever maximaal vier maanden, terwijl die termijn op grond van art. æ:åæá lid ã bw vaak met een maand
zal worden verkort. Soms wordt bij cao een afwijking van deze wettelijke termijn overeengekomen, maar een opzegtermijn van langer dan
zes maanden lijkt nauwelijks voor te komen. Naar huidig recht gaat de
opzegtermijn pas in nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd. Anders
gezegd: na de opzegging, gedurende de opzegtermijn, staat vast dat de
arbeidsovereenkomst zal gaan eindigen. Partijen worden onder het huidige recht niet voldoende geprikkeld gedurende deze periode pogingen
te ondernemen de werknemer bij de eigen werkgever te plaatsen in andere passende werkzaamheden of te investeren in scholing. Als daartoe
wel mogelijkheden zijn, al dan niet na scholing, is er sprake van een
herplaatsingsmogelijkheid die in het algemeen aan een opzegging in de
weg zal staan, alleen al omdat de cwi in dat geval naar verwachting
geen toestemming voor ontslag zal verlenen.

"ò". Zie hierover ook Advies Commissie Arbeidsparticipatie, `Naar een toekomst die
werkt' van "å juni áòòð, p. æð: `Deze (ontslagvergoedingen, ab) kunnen eerlijker en efficie«nter ingezet worden door ze al gedurende het dienstverband te gebruiken om te investeren in inzetbaarheid.'
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ä.å.ã."

Kan de opzegtermijn employability-afhankelijk worden
gemaakt?

De duur van de opzegtermijn zou afhankelijk kunnen worden gesteld
van door partijen verrichte scholingsinspanningen. Indien de werkgever zich geen inspanning heeft getroost de werknemer employable te
krijgen en te houden zou er bijvoorbeeld voor kunnen worden gekozen
de opzegtermijn te verlengen."òá De werkgever zou kunnen worden verplicht gedurende de verlengde opzegtermijn alsnog die inspanningen
te verrichten, die hij had moeten of kunnen verrichten tijdens de arbeidsovereenkomst. Indien werkgever en werknemer zich voldoende
hebben ingespannen, of indien de werknemer geen pogingen heeft ondernomen om zijn employability op peil te houden ondanks inspanningen of aanbiedingen van zijn werkgever, zou de opzegtermijn kunnen
worden verkort.
Een dergelijke constructie betekent een individualisering van de opzegtermijn, afhankelijk van eigen (employability)inspanningen van partijen. De wet biedt mogelijkheden bij cao dergelijke afspraken te maken.
Lastig is dat daarbij noodzakelijk is aan te geven wat het vereiste niveau
van inspanning van partijen is. Nu de mate van maar ook het ontwikkelen van employability zeer persoonlijk is en mede afhangt van de capaciteiten van werknemers, zal een vereist niveau van inspanning moeilijk
in algemene termen te verwoorden en dus moeilijk in algemene regelgeving te vatten zijn. Daarbij geldt dat indien de opzegtermijn wordt verlengd, deze verlening tot doel moet hebben de werkgever alsnog in de
gelegenheid te stellen aan inspanningen te voldoen. Dat kan veel tijd
vergen, terwijl de werknemer er belang bij kan hebben zich niet in te
spannen om zijn resterende arbeidsduur volledig `uit te winnen' en zoals
gezegd wellicht minder open staat voor employability-inspanningen
dan toen nog niet was opgezegd. De tegengestelde belangen laten zich
slecht in een regeling vatten. Daarmee is het goed verklaarbaar dat in
cao's ter zake geen regeling worden getroffen. De gedachte de opzegtermijn afhankelijk te stellen van de scholingsinspanning van partijen zal
waarschijnlijk geen werkelijke stimulans voor het bevorderen van de
scholingsinspanning van werkgevers en werknemers zijn. Eerder zie ik
ruimte in cao's afspraken te maken in die zin dat indien niet voldoende
"òá. Zie voor een vergelijkbaar voorstel: Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, Investeren in werkzekerheid Den Haag/Amsterdam: wrr/Amsterdam University
Press áòòæ (reeks wrr, nr. ææ), p. "åå e.v in het bijzonder p. "æá.
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is ge|« nvesteerd in employability de opzegtermijnen worden verlengd bij
wijze van sanctie. Deze optie lijkt mij echter niet te prevaleren boven de
optie die in de vorige paragraaf is besproken, namelijk het invoeren
van een sanctie in de vorm van een ontslagvergoeding.
Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens het vervallen
van de functie van de werknemer wenst op te zeggen, ligt het voor de
hand van de werkgever te verlangen dat hij mogelijkheden onderzoekt
de werknemer te herplaatsen. Dit past in het voortraject: indien daartoe mogelijkheden zijn zal de cwi geen toestemming voor opzegging
(dienen te) verlenen. Denkbaar is dat de werknemer niet direct geschikt is voor het verrichten van andere passende arbeid, maar daartoe
na scholing wel geschikt zal zijn. De vraag is of van de werkgever kan
worden verlangd de werknemer die scholing aan te bieden. Deze vraag
ligt voor in de preventieve toets als het scholing betreft voor arbeid
die de eigen werkgever kan aanbieden. Gaat het om scholing voor werkzaamheden die elders moeten worden verricht, dan kan tijdens de opzegtermijn de vraag opkomen of dergelijke scholing moet worden aangeboden. Dat zal evenwel zeldzaam zijn nu de opzegtermijn veelal te
kort is om te komen tot serieuze scholing die de employability en daarmee de kans op herplaatsing vergroot. Wel is in veel sociale plannen
een verplichting voor de werkgever tot het verrichten van onderzoek
naar ander passend werk opgenomen, en daarvoor wordt een bepaalde
periode die vaak beduidend langer is dan de opzegtermijn, als `zoekperiode' aangewezen. Bij deze `zoekverplichting' is zelden een scholingsverplichting opgenomen."òâ Deze zoekperiode hangt echter niet samen
met een opzegtermijn maar betreft een daaraan voorafgaande periode
waarin door werkgever (en werknemer) wordt gezocht naar mogelijkheden ander werk te vinden. Die periode is op basis van sociale plannen
veelal aanzienlijk langer dan de (wettelijke) opzegtermijn.
ä.å.ã.á

Verlenging opzegtermijnen en verplichting tot passende
arbeid?

De vraag is of het wenselijk is over te gaan tot de invoering van `zoektermijnen' die eventueel de huidige wettelijke duur van de opzegtermijnen overschrijdt. Indien vaststaat dat de werkgever voldoende argu-

"òâ. Zie C.W.G. Rayer, F.H. Tros en E. Verhulp, `Flexibiliteit en zekerheid in sociale
plannen. Naar meer activering?', sma áòòä, p.äáñ e.v.
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menten heeft de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen
zou de werknemer in een `herplaatsingsperiode' geplaatst kunnen worden."òã Tijdens deze periode heeft de werkgever de verplichting voor de
werknemer andere passende arbeid te zoeken en hem daartoe zo nodig
te scholen."òä Een vergelijkbaar voorstel heeft de Commissie Arbeidsparticipatie gedaan door een `transferperiode' voor te stellen. Gedurende deze periode van zes maanden, die volgt op een maand opzegtermijn, dient de werkgever (een deel van) het loon door te betalen en
de werknemer te ondersteunen in het zoeken naar nieuw werk."òå
In het ambtenarenrecht is in een herplaatsingsregeling voorzien.
Die regeling houdt in dat het bevoegd gezag gedurende een periode
van "ð maanden een verplichting heeft de ambtenaar te herplaatsen en
hem in die periode minstens ëën maal een passende functie moet aanbieden. Ontslag is slechts toegestaan indien het bevoegd gezag op overtuigende wijze kan aantonen dat herplaatsing niet mogelijk is. Daarbij
geldt dat het bevoegd gezag niet alleen binnen de eigen dienst, maar
ook binnen de overheid en zelfs daarbuiten invulling kan geven aan de
herplaatsingsplichten en dat scholing aangewezen kan zijn om die invulling gestalte te geven."òæ

"òã. De reden dat ik verschillende definities door elkaar gebruik heeft te maken met
het feit dat in de literatuur in verschillende termen over een en dezelfde situatie wordt
gesproken, namelijk het verlengen en uitbereiden van de periode voordat daadwerkelijk tot ontslag kan worden overgegaan. Deze periode loopt in de regel parallel aan de
opzegtermijn, zij het dat waar het betreft sociale plannen de `zoekperiode' of `herplaatsingsperiode' al kan aanvangen en veelal pleegt aan te vangen alvorens de opzegtermijn begint te lopen.
"òä. Zie (wederom) voor een vergelijkbaar voorstel: Wetenschappelijk Raad voor het
regeringsbeleid, Investeren in werkzekerheid Den Haag/Amsterdam: wrr/Amsterdam
University Press áòòæ (reeks wrr, nr. ææ), p."åå e.v. in het bijzonder p. "æá.
"òå. Zie Advies Commissie Arbeidsparticipatie, `Naar een toekomst die werkt' van "å
juni áòòð, in het bijzonder p. ðá e.v..
"òæ. Zie bijvoorbeeld crvB ã november "ñññ, tar "ñññ/"òò, en G.J. Mulder, `Aanstelling en ontslag', in: E. Verhulp (red.), Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht, Den Haag:
BJu áòòâ, p. äñ. Zie ook het Onderhandelaarsakkoord Cao sector Gemeenten áòòæáòòñ van áâ januari áòòð en `Ontslag uit dienst overheid goedkoper', nrc âò april
áòòð. In dit akkoord tussen de vng en de bonden is afgesproken een herziening van de
bovenwettelijke sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de introductie van nieuwe opzegtermijnen waarbij werkgevers verplicht zijn tot een maximum van E æ.äòò bij te dragen in kosten voor het vinden van nieuw werk. Hierbij zal
het naar verwachting vooral gaan om kosten voor het volgen van scholing of opleiding
door werknemers.
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Vermoedelijk zal een dergelijke benadering in het arbeidsrecht minder vruchtbaar blijken te zijn. Allereerst geldt dat bij de preventieve
toets, de beoordeling van de vraag of andere (na scholing) passende arbeid voorhanden is, reeds plaatsvindt. Ten tweede is van belang dat
het ambtenarenrecht voor de ambtenaar andere regelingen kent na het
einde van de aanstelling, dan die voor de werknemer na het einde van
de arbeidsovereenkomst gelden. De ambtenaar kan aanspraak maken
op ww en een aanvullingsregeling, de werknemer in het algemeen op
ww en een (eenmalige) ontslaguitkering. Dat leidt tot de conclusie dat
de overheidswerkgever belang houdt bij de employability van de (voormalige) ambtenaar: als hij na ontslag ander werk vindt voor de ontslagen ambtenaar, vervalt immers de aanvullingsverplichting."òð
De gewone (niet overheids-)werkgever heeft onder de huidige vormgeving van het ontslagrecht geen (direct financieel) belang bij de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt na ontslag"òñ: de (eventuele)
ontslagvergoeding heeft hij betaald en hij heeft na het betalen van die
ontslagvergoeding en het eindigen van de arbeidsovereenkomst in beginsel geen verdere verplichtingen. In het arbeidsrecht zal een regeling
waarbij verplichtingen worden geformuleerd na het eindigen van de arbeidsovereenkomst waarschijnlijk alleen goede invulling kunnen krijgen indien daaraan ook een financie«le prikkel wordt gekoppeld, bijvoorbeeld in de vorm van (de hoogte van) de ontslagvergoeding of in
de vorm van de door de Commissie Arbeidsparticipatie voorgestelde
transferperiode.
Een betere mogelijkheid werkgever te stimuleren te investeren in de
kansen van werknemer na ontslag is hiervoor besproken in het kader
van het driekwart dwingend maken van de preventieve toets. Zoals gezegd hebben werkgevers niet de neiging uit zichzelf (en belangeloos) te
investeren in de inzetbaarheid van hun (toekomstige) ex-werknemers.
Hoewel reeds eerder is gepleit""ò voor het individueel verantwoordelijk
maken van werkgevers voor (kortdurende) werkloosheid van werkne"òð. Zie over ontslagvergoedingen voor ambtenaren ook R.M. Beltzer, R. Knegt en
A.D.M. van Rijs,Vergoedingen bij ontslag voor werknemers en ambtenaren, Den Haag: Elsevier
"ñññ.
"òñ. Hierbij houd ik geen rekening met een eventuele mogelijkheid tot (invoering
van) premiedifferentiatie respectievelijk een preventieprikkel voor (oudere) werknemers vanuit de ww.
""ò. Zie ook F.M. Noordam,`Einde werk, einde verhaal? Vijf modellen', in: C.J. Loonstra (red.), De onderneming en het arbeidsrecht in de á"ste eeuw, Liber Amicorum voor Prof.
mr. F. Koning, Den Haag: BJu áòòò, p. âã".
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mers, heeft de wetgever zich niet in deze richting uitgelaten en valt niet
te verwachten dat daarin op korte termijn verandering zal komen.
ä.å.ä

Kennelijk onredelijk ontslag

Er zijn verschillende gronden waarop een ontslag kennelijk onredelijk
kan zijn. De belangrijkste grond is gelegen in het zogenaamde `gevolgencriterium'. Dit criterium is geformuleerd in art. æ:åð" lid á sub b bw
en houdt in dat een ontslag kennelijk onredelijk kan worden geacht indien de gevolgen van opzegging voor de werknemer te ernstig zijn in
vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging. Hierbij
wordt expliciet verwezen naar de voor de werknemer getroffen voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden ander passend werk te vinden.
Scholingsinspanningen en (de mate van) employability kunnen invloed
hebben op de (te verwachten) gevolgen bij ontslag en op de mogelijkheid voor een werknemer ander passend werk te vinden. Voorzien in
scholingsfaciliteiten zou zo beschouwd onder omstandigheden gekwalificeerd kunnen worden als een getroffen voorziening. De als gevolg
van die aangeboden scholing vergrote employability heeft invloed op
de kansen""" ander werk te vinden. De formulering van het gevolgencriterium bij kennelijk onredelijk ontslag biedt dan ook ruimte rekening
te houden met scholingsinspanningen en de mate van employability
van werknemers.
In de praktijk wordt door rechters bij kennelijk onredelijk ontslag
soms rekening gehouden met aspecten die, zij het indirect, verband
houden met scholingsinspanningen of de inzetbaarheid van werknemers. Zo oordeelde de Kantonrechter Almelo in áòòò dat de werkgever
zich tot het uiterste had moeten inspannen de werknemer elders binnen
het concern in te passen, zo nodig met om- of bijscholing. Nu de werkgever aan deze verplichting niet had voldaan achtte de kantonrechter
het ontslag van de werknemer kennelijk onredelijk.""á De verplichting
""". Daarbij wil ik benadrukken dat het gaat om de kansen ander werk te vinden en
niet om de realisering van die kans. Dit laatste is immers ook afhankelijk van andere,
buiten de macht van de werkgever liggende, factoren, waarbij de vraag is of die factoren de individuele werkgever mogen worden aangerekend binnen een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure. Daar komt nog bij dat de toetsing bij kennelijk onredelijk ontslag ex tunc is en dus geen rekening wordt (mag worden) gehouden met latere
omstandigheden dan de omstandigheden zoals die zich voordeden toen het ontslag
plaatshad.
""á. Ktr. Almelo "ä juni áòòò, jar áòòò/"åä.
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van de werkgever en de kennelijk onredelijkheid van het ontslag werd
door de kantonrechter gebaseerd op goed werkgeverschap ex art. æ:å""
bw. Opgemerkt dient te worden dat de kantonrechter de leeftijd van de
werknemer, äâ jaar, en de lange duur van het dienstverband, âä dienstjaren, in zijn beslissing heeft meegewogen.
In áòòâ achtte het Hof 's-Hertogenbosch het ontslag van een werknemer kennelijk onredelijk wegens het eenzijdig gerichte carrie©reverloop
van de werknemer.""â In het kader van een reorganisatie was aan werknemer conform het sociaal plan een vergoeding toegekend, in de vorm
van een zogenaamd persoonlijk budget. Doelstelling van het sociaal
plan was zoveel mogelijk werknemers aan een nieuwe functie te helpen
door middel van een outplacementtraject. Werknemer was een van drie
van de totaal áå af te vloeien werknemers met een hogere functie, met
een daarbij behorend salaris. Een andere van de drie werknemers was
herplaatst binnen de onderneming en met de derde werknemer was een
aparte financie«le regeling getroffen. Werknemer vond op grond van
eigen inspanningen een andere baan tegen aanzienlijk slechtere voorwaarden. Het hof achtte het ontslag kennelijk onredelijk wegens het
eenzijdige carrie©reverloop van de werknemer. Hij beschikte over zeer
specifieke kennis op het gebied van de Papierindustrie. Dit in combinatie met zijn leeftijd, de duur van het dienstverband (áæ jaar) en de mogelijkheden elders een nieuwe baan te vinden maakten het ontslag kennelijk onredelijk. Het hof liet hierbij meewegen dat in het sociaal plan
geen enkele rekening is gehouden met de hoogte van het salaris.
Hoewel uit de hierboven weergegeven jurisprudentie niet direct een
scholingsplicht kan worden afgeleid, is niet ondenkbaar dat het aanbieden van scholing of het verrichten van employability-inspanningen
door de werkgever tot een ander oordeel zou hebben geleid. Op basis
van een globale beschouwing van de relevante rechtspraak valt op, dat
daarin weinig aandacht is voor de scholingsinspanning van werkgever
of werknemer, terwijl daar in het kader van de kennelijk onredelijk ontslagprocedure voldoende aanleiding toe is.
ä.å.å

Ontbinding

De aard van de ontbindingsprocedure leent zich in beginsel niet voor
de inhoudelijke beoordeling van de vraag of een werkgever heeft vol-

""â. Hof 's-Hertogenbosch ñ december áòòâ, jar áòòã/âá.
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daan aan bepaalde verplichtingen gedurende de arbeidsovereenkomst.
De ontbindingsprocedure is erop gericht snel en zeker tot bee«indiging
van de arbeidsovereenkomst te komen en leent zich niet bij voorbaat
voor de inhoudelijke beoordeling van de vraag wat zich heeft afgespeeld
ten tijde van de arbeidsovereenkomst. Bij het toekennen van een ontbindingsvergoeding wordt rekening gehouden met de (wijze van) bee«indiging van de arbeidsovereenkomst of de gevolgen daarvan.""ã In feite
wordt hier, zij het in beknopte vorm, het gevolgencriterium van art.
æ:åð" lid á sub b bw herhaald. Verrichte scholingsinspanningen kunnen
een (belangrijke) rol spelen bij de beantwoording van de vraag wat de
mogelijke gevolgen van de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst zijn.
Voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt in wezen hetzelfde
als hetgeen hiervoor is gezegd over de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure, zij het dat de procedures qua aard verschillen. De ontbindingsprocedure ziet op een snelle en eenvoudige bee«indiging van de arbeidsovereenkomst. Bijgevolg is de procedure anders ingericht, bestaat geen
appelmogelijkheid en bestaat beperkte ruimte voor uitvoerig en langdurig onderzoeken van feiten en omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij ontslag.""ä Als gevolg van de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst wordt de werknemer blootgesteld aan een werkloosheidsrisico.
Het werkloosheidsrisico is groter naarmate er minder scholingsinspanningen zijn verricht. Omdat de gevolgen van scholingsinspanningen pas
manifest worden op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd, bestaat voldoende aanleiding hiermee rekening te houden in
de ontbindingsprocedure en bij de toekenning van de ontbindingsvergoeding. Ook kan zich de situatie voordoen dat een werknemer die wegens gebrek aan scholing geen betere functie heeft kunnen vervullen binnen de eigen organisatie gedurende de arbeidovereenkomst als gevolg
daarvan ook beperkt wordt in zijn kansen een nieuwe baan te vinden op
""ã. Zie hr " maart áòòá, jar áòòá/åå en åæ (tno/Termeulen en Gue© rand/ptt ). Zie meer
uitgebreid over welke aanspraken wel en welke niet kunnen worden meegewogen in
de ontbindingprocedure o.a. T.E.E. Tjong TjinTai enTh.Veling,`Opkomst en terugtred
van de Baijings-leer', in:Voor De Laat: de Hoge Raad, (Reeks vva nr. âã), Deventer: Kluwer áòòä. p. "ää-"ðâ, C.J. Loonstra en L.G. Verburg, `Hoe exclusief is exclusief? Over
de juridische status van de åðä-procedure en de contractuele vergoeding', ArA áòòä/",
p. ãð-æäá.
""ä. De vraag of de oorspronkelijke aard van de procedure de afgelopen vijftig jaar
niet dusdanig is veranderd dat (veelal) geen sprake meer is meer is van een extrajudicie«le procedure en daarom de aparte status van de ontbindingsprocedure als verzoekschriftprocedure wellicht achterhaald is laat ik hier verder buiten beschouwing.
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het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd. Een toekomstige werkgever zal een werknemer die beter geschoold is en dankzij
die scholing een hogere of betere functie heeft vervuld waarschijnlijk
eerder aannemen dan een werknemer voor wie dat niet het geval is. De
kans op werkloosheid of een nieuwe baan wordt zo beschouwd be|«nvloed
door de mogelijkheden gedurende de arbeidsovereenkomst. De Baijingsleer""å biedt (voldoende) ruimte rekening te houden met deze glijdende
schaal in feiten.
De vraag is vervolgens of, en zo ja hoe de rechter, werkgevers en
werknemers gebruik maken van de mogelijkheid scholingsinspanningen te (laten) beoordelen in de ontbindingsprocedure? Van de kant van
de werknemer wordt in procedures soms gewezen op gebrekkige opleiding en in het verlengde daarvan de mogelijkheden voor een werknemer ander werk te vinden.""æ Soms kent de kantonrechter betekenis toe
aan gebrekkige opleiding en eenzijdige werkervaring""ð en overweegt
hij dat de werkgever zo nodig door aanvullende opleiding een andere
passende functie voor een werknemer had moeten vinden.""ñ Gebrekkige opleiding van werknemers wordt daarentegen door kantonrechters
ook gebruikt als argument de arbeidsovereenkomst te ontbinden"áò,
soms zelfs in afwijking van het ancie«nniteitsbeginsel."á"
Een verplichting voor de werknemer mee te werken aan zijn eigen inzetbaarheid wordt soms aangenomen. De Kantonrechter Utrecht heeft
in áòòä een arbeidsovereenkomst ontbonden en in afwijking van het sociaal plan een lagere vergoeding toegekend. Reden hiervoor was dat
de werknemer onvoldoende zou hebben meegewerkt aan outplacementbegeleiding. De kantonrechter heeft als volgt beschikt:
""å. Ik heb dit eerder betoogd in: `Van Baijings tot Visser: ruimte voor redelijkheid',
Sociaal Recht áòòä, áå, p. "âò-"ãò.
""æ. Ktr. Amsterdam âò augustus áòòã, jar áòòã/ááã, Ktr. Sittard á" december áòò",
jar áòòá/áð (verweer werknemers).
""ð. Ktr. Sittard-Geleen "å oktober áòòâ, jar áòòâ/áæ".
""ñ. Ktr. Utrecht á" januari áòòâ, jar áòòâ/ä".
"áò. Ktr. Amsterdam "æ februari áòòã, jar áòòã/äå (geen afwijking ancie«nniteitsbeginsel, ontbinding wegens gebrekkige opleiding).
"á". Ktr. Rotterdam áâ juni "ñññ, jar "ñññ/"ã" (afwijking ancie«nniteitsbeginsel na weigering werknemer tot overleg over ander functie. Werkgever voert aan dat oudere
werknemer scholing minder snel met goed gevolg zal afronden), Ktr. Haarlem ä november áòòã, jar áòòä/äå, (afwijking ancie«nniteitsbeginsel, werknemer beschikt over
specialisme en is niet anders inzetbaar), Ktr. Sittard-Geleen "æ mei áòòä, jar áòòä/"ãâ,
Ktr. Nijmegen â mei áòòä, jar áòòä/"åâ (afwijking ancie«nniteitsbeginsel, na aanbieden
scholing).
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À. heeft evenwel, om hem moverende redenen, niet deelgenomen aan het outplacementtraject.
Dat is verwijtbaar, omdat hij aldus de kans met behulp van zijn werkgever extern herplaatst
te worden onmogelijk heeft gemaakt. Dat klemt te meer, nu hij Campina verwijt hem geen opleidingstraject te hebben aangeboden. Zijn wens tot om- of herscholing is nu juist een van de
aspecten die tijdens een outplacementtraject aan de orde kunnen komen. Eveneens is verwijtbaar dat A. het aanbod heeft afgewezen om tijdelijk, tot de sluiting in áòòå, in Hilversum geplaatst te worden, naast het volgen van een outplacementtraject. Ten onrechte heeft hij zijn
kaarten gezet op een absolute baangarantie. Die garantie kan een werkgever niet geven.' "áá

De hierboven besproken jurisprudentie is zeer casu|« stisch en geeft bovendien een wisselend beeld over de mate waarin en de wijze waarop in
de ontbindingsprocedure rekening wordt gehouden met scholing en de
mate van employability of inzetbaarheid van werknemers. De gepubliceerde ontbindingsjurisprudentie betreft overigens slechts een heel klein
deel van het totaal aantal ontbindingsbeschikkingen, waarbij niet alle
in het totaal van ontbindingsprocedures aan bod komende aspecten
worden benadrukt."áâ
ä.æ

Scholing en ontslagvergoedingen, motie VerburgBussemaker

Voorgesteld is (expliciet) rekening te houden met scholingsinspanningen bij het toekennen van een ontslagvergoeding. De Kamerleden Verburg en Bussemaker hebben de regering verzocht in het ontslagrecht
ook de factor investering in en scholing van werknemer mee te nemen:
`overwegende, dat werkgever en werknemer door middel van het preventief bij- en omscholen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een duurzame positie van de werknemer
op de arbeidsmarkt; overwegende, dat de investering in de positie op de arbeidsmarkt dient
mee te wegen in het ontslag en de ontslagvergoeding;' "áã

"áá. Ktr. 's-Hertogenbosch æ april áòòä, jar áòòä/"òã. Een en ander blijkt uit de beschikking van de Kantonrechter 's-Hertogenbosch waarin wordt verwezen naar een
beschikking van de Kantonrechter Utrecht. In verband met de Baijings-leer kon de
Kantonrechter 's-Hertogenbosch hierover niet opnieuw oordelen.
"áâ. Zie hierover ook het zeer informatieve overzicht van V.G.G. Bergwerf en A.R.
Houweling, `Arbeidsrechtelijke jurisprudentie op rechtspraak.nl: foliojurisprudentie
exit?', ArbeidsRecht áòòð, æ, p. â-"ò.
"áã. Zie Kamerstukken II áòòã-áòòä, áñ ðòã (Nieuwe accenten op het terrein van werk
en inkomen), nr. ä, nr. "ã en nr. "æ, p. "-á.
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Deze motie is aangenomen en wordt zo ge|« nterpreteerd dat werknemers
die adequaat zijn geschoold geen gouden of zilveren handdruk nodig
hebben als zij zo kunnen overstappen naar een nieuwe baan."áä
De ontslagvergoeding is hiervoor meermalen aan bod gekomen. Eerder bleek dat in de gepubliceerde rechtspraak (buitengewoon) weinig
aandacht wordt besteed aan verrichte scholingsinspanningen door werkgever en werknemer. Een enkele keer wegen rechters de scholingsinspanningen, en dat dan vaak indirect, mee bij het toekennen van een
ontslagvergoeding, zo bleek eerder."áå Zowel bij kennelijk onredelijk ontslag als bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bestaat de ruimte
bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding rekening te houden met scholingsinspanningen. Afhankelijk van de verrichte scholingsinspanningen door zowel werkgevers als werknemers kan een hogere of
lagere vergoeding worden toegekend. De motie bevat in die zin niet veel
nieuws. Toch verdient het aanbeveling partijen bij de overeenkomst bewust te maken van deze bestaande mogelijkheden. De werkgever, die uit
hoofde van goed werkgeverschap investeert in de employability van zijn
werknemers, kan bij het toekennen van de ontslagvergoeding worden
beloond. De rechter zou bij het vaststellen van de hoogte van de aan de
werknemer toekomende vergoeding rekening kunnen houden met de
door de werkgever betaalde scholingskosten en met de arbeidsmarktpositie van de werknemer.
Hoewel er in beginsel niets op tegen is bij het toekennen van een ontslagvergoeding rekening te houden met scholing, kan ik mij niet vinden
in de in de motie geopperde gedachte dat in het geheel geen ontslagvergoeding hoeft te worden toegekend aan werknemers die adequaat zijn
geschoold en (mede daardoor) kunnen overstappen naar een nieuwe
baan. In deze gedachte wordt ervan uitgegaan dat de ontslagvergoeding in het geheel niet nodig is indien een werknemer voldoende scholing is aangeboden. Los van aangeboden scholing kunnen echter ook
andere omstandigheden het toekennen van een ontslagvergoeding
rechtvaardigen. Zonder hier nogmaals in te gaan op de (mogelijke)

"áä. Kamerstukken II áòòã-áòòä, áñ ðòã (Nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen), nr. "æ, p. "-á.
"áå. Zie voor kennelijk onredelijk ontslag: Ktr. Almelo "ä juni áòòò, jar áòòò/"åä en
Hof 's-Hertogenbosch ñ december áòòâ, jar áòòã/âá en voor ontbinding o.a. Ktr. Sittard-Geleen "å oktober áòòâ, jar áòòâ/áæ", Ktr. Utrecht á" januari áòòâ, jar áòòâ/ä"
en Ktr.'s-Hertogenbosch æ april áòòä, jar áòòä/"òã.
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grondslagen van de ontslagvergoeding"áæ kan bijvoorbeeld de verwijtbaarheid een rol spelen bij de toe te kennen vergoeding. Het voorstel de
ontslagvergoeding af te schaffen of in ieder geval aanzienlijk te beperken indien voldoende scholingsmogelijkheden zijn geboden ter bevordering van employability en werkzekerheid, houdt hiermee onvoldoende
rekening. Scholing mag onder de huidige omstandigheden en vormgeving van het ontslagrecht geen argument vormen de ontslagvergoeding
geheel af te schaffen of aanzienlijk te beperken.
De ser heeft in het middellangetermijnadvies over het sociaal en economisch beleid het ontslagrecht en dus ook het onderwerp scholing en
ontslagvergoedingen geparkeerd omdat binnen de raad geen overeenstemming kon worden bereikt."áð Minister Donner heeft aangegeven indien de ser geen overeenstemming zou bereiken zelf met een voorstel
te komen tot herziening van het ontslagrecht. In het kader van dit onderzoek is van belang zijn voorstel scholingskosten gemaakt door de
werkgever tot maximaal "/ã van het totaal te verrekenen met de ontslagvergoeding."áñ De vraag is of een dergelijk voorstel werkgevers werkelijk
zal stimuleren te investeren in scholing, met alle daarmee gepaard
gaande bijkomende en niet verrekenbare administratieve en financie«le
lasten gedurende de arbeidsovereenkomst. Een dergelijke prikkel zal
waarschijnlijk niet leiden tot de gewenste investeringen van werkgevers
in scholing. Alleen al met het documenteren en vervolgens bewijzen van
de verrichte scholingsinspanningen zijn waarschijnlijk al bijna evenzoveel kosten gemoeid als met de totale voorgestelde verrekening.
Los daarvan stuit het voorstel van minister Donner, evenals eerdere
voorstellen het ontslagrecht te herzien, laat staan te versoepelen op grote weerstand. Belangrijk argument daarbij is dat het systeem alleen
maar ingewikkelder wordt gemaakt en onvoldoende waarborgen worden geboden voor de bescherming van de werknemer. Zonder in detail
"áæ. Zie hierover hoofdstuk ã en o.a. A. Baris, `Vergoeding bij ontslag zonder grondslag?', sma áòòã, p. ââñ-âãä, C.J. Loonstra en W. A. Zondag,`Ontslagvergoedingsrecht:
stand van zaken en perspectief ', njb áòòò, p. "áåæ ev., C.J. Loonstra, `De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen', ArbeidsRecht áòò", ãâ, p. âá-ãò en eerder C.J. Loonstra,
`Het systeem van het ontslagvergoedingsrecht', in: C.J. Loonstra (red.), De onderneming
en het arbeidsrecht in de á"e eeuw, Liber Amicorum voor Prof. mr. F. Koning, Den Haag:
BJu áòòò, p. âòñ-âáå en F.B.J. Grapperhaus, `De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap', Ondernemingsrecht áòòâ/"", p. ã"å-ãáâ.
"áð. Zie `Geen ser-advies over ontslagrecht', Staatscourant "á december áòòå.
"áñ. Zie voor een overzicht van de plannen o.a. E. Verhulp, `Herziening ontslagrecht,
het is nooit goed of het deugt niet', Sociaal Recht áòòæ, åð.
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te treden lijkt het voorstel van minister Donner het ontslagrecht wel te
versoepelen, maar niet direct eenvoudiger te maken. Alvorens plannen
omtrent de herziening van het ontslagrecht door te zetten wordt advies
ingewonnen. De Commissie Arbeidsparticipatie heeft op "å juni áòòð
advies uitgebracht over het verhogen van de arbeidsparticipatie. Wat de
ontslagvergoeding betreft heeft de commissie het volgende geadviseerd:
`Ontslagvergoedingen zijn nu een compensatie voor een geleden schade, achteraf, met vaak veel
bijkomende (juridische) kosten. Deze kunnen eerlijker en efficie« nter ingezet worden door ze
al gedurende het dienstverband te gebruiken om te investeren in inzetbaarheid. Daarmee
wordt geld dat nu voor inactiviteit en procedures wordt benut, aangewend voor activering en
participatie. Voorkomen is beter dan genezen. De nadruk verschuift van schadeloosstelling
naar schadelastbeperking en preventie en van nazorg naar voorzorg.' "âò

Vervolgens meent de commissie:
`Werkzekerheid is voor laagopgeleiden in het huidige stelsel sowieso betrekkelijk. Laagopgeleiden hebben vaker een flexibel contract en worden vaker via het cwi ontslagen als ze wel
een vast contract hebben. Ze krijgen in het huidige systeem minder vaak een ontslagvergoeding
dan hoogopgeleiden. In het nieuwe systeem (voorgesteld wordt een ``werkbudget'' in te voeren,
ab ) worden veel van de huidige middelen voor ontslagvergoedingen via het Werkbudget verdeeld over alle werknemers'."â"

Ik sluit mij graag aan bij het voorstel van de commissie de ontslagvergoeding in te zetten ter bevordering van werkzekerheid. Dat geldt in
het bijzonder voor lager opgeleide werknemers. Of de vorm waarin de
commissie de bevordering van werkzekerheid en arbeidsparticipatie
heeft voorgesteld uiteindelijk zal worden doorgevoerd, zal nog moeten
blijken. Bij de achterliggende gedachte van de commissie de werkzekerheid van werknemers te bevorderen sluit ik mij ^ zoals ook blijkt uit
dit hoofdstuk ^ aan.

"âò. Advies Commissie Arbeidsparticipatie,`Naar een toekomst die werkt' van "å juni
áòòð, p. æð
"â". Advies Commissie Arbeidsparticipatie,`Naar een toekomst die werkt' van "å juni
áòòð, p. ðå.
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In dit hoofdstuk is de aandacht gericht op het bevorderen van kennis
en employability van werknemers door middel van scholing en, zij het
in mindere mate, op activering en de bevordering van de flexibiliteit op
de arbeidsmarkt. Weinig is stilgestaan bij re-integratieprikkels vanuit
de ww. Dit heeft simpelweg te maken met het feit dat op het moment
dat het ontslagrecht en ontslagvergoedingen een rol van betekenis (kunnen) spelen van werkloosheid (nog) geen sprake is. Dit neemt echter
niet weg dat de vormgeving van de ww wel invloed kan hebben op het
ontslagbeleid van werkgevers en ook invloed kan hebben op het benutten van de ruimte die bestaat binnen het ontslagrecht rekening te houden met scholing en employability. Zo kunnen employability bevorderende maatregelen in het ontslagrecht worden tegengewerkt door regels
in de ww en vice versa. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: in het
wetsvoorstel tot wijziging van het ww-stelsel en het ontslagrecht is
voorgesteld de zogenaamde `preventieprikkel' in de ww in te voeren."âá
Deze prikkel komt er kort gezegd op neer dat de uwv (een deel van)
de ww-uitkering aan werknemers van ää jaar of ouder verhaalt op de
werkgever. Deze regeling komt neer op een, ook in het verleden al voorgestelde"ââ, malus in de ww. Doel van een dergelijke regeling is werkgevers te stimuleren te investeren in employability en werkloosheidspreventie van (vooral) oudere werknemers. Werkgevers moeten zo een
sterker belang krijgen te investeren in inzetbaarheid van oudere werknemers en te voorzien in outplacementbegeleiding waarmee werkloosheid kan worden voorkomen."âã De gedachte is dat deze regeling leidt
tot extra ontslagbescherming voor oudere werknemers. Hoewel deze
bescherming wellicht ten koste gaat van jongere werknemers, vinden
jongere werknemers gemiddeld sneller een nieuwe baan en kan hiermee
(op korte termijn) een gunstig effect op de werkloosheid optreden, aldus
de regering."âä

"âá. Ook dit voorstel alsmede het voorstel de sociale partners de mogelijkheid te bieden af te wijken van de preventieve toets is uiteindelijk niet nader uitgewerkt. Kamerstukken II áòòä-áòòå, âò âæò, nr. ð, p. ã.
"ââ. Zie hierover C.G. Scholtens, `Malus in de ww, een nieuw monstrum', njb áòò",
p. "òæ"-"òæá en uitgebreid A.C. Damsteegt, De aansluiting van het werkloosheidsrecht op het
ontslagrecht, Den Haag: BJu áòòâ, p. ãæå e.v.
"âã. Kamerstukken II áòòä-áòòå, âò âæò, nr. â (MvT), p. "ñ.
"âä. Kamerstukken II áòòä-áòòå âò âæò, nr. â (MvT), p. ãá.
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Op de voorgestelde regeling is veel kritiek mogelijk, welke in het kader van dit onderzoek te ver strekt te behandelen."âå In het kader van
dit onderzoek is van belang dat een dergelijke regeling employability
bevorderende maatregelen in het ontslagrecht kan be|« nvloeden. Zo is in
verband met hetzelfde wetsvoorstel besloten het lifo-beginsel te wijzigen
in die zin dat het afspiegelingsbeginsel hoofdregel is geworden."âæ De
vraag is welke wisselwerking deze regelingen op elkaar hebben. Enerzijds maakt de invoering van het afspiegelingsbeginsel als hoofdregel
het makkelijker oudere werknemers, die veelal langer in dienst zijn, te
ontslaan. Anderzijds beoogt de preventieprikkel het voor de werkgever
moeilijker ^ althans financieel onaantrekkelijk ^ te maken oudere werknemers te ontslaan. De vraag is echter of de preventieprikkel inderdaad
een tegenwicht biedt aan het makkelijker kunnen ontslaan van oudere
werknemers. De oudere werknemer grijpt bij de toepassing ^ en toepasselijkheid, het moet hierbij immers gaan om bedrijfseconomisch ontslag
van oudere werknemers ^ van deze twee regelingen op beide vlakken
mis. De oudere werknemer kan enerzijds makkelijker worden ontslagen, en anderzijds worden werkgevers gestimuleerd daarvan ook nog
eens extra gebruik te maken voordat een werknemer de leeftijd van ää
jaar heeft bereikt.
Ook met betrekking tot de preventieve toets zal de preventieprikkel
weinig employability bevorderend effect sorteren. Als de preventieve
toets wordt versoepeld in die zin dat werknemers gemakkelijker ontslagen kunnen worden indien de werkgever heeft voldaan aan bij cao overeengekomen scholingsverplichtingen, is de voorgestelde preventieprikkel
niet op zijn plaats. Deze prikkel zou als gevolg hebben dat een werkgever
die heeft voldaan aan zijn scholingsverplichtingen los daarvan gestraft
wordt op het moment dat hij na het voldoen aan die verplichtingen een
oudere werknemer ontslaat indien die werknemer alsnog werkloos raakt.
In dat geval is er weinig reden voor de werkgever te kiezen voor een soepeler ontslagregime en daarvoor employability bevorderende maatregelen te treffen. Hij kan dan net zo goed besluiten zijn oudere werknemers
zonder die extra inspanningen te ontslaan via het reguliere regime, bij
bedrijfseconomisch ontslag met toepassingen van het afspiegelingsbegin"âå. Zie hierover bij eerdere vergelijkbare voorstellen wederom C.G. Scholtens,`Malus
in de ww, een nieuw monstrum', njb áòò", p. "òæ"-"òæá en uitgebreid A.C. Damsteegt,
De aansluiting van het werkloosheidsrecht op het ontslagrecht, Den Haag: rul áòòâ, p. ãæå ev.
"âæ. Zie persbericht swz van æ december áòòä, nr. òä/áòñ `Last in, first out niet langer
hoofdregel bij ontslag' en Staatscourant "â december áòòä, nr. áãá.
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sel, voordat een werknemer de leeftijd van ää jaar heeft bereikt. Het
mag duidelijk zijn dat een dergelijk resultaat niet wenselijk is.
Hoewel de hierboven besproken regeling (slechts) betrekking heeft
op oudere werknemers, biedt het een goed voorbeeld van de invloed die
het ontslagrecht en de ww op elkaar kunnen hebben. Wil het ontslagrecht de inzetbaarheid en employability van de werkende werknemer
vergroten dan zal hiermee rekening moeten worden gehouden in de
vormgeving van de ww. Negatieve prikkels vanuit de ww ter bevordering van employability tegenover positieve prikkels in het ontslagrecht
zullen eerder leiden tot benadeling van kwetsbare groepen en niet tot
het bevorderen van werkzekerheid en preventie van werkloosheid voor
de groepen waarvoor dat bij uitstek wenselijk is.
ä.ñ
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Het ontslagrecht kan aanzienlijk beter worden benut om employability
te bevorderen dan thans het geval is. Dit betekent dat het huidige ontslagrecht wel degelijk mogelijkheden biedt tegemoet te komen aan de
wens kennis en employability van werknemers te vergroten, maar dat
die mogelijkheden kunnen worden vergroot door een conservatieve
aanpassing van het ontslagrecht. Ik zou ervoor willen pleiten te bewerkstelligen dat sociale partners de ruimte wordt geboden het ontslagrecht
vrijer te (kunnen) benutten als onderhandelingsmiddel en resultaat
dan thans mogelijk is. Daarbij lijkt het mij wenselijk sociale partners
meer ruimte te geven afdwingbare employability-maatregelen te treffen
dan binnen het huidige ontslagrecht mogelijk is. Zoals gezegd ben ik
van mening dat de sociale partners de aangewezen partijen zijn invulling en uitvoering te geven aan de vergroting van kennis en employability van werknemers waar dat gewenst en nodig is.
Daarom tot slot nog een paar overwegingen in het kader van een
eventuele (conservatieve) herziening van het ontslagrecht. Bij die herziening hoeft overigens niet direct het hele systeem van het ontslagrecht
op de schop. Het ontslagrecht bestaat uit zeer complexe regelgeving,
met daarin veel systeemfouten en onduidelijkheden, die niet zonder
meer leidt tot een billijke uitkomst. De huidige vormgeving van het ontslagrecht is meer gericht op het afrekenen met het verleden dan op de
toekomst en op het toerusten van de werknemer op de arbeidsmarkt.
Zonder het belang van een billijke en bevredigende afwikkeling te onderschatten, kan het ontslagrecht meer oog hebben voor de toekomst
van de werknemer. Zowel art. æ: åð" bw als art. æ: å"" bw bieden ruimte
á""
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daarmee rekening te houden. Deze mogelijkheden onder de huidige
wettelijke vormgeving van het ontslagrecht (meer) rekening te houden
met de toekomst blijven vooralsnog enigszins onderbelicht. Art. æ:å""
bw bepaalt dat de werkgever zich heeft te gedragen zoals een goed
werkgever betaamt. Onder dat goede werkgeverschap kan ook worden
verstaan dat de werkgever rekening houdt met de mogelijkheid dat de
werknemer werkloos raakt en zich inzet dat risico binnen de hem ter
beschikking staande mogelijkheden ^ en gedurende het bestaan van de
arbeidsovereenkomst ^ te beperken. De werkgever is over het algemeen
(behoudens ontslag op staande voet of eigen keuzes van de werknemer
die leiden tot bee«indiging van de arbeidsovereenkomst) immers voor
die werkloosheid verantwoordelijk: hij is overgegaan tot het bee«indigen
van de arbeidsovereenkomst. De gedachte dat de werkgever een verantwoordelijkheid heeft bij te dragen aan het voorkomen van (verdere)
werkloosheid, lijkt dan ook voor de hand te liggen. Bij een (conservatieve) herziening van het ontslagrecht dient de huidige ontslagvergoedingenpraktijk daarom mijns inziens niet ongewijzigd blijven.
Ervaringen met de preventie van structurele uitval wegens arbeidsongeschiktheid hebben geleerd dat positieve en negatieve (financie«le) prikkels effect sorteren. Na de invoering van deWet Verbetering Poortwachter
is de uitstroom van werknemers in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgenomen. Een dergelijk systeem kan wellicht ook werken bij het
voorkomen van (langdurige) werkloosheid. Daarbij kan de ontslagvergoeding een belangrijke rol spelen. Indien (de dreiging van) een voor de
werkgever hoge, of voor de werknemer lage ontslagvergoeding wordt
aangewend ter bevordering van employability en preventie van werkloosheid, zal daarin een zeer grote prikkel kunnen worden gevonden te
werken aan werkzekerheid. Indien bij het toekennen van ontslagvergoedingen rekening wordt gehouden met tijdens het dienstverband gemaakte kosten en gedane inspanningen de werknemer employable te krijgen
en te houden, kan dat een belangrijke stimulans zijn te investeren in de
employability.
Zeker kort na het ontslag ligt er eerder een taak voor de werkgever
en werknemer dan voor de gemeenschap: de gemeenschap heeft pas een
taak bij langdurige werkloosheid. Deze risicoverdeling past bij de subsidiaire taak van de publieke sociale zekerheid."âð Voordat hiervan echter
"âð. F.M. Noordam, `Einde werk, einde verhaal? Vijf modellen', in: C.J. Loonstra
(red.), De onderneming en het arbeidsrecht in de á"ste eeuw, Liber Amicorum voor Prof. mr. F.
Koning, Den Haag: BJu áòòò, p. âã".
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sprake is kunnen de individuele werkgever en werknemer, ondersteund
door de sociale partners een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van werkloosheid. Er zijn verschillende systemen denkbaar om een
dergelijke verantwoordelijkheidsverdeling vorm te geven. De interessante
en wenselijke mogelijkheden daaraan een constructieve invulling te geven binnen het ontslagrecht en het ontslagvergoedingenrecht zijn in dit
hoofdstuk besproken. Het voert in het kader van het centrale onderwerp
van dit onderzoek te ver hier te bespreken hoe de vormgeving van de
ww een bijdrage kan leveren aan de werkzekerheid en employability van
werknemers. Dit houdt immers vrij weinig verband met het toekennen
van een ontslagvergoeding, de hoogte van de ontslagvergoeding en de
grondslag voor het toekennen van ontslagvergoedingen.
ä."ò

Conclusie

Het belang van scholing en employability vindt steeds bredere erkenning. Scholing kan bijdragen aan preventie van werkloosheid en aan
werkzekerheid en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste
ontwikkeling van Nederland naar een hoogwaardige kenniseconomie.
Scholing en employability van werknemers vormen speerpunten in de
huidige politieke en maatschappelijke discussie. Hoewel in Nederland
al veel scholingsfaciliteiten bestaan, kan het gebruik daarvan worden
bevorderd. Ook scholingsafspraken in cao's zouden beter kunnen worden benut. Meer bekendheid met de bestaande faciliteiten en afspraken
kan daaraan bijdragen.
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de mogelijkheid het ontslagrecht in te zetten als stimulans voor werkgever en werknemer de kansen
en de employability van werknemer te vergroten en daarmee werkloosheid te voorkomen. Deze problematiek kan worden verbonden aan de
al lang bestaande wens het ontslagrecht te herzien. Sommige voorstellen tot herziening bevatten een mogelijkheid het ontslagrecht meer activerend te maken. De voorgestelde mogelijkheid af te wijken van de preventieve toets had een opening geboden meer rekening te houden met
scholing bij ontslag. Daarnaast had dit de mogelijkheid geboden scholingsafspraken in cao's (beter) afdwingbaar te maken. Invoering van
het voorstel had ruimte geboden te onderzoeken hoe groot het maatschappelijke draagvlak is bestaande zekerheden te handhaven of uit te
ruilen tegen andere nieuwe vormen van bescherming. Ook andere voorgestelde herzieningen zijn in dit onderzoek en in dit hoofdstuk (summier) besproken.
á"â
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De conclusie is dat herzieningsvoorstellen in het algemeen wel gericht
zijn op, maar desondanks onvoldoende tegemoet komen aan de wens
werkgever en werknemer te activeren te investeren in scholing, employability en werkzekerheid, met als uiteindelijk doel werkloosheid te voorkomen. Vrij weinig aandacht bestaat voor het op een zorgvuldige en rechtvaardige wijze afwikkelen van de arbeidsovereenkomst, waarbij rekening
wordt gehouden met grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding en het bieden van ontslagbescherming. Hoewel ik het belang
daarvan onderken, meen ik dat sprake is van een (te) beperkte visie op
het doel van het ontslagrecht: dat doel is niet alleen het (afwikkelen) van
het verleden, maar vooral ook (de toetsing van) de investeringen in de
toekomst van de werknemer. De werknemer moet door de werkgever
goed toegerust op de arbeidsmarkt worden `teruggezet', waardoor hij een
ree«le kans heeft op het vinden van andere passende arbeid.
Ik ben van mening dat ook zonder ingrijpende wijzigingen het ontslagrecht meer activerend kan worden ingezet. Werkgevers, werknemers
en hun vertegenwoordigers zouden zich meer bewust kunnen zijn van
de verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid en daarbij niet
alleen in cao's en andere afspraken maar ook bij (individueel) ontslag
vaker kunnen wijzen op het belang van scholingsinspanningen in het kader van employability. Het ontslagrecht is in belangrijke mate van dwingend recht. Delen ervan zijn echter van driekwart dwingend recht, zodat afwijkingen bij cao zijn toegestaan. Deze mogelijkheid bij collectieve
en dus gewaarborgde arbeidsovereenkomst af te wijken van de wettelijke
regelingen omtrent het ontslagrecht zou kunnen worden uitgebreid.
Zo is denkbaar dat in cao's of sociale plannen de ontslagbescherming,
zoals opzegtermijnen of ontslagvergoedingen, geheel of gedeeltelijk wordt
ingeruild en uitgeruild tegen employability-bevorderende maatregelen.
Uit onderzoek blijkt dat sociale partners deze mogelijkheden tot op heden
niet optimaal benutten. Zij zouden via een verruiming van de mogelijkheden afspraken te kunnen maken omtrent het ontslag van werknemers
vorm en invulling kunnen geven aan activering van werknemers en werkgevers, gericht op het vinden van andere passende werkzaamheden voor
de met ontslag bedreigde werknemer. Een dergelijke bewustwording en
uitvoering is nog niet volledig aanwezig en niet uitgevoerd. Een grotere
nadruk op scholings- en employability-inspanningen in het ontslagrecht
en ruimte voor de sociale partners daaraan niet alleen vorm te geven
maar daaraan ook maatregelen en sancties te kunnen verbinden kan mijns
inziens een bijdrage leveren aan een wenselijke ontwikkeling; de overgang
van baanzekerheid naar werkzekerheid kan hiermee worden bevorderd.
á"ã
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Inleiding

Ik begon dit onderzoek met de vooronderstelling dat meer duidelijkheid
over de vraag waarom de ontslagvergoeding bestaat, en waarom de
ontslagvergoeding zich heeft ontwikkeld in de richting waarin dat is gebeurd, een antwoord kan bieden op de vraag of de ontslagvergoeding
(voor de toekomst) bestaansrecht heeft. Daarbij gaf ik aan dat ook van
belang is de vraag welk (eigen) leven de ontslagvergoeding in de praktijk is gaan leiden en waarom de ontslagvergoeding een zo belangrijke
rol is gaan spelen binnen de meer algemene discussie omtrent het ontslagrecht. Als centrale probleemstelling hanteerde ik:
Onderzoek naar de aard, functie en inzet van de ontslagvergoeding. Het in kaart brengen en
waarderen van de grondslagen en het bestaansrecht van de ontslagvergoeding in het verleden,
het heden, en voor de toekomst.

Hierop wordt in deze conclusie ingegaan. Ik zal mij daarbij zo veel mogelijk beperken tot de hoofdpunten en beoog geen samenvatting te geven van het voorgaande. Voor het laatste verwijs ik naar de samenvatting.
å.á

Ontwikkeling van de ontslagvergoeding en het
ontslagrecht

De ontslagvergoeding is een eigen leven (kunnen) gaan leiden vanwege
het feit dat bij de codificatie van de ontslagvergoeding de ruimte werd
gelaten voor een invulling door de praktijk naar de geldende maatschappelijke opvattingen. Nadat de (individuele) ontslagvergoeding tot
halverwege de jaren zeventig een min of meer slapend bestaan had geleid zijn de maatschappelijke opvattingen over de ontslagvergoeding
sindsdien vrij breed verkondigd en van invloed geweest op de ontwikkeling van de ontslagvergoeding in de praktijk. Dit was in lijn met de bedoeling van de wetgever. De praktijk en de maatschappelijke opvattingen dienden immers invulling te geven aan de ontslagvergoeding.
á"ä
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Bovendien diende de ontbindingsvergoeding de ontbindingsprocedure
praktisch bruikbaarder te maken. Ook in dit laatste is de wetgever geslaagd. De ontbindingsprocedure heeft zich ontwikkeld tot een tweede
hoofdweg naast de weg van opzegging.
De ontbindingsprocedure was oorspronkelijk bedoeld als een extrajudicie«le procedure en als noodluik. Bij de ontwikkeling en uitwerking
van de ontbindingsprocedure in de praktijk zijn deze uitgangspunten
uit het oog verloren. De ontbindingsprocedure wordt niet langer beschouwd als (laatste) uitweg voor bijvoorbeeld de bibliothecaris die in
dienst is van een werkgever wiens bibliotheek afbrandt." Evenmin is de
ontbindingsprocedure thans uitsluitend gericht op situaties waarin geen
rechtsstrijd aan de orde is. Integendeel, de ontbindingsprocedure zal
sinds de afschaffing van de verwijtbaarheidstoets voor toegang tot de
ww hoogstwaarschijnlijk vaker uitsluitend worden aangewend ter beslissing van een rechtsstrijd. De gedachte achter het appelverbod is
reeds met de invoering van de mogelijkheid te ontbinden op grond van
dringende redenen op losse schroeven komen te staan. Als gevolg daarvan kon de ontbindingsprocedure per definitie ook dienen ter beslissing
van een rechtsstrijd, terwijl het appelverbod nu juist gerechtvaardigd
werd geacht omdat het in de ontbindingsprocedure toch ging om een
extrajudicie«le procedure. Ik ben dan ook van mening dat met het appelverbod geen recht wordt gedaan aan de aard en functie van de ontbindingsprocedure. Het ontbreken van de mogelijkheid in een volgende instantie een oordeel te vragen over de beslissing van een rechtsstrijd is
onrechtvaardig.á Al met al wordt met het voorgaande betoogd dat de
ontbindingsprocedure vervuild is geraakt ten opzichte van de oorspronkelijke bedoeling. Dit terwijl de vormgeving van de procedure, die is gericht op snelheid en zekerheid, nog wel in lijn is met die oorspronkelijke
bedoeling van de wetgever. Vanwege deze vervuiling meen ik dat noch
de ontbindingsprocedure, noch de ontbindingsvergoeding een ideale
maatstaf kunnen zijn voor het zoeken naar de grondslagen van de ontslagvergoeding.
Voor die zoektocht is van belang te kijken naar de onderliggende redenen voor het toekennen van ontslagvergoedingen. Die redenen worden niet gevonden in de vormgeving en uitvoering van een procedure,
". Bijlagen Handelingen II, ðð","ñä"-"ñäá, nr. å, p. âä e.v..
á. Dit neemt overigens niet weg dat het onder de huidige vormgeving van het ontslagrecht ook niet wenselijk is het appelverbod af te schaffen, zie hierover ook hoofdstuk â.æ.".ä.
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maar worden gevonden in de beantwoording van de vraag waarom
en wanneer, met andere woorden onder welke omstandigheden (individuele) werknemers een ontslagvergoeding dienen te ontvangen. Dit
oordeel staat grotendeels los van de gevolgde procedure, of zou daarvan
los moeten staan. Ik heb mij in dit onderzoek dan ook niet in hoofdzaak
laten leiden door de vorm en de aard van de verschillende procedures,
maar heb voor zover mogelijk gepoogd los van de vormgeving van de
ontslagvergoeding en de daartoe gee«igende procedures te komen tot de
grondslagen van de ontslagvergoeding, om van daar uit aanbevelingen
te kunnen doen over de mogelijke invulling en vormgeving van de ontslagvergoeding voor de toekomst.
å.â

De grondslagen van de ontslagvergoeding

De grondslagen die ik in dit onderzoek heb gevonden voor het verleden
en het heden kunnen worden teruggebracht tot drie basisgrondslagen.
Die grondslagen zijn:
". Een goede reden voor ontslag, ofwel een `iusta causa demissionis' en
de wens tot het compenseren van de voortdurende en uit de aard
van de arbeidsovereenkomst voortvloeiende machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer
á. Het vergoeden van immaterie«le en materie«le schade
â. Het afkopen van verweer en het beroep op ontslagbescherming bij
ontbinding (en bij bee«indiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden)
Deze laatste grondslag houdt overigens mede verband met de vormgeving en toepassing van de ontbindingsprocedure. Hierover is in hoofdstuk ã al opgemerkt dat deze procedure niet als maatstaf dient te gelden. Bovendien valt te verwachten dat deze grondslag, voor zover dat
niet al het geval is, goeddeels zal komen te vervallen naar mate de pro
forma-procedures naar de achtergrond verdwijnen. Dit neemt niet
weg dat deze grondslag vervolgens verschuift naar en een rol blijft spelen in situaties waarin de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd met
wederzijds goedvinden.
Als vierde en overkoepelende grondslag kan daaraan worden toegevoegd wat aan het slot van hoofdstuk ã is gedefinieerd als de kansengrondslag. Deze grondslag speelt in het huidige tijdsgewricht en in de huidige
maatschappelijke discussies een nog belangrijkere rol dan in het verleá"æ
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den al het geval was. Vergroting van kansen door middel van bijvoorbeeld scholing wordt geacht een structurele bijdrage te kunnen leveren
aan meer gelijkheid tussen werkgever en werknemer en aan vergroting
van kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt. Deze vierde grondslag voor het heden en de toekomst vormt in feite een moderne vertaling
van de (andere) grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding die kunnen worden afgeleid uit het verleden en het heden. Employability en werkzekerheid kunnen bijdragen aan ongelijkheidscompensatie, bijdragen aan het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en
kunnen daarmee leiden tot vergroting van arbeidsmarktperspectieven
van werknemers. In die zin vormt de in dit onderzoek gevonden vierde
grondslag niets meer dan een vertaling van vroegere grondslagen naar
de huidige maatschappelijke opvattingen. Mijns inziens is het overigens
gerechtvaardigd te spreken van een nieuwe, afzonderlijke grondslag,
omdat de nadruk op deze grondslag dusdanig is vergroot dat niet meer
kan worden gesproken van een afgeleide grondslag. Overigens kan niet
gezegd worden dat de kansengrondslag de overige grondslagen volledig
kan vervangen. Er is sprake van communicerende vaten, maar de vier
grondslagen kunnen niet tegen elkaar worden weggestreept en de drie
hoofdgrondslagen kunnen niet worden weggestreept indien met de
vierde grondslag rekening wordt gehouden. Belangrijkste reden hiervoor
is dat behalve de kansen van werknemers uiteraard ook andere aspecten
kunnen leiden tot toepasselijkheid van de eerste drie grondslagen in
het concrete geval. Verschillende voorbeelden hiervan zijn in dit onderzoek genoemd. Bovendien meen ik dat een rechtvaardig ontslagstelsel
niet kan bestaan zonder dat ruimte is voor de toetsing van ontslag aan
redelijkheid. Er moet te allen tijde ruimte blijven voor redelijkheid. Geld
mag redelijkheid niet vervangen.
Deze in zekere zin flexibele uitkomst van de zoektocht naar grondslagen mag onbevredigend lijken. Het zou immers, zeker voor de praktijk,
zeer gemakkelijk zijn indien volledige zekerheid bestond over de prijs
van bee«indiging. De uitkomst is echter geenszins onbevredigend. Volledige rechtszekerheid laat immers per definitie geen ruimte voor toepassing
van redelijkheid, terwijl redelijkheid dient te prevaleren boven rechtszekerheid. De arbeidsrechtjurist in de vorm van rechter, advocaat, praktijkjurist of wetenschapper heeft onder het bestaande systeem de ruimte invulling te geven aan wat binnen het huidige tijdsgewricht als redelijk
wordt ervaren. Dat is een gift en geen tekortkoming van het Nederlandse
ontslagrecht. Iedere inbreuk op de mogelijkheid ontslag te toetsen aan redelijkheid doet afbreuk aan een in de basis waarde(n)vol systeem.
á"ð
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De toekomst van de ontslagvergoeding

Ik begon dit onderzoek met het noemen van de veelgehoorde klacht
dat het ontslagrecht aan verandering toe is omdat het onbegrijpelijk, onbillijk en belachelijk is, en dat voor de ontslagvergoeding hetzelfde geldt.
Ik kan mij niet vinden in deze uitingen van ongenoegen over het huidige
ontslagrecht. Dat er inconsequenties en onduidelijkheden in het huidige
Nederlandse ontslag(vergoedingen)recht zitten mag duidelijk zijn. Hierover wordt al sinds de invoering ervan gediscussieerd. Hierover gaat
dit onderzoek echter niet. Ik wil in dit verband slechts opmerken dat
aan ieder systeem haken en ogen zitten en ben van mening dat zolang
het binnen een systeem mogelijk is fouten te corrigeren men zeer voorzichtig zou moeten zijn een nieuw systeem te omarmen. Dit wil overigens niet zeggen dat een bepaalde mate van modernisering en flexibilisering niet mogelijk of wenselijk is. Een voorstel tot modernisering van
het ontslagrecht met het oog op de invulling van de grondslagen van de
ontslagvergoeding heb ik gedaan in hoofdstuk ä. De sociale partners
zouden een grotere rol kunnen spelen bij de invulling en uitvoering van
ontslag en de toekenning van ontslagvergoedingen dan thans het geval
is. Het driekwart dwingend maken van de preventieve toets zou niet alleen het belang, het bestaansrecht en wellicht ook de representativiteit
van de vakbeweging kunnen vergroten (ook hierover gaat dit onderzoek
niet), maar zou een zeer goede oefening, en een eerste stap kunnen zijn
op de weg naar het afschaffen van de preventieve toets.
De sociale partners zouden in dat geval bij de invulling van de voorwaarden voor ontslagcriteria meer dwingende employability-verplichtingen kunnen incorporeren dan momenteel het geval is. De employability-afspraken in de sociale plannen die momenteel worden gemaakt
en worden nageleefd bieden mooie resultaten en perspectieven. Het maken van afspraken op dit terrein door de sociale partners werkt. Het is
mijns inziens dan ook aan te bevelen de sociale partners de middelen
en mogelijkheden te bieden die naleving te kunnen bevorderen door
daaraan voorwaarden te kunnen verbinden. Voordeel bij een dergelijk
experiment is dat ruimte wordt geboden voor maatwerk in de verschillende bedrijfstakken en dat de mogelijkheden en afspraken per bedrijfstak en per periode kunnen worden nagegaan. Hiermee kan worden
voorkomen dat bijvoorbeeld kleinere werkgevers binnen een bepaald
economisch tij komen te staan voor verplichtingen die zij simpelweg
niet kunnen waarmaken en daarvoor vervolgens worden gestraft. Tegelijkertijd kunnen de sociale partners wel waarborgen uitonderhandelen
á"ñ
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en bieden voor een vervangende bescherming van werknemers tegen
het in eerste instantie vervallen van de preventieve toets.
De ontslagvergoeding heeft meer dan ooit bestaansrecht en biedt interessante perspectieven voor de toekomst zonder dat het nodig is het
ontslagrecht ingrijpend te herzien. De ontslagvergoeding kan en dient
in de toekomst anders te worden ingezet. Ik pleit voor een constructieve
inzet van de ontslagvergoeding, waarbij de nadruk minder ligt op de
beroemde `zak geld' en meer op de beoordeling van inspanningen die
zijn verricht gedurende de arbeidsovereenkomst en mogelijk gedurende
een bepaalde periode na het eindigen ervan. De nadruk bij de beoordeling van de vraag of een ontslagvergoeding dient te worden toegekend
zou moeten liggen op de investeringen die zowel werkgever als werknemer hebben gedaan de kansen en arbeidsmarktperspectieven, dus de
employability, van de werknemer te vergroten. De (niet) getroffen
voorzieningen en de (niet bestaande) mogelijkheden ander passend
werk te vinden gelden al sinds de invoering van het kennelijk onredelijk
ontslag in "ñäâ als grondslag voor het toekennen van een (kennelijk-onredelijk)-ontslagvergoeding. Deze grondslag verdient het ook anno
áòòð nog steeds de meeste aandacht te krijgen bij de beoordeling van
ontslagen. Daarnaast moet ruimte blijven bestaan voor een algemene
redelijkheidstoetsing van ontslagen. Kunnen kansen niet meer voldoende worden geboden, of kan de onredelijkheid niet meer worden
hersteld, dan dient daar uiteraard ^ ook in de toekomst ^ een ontslagvergoeding tegenover te staan.
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Algemeen kader
Een groot deel van de sociaalrechtelijke basiswaarden van het arbeidsrecht is integraal van toepassing op het ontslagrecht en het ontslagvergoedingenrecht. Dit is niet verwonderlijk daar het ontslagrecht en het
ontslagvergoedingenrecht onderdeel uitmaken van het arbeidsrecht als
geheel. Dit neemt niet weg dat dit bijzondere deel van het arbeidsrecht
ook om een bijzondere toepassing van die waarden vraagt. Binnen het
ontslagrecht en het ontslagvergoedingenrecht ziet het grootste deel van
de basiswaarden op de bescherming binnen de verhouding tussen werkgever en werknemer. Hoewel er steeds vaker voor wordt gepleit het ontslagrecht in te zetten als arbeidsmarktinstrument, denk bijvoorbeeld
aan de bevordering van employability, het aan het werk krijgen en houden van oudere werknemers, of het voorkomen van werkloosheid, blijft
bescherming van werknemers tegen ontslag een van de fundamentele
doelen van het ontslagrecht. Niet voor niets wordt vaak gesproken van
ontslagbescherming in plaats van ontslagrecht. Op deze belangrijke
basiswaarde wordt in dit onderzoek dan ook regelmatig ingegaan.
Daarnaast wordt ingegaan op de andere waarden en ontwikkelingen.
De ontwikkeling van baanzekerheid naar werkzekerheid speelt ook een
rol binnen het ontslagrecht. Hetzelfde geldt voor de bevordering van
arbeidsmarktparticipatie. Bestaanszekerheid hangt samen met bescherming en dus met ontslagbescherming en met ontslagvergoedingen. De
verschuiving van verantwoordelijkheden binnen het arbeidsrecht is als
belangrijke ontwikkeling gesignaleerd en wordt in dit onderzoek ook
nader uitgewerkt. Uiteindelijk is het doel van dit onderzoek te komen
tot beantwoording van de centrale probleemstelling:
Onderzoek naar de aard, functie en inzet van de ontslagvergoeding. Een zoektocht
naar de grondslagen en het bestaansrecht van de ontslagvergoeding in het verleden,
het heden, en voor de toekomst.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag welk (eigen) leven
de ontslagvergoeding in de praktijk is gaan leiden en waarom de ontslagvergoeding een zo belangrijke rol is gaan spelen binnen de meer algemene discussies omtrent het ontslagrecht.
áá"
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Historische ontwikkeling van de
ontslagvergoeding
Aan het begin van de áòe eeuw wordt opzegging van de arbeidsovereenkomst beschouwd als een natuurlijk recht. De vraag of aan de bee«indiging van de arbeidsovereenkomst een redelijkheidstoetsing vooraf dient
te gaan wordt negatief beantwoord. Enerzijds omdat een redelijkheidstoetsing van ontslagen nog geen algemene rechtsovertuiging is, anderzijds omdat een toetsing van de reden van ontslag niet mogelijk wordt
geacht vanwege de geringe bewijsbaarheid. Wel worden er opzegtermijnen ingevoerd en wordt bepaald dat partijen de arbeidsovereenkomst
zonder opzegging of zonder de voor opzegging geldende bepalingen ^
met andere woorden: onregelmatig ^ kunnen bee«indigen. Dergelijk handelen wordt onrechtmatig geacht indien niet een bedrag gelijk aan het
loon over de opzegtermijn wordt betaald. Het betalen van deze schadeloosstelling doet de onrechtmatigheid vervallen.
De Wet op de arbeidsovereenkomst van "ñòæ spreekt in termen van
schade en schadeloosstelling. Hierbij gaat het niet om schade die mogelijk (toekomstig) door de opzegging wordt veroorzaakt en dient te worden vergoed, maar om (wat wij nu kennen als gefixeerde) schadevergoeding enkel en alleen vanwege de onregelmatigheid en dus de
onrechtmatigheid van de opzegging. De bee«indiging van de arbeidsovereenkomst op zichzelf, dus ook zonder goede reden, wordt immers beschouwd als een natuurlijk recht. Hoewel de te betalen schadeloosstelling in beginsel slechts betrekking heeft op geleden schade, kan de
schadeloosstelling ook meer inhouden dan de werkelijk geleden schade.
De wettelijke plicht bij onregelmatige opzegging een schadevergoeding
te betalen brengt mee dat de vergoeding dient te worden betaald, ongeacht de vraag of de partij waarmee de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd daadwerkelijk schade heeft geleden. Om deze reden kent het
ontwerp Drucker aan de gefixeerde schadevergoeding een zekere preventieve werking toe. De Wet op de arbeidsovereenkomst van "ñòæ introduceert naast opzegging een andere mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te bee«indigen. Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden
op grond van gewichtige redenen. De ontbindingsprocedure kent geen
mogelijkheid tot het toekennen van een schadevergoeding. Integendeel,
de mogelijkheid tot ontbinding is juist gelet op de aard van de gewichtige redenen bedoeld om partijen de gelegenheid te geven van elkaar af
te komen zonder dat een verplichting tot schadeloosstelling wegens het
niet in acht nemen van de opzegtermijn ontstaat. In geval van een drinááá
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gende reden bestaat ook de mogelijkheid zonder het risico van schadeplichtigheid de arbeidsovereenkomst te bee«indigen. Art. "åâñx (oud)
bw bepaalt dat partijen de bevoegdheid hebben wegens wanprestatie
ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vorderen met vergoeding
van schade, kosten en interessen. Via deze weg is het wel mogelijk dat
de partij die ontbinding verzoekt wegens een dringende reden zijn schade vergoed krijgt. Voor zover een van de partijen de overeenkomst niet
is nagekomen beschouwt de minister ontbinding wegens wanprestatie
als de aangewezen weg.
In "ñäâ wordt het ontslagrecht herzien. Deze herziening is conservatief
van aard. Alleen waar het nodig is voor de invoeging van nieuwe beginselen en waar bepalingen niet duidelijk of verouderd zijn wordt de
wet van "ñòæ aangepast. Het wordt noodzakelijk geacht spoedig het
ontslagrecht te wijzigen, omdat men er in "ñäâ nog van uitgaat dat het
bba van zeer tijdelijke aard is en spoedig zal worden ingetrokken. De
opzegtermijnen worden verlengd. Men is van mening dat de band tussen werkgever en werknemer nauwer wordt naarmate de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd. De regeling van de opzegtermijnen
houdt zowel rekening met de ongelijkheid van partijen, omdat de opzegtermijn voor de werknemer korter is dan voor de werkgever, als met
de duur van de arbeidsovereenkomst.Verder wordt het onderscheid tussen rechtmatige en onrechtmatige onregelmatige opzegging opgeheven.
De wetgever is in "ñäâ van mening dat dit onderscheid kunstmatig en
overbodig is, omdat het slechts gaat om vormen van opzegging die wel,
dan wel vormen van opzegging die juist geen verdere verplichtingen
in het leven roepen. De gewichtige redenen voor ontbinding worden
voor wat betreft de veranderingen in de omstandigheden verruimd. Reden voor deze verruiming is dat nu ook ontbonden kan worden indien
een gespannen verhouding tussen partijen is ontstaan, zonder dat een
der partijen daaraan zodanig eenzijdig schuld heeft dat dit voor de wederpartij een dringende reden kan opleveren. De verruiming van de
veranderingen in de omstandigheden brengt mee dat, gelijk het geval
was met de invoering van de mogelijkheid te ontbinden wegens een
dringende reden, ook indien wegens veranderingen in de omstandigheden wordt ontbonden aan het extra-judicie«le karakter van de ontbindingsprocedure kan worden getwijfeld. Opmerkelijk is dat in het herziene ontbindingsartikel de mogelijkheid wordt gecree«erd in geval van
ontbinding wegens verandering in de omstandigheden een vergoeding
toe te kennen, terwijl het systeem van ontbinding in "ñòæ juist is bedoeld
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partijen de mogelijkheid te bieden zonder vergoeding van elkaar af te
komen. De memorie van toelichting noemt voor de invoering van de
ontbindingsvergoeding als enige reden dat het ook in het geval van veranderingen in de omstandigheden billijk kan zijn de ontbinding niet
zonder vergoeding uit te spreken. Verder wordt meer algemeen als reden aangevoerd dat de wijziging de ontbinding wegens gewichtige redenen praktisch bruikbaarder moet maken. Het toekennen van een (beperkte) vergoeding bij ontbinding wegens dringende reden wordt
mogelijk gemaakt door te bepalen dat de schadeplichtigheid die volgt
uit opzegging wegens een dringende reden ook geldt indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Dit verschil in toe te kennen vergoedingen maakt de regeling enigszins inconsistent. Met de verruiming
van de veranderingen in de omstandigheden, de invoering van de dringende reden in "ñòæ en het onderscheid in vergoedingen is de oorspronkelijke aard en de bedoeling van de ontbindingsprocedure achterhaald
geraakt. In "ñäâ wordt de redelijkheidstoetsing van ontslagen wettelijk
geregeld. Levenbach toont zich een groot voorstander van een redelijkheidstoetsing van ontslagen vanwege: `Een zeker recht op de werkgelegenheid ^ a right to the job ^, dat in arbeiderskringen zo sterk wordt
gevoeld, omdat de bestaanszekerheid van het gezin ermede gemoeid is'.
De achterliggende gedachte voor de invoering van de redelijkheidstoetsing is de volgende: `De werkgever die zijn arbeider zonder goede reden
ontslaat, en de arbeider, die wegens een gril de dienst opzegt, handelen
naar huidige opvatting niet behoorlijk, ook al nemen zij de opzegtermijnen in acht.' De invoering van een redelijkheidstoetsing van ontslagen vormt een van de belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht.
Hoewel er veel discussie is over de afbakening van het begrip `kennelijk
onredelijk' lijkt dit uiteindelijk niet van heel groot belang, omdat het
uitdrukkelijk de bedoeling is de beoordeling of een ontslag kennelijk onredelijk is aan de rechter over te laten. De rechter komt een grote mate
van vrijheid toe bij de beoordeling van de vraag of een ontslag kennelijk
onredelijk is gegeven. De gedachte is dat de jurisprudentie op den duur
vastheid zal geven aan het begrip. Zo kan het begrip een ontwikkeling
doormaken naarmate de denkbeelden zich wijzigen. Dit wordt gezien
als een voordeel van de gekozen terminologie. Rekening moet worden
gehouden met alle omstandigheden van het geval, waarbij dus ook rekening moet worden gehouden met de ongelijkheid van partijen. Juist
om deze reden acht de minister het bezwaarlijk en zelfs zeer gevaarlijk
een nadere abstracte definitie te stellen. De schadevergoeding naar billijkheid die kan worden toegekend in geval van een kennelijk onredelijk
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ontslag, wordt beschouwd als een schadevergoeding waarbij de rechter
voor het stellen en bewijzen van de schade niet afhankelijk is van de
stringente gewone regels van burgerlijk recht. Dit hangt samen met het
karakter van kennelijk onredelijk ontslag dat met zich brengt dat de geleden schade, die ook op een nog langer durende onzekere toekomst betrekking heeft, vaak moeilijk te bewijzen zal zijn. Hoewel over de invulling van het begrip `kennelijk onredelijk' en over de hoogte van de toe
te kennen vergoeding discussie mogelijk is en blijft, wordt met de wettelijke normering van de redelijkheidstoetsing van ontslagen tegemoet gekomen aan reeds lange tijd heersende opvattingen. De rechter krijgt
naast de mogelijkheid een schadevergoeding naar billijkheid toe te kennen de mogelijkheid aan partijen de verplichting op te leggen de
arbeidsovereenkomst te herstellen. Indien de rechter herstel van de arbeidsovereenkomst beveelt zal hij daarbij ook een afkoopsom vaststellen. Heeft hij geen afkoopsom vastgesteld dan moet hij dat alsnog doen
als een der partijen daartoe een verzoek indient. De afkoopsom geldt
als `poena privata', maar ook als pressiemiddel. De (hoogte van de) afkoopsom zal de partij die gehouden is tot herstel van de arbeidsovereenkomst kunnen aanmoedigen hier ook daadwerkelijk toe over te gaan.
Met de invoering van de vergoeding naar billijkheid bij kennelijk onredelijk ontslag en de invoering van de ontbindingsvergoeding heeft de
wetgever een wettelijke basis geschapen voor het toekennen van een vergoeding indien de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd. Ondanks
het feit dat bij de vergoeding naar billijkheid bij kennelijk onredelijk
ontslag bewust ervoor is gekozen de formulering ruim en abstract te
houden en de nadere invulling en ontwikkeling over te laten aan de
rechtspraktijk, biedt de wettelijke normering de rechtspraktijk in ieder
geval enkele handvatten bij het toekennen van deze vergoeding. De wetgever laat, zeker waar het de ontbindingsvergoeding betreft, ook vele
vragen onbeantwoord. Bij de ontbindingsvergoeding wordt de invulling
en de ontwikkeling immers volledig aan de praktijk overgelaten.
Praktijk van de ontslagvergoeding
De ontwikkeling van de ontslagvergoeding en met name de ontbindingsvergoeding in de praktijk heeft de afgelopen dertig jaar en zeker
sinds het einde van de vorige eeuw een enorme vlucht genomen. De in
de wet geformuleerde open normen zijn steeds verder ingevuld. In eerste instantie betroffen het vooral collectieve ontslagen waarin afspraken
werden gemaakt over ontslagvergoedingen. In de loop van de jaren
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'ðò van de vorige eeuw werd de ontslagvergoeding echter ook populair
bij individuele ontslagen. Deze groeiende populariteit van de ontslagvergoeding lijkt tot vandaag de dag niet te stuiten. Voorstellen de ontslagvergoeding (wettelijk) te normeren of aan banden te leggen zijn
vooralsnog gestrand. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de
ontslagvergoeding een zeer belangrijke rol speelt in het ontslagrecht.
Met de praktische invullingen en uitwerking van de ontslagvergoeding
is op veel vragen een antwoord gegeven. Zo is met de invoering van
de kantonrechtersformule in "ññæ tot op zekere hoogte duidelijkheid en
uniformiteit gecree«erd in (de hoogte van) de ontbindingsvergoeding.
Ook heeft de praktijk een antwoord gevonden op de vraag hoe om te
gaan met en invulling te geven aan het rechtsmiddelenverbod in de
ontbindingsprocedure. De praktijk heeft handvatten gevonden voor de
vormgeving van individuele en collectieve bee«indigingovereenkomsten
zonder daarmee het risico te lopen een dubbele vergoeding te moeten
betalen. Bij de ontwikkeling van de ontslagvergoeding in de praktijk is
echter ook een aantal vragen onbeantwoord gebleven. Over het eventueel wettelijk normeren van de ontslagvergoeding bestaat onenigheid.
Het verrekenen van ontslagvergoedingen met aanspraken op een wwuitkering blijft een periodiek terugkerend punt van discussie. Ook bestaat nog geen eensgezindheid over de toepassing van de kantonrechtersformule in de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure. Een andere
belangrijke vraag waarop de praktijk geen duidelijk antwoord heeft weten te geven is wat nu precies rechtvaardigt dat een ontslagvergoeding
wordt toegekend. Dat ontslagvergoedingen worden toegekend en dat
het toekennen van ontslagvergoedingen in de praktijk een enorme populariteit geniet is evident. De vraag waarom u«berhaupt ontslagvergoedingen worden toegekend lijkt daarmee een gepasseerd station. Dat is
echter niet terecht. Alvorens men een mening kan vormen over de toepassing en uitwerking van de ontslagvergoeding in de praktijk is het
van belang te weten wat de grondslagen zijn voor het toekennen van
een ontslagvergoeding. In het volgende onderdeel wordt dan ook ingegaan op de vraag waarom ontslagvergoedingen worden toegekend, althans wat rechtvaardigt dat ontslagvergoedingen worden toegekend.
Met andere woorden: wat zijn de grondslagen van de ontslagvergoeding?
Grondslagen van de ontslagvergoeding
Uit dit onderzoek blijkt dat de aangevoerde grondslagen voor de ontslagvergoeding zeer uiteenlopen. Op grond daarvan kan worden geááå
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concludeerd dat ëën algemene grondslag voor het toekennen van een
ontslagvergoeding ontbreekt. Toch blijkt uit de vele grondslagen en redenen die in de afgelopen honderd jaar zijn aangevoerd dat de gedachte
dat een werknemer vaak enigerlei vorm van compensatie toekomt op
het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt bee«indigd, breed is aanvaard. De in dit onderzoek besproken grondslagen vormen in feite een
samenvatting van de argumenten waarom een ontslagvergoeding dient
te worden toegekend. De besproken grondslagen zijn:
". Pacta sunt servanda en continu|« teit van de arbeidsovereenkomst
á. De iusta causa demissionis en ongelijkheidscompensatie
â. Pleister op de wonde en immaterie« le schade als gevolg van het ontslag
ã. Materie« le schade
ä. Niet terugverdiende (relatiespecifieke) investeringen
å. Meerwaarde en goodwill; bedrijfsresultaat komt ook de werknemer toe
æ. Trouwe dienst: ancie« nniteit en leeftijd
ð. Postcontractuele zorgplicht en verantwoordelijkheden
ñ. Afkopen van ontslagbescherming en verweer bij ontbinding
"ò. Kansen op de arbeidsmarkt
Binnen deze grondslagen is een categorisering mogelijk en wenselijk
om daarmee te komen tot de meest fundamentele grondslagen van de
ontslagvergoeding. De besproken grondslagen worden daartoe samengevat. De grondslagen genoemd onder ", á, â, ã kunnen worden aangemerkt als fundamentele grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. Daarbij zou ik willen opmerken dat `pacta sunt servanda
en de continu|« teit van de arbeidsovereenkomst' (onder ") kan worden aangemerkt als een fundamentele grondslag, maar tevens een grondslag
vormt die steeds minder past binnen de huidige opvattingen omtrent
arbeidsverhoudingen. Hoewel het hier gaat om een belangrijk principe,
is dit principe niet meer goed in te passen in de hedendaagse opvattingen. De grondslag `iusta causa demissionis en ongelijkheidscompensatie' (onder á) vormt naar mijn mening de meest belangrijke en waardevolle
grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding. De eis van
een goede reden voor ontslag is ook mondiaal breed aanvaard en de
(machts)verhouding tussen werkgever en werknemer is ondanks de toegenomen kennis van de werknemer ongelijk gebleven. Deze ongelijkheid vloeit per definitie voort uit de aard van de arbeidsovereenkomst
waarin sprake is van een gezagsverhouding. Zowel de `immaterie« le schade'
als de `materie« le schade' (onder â en ã) vormen algemeen aanvaarde
ááæ
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grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. In het civiele recht is algemeen aanvaard dat schade dient te worden vergoed.
Voor zover sprake is van immaterie«le schade kan aansluiting worden
gezocht bij goed werkgeverschap en de `billijkheid' van de ontslagvergoeding. Dat geleden of nog te lijden schade dient te worden vergoed is
evident. Bij het begroten van de schade biedt de `billijkheid' bij de onmogelijkheid van het schatten en bewijzen ervan uitkomst.`Niet terugverdiende investeringen' (onder ä) behelst in feite een bijzondere vorm van
grondslag â en ã, dus schade. Het kan hierbij gaan om teleurstelling in
(gewekte) verwachtingen, maar onder bijzondere omstandigheden
kan ook sprake zijn van materie«le schade. Hiermee is mijns inziens geen
sprake van een afzonderlijke grondslag.
De grondslag `meerwaarde en goodwill' (onder å) kan onder bijzondere
omstandigheden een grondslag vormen een vergoeding toe te kennen,
maar houdt weinig verband met de ontslagvergoeding als zodanig. De
gedachte meerwaarde en goodwill te vergoeden past bij duurovereenkomsten waarbij de vergoeding gedurende de overeenkomst is gebaseerd op, of afhankelijk is gesteld van de winst, terwijl dit bij de arbeidsovereenkomst nu juist niet als uitgangspunt geldt bij het toekennen
van en het begroten van het aan de werknemer toe te kennen loon.
`Trouwe dienst, ancie« nniteit en leeftijd' (onder æ) hangt samen met grondslag
ã, daar het vooral gaat om te verwachten (toekomstige) schade in de
vorm van inkomensschade en de beperkte kansen een nieuwe baan te
vinden. Met dit laatste vormt deze grondslag ook een specialis van
grondslag á, daar met het vergroten van kansen op een nieuwe baan
ook in zekere zin tegemoet wordt gekomen aan de gewenste ongelijkheidscompensatie. Trouwe dienst, ancie«nniteit en leeftijd rechtvaardigen een vermoeden, maar vormen geen grondslag voor het toekennen
van een ontslagvergoeding. De `postcontractuele zorgplicht' (onder ð) vormt
een afzonderlijk aspect dat een rol kan spelen bij het toekennen van ontslagvergoedingen, maar vormt geen grondslag voor de ontslagvergoeding. Het gaat hierbij vooral om een omkering van de bewijslast. Dat
de bewijslast mogelijk wordt omgekeerd hangt vervolgens weer samen
met grondslag á, de behoefte aan extra ongelijkheidscompensatie bij
het beschermen van de (zieke) werknemer. Het Àfkopen van ontslagbescherming en verweer bij ontbinding' (onder ñ) vormt een afzonderlijke en
valide grondslag voor het toekennen van een ontslagvergoeding in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bij het ontbreken van
een goede reden of het vermoeden daarvan dient, eventueel in onderlinge overeenstemming tussen partijen, een vergoeding te worden beááð
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taald. Dit alles leidt tot de conclusie dat de aangevoerde grondslagen
voor de ontslagvergoeding zijn terug te brengen tot slechts drie fundamentele grondslagen, te weten:
". Een goede reden voor ontslag, ofwel een `iusta causa demissionis' en
de wens tot het compenseren van de voortdurende en uit de aard
van de arbeidsovereenkomst voortvloeiende machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer
á. Het vergoeden van immaterie«le en materie«le schade
â. Het afkopen van verweer en het beroep op ontslagbescherming bij
ontbinding (en bee«indiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden)
Aan de eerste twee fundamentele grondslagen kan voor een belangrijk
deel tegemoet worden gekomen indien rekening wordt gehouden met
de kansen of de arbeidsmarktperspectieven van werknemers. Kansen
worden groter naarmate een werknemer beter is en blijft toegerust op
de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Mogelijke (toekomstige)
schade kan daardoor worden beperkt en de belangenafweging bij de
toetsing van ontslag zal naar verwachting minder snel in het nadeel
van de werkgever uitvallen indien een werknemer voldoende gee«quipeerd is op korte termijn elders een nieuwe baan te vinden.
Los van dit alles speelt uiteraard ook verwijtbaarheid of verantwoordelijkheid voor (de gevolgen van) het ontslag een rol. Of een werknemer wel of niet zonder financie«le compensatie zijn baan mag verliezen
zal uiteindelijk afhangen van een door de rechter te maken afweging
van de wederzijdse belangen aan de hand van de feiten. Hoe onbevredigend deze conclusie met het oog op de rechtszekerheid ook moge zijn,
ik sluit mij aan bij de gedachte dat billijkheid (per definitie) niet in een
algemene formule is te vatten. De hiervoor besproken grondslagen bieden mijns inziens onvoldoende basis het toekennen van een ontslagvergoeding bij bee«indiging van de arbeidsovereenkomst ^ via welke weg
dan ook ^ als uitgangspunt te nemen. Ik sta hierin overigens niet alleen.
Het begint er op te lijken dat de gedachte dat er geen overtuigende algemene grondslag is voor het toekennen van een ontslagvergoeding de
overhand begint te krijgen. Dit neemt echter niet weg dat in veel gevallen een ontslagvergoeding gerechtvaardigd is, omdat sprake is van een
van de (drie) hierboven genoemde grondslagen. Of daarvan sprake is
dient echter wel eerst te worden getoetst. Op basis van de hierboven genoemde grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding
ááñ

samenvatting
dient een vergoeding te worden toegekend indien een goede reden voor
ontslag ontbreekt, of indien behoefte bestaat aan compensatie van de
ongelijkheid tussen werkgever en werknemer die zich veelal manifesteert bij het einde van de arbeidsovereenkomst (onder "). Of daarvan
sprake is dient ter beoordeling en discretie van de rechter te staan. Hetzelfde geldt voor het begroten of het schatten van de geleden of de toekomstig te lijden schade (onder á), waarbij de geleden schade ligt in
het verlengde van het ontbreken van de goede reden en dus de verwijtbaarheid van het ontslag. Eventuele wettelijke normering van de ontslagvergoeding zonder dat is nagedacht over waarom een vergoeding
dient te worden toegekend, maakt de voortdurende discussie omtrent
de herziening van het ontslagrecht en het ontslagvergoedingenrecht arbitrair en waarde(n)loos. De vergoeding die mag en soms moet worden
toegekend bij ontslag valt niet te maximeren wil men rekening houden
met redelijkheid en schade. Redelijkheid en billijkheid kunnen per definitie niet aan banden worden gelegd. Per geval moet worden bekeken
welke vergoeding naar billijkheid dient te worden toegekend. Een
maximering van de ontslagvergoeding en toekenning ervan aan `alle'
werknemers leidt niet tot meer gelijkheid maar tot uniformiteit, waarbij
geen rekening wordt gehouden met de vraag waarom een werknemer
die vergoeding verdient. Dat veel werknemers vaak een ontslagvergoeding verdienen is hiervoor besproken, maar dat geldt niet zonder meer
voor ieder ontslag. Onder het huidige ontslagrecht kan een werkgever
een werknemer zonder vergoeding ontslaan. Daarvoor dient hij wel
een goede reden te hebben. Heeft hij geen goede reden en komt dat vast
te staan, dan dient hij een vergoeding te betalen. Ik zie niet in waarom
een werkgever een werknemer een vergoeding moet betalen indien hij
een goede reden heeft voor ontslag en zich netjes heeft gedragen, tenzij
hij een mogelijk verweer van de werknemer wil afkopen. Noch zie ik
in waarom een werkgever niet een hogere vergoeding dan een eventuele
wettelijke norm zou moeten betalen indien hij zich (ernstig) verwijtbaar heeft gedragen of misdragen. Indien men onderling tot overeenstemming komt over de (hoogte van de) ontslagvergoeding, dient dat
uiteraard mogelijk te zijn. Indien echter sprake is van eenzijdige bee«indiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, dient door de
rechter een passende vergoeding te worden toegekend, waarbij rekening
wordt gehouden met de grondslagen voor het toekennen van een ontslagvergoeding. Die vergoeding kan soms niets zijn, of soms (heel) veel,
zolang het bedrag maar wel leidt tot redelijkheid. Geld biedt verlichting

áâò

samenvatting
indien redelijkheid niet meer haalbaar is. Geld mag ^ hoewel dat ook
nu vaak het geval is ^ redelijkheid niet vervangen.
Employability en de ontslagvergoeding
Het belang van scholing en employability vindt steeds bredere erkenning. Scholing kan bijdragen aan preventie van werkloosheid en aan
werkzekerheid, en kan bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan
de gewenste ontwikkeling van Nederland naar een hoogwaardige kenniseconomie. Scholing en employability van werknemers vormen speerpunten in de huidige politieke en maatschappelijke discussie. Hoewel
in Nederland al veel scholingsfaciliteiten bestaan, kan het gebruik daarvan worden bevorderd. Ook scholingsafspraken in cao's zouden beter
kunnen worden benut. Meer bekendheid met de bestaande faciliteiten
en afspraken kan daaraan bijdragen. In dit onderzoek is aandacht besteed aan de mogelijkheid het ontslagrecht in te zetten als stimulans
voor werkgevers en werknemers de kansen en de employability van
werknemer te vergroten en daarmee werkloosheid te voorkomen. Deze
problematiek kan worden verbonden aan de al lang bestaande wens
het ontslagrecht te herzien. Sommige voorstellen tot herziening bevatten een mogelijkheid het ontslagrecht meer activerend te maken. Invoering van de voorgestelde mogelijkheid af te wijken van de preventieve
toets had een opening geboden meer rekening te houden met scholing
bij ontslag. Daarnaast had dit de mogelijkheid geboden scholingsafspraken in cao's (beter) afdwingbaar te maken. Invoering van het voorstel
had ruimte geboden te onderzoeken hoe groot het maatschappelijke
draagvlak is bestaande zekerheden te handhaven of uit te ruilen tegen
andere nieuwe vormen van bescherming. In dit onderzoek wordt ook
(summier) ingegaan op andere in het verleden voorgestelde herzieningen. De conclusie is dat herzieningsvoorstellen in het algemeen wel gericht zijn op, maar desondanks onvoldoende tegemoet komen aan de
wens werkgever en werknemer te activeren om te investeren in scholing,
employability en werkzekerheid, met als uiteindelijk doel werkloosheid
te voorkomen.Vrij weinig aandacht bestaat voor het op een zorgvuldige
en rechtvaardige wijze afwikkelen van de arbeidsovereenkomst, waarbij
rekening wordt gehouden met grondslagen voor het toekennen van
een ontslagvergoeding en het bieden van ontslagbescherming. Hoewel
ik het belang daarvan onderken, meen ik dat sprake is van een (te) beperkte visie op het doel van het ontslagrecht: dat doel is in niet langer
uitsluitend het (afwikkelen) van het verleden, maar vooral ook (de
áâ"
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toetsing van) de investeringen in de toekomst van de werknemer. De
werknemer moet door de werkgever goed toegerust op de arbeidsmarkt
worden `teruggezet', waardoor hij een ree«le kans heeft op het vinden
van andere passende arbeid. Het ontslagrecht kan ook zonder ingrijpende wijzigingen meer activerend worden ingezet. Werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers zouden zich meer bewust kunnen
zijn van de verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid en
daarbij niet alleen in cao's en andere afspraken maar ook bij (individueel) ontslag vaker kunnen wijzen op het belang van scholingsinspanningen in het kader van employability. Het ontslagrecht is in belangrijke
mate van dwingend recht. Delen ervan zijn echter van driekwart dwingend recht, zodat afwijkingen bij cao zijn toegestaan. Deze mogelijkheid bij collectieve en dus gewaarborgde arbeidsovereenkomst af te wijken van de wettelijke regelingen omtrent het ontslagrecht zou kunnen
worden uitgebreid. Zo is denkbaar dat in cao's of in sociale plannen de
ontslagbescherming, zoals opzegtermijnen of ontslagvergoedingen, geheel of gedeeltelijk wordt ingeruild en uitgeruild tegen employabilitybevorderende maatregelen. Uit onderzoek blijkt dat sociale partners
deze mogelijkheden tot op heden niet optimaal benutten. Zij zouden
via een verruiming van de mogelijkheden afspraken te kunnen maken
omtrent het ontslag van werknemers vorm en invulling kunnen geven
aan activering van werknemers en werkgevers, gericht op het vinden
van andere passende werkzaamheden voor de met ontslag bedreigde
werknemer. Een grotere nadruk op scholings- en employability-inspanningen in het ontslagrecht en ruimte voor de sociale partners daaraan
niet alleen vorm te geven, maar daaraan ook maatregelen en sancties
te kunnen verbinden kan een bijdrage leveren aan een wenselijke ontwikkeling; de overgang van baanzekerheid naar werkzekerheid kan
hiermee worden bevorderd.
Conclusie
De inleiding van dit onderzoek begon met het noemen van de veelgehoorde klacht dat het ontslagrecht aan verandering toe is omdat het onbegrijpelijk, onbillijk en belachelijk is, en dat voor de ontslagvergoeding
hetzelfde geldt. Ik kan mij niet vinden in deze uitingen van ongenoegen
over het huidige ontslagrecht. Dat er inconsequenties en onduidelijkheden in het huidige Nederlandse ontslag(vergoedingen)recht zitten
mag duidelijk zijn. Hierover wordt al sinds de invoering ervan gediscussieerd. Hierover gaat dit onderzoek echter niet. Ik wil in dit verband
áâá
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slechts opmerken dat aan ieder systeem haken en ogen zitten en ben
van mening dat zolang het binnen een systeem mogelijk is fouten te corrigeren men zeer voorzichtig zou moeten zijn een nieuw systeem te omarmen. Dit wil overigens niet zeggen dat een bepaalde mate van modernisering en flexibilisering niet mogelijk of wenselijk is. Een voorstel
tot modernisering van het ontslagrecht met het oog op de invulling van
de grondslagen van de ontslagvergoeding heb ik gedaan in hoofdstuk
ä: de sociale partners zouden een grotere rol kunnen spelen bij de invulling en uitvoering van ontslag en de toekenning van ontslagvergoedingen dan thans het geval is. Het driekwart dwingend maken van de preventieve toets zou niet alleen het belang, het bestaansrecht en wellicht
ook de representativiteit van de vakbeweging vergroten (ook hierover
gaat dit onderzoek niet), maar zou volgens mij een zeer goede oefening
kunnen zijn in en een eerste stap kunnen zijn op de weg naar het afschaffen van de preventieve toets. De sociale partners zouden in dat geval bij de invulling van de voorwaarden voor ontslagcriteria meer
dwingende employability-verplichtingen kunnen incorporeren dan momenteel het geval is. De employability-afspraken in de sociale plannen
die momenteel worden gemaakt en worden nageleefd bieden mooie resultaten en dus ook perspectieven. Het maken van afspraken op dit terrein door de sociale partners werkt. Het is dan ook aan te bevelen de
sociale partners de middelen en de mogelijkheden te bieden die naleving te kunnen bevorderen door daaraan voorwaarden te kunnen verbinden. Voordeel bij een dergelijk experiment is dat ruimte wordt geboden voor maatwerk in de verschillende bedrijfstakken en dat de
mogelijkheden en afspraken per bedrijfstak en per periode kunnen worden nagegaan. Hiermee kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld kleinere werkgevers binnen een bepaald economisch tij komen te staan voor
verplichtingen die zij simpelweg niet kunnen waarmaken en daarvoor
vervolgens worden gestraft. Tegelijkertijd kunnen de sociale partners
wel waarborgen uitonderhandelen en bieden voor een vervangende bescherming van werknemers tegen het in eerste instantie vervallen van
de preventieve toets. De ontslagvergoeding heeft meer dan ooit bestaansrecht en biedt mooie perspectieven voor de toekomst, zonder dat
het nodig is het ontslagrecht ingrijpend te wijzigen. De ontslagvergoeding kan en dient in de toekomst wel enigszins anders (te) worden ingezet. Ik pleit voor een constructieve inzet van de ontslagvergoeding,
waarbij de nadruk minder ligt op de beroemde `zak geld' en meer op de
beoordeling van inspanningen die zijn verricht gedurende de arbeidsovereenkomst en mogelijk gedurende een bepaalde periode na het eináââ
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digen ervan. De nadruk bij de beoordeling van de vraag of een ontslagvergoeding dient te worden toegekend zou moeten liggen op de investeringen van zowel werkgever als werknemer om de kansen en arbeidsmarktperspectieven, dus de employability van de werknemer te
vergroten. De (niet) getroffen voorzieningen en de (niet bestaande)
mogelijkheden om ander passend werk te vinden gelden al sinds de invoering van het kennelijk onredelijk ontslag in "ñäâ als grondslag voor
het toekennen van een ontslagvergoeding. Deze grondslag dient de
meeste aandacht te krijgen bij de beoordeling van ontslag. Daarnaast
moet ruimte blijven bestaan voor een algemene redelijkheidstoetsing
van ontslagen. Kunnen kansen niet meer voldoende worden geboden,
of kan de onredelijkheid niet meer worden hersteld, dan dient daar uiteraard ^ ook in de toekomst ^ een ontslagvergoeding, desnoods in de
vorm van de beroemde `zak geld', tegenover te staan.
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The general framework
A great deal of the socio-legal basic values of the labour law is integrally
applied to the dismissal law and the severance pay law. This is not surprising, as the dismissal law and the severance pay law form part of the labour law as a whole. However, this does not negate the fact that this special section of the labour law also requires a special application of those
values. Within the dismissal law and the severance pay law, the greater
part of the basic values concerns the protection of the relationship between employer and employee. Although a plea is heard more often for
introducing the dismissal law as an instrument in the labour market ^
think of, for example, promoting employability, getting and keeping older
employees in work, or preventing unemployment ^ protecting employees
against dismissal remains one of the fundamental objectives of the dismissal law. It is not without reason that dismissal protection is often talked
about rather than dismissal law. This research, therefore, will often consider this important basic value. Apart from this, other values and developments will be pursued. The development of job security to work security also plays a role within the dismissal law. The same applies to
promoting participation in the labour market. Livelihood is linked to protection and thus to protection from dismissal and to severance payments.
The shift of responsibilities within the labour law has been recognized
as an important development and will also be further elaborated on in
this research. Ultimately, the aim of this research is to arrive at an answer
to the central formulation of the problem:
Research into the nature, function and application of severance payments. A
search for the foundations and the justification of severance payments in the past, the
present and for the future.
Furthermore, attention will also be given to the question of whether
severance payments has started to lead a life of its own and why severance payments has come to play such an important role in the more
general discussions concerning the dismissal law.
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Historical development of severance payments
At the beginning of the twentieth century, termination of the employment contract was considered to be a natural right. The question of
whether a review of the fairness of the dismissal should precede the termination of the employment contract, was answered negatively. On
the one hand because a fairness review of dismissals was not yet a general legal belief, and on the other hand because a review of the reasons
for dismissal was not considered to be possible because of the limited
provability. Terms of notice were, however, introduced and it was determined that parties could end the employment contract without notice
or without the regulated stipulations for termination ^ or in other
words, irregularly. Such proceedings were considered to be unlawful unless an amount was paid equivalent to the salary for the period of notice.
Payment of this compensation cancelled out the unlawfulness. The
Law on employment contract dating from "ñòæ, talks in terms of damage
and compensation. This does not mean here possible (future) damage
that could be caused by the dismissal and that needs to be compensated
for, but it means (what we now recognize as fixed) compensation purely
and simply for the irregularity and therefore for the unlawfulness of the
dismissal. The termination of the employment contract in itself, thus
also without just cause, was after all held to be a natural right. Although
the compensation to be paid only concerns in principle the damage suffered, the compensation can also include more than the actual damage
suffered. The legal duty to pay compensation in the case of irregular dismissal, brings with it the fact that compensation has to be paid, regardless of whether the party whose employment contract is terminated
has actually suffered damage. For this reason, the Drucker bill assigns a
certain preventive effect to the fixed compensation. The "ñòæ Law on
employment contract introduced, apart from dismissal, another possibility to terminate the employment contract. An employment contract
can be dissolved on the grounds of substantial reasons. The dissolution
procedure does not recognize the possibility of awarding compensation.
On the contrary, the opportunity to dissolve is exactly aimed at the nature of the substantial reasons intended to give the parties the chance
to disentangle themselves, without creating the obligation of compensation for not observing the term of notice. There is also the possibility,
in the case of an urgent cause, of terminating the employment contract
without the risk of damage liability. Art. "åâñx (old) Civil Code determines that parties have the authority to claim dissolution of the employáâå
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ment contract due to default, with compensation for damage, costs and
interest. By this means it is possible that the party that requests the dissolution because of an urgent cause, will be compensated for damage.
In as far as one of the parties has not complied with the contract, the
Minister regards dissolution owing to default, as the indicated route.
Dismissal law was reviewed in "ñäâ. This review was of a conservative
nature. Only where it was necessary to insert new principles and where
terms were not clear or out of date, was the "ñòæ law adapted. It was
considered necessary to speedily amend the dismissal law, because in
"ñäâ one still assumed that the Extraordinary Labour Relations Decree
(eldr) was of a very temporary nature and would soon be abolished.
The periods of notice were extended. The opinion was that the relationship between employer and employee would be closer, the longer the
employment contract had existed. The regulation of the periods of notice takes into account the inequality of the parties, because the notice
period for the employee is shorter than for the employer, as well as allowing for the time length of the employment contract. Furthermore,
the distinction between rightful and unrightful irregular dismissal was
abolished. In "ñäâ the legislator believed that this distinction was artificial and unnecessary, as it only concerned forms of dismissal that do invoke further obligations, or that do not in fact invoke further obligations. The substantial reasons for dissolution, as far as the changes in
circumstances were concerned, were extended. The reason for this extension is that dissolution also becomes possible where a strained relationship has arisen between the parties, without one party or the other
being unilaterally at fault to such an extent that this could provide
grounds for the opposing party. Extending the changes in circumstances entails that, as was the case with introducing the possibility to
dissolve due to an urgent cause, ^ also if dissolution occurs because of
changes in circumstances ^ the extra-judicial character of the dissolution procedure can be doubted. It is remarkable that in the amended
dissolution article, the possibility was created to award compensation
in the case of dissolution due to a change in circumstances, whilst in the
"ñòæ system of dissolution the intention was to give parties the opportunity to part from each other without compensation. The explanatory
statement mentions as the only reason for introducing the dissolution
compensation, that it can be reasonable also in the case of changes in
circumstances to pronounce the dissolution not without compensation.
A further reason that is put forward more generally, is that the change
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must make dissolution due to substantial reasons, more practically
workable. Awarding a (limited) compensation for dissolution due to urgent causes, became possible by determining that the damage liability
which follows from dismissal due to an urgent cause, also applies where
the employment contract has been dissolved. This difference in compensations to be awarded makes the regulation inconsistent to some extent. With the extension of changes in circumstances, the introduction
of the substantial reasons in "ñòæ and the distinction in compensations,
the original nature and the intention of the dissolution procedure have
been superseded. In "ñäâ the fairness review for dismissal became legally regulated. Levenbach declares himself as a great proponent of the
fairness review for dismissals as: `A certain right to employment ^ a
right to the job ^, that is felt so strongly in the workers' culture, because
it involves the family's livelihood'. The underlying thought for introducing the fairness review is as follows: `The employer who dismisses his
worker without just cause, and the worker who ends his service on a
whim, are not behaving reasonably according to present notions, even
if they comply with the period of notice.' The introduction of the fairness review for dismissals formed one of the most important changes in
the dismissal law. Although the definition of the term `manifestly unreasonable' has been extensively discussed, ultimately it does not seem to
be of very great importance, because it is explicitly intended that assessing whether a dismissal is manifestly unreasonable, be left to the judge.
The judge has a great degree of freedom in evaluating whether a dismissal has been manifestly unreasonable. The thought is that the jurisprudence will eventually provide firm ground for this concept. In this
way, the more the concept can evolve, the more ideas are modified.
This is seen as an advantage of the chosen terminology. All circumstances of the case must be considered, whereby the inequality of the
parties should also be taken into account. It is particularly for this reason that the Minister thinks it is problematic and even extremely dangerous, to lay down a further abstract definition. The damage compensation in line with fairness which can be awarded in the case of a
manifestly unreasonable dismissal, is regarded as a damage compensation whereby the judge is independent of the stringent general civilian
law rules, when adjusting and establishing the damages. This is connected to the character of manifestly unreasonable dismissal, which implies that the damage suffered, related also to an even more uncertain
future, will often be difficult to establish. Though discussion about the
interpretation of `manifestly unreasonable' and the level of compensaáâð
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tion to be awarded is possible and remains so, by legally standardising
the fairness review of dismissals, longer-standing prevailing views are
met. As well as having the possibility of awarding damage compensation in line with reasonableness, the judge can also oblige parties to reestablish the employment contract. If the judge orders re-establishment
of the employment contract, he will also determine the compensation
amount. If no amount is determined, the judge will still have to do so if
one of the parties requests it. The compensation payment is seen as
`poena privata', but also as a means of exerting pressure. The (level of)
compensation payment could encourage the party held to re-establishing the employment contract, to actually do so. With the introduction
of compensation in line with fairness for manifestly unreasonable dismissal and introduction of the dissolution compensation, the legislator
has created a legal basis for awarding compensation in the event of the
employment contract being terminated. Despite the fact that for compensation in line with fairness regarding manifestly unreasonable dismissal, a deliberate choice has been made to keep the formulation
broad and abstract and to leave further interpretation and development
to legal practice, the legal standardisation does allow the legal practice
to get some grip on awarding this compensation. The legislator also
leaves many questions unanswered, certainly as far as the dissolution
compensation is concerned. The interpretation and development of the
dissolution compensation is, after all, completely a matter for the legal
practice.
Severance payments in practice
The development of severance payments and particularly the dissolution compensation in practice, have really taken flight in the past thirty
years and certainly since the end of the last century. The open standards formulated in the law have been further interpreted. In the first
instance it particularly concerns collective dismissals, for which agreements were made about the severance payments. During the eighties of
the last century, however, severance payments became popular in individual dismissals. This growing popularity of severance payments
seems to be unstoppable up to the present moment. Suggestions to (legally) standardize severance payments or to curb them have become
stranded for the time being. From this one can conclude that severance
payments play a very important role in the dismissal law. With the
practical interpretation and execution of the severance payments, many
áâñ
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questions have been answered. So has the introduction of the subdistrict
court formula in "ññæ, created a certain degree of clarity and uniformity
in the (level of) dissolution compensation. The practice has also found
an answer to the question of how to deal with and how to interpret the
denial of the right to appeal in the dissolution procedure. The practice
has got a grip on the specification of the individual and collective termination agreements, without running the risk of having to pay a double
compensation. In developing severance payments in the practice, a
number of questions has, however, also been left unanswered. There is
discord concerning the eventual legal standardisation. Adjusting severance payments to rights to an unemployment benefit, remain a point
of discussion that periodically returns. Furthermore, there is not yet
unanimity on the implementation of the subdistrict court formula in
the manifestly unreasonable dismissal procedure. Another important
question to which the practice has not been able to give a clear answer,
is that of what now exactly justifies a severance pay being awarded. It
is evident that severance payments are awarded and that awarding
them in the practice enjoys a great popularity. This seems to mean that
one has gone beyond the issue of why severance payments are awarded
anyway. However, that is not correct. Before one can form an opinion
about the application and interpretation of severance payments in practice, it is important to know what the grounds are for awarding severance payments. In the next section, then, the question of why severance
payments are awarded will also be examined, or at least what justifies
severance payments being awarded. In other words: what are the grounds
for severance payments?
Grounds for severance payments
From research it appears that the grounds advanced for severance payments are very diverse. From this it can be concluded that there is not
a single general basis for awarding a severance pay. It does, however,
appear from the many grounds and reasons forwarded in the past century that the idea has been widely accepted that an employee often receives some form of compensation when the employment contract is terminated. The grounds discussed in this research form, in fact, a
summary of the arguments as to why severance pay should be awarded.
The grounds discussed are:

áãò

summary
". Pacta sunt servanda and continuity of the employment contract
á. The iusta causa demissionis and inequality compensation
â. A Bandaid and immaterial damage as a result of the dismissal
ã. Material damage
ä. (Relationship specific) investments not recovered
å. Value and goodwill; the employee is also entitled to trading results
æ. Faithful service: seniority and age
ð. Postcontractual duty of care and responsibilities
ñ. Buying off dismissal protection and the defence of dissolution
"ò. Opportunities in the labour market
It is possible and desirable to categorise these grounds, in order to arrive at the most fundamental grounds for severance payments. To
achieve this, the grounds discussed will be summarised. The grounds
mentioned under ", á, â and ã can be seen, in my opinion, as fundamental grounds for awarding a severance pay. Hereby, I would like to point
out that `pacta sunt servanda and the continuity of the employment contract' (under ") can be viewed as a fundamental basis, but at the same time it
forms a basis that fits less frequently into the current ideas on labour relationships. Although an important principle is concerned here, this
principle no longer sits easily with contemporary views. The basis `iusta
causa demissionis and inequality compensation' (under á) forms in my view,
the most important and valuable basis for awarding a severance pay.
The demand for a just cause for dismissal is also accepted worldwide
and the (power) relationship between employer and employee has, despite the increased knowledge of the employee, remained inequal. This
inequality stems from, by definition, the nature of the employment contract, in which there is a relationship of authority. The `immaterial damage' as well as the `material damage' (under â and ã) are generally accepted grounds for awarding a severance pay. In civil law it is generally
agreed that damages should be compensated for. As far as immaterial
damage has occurred, this can be connected to good employership and
the `reasonableness' of the severance pay. It is evident that damages already suffered or likely to be suffered, should be compensated. When
calculating the damages, the `reasonableness' provides a way out of the
difficulty in estimating and establishing those damages. `Investments not
recovered' (under ä) includes in fact, a special form of â and ã, meaning
damages. It can concern a disappointment in (arisen) expectations,
but there can also be material damages under particular circumstances.
In my opinion, it does not mean here that this is an exceptional basis.
áã"
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The grounds `added value and goodwill' (under å) can in special circumstances provide a basis for awarding compensation, but there is little
connection to severance payments as such. The idea of compensation
for added value and goodwill belongs to the continuing performance
contracts, in which the compensation during the contract period is
based or is dependent on the profit, whilst this is not a point of departure for the employment contract when awarding and calculating the
salary to be paid to the employee. `Faithful service, seniority and age' (under
æ) relates to basis ã, because it particularly concerns the expected (future) damages in the form of income loss and the limited chances of
finding a new job. With the latter this basis also provides a specialis for
grounds á, as increasing the chances of a new job also goes some way
towards meeting the desired inequality compensation. Faithful service,
seniority and age justify an assumption, but do not form a basis for
awarding severance payments. The `postcontractual duty of care' (under ð)
is a special aspect that can play a role in awarding severance payments,
but is not a basis for severance payments. Here it particularly concerns
a reversal of the onus of proof. The possibility of reversing the onus of
proof is, in my opinion, again connected to basis á, the requirement of
extra inequality compensation to protect the (sick) employee. `Buying off
dismissal protection and defence of dissolution' (under ñ) constitutes a separate
and valid basis for awarding a severance pay in the case of dissolution
of the employment contract. Where a just cause or the presumption of
one is not present, compensation should be paid and if necessary
through mutual agreement between parties. All this leads to the conclusion that the grounds advanced for severance payments can be reduced
to just three basic grounds, namely:
". A just cause for dismissal, or `iusta causa demissionis' and the wish
to compensate for the continuing power imbalance, stemming from
the nature of the employment contract between employer and employee
á. Compensation for the immaterial and material damage
â. Buying off defence and the call for dismissal protection in the case
of dissolution (and termination of the employment contract by mutual agreement)
The first two basic grounds can be met, in my opinion, to a considerable extent if the opportunities or the labour market perspectives of the
employees are taken into consideration. Opportunities will be greater,
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the better an employee is and the more he is equipped for the continually changing labour market. This means that possible (future) damage
can be limited and when reviewing the dismissal, the balance of interests can be expected to be less likely to the disadvantage of the employer if an employee is adequately equipped to find a job elsewhere in the
short term.
Quite apart from this of course, culpability or responsibility for
(the consequences of) dismissal also play a role. Whether or not an employee may lose his job without financial compensation, will ultimately
depend on a consideration made by the judge of the interests of both
sides, based on the facts. However dissatisfying this conclusion may be,
with a view to the legal certainty, I am on the side of the idea that reasonableness, by definition, cannot be embedded in a general formula.
In my opinion, the above-mentioned grounds do not offer a sufficiently
adequate basis to mean that awarding a severance pay when an employment contract is terminated ^ however that may happen ^ can be
taken as a point of departure. Neither am I alone in holding this opinion. It is starting to appear that the idea that there is not a convincing
general basis for awarding severance payments, is beginning to prevail.
This does not mean, however, that in many cases a severance pay is
not justified, because there is one of the (three) above-mentioned
grounds. If that is the case should, in my view, really be reviewed first
of all. On the basis of the grounds mentioned above for awarding a severance pay, a compensation should be awarded if a just cause for dismissal is absent, or if there is a compensation requirement for the inequality between employer and employee, which often manifests itself
towards the end of the employment contract (under "). Whether this is
so, should be left to the judge's assessment and discretion. The same applies to calculating or estimating damages, or future damages (under
á), whereby the damage suffered follows from the absence of the just
cause and therefore the culpability of the dismissal. Eventual legal standardisation of severance payments, without considering why compensation should be awarded, makes the continuing discussion about reviewing the dismissal law and the severance pay law, arbitrary, useless and
valueless. The compensation that may be and sometimes should be
awarded for dismissal, cannot be maximized if one wants to take fairness and damage into account. By definition, fairness and reasonableness cannot be tied down. Which compensation in relation to reasonableness should be awarded, must be reviewed for each case.
Maximization of severance payments and awarding it to `all' employees
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does not lead to more equality, but to uniformity, whereby the question
of why an employee deserves that compensation is not taken into account. That many employees often deserve compensation has already
been discussed, but that does not automatically apply to every dismissal. Under the present dismissal law an employer can dismiss an employee without compensation. To be able to do this, the employer does need
to have a just cause. If he does not have a just cause and that is established, then he has to pay compensation. I do not recognize why an employer should pay an employee compensation if the former has a just
cause for dismissal and has behaved correctly, unless he wishes to buy
off the employee's possible defence. Neither do I recognize why an employer should not pay a higher compensation than the legal norm, if
he is (seriously) culpable or has behaved incorrectly. If a mutual agreement is reached on the (level of) severance payments, that should of
course be a possibility. However, if there is a question of unilateral termination of the employment contract by the employer, a fitting compensation should be awarded by the judge, within which the grounds
for awarding a compensation are taken into consideration. That compensation could sometimes be nothing or sometimes a lot (more), as
long as the amount does lead to fairness. Money provides relief in case
fairness can no longer be achieved. Money may not ^ though that is often the case nowadays ^ replace fairness.
Employability and severance payments
The importance of schooling and employability is being more widely
recognized. Schooling can contribute to preventing unemployment and
to work security and can, furthermore, make an important contribution
to the desired development of the Netherlands towards becoming a
high-value knowledge economy. Schooling and employability of employees represent spearheads of the current political and social discussion. Although there are already many schooling facilities in the Netherlands, their use can be furthered. Schooling agreements in collective
labour agreements could also be better utilized. Being more familiar
with existing facilities and agreements can contribute to this. In this research, attention has been paid to the possibility of applying the dismissal law as a stimulant for employers and employees to increase the opportunities and the employability, thereby preventing unemployment.
This issue can be related to the long-standing wish of reviewing the dismissal law. Some review proposals contain a possibility of making the
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dismissal law more active. Introducing the suggested possibility of deviating from the preventive review, would have offered an opening to
take schooling more into account when dismissal occurs. Apart from
this, there would have been the possibility of (better) enforcement of
schooling agreements within collective labour agreements. The introduction of the proposal would have created the chance of researching
how great the social willingness is to retain existing certainties, or to exchange them for other new forms of protection. This research also
(summarily) deals with other proposed reviews from the past. The conclusion is that review proposals are generally aimed at ^ but nonetheless do not sufficiently meet the wish to activate employer and employee
towards investing in schooling ^ employability and work security, with
the ultimate objective of preventing unemployment. Not much attention is paid to winding up the employment contract in a careful and just
way, taking grounds for awarding a severance pay into account and offering dismissal protection. Although I do recognize the importance
of this, I find that there is a (too) limited vision of the aim of the dismissal law: that aim is no longer only in (winding up) the past, but
especially also in (reviewing) the investments for the employee's future.
The employee must be well equipped by the employer to be `returned'
to the labour market, by which means he has a real chance to find other
suitable work. I am of the opinion that the dismissal law, also without
far-reaching amendments, can be applied more activatingly. Employers,
employees and their representatives should be more aware of the shift
from job security to work security and more often indicate the importance of schooling effort in relation to employability, whether for collective labour agreements, other agreements, but also for individual dismissal. To an important extent, the dismissal law is an imperative one.
Sections of it are, however, three quarters imperative law, so deviations
in collective labour agreement are permitted. This possibility for collective and therefore guaranteed employment contract to deviate from
the legal regulations concerning the dismissal law, could be extended.
It is conceivable that in collective labour agreements or in social plans,
the dismissal protection, such as in periods of notice or severance pay,
is completely or partially exchanged for measures that promote employability. It appears from research that up to the present time social partners have not made optimal use of these possibilities. Via an extension
of the possibilities to make agreements concerning the dismissal of employees, social partners could shape and interpret the activation of employees and employers, aimed at finding other suitable work for the emáãä
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ployee threatened with dismissal. A greater emphasis on schooling
and employability efforts in the dismissal law and room for the social
partners to not only shape this, but also to be able to combine measures
and sanctions with it, can in my opinion contribute to a desirable development; the transition from job security to work security can be promoted by these means.
Conclusion
I started the introduction to this research by mentioning the oftenheard complaint that the dismissal law is due for change because it is
incomprehensible, unreasonable and ridiculous and that the same applies to the severance payments. I cannot agree with these expressions
of discontent concerning the present dismissal law. It is clear that there
are inconsequences and obscurities in the current Dutch dismissal
(compensation) law. These have been discussed since its introduction.
However, this is not a point of concern for this research. In relation to
that, I only wish to comment that every system has its snags and I am
of the opinion that as long as it is possible to correct errors within a system, one should be very careful about embracing a new system. This
does not mean though, that a certain degree of modernisation and
creating flexibility is not possible or desirable. Chapter ä contains my
proposal for modernising the dismissal law with a view to the interpretation of the grounds for severance payments: the social partners could
play a greater role in interpreting and carrying out dismissal and in
awarding the severance payments, than is now the case. Making the
preventive review three quarters imperative would, in my opinion, not
only increase the justification and possibly also the representativeness
of the trade unions (which is a further matter this research does not
touch on) but, personally speaking, would be a good exercise in and a
first step on the road to dispensing with the preventive review. In that
case, when interpreting the conditions for dismissal criteria, the social
partners could incorporate more stringent employability obligations
than is happening at this moment. The employability agreements in the
social plans that are being made and followed at the present time, offer
good results and therefore also perspectives. The social partners reaching agreements in this area, does work. It is to be recommended then,
in my opinion, that the social partners are given the means and possibilities to promote that observance, by being able to attach conditions
to it. The advantage of such an experiment is that room is made for a
áãå
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tailor-made approach in the various business branches and that the possibilities and agreements can be verified per business branch and per
period. This would mean that, for example, during a certain economic
phase smaller employees are not faced with obligations they simply
cannot meet and as a result would be punished. At the same time social
partners can trade on guarantees and offer employees alternative protection in the place of, in the first instance, dropping the preventive review. Severance payments can and should, in my opinion, be deployed
somewhat differently in the future. I plea for a constructive deployment
of severance payments, with less emphasis on the well-known `money
bag' and more emphasis on evaluating efforts made during the employment contract and possibly during a certain period after termination
of the contract. When evaluating the question whether a severance pay
should be awarded, the emphasis should be on the investments, ^ which
have been/are being made by the employer as well as the employee ^
the opportunities and labour market perspectives, thus increasing the
employee's employability. The (non)existing facilities and the (non)existing opportunities to find other suitable work, have been valid as
grounds for awarding a severance pay, since introducing the manifestly
unreasonable dismissal in "ñäâ. These grounds should, in my opinion,
receive the most attention when evaluating the dismissal. Besides this,
room should also remain for a general fairness review of dismissals. If it
is no longer possible to offer adequate opportunities or if the unfairness
cannot be redressed, then of course ^ also in the future ^ this should
be balanced with a severance pay, if necessary in the shape of the wellknown `money bag'.
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in periode vöör ontslag â.æ.".â
structurele uitval ä.ñ
verantwoordelijkheid ".å.á
zorgplicht ã.ñ
Arbeidsparticipatie ".æ, ä.ã, ä.æ
commissie (Cie-Bakker) ".æ, ä.å.ã.á
Baanzekerheid ".å, ä.á
van ^ naar werkzekerheid ".ð, ã.á, ä.å.â, ä."ò
Baijings-leer â.æ.".", â.æ.".á, â.æ.".â, â.æ.".ã, â.æ.á, ä.å.å
Basiswaarden ".å,".å."
onderwijs ä.ã
toepassing ".ð
Bee«indiging
agentuurovereenkomst ã.æ
arbeidsovereenkomst á.á.á, á.á.â
Bee«indigingsovereenkomst â.æ.".ã, â.æ.".ä, ã.â
áåä
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Bedrijfsongeval
aansprakelijkheid ã.ñ
schadevergoeding â.æ.â
Beroepsziekte
aansprakelijkheid ã.ñ
schadevergoeding â.æ.â
Beschermingsfunctie ".â,".ã
arbeidsongeschikte werknemer ".å.á
opzegtermijn å.ä.ã
Beschermingsgedachte á.ã."
Bestaanszekerheid ".â,".ä, ã.â, ã.ð, ã."", ä.á
oudere werknemer â.á
van het gezin á.ã.â
verantwoordelijkheden ".å
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen "ñãä (bba)
ä.å.â
onrechtvaardig ontslag á.ã.â

á.â, á.ã, á.ã.â,

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
afspraken ".ã, ä."."
afvloeiingsregeling â.â, â.æ.".ã
collectief ontslag â.á
employability en scholing ä.â.á.", ä.â.á.á, ä.â.á.â, ä."ò
onrechtvaardig ontslag á.ã.â, ã.â
ontslagcriteria ä.å.â
opzegtermijn á.ã."
scholingsbeleid
vergoeding buiten de ^ om â.ä
Commissie Arbeidsparticipatie (Cie Bakker) ".æ
ontslagvergoeding ä.æ
transferperiode ä.å.ã.á
Continu|«teit van de arbeidsovereenkomst â.á, ã.á, ã."", ã."á, ä.á
cwi ".", â.ä, â.æ.ã.á, ã."ò
toestemming ä.å.ã."
toetsing ä.å.á, ä.å.â
Driekwart dwingend recht ä.å.â, ä."ò
Dringende redenen á.á.á, á.á.â, á.á.ã, á.ä
beschrijving in bw á.ã.á
informatie bij sollicitatie ã.ã
áåå
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procedure ã."ò
schadeplicht á.ã."
vergoeding á.ã.á
Duurovereenkomst â.æ.".ä, ã.á, ã.â, ã.ã, ã."á
bedrijfsresultaat ã.æ
(ontslag)vergoeding â.æ.á
opzegtermijn ä.å.ã
Employability ã."", ä, ä.", ä.á, ä.â, ä.ä, ä.ñ
afhankelijkheid van opzegtermijn ä.å.ã."
bevorderen ".ð
en scholing ä.â.á.", ä.â.á.á, ä.â.á.â, ä.â.â, ä.å, ä.å.ã, ä."ò
en de ww ä.ð
geboden scholing en hoogte ontslagvergoeding ä.æ
gevolgen ontslag ä.å.ä, ä.å.å, ä.å.æ
Oostenrijks model ä.ã
preventieve ontslagtoets ä.æ, ä.ð
verantwoordelijkheid werknemer ".å, ä.â.ã.", ä.â.ã.á
Flexibiliteit
op de arbeidsmarkt â.æ.â
ontslagrecht â.æ.".ä, â.æ.á
ontslagvergoeding â.æ.á
Formules
Groen â.ä
kantonrechtersformule â.å, â.æ, â.ð, ã.ð
^ normering â.æ.á
^ reflexwerking â.æ.ã.á
^ samenloop van vergoedingen â.æ."."
nvv â.á, â.â, ã.ð
st-formule â.ã.áe
vno-formule â.ä
uitkering ineens â.â
Zwartkruis â.ã."
Gezagsverhouding ã."á
Goed werkgeverschap â.æ.".á, â.æ.".â, â.æ.".ã, ã.á, ã."á, ä.å.ä, ä.æ
Goodwill ã.æ
Groen ã."ò

áåæ
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Herplaatsingsplicht ambtenaren ä.å.ã.á
Herstel van de arbeidsovereenkomst á.ã.â, á.ã.ã, â.", ã.á, ã.â
Herziening ontslagrecht ".", â.æ.á, ã."á, ä.å.â, ä.æ, ä.ñ, ä."ò
"ñäâ ".ñ, á.", á.â, á.ã, á.ã.", á.ä
Immaterie«le schade ã.ã, ã.å, ã."", ã."á
kansengrondslag ã.""
Inkomensachteruitgang â.ã.", â.æ.â, ã.ñ
Kantonrechtersformule â.å, â.æ, â.ð, ã.ð
normering â.æ.á
reflexwerking â.æ.ã.á
samenloop van vergoedingen â.æ."."
Kansengrondslag ã.""
Kennelijk onredelijk ontslag ".ñ, á.â, á.ã.á, á.ã.â, á.ä, â.æ.ã.", ã.â, ä.å.ä, ä.æ
arbeidsongeschikte ã.ñ
collectief ontslag â.á
herstel á.ã.ã
herziening vergoedingsstelsel á.ã.ä
immaterie«le schade ã.ã
reflexwerking â.æ, â.æ.ã.á
trouwe dienst ã.ð
vergoeding â.æ.ã, â.æ.ã.á
Kring van Kantonrechters â.ä, â.å, â.æ, ã.â
immaterie«le schade ã.ã
materie«le schade ã.ä
Loon â.æ.".â, ã.å, ã.æ
cao-onderhandelingen ä.â.á
collectieve afvloeiingsregelingen â.â
in natura, schadeloosstelling á.á.â
kantonrechtersformule â.å, â.æ.á
o.b.v. provisie ã.æ
ontbindingsdatum á.á.ã
opzegtermijn á.á.á, ä.å.ã
schadevergoeding á.á.â, á.ã.â, á.ä, â.æ.â
transferperiode commissie-Bakker ä.å.ã.á
trouwe dienst ã.ð

áåð

trefwoordenregister
Loondoorbetalingsverplichting
bij sollicitatie á.á.á
bij ziekte ".å."
Materie«le schade ã.ä, ã."á
arbeidsongeschikte ã.ñ
kansengrondslag ã.""
Machtspositie ã.â, ã."", ä."
Moral hazard â.æ.â
Motie Verburg-Bussemaker ä.æ
Natuurlijk recht (bee«indiging als -) á.á.", á.á.â, á.ã.ã, á.ä
Niet terugverdiende investeringen ã.å, ã."á
Normering (wettelijke -)
ontbindingsvergoeding á.ã.ä. á.ä, â.ä, â.æ.á, ã."á
redelijkheidstoetsing á.ã.â
O&O-fondsen ä.â.á.", ä.â.á.á, ä.â.á.â
Ondergeschiktheid ".ä
Ongelijkheidscompensatie ".â,".ä, ã.â, ã.ñ, ã."", ã."á, ä.å.â
Onregelmatige bee«indiging á.á.", á.á.â
Ontbinding á.á.á
vergoeding, zie ontslagvergoeding
Ontslagvergoeding
activeringsmiddel arbeidsparticipatie ".æ
als afkoopsom ã."ò
bij collectief ontslag â.â
bij individueel ontslag â.ã
en employability ä
en scholing ä.æ
en ww ä.ð
grondslagen ã
historie á
hoger personeel â.ã."
incorporatie á.ã.á, á.ã.ä, á.ä,
kansengrondslag ã.""
kantonrechter â.ä
kennelijk onredelijk ontslag â.æ.ã
normering â.æ.á
onduidelijkheden â.æ
áåñ
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ongelijkheidscompensatie ã.â
ontbinding ä.å.å
Oostenrijks model ä.ã
praktijk â
reflexwerking kantonrechters â.æ.ã.á
relatie tot basiswaarden ".ð
samenloop â.æ."
verrekening met ww â.æ.â
zie ook: Formules
Oostenrijks model ä.ã
Opzegging á.ã.", á.ä
in strijd met de bepalingen á.ã.ã
invoering ".â
natuurlijk recht á.á."
onrechtvaardige á.ã.â, ã.â
onregelmatige á.á.â, ã.æ
regelmatige á.á.á
Opzegtermijnen á.á.á, á.ã.", á.ä, ã.á, ä.å.ã
kennelijk onredelijk ontslag â.æ.ã.á
rapport nvv "ñåð â.á
trouwe dienst ã.ð
Opzegverbod
bij ziekte ".å.á
historie á.á."
Ordeningsfunctie ".â,".ã, ä.å.ã
Passende arbeid ä.å.ã.á
Pensioengerechtigde leeftijd ã.ã, ä.ã
Preventieve toets ".",".â, á.â, ä.å.á, ä.å.ã.", ä.å.ã.á
afwijking preventieve toets ä.å.â
afschaffing â.æ.á
versoepeling ä.å.â
Postcontractuele zorgplicht ".å.",".å.á, ã.ñ, ã."", ã."á
Prestigeverlies â.ã.", ã.ã
Rechtsmiddelenverbod â.æ.".", â.æ.".â, â.æ.".ä, â.ð
Redelijkheidstoetsing á.á.", á.á.á, á.â, á.ã.â, á.ä, ã.â
Reflexwerking â.æ, â.æ.ã.á
Regelmatige bee«indiging á.á.", á.á.á, ã.ä, ã.æ

áæò
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Samenloop â.æ."
Schadevergoeding á.ä
betaalverplichting ã.á
bij ontbinding á.á.ã
hoogte á.ã.â
immaterie«le schade ã.ã
kennelijk onredelijk ontslag á.ã.â, ã.â
materie«le schade ã.ä
niet terugverdiende investeringen ã.å
of herstel á.ã.ã
ontslag wegens dringende reden á.ã.á
onregelmatige bee«indiging á.á.â
trouwe dienst ã.ð, ã."", ã."á
Scholing ".ã,".å,".æ
bij ontslag ä.å.ã
cao-onderhandelingen ä.â.á.â
employability ä.".", ä.á
en ontslagvergoedingen ä.æ
kennelijk onredelijk ontslag ä.å.ä
herplaatsingsplicht ambtenaren ä.å.ã.á
knelpunten ä.ä
O&O-fondsen ä.â.á.á
ruimte voor ^ in het ontslagrecht ä.å
verantwoordelijkheid ä.â.á, ä.â.â, ä.â.ã
Scholingsafspraken ä.".", ä.â.á.á
Scholingsverlof ä.â.á.á
Scholingsbeleid overheid ä.â."
Sociale partners ä.â.á
afwijken ontslagcriteria ä.å.â
invulling employability-inspanningen ä.å.â
ontslagrecht ä.ñ
Trouwe dienst

ã.ð

Valid reason ã.â, ä.ã
Veranderingen in de omstandigheden á.á.ã, á.ã.á, á.ä, ã.â
Verantwoordelijkheid
overheid ".å,".å."
scholing ä.â.á, ä.â.â, ä.â.ã
sociale partners ".å.á
áæ"
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werkgevers ".å,".å.", ä.â.â
werknemers ".å,".å.", ä.â.ã
Verantwoordelijkheidsverdeling, werkloosheid ä.ñ
Werkzekerheid ".å,".å.",".æ,".ð, ä.", ä.á, ä.â.â.á, ä.â.ã.á, ä.ä, ä.ñ, ä."ò
laagopgeleiden ä.æ
Oostenrijks model ä.ã
scholing ä.å."
versoepeling preventieve toets ä.å.â
Wet verbetering Poortwachter ".å.á, ä.ñ
ww ".ñ, â.â, ä.â.ã.á
ambtenaren ä.å.ã.á
instroom ä.â.â.á
ontslagrecht en ä.ð
verrekening met ontslagvergoeding â.æ, â.æ.â
wet wijziging stelsel ä.å.â
ww-preventie ä.â.â.á
Zorgplicht ".å.á
postcontractueel

áæá

ã.ñ, ã."", ã."á
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