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E D I T O R ’ S  L E T T E R

Kennis is macht en kennis is makkelijk te vinden. Wij hebben het alleen

verzameld.

We willen een keer iets terug doen dan alleen maar cursussen verkopen.

De subtitel heeft alleen te maken met Britse band Turin Brakes. Niet alles

moet te maken hebben met het recht. De combinatie tussen kennis

vergaren en luisteren naar muziek is volgens mij de beste manier om te

genieten van het mooie vak.

Veel leesplezier.

Etienne
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W H O  I S  M A D E L E I N E
L A M E R S ,  H E R
F O U R  T H I N G S

One 

Welke uitspraak heeft de meeste impact gehad en waarom?

Het arrest Statenbank/Fiet (HR 27 april 1995, JAR 1995/98) heeft naar mijn

overtuiging een belangrijke impact gehad omdat de Hoge Raad in deze zaak

heeft bepaald dat de rechter (behalve bij een vaststellingsovereenkomst) vrij is in

zijn beoordeling van een overeengekomen vergoeding. Wel dient hij rekening

te houden met hetgeen in de overeenkomst is verdisconteerd. Alhoewel het in

deze zaak ging om een kennelijk onredelijk ontslagprocedure heeft deze

uitspraak vanzelfsprekend voor de rechtspraktijk grote impact gehad, omdat

vanaf dat moment contractuele beëindigingsvergoedingen vaak werden gezien

als startpunt in de onderhandelingen. De heer Fiet kwam in deze zaak zeer goed

weg omdat hij in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure van het Hof circa het

vijfvoudige toegewezen kreeg dan de beëindigingsvergoeding die in zijn contract

stond als statutair bestuurder. Met dit arrest werd de regel 'contract is contract'

– kort gezegd – doorbroken. Een bevriende advocaat liet mij jaren geleden weten

dat zij een intakegesprek had gevoerd met Fiet, die haar had verzocht een

inschatting te geven over zijn kansen om een hogere vergoeding te vorderen in

de kennelijk onredelijk ontslagprocedure dan de contractueel overeengekomen

vergoeding. Zij had Fiet laten weten dat de kans verwaarloosbaar klein was

omdat hij nu eenmaal getekend had voor deze afvloeiingsregeling. Een typisch

voorbeeld dat er in het arbeidsrecht veel mogelijk is.

Two 

Welk artikel zou je in het arbeidsrecht willen veranderen en waarom?

De bepaling in artikel 7:653 lid 4 BW, te weten dat een werknemer die in

belangrijke mate wordt belemmerd, anders dan in dienst van de werkgever,

werkzaam te zijn, een vergoeding kan vragen naar billijkheid voor de duur van
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de beperking. De achterliggende gedachte is vanzelfsprekend om door middel

van het toekennen van een vergoeding een nieuw evenwicht tussen de

belangen van werkgever en werknemer te kunnen creëren. Onbegrijpelijk is dat

rechters van dit recht geen dan wel zeer spaarzaam gebruik maken, terwijl het

destijds gesneuvelde wetsartikel 28 167 bepaalde dat op straffe van nietigheid

een werkgever verplicht was de werknemer een redelijke vergoeding te betalen

voor de periode dat hij gebonden was aan het concurrentiebeding.

Geconcludeerd moet worden dat het wetsvoorstel op dit punt geen relevante

invloed in de jurisprudentie heeft gehad, zodat deze bepaling of aangescherpt

of geschrapt dient te worden.

Three

Wat inspireert je aan je vak?

Elke cliënt is uniek en elke zaak is uniek. Dit blijft ook na 26 jaar een

inspiratiebron. Ik ben altijd blij met een nieuwe zaak en het is altijd opnieuw

een uitdaging om een zaak, voor zover mogelijk, in goede harmonie tot een

goed einde te brengen voor de betrokken cliënt. Dit verveelt nooit.

Four

Tip or Trap

Tip: als advocaat dien je ervoor te waken dat je niet routinematig te werk gaat.

Vergeet nooit dat je zeker in complexe zaken waar uiteenlopende belangen

spelen met diverse stakeholders vaak letterlijk de steun en toeverlaat van je

cliënt bent.
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W H O  I S  M A D E L E I N E
L A M E R S ,  H E R
R E S U M E

Madeleine Lamers is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en is hoofd van de

arbeidsrechtsectie in Utrecht. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van collectief

ontslagrecht, medezeggenschapsrecht, CAO-recht, arbeidsvoorwaarden en

contracten, arbeidsconflicten, statutair bestuurder en overgang van onderneming.

Zij is sedert 1988 advocaat en heeft uitgebreide proceservaring.

Zij is werkzaam voor het bedrijfsleven en non-profitorganisaties (waaronder

onderwijsinstellingen en woningcorporaties).

Madeleine spreekt regelmatig op seminars en geeft met regelmaat inhouse

workshops voor cliënten.
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Mr. Madeleine Lamers, 

advocaat CMS

Bij de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht per 1

juli 2015 worden werkgevers geconfronteerd met een

gesloten systeem van ontslaggronden. In dit artikel zal ik

ingaan op het nieuwe systeem en de daarbij behorende

valkuilen. Alvorens dit te doen zal ik kort stilstaan bij hoe

het tot nu toe geregeld is. Tot slot zal ik kort ingaan op de

consequenties voor de arbeidsrechtpraktijk.

Hoe het was

De huidige ontbindingsprocedure (artikel 7:685 BW) is verre

van ideaal maar werkt in de praktijk redelijk tot goed. De

gewichtige redenen bestaande uit een wijziging in de

omstandigheden dient weliswaar in het ontbindingsverzoek

voldoende gemotiveerd te zijn. Echter bij een matig

functionerende werknemer die zich ook nog eens vaak ziek

meldt en zich daarbij niet aan de verzuimregels houdt en

daardoor doorgaans ook weinig draagvlak meer heeft bij zijn

collega's en leidinggevende waardoor er een verstoorde

werkrelatie is ontstaan, volgt meestal ontbinding onder

toekenning van een doorgaans neutrale kantonrechters -

formule mits de opeenstapeling van "gronden" enigszins met

stukken is onderbouwd waarbij verklaringen van collega's

en/of leidinggevende vaak al voldoende zijn. Bij te weinig

onderbouwing volgt meestal een correctiefactor die iets naar

boven wordt bijgesteld. Een werkgever moet het wel heel

bont maken wil deze een factor 2 voor zijn kiezen krijgen.

Hoger beroep en cassatie is uitgesloten, hetgeen als voordeel

heeft dat zowel werkgever als werknemer op korte termijn

duidelijkheid hebben en weten waar ze aan toe zijn.

Hoe het wordt

De ontbindingsprocedure oude stijl verdwijnt per 1 juli

2015. Daarvoor komt in de plaats het nieuwe artikel 7:669

BW waarin kort gezegd is bepaald dat er 8 "redelijke

gronden" zijn om te komen tot beëindiging van het

dienstverband. Deze redelijke gronden komen alleen in

beeld indien de werknemer niet herplaatst kan worden, al

dan niet met behulp van scholing. Herplaatsing ligt niet in

de rede bij sub e, verwijtbaar handelen van de werknemer.

De gronden a t/m h zijn:

a. verval van arbeidsplaatsen als gevolg van

bedrijfseconomische redenen;

b. langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt en geen

uitzicht op herstel binnen 26 weken;

c. veelvuldig ziek (frequent ziekteverzuim) zonder

uitzicht op herstel binnen 26 weken ook niet ten

aanzien van aangepast werk;

d. disfunctioneren na verbetertraject;

e. verwijtbaar handelen;

f. gewetensbezwaren;

g. verstoorde arbeidsverhouding;

h. andere dan de onder a t/m g genoemde

omstandigheden die zodanig zijn dat van de

werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd

de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

D E  O N T B I N D I N G S P R O C E D U R E
N I E U W E  S T I J L

A R T I K E L
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Voor de eerste twee gronden moet een werkgever verplicht

- de WWZ zorgt ervoor dat er niets meer te kiezen valt -

naar het UWV. Op zich genomen is dit niet heel verrassend.

Voor deze twee gronden werd, dat geldt zeker voor de b-

grond (langer dan 2 jaar ziek) al vaak naar het UWV gegaan.

De meeste (grotere) werkgevers laten het nu ook al uit hun

hoofd om voor de ontslaggronden c t/m h naar het UWV te

gaan. De reden daarvoor is het nogal "rigide" systeem van

de Beleidsregels van het UWV. Immers, ook bij het UWV

kunnen er geen gronden "gestapeld" worden. Dit

"stapelen" behoort echter vanaf 1 juli 2015 definitief tot

het verleden, althans volgens de wetgever.

Niet vergeten mag worden dat de 8 redelijke gronden direct

ontleend zijn aan de Beleidsregels van het UWV en deze

door de kantonrechter zullen moeten worden gevolgd en

toegepast ondanks het feit dat deze met ingang van 1 juli

2015 evenals het BBA formeel komen te vervallen. Daarvoor

in de plaats komt een nieuwe ministeriële regeling met naar

verwachting een nagenoeg zelfde inhoud en strekking als

de huidige Beleidsregels.

In de praktijk zullen met name de d-grond (disfunctioneren),

de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten), de g-grond

(verstoorde arbeidsrelatie) en last but not least de h-grond

(andere gronden) het meest gebruikt worden. De vraag is

of nu de gronden niet meer gestapeld kunnen worden of

ze wel primair en subsidiair gebruikt kunnen worden. Het

lijkt er op dat dit moet kunnen.[1] Interessant is natuurlijk

voor werkgevers om te weten of dit het gewenste resultaat

gaat opleveren. Immers, als de ontbinding wordt afgewezen

op grond van disfunctioneren is de kans niet zo groot dat

hetzelfde feitencomplex een verstoring in de arbeidsrelatie

oplevert. Uiteindelijk zal de werkgever moeten kiezen voor

één sterke, goed onderbouwde, ontslaggrond.

Uit de kamerstukken blijkt dat de h-grond niet beschouwd

mag worden als "restgrond". In een artikel in de TRA[2] is

het nieuwe systeem van gesloten ontslaggronden – terecht

– vergeleken met het ambtenarenrecht. Echter, het lijkt er

op dat zelfs het ambtenarenrecht met de mogelijkheid van

de restgrond ("andere gronden") nog soepeler is dan het

nieuwe systeem in het BW. Dit is op z'n zachts gezegd

merkwaardig te noemen omdat hiermee volledig voorbij

wordt gegaan aan het beoogde doel van de WWZ te weten

een eenvoudiger, overzichtelijker en met name minder duur

systeem. Hoe in de praktijk de h-grond zal worden ingevuld

is nog onbekend. Aannemelijk is dat deze grond "breder"

zal worden ingezet dan de voorbeelden uit de kamer -

stukken (detentie van een werknemer of het verlies van een

verblijfsvergunning).

Vergoedingen

Zoals inmiddels breed bekend komt de inmiddels zo

vertrouwd geworden kantonrechtersformule te vervallen.

Daarvoor in de plaats komt de transitievergoeding (TV). Een

werknemer heeft echter alleen recht op een TV indien de

totale duur van het dienstverband ten minste 24 maanden

heeft geduurd en (dat lijkt vanzelfsprekend) de

arbeidsovereenkomst onvrijwillig is geëindigd. Het

belangrijkste verschil is natuurlijk dat ook een werknemer

met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – mits

deze 24 maanden heeft geduurd – recht heeft op een TV,

indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de

werkgever niet aansluitend is voortgezet. Ook bestaat het

recht op een TV indien de arbeidsovereenkomst op initiatief

van de werknemer is opgezegd, ontbonden of niet

voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of

nalaten van de werkgever. Van deze laatste situatie zal

slechts spaarzaam gebruik kunnen worden gemaakt. De

wetgever heeft als voorbeelden genoemd discriminatie,

(seksueel) gedrag van de werkgever of grove

veronachtzaming van re-integratieverplichtingen. In dat

geval heeft de werknemer ook recht op een aanvullende

billijke vergoeding, hetgeen geregeld is in artikel 7:673 lid

9 BW. Niet vergeten mag worden dat ook een werknemer

geconfronteerd kan worden met een lagere TV of – in het

ergste geval – helemaal geen TV bij ernstig verwijtbaar

handelen. Hoofdregel wordt dat de TV verschuldigd is aan

de hand van de volgende, in artikel 7:673 BW vastgestelde,

wettelijke bepalingen. Het maximaal uit te keren bedrag aan

TV bedraagt € 75.000,- bruto of maximaal één bruto-

jaarsalaris indien het jaarsalaris de grens van € 75.000,-

bruto overstijgt. Kort gezegd heeft een werknemer recht op

1/6de maandsalaris per iedere gewerkte zes maanden

gedurende de eerste tien jaar van zijn dienstverband. Na tien

jaar heeft een werknemer recht op 1/4de maandsalaris per

iedere zes maanden van zijn dienstverband. Ten opzichte

van de kantonrechtersformule betekent dit een geweldige

versobering. Indien de TV wordt vergeleken met de uitkomst

van de kantonrechtersformule komt dit gemiddeld neer op

1/4de. Daar komt nog eens bij dat de toekomstige wet de

mogelijkheid biedt om de kosten van investeringen in de

werknemer in mindering te brengen op de TV. Bij de kosten

van investeringen dient gedacht te worden aan de kosten
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die zijn gericht van de transitie van werk naar werk in verband

staan met het (dreigende) einde van de arbeidsovereenkomst,

alsmede de inzetbaarheidskosten die bedoeld zijn – in

algemene zin – op versterking en bredere inzetbaarheid van

de werknemer. Dit laatste is geregeld in artikel 7:673 lid 6

BW. Let op dat de regels met betrekking tot het in mindering

van deze kosten nog nader moeten worden bepaald. Op dit

moment is er een ontwerpbesluit waaruit blijkt dat de

werknemer schriftelijk moet instemmen met het in mindering

brengen van gespecificeerde kosten voordat de kosten zijn

gemaakt. Van belang is voorts dat deze instemming ook

collectief kan worden geregeld. Terecht bestaat hierop enige

kritiek.[3] Deze collectieve instemming kan geregeld worden

in een CAO, een sociaal plan of in een overeenkomst met de

ondernemingsraad. In het ontwerpbesluit worden allerlei

extra voorwaarden gesteld ten aanzien van de

inzetbaarheidskosten. De bedoeling van de wetgever is dat

de te volgen cursussen verband houden met het bevorderen

van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens

de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Met andere woorden:

het gaat niet om de bredere inzetbaarheid in de functie bij

de werknemer, maar meer in algemene zin. Hoe dit in de

praktijk zal uitwerken is nog zeer onduidelijk. Deze

aftrekmogelijkheid is aan zoveel regels gebonden dat het nog

maar zeer de vraag is of werkgevers er aan willen en het is

nog meer de vraag of werknemers er mee willen instemmen.

De TV is in zijn geheel niet verschuldigd indien het eindigen

of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt

met een werknemer die nog geen 18 jaar is of met een

werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of

een andere leeftijd waarop voor de werknemer recht op

pensioen ontstaat. Voor oudere werknemers is een separate

overgangsregeling ingevoerd en wel in artikel 7:673a BW.

Deze regeling geldt tot 1 januari 2020 en komt erop neer dat,

voor werknemers van 50 jaar en ouder met ten minste een

dienstverband van tien jaar of langer, er 50% van het loon

per zes maanden betaald moeten worden in plaats van 1/4de

van het maandloon. In lid 2 is bepaald dat de uitzondering

niet geldt voor kleine werkgever, waarbij gedoeld wordt op

werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst.

Beroepsmogelijkheden

Groot verschil met het huidige ontslagrecht is dat zowel tegen

een beschikking van het UWV als tegen een beschikking van

de kantonrechter geen hoger beroep mogelijk is. In de WWZ

wordt zowel tegen beschikkingen van het UWV als de

kantonrechter hoger beroep geïntroduceerd. Deze

bepalingen staan behoorlijk verspreid in de wet. Ten aanzien

van de UWV-procedure is dit geregeld in artikel 7:682 lid 1,

683 lid 1, 671b en 683 lid 1 BW. Ten aanzien van de

persoonlijke redenen zoals de gronden c t/m h geldt dat in

artikel 7:683 BW is bepaald dat hoger beroep mogelijk is, niet

alleen tegen de billijke vergoeding, maar ook tegen de

ontbinding zelf. In hoger beroep is het voor de werknemer

ook mogelijk om herstel van de dienstbetrekking te vorderen.

Vaststellingsovereenkomst

Naar verwachting zullen ook ná 1 juli 2015 de meeste

arbeidsovereenkomsten eindigen door middel van een

vaststellingsovereenkomst. De wetgever heeft echter in artikel

7:670 BW geregeld dat de beëindigingsovereenkomst niet

alleen schriftelijk dient te worden aangegaan maar dat de

werknemer deze beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf

van redenen, binnen 14 dagen (buitengerechtelijk) kan

ontbinden. Deze wettelijke bedenktermijn dient in de

vaststellingsovereenkomst opgenomen te worden en indien

een werkgever dit onverhoopt nalaat dan betekent dit dat de

termijn met één week wordt verlengd derhalve in totaal drie

weken bedraagt. De werknemer komt het beroep op de

bedenktijd zonder opgaaf van redenen gedurende een

periode van zes maanden niet nogmaals toe. Concreet

betekent dit dat indien binnen zes maanden de werknemer

opnieuw een vaststellingsovereenkomst heeft getekend hij

niet nogmaals het recht heeft om de vaststellings -

overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Hoe nu verder?

Veel werkgevers vragen zich af of het verstandig is even te

wachten met het ontslaan van een werknemer totdat de

nieuwe wet is ingevoerd. Ik ben van mening dat dit lang

niet in alle gevallen een goede gedachte is. In de eerste

plaats is er nog best een lange periode te overbruggen

indien een werkgever nu al het besluit heeft genomen om

een beëindigingstraject met een werknemer in te zetten.

Daar staat tegenover dat door het nieuwe gesloten systeem

van ontslaggronden er (veel) zwaardere eisen zullen worden

gesteld aan het dossier en de onderbouwing van de

gekozen ontslagrond. De TV levert in verhouding tot de

huidige kantonrechtersformule zo weinig op dat de kans

niet groot is dat een werknemer bereid is tot een regeling

te komen indien een werkgever hem uitsluitend de TV

aanbiedt. Dit zal helemaal het geval zijn indien het dossier

niet goed op orde is hetgeen in de praktijk natuurlijk bij vele

dossiers het geval is. Kortom naar mijn overtuiging zal de

A R T I K E L
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kantonrechtersformule ook na 1 juli 2015 niet uit de wereld

zijn. De praktijk zal uitwijzen hoe de kantonrechter om zal

gaan met het zogenaamde "muizengaatje" waarbij de

werknemer een beroep kan doen op een aanvullende

vergoeding indien de werkgever zich ernstig verwijtbaar

gedragen heeft. In de praktijk wordt hier vooralsnog niet

veel van verwacht. Voor de toekomst betekent dit voor

werkgevers dat dossieropbouw nog belangrijker wordt dan

het op dit moment al is en dat de werkgever zich terdege

dient te realiseren dat er sprake is van een geheel nieuw

ontslagsysteem waarbij de gronden niet meer gestapeld

kunnen worden. De kans is groot dat de

kantonrechtersformule wellicht met een wat lagere

C=factor in de onderhandelingen toch nog actueel zal

blijven. De tijd zal het leren.
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Mr. Mandy de Koning, 

Van Ewijk Advocaten Mediators

Per 01-01-2015, 01-07-2015 en 01-01-2016 treedt de Wet

Werk en Zekerheid in werking. Het doel is om het

arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeids -

verhoudingen in de samenleving. Het moet leiden tot

flexibiliteit en zekerheid.

Wijzigingen per 01-01-2015

Concurrentiebedingen

• Is: ongemotiveerd concurrentiebeding in arbeidsovereen -

komst (AOK) bepaalde en onbepaalde tijd mogelijk.

•  Wordt: 

   - in AOK bepaalde tijd alleen schriftelijk gemotiveerd

mogelijk, als werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang

heeft;

   - in AOK onbepaalde tijd ongemotiveerd mogelijk.

•  Let op: 

   - een relatiebeding is een afgeleide van het concurrentie -

beding, en kan dit mogelijk dus ook voor gelden (is geen

wettelijke plicht);

   - ook bij een functiewijziging moet opnieuw het

concurrentiebeding worden vastgelegd met

bovengenoemde eisen in het achterhoofd.

•  Geldt voor: alle AOK’s aangegaan of verlengd na 01-01-

2015.

Proeftijdbedingen

• Is: altijd toegestaan in AOK bepaalde (ongeacht de duur)

en onbepaalde tijd.

•  Wordt: alleen toegestaan bij AOK langer dan 6 maanden

(dus ook onbepaalde tijd).

•  Let op: 

   - het kan dus lonen een AOK van 7 maanden te sluiten,

proeftijd mogelijk. Korte AOK’s kunnen natuurlijk ook,

maar dan ontstaat sneller een AOK van onbepaalde tijd;

   - AOK 6 maanden: geen proeftijd;

   - AOK 6+ maanden: max 1 maand proeftijd;

   - AOK onbepaalde tijd: max 2 maanden proeftijd;

   - AOK voor duur van project (zonder specifieke

einddatum): max 1 maand proeftijd.

•  Geldt voor: alle AOK’s op of na 01-01-2015 gesloten.

Aanzegplicht

•  Is: een AOK van bepaalde tijd eindigt van rechtswege op

einddatum zonder dat werkgever daar iets voor hoeft te

doen.

•  Wordt: bij AOK van bepaalde tijd, maar 6 maanden of

langer moet de werkgever uiterlijk 1 maand voor einde AOK

werknemer schriftelijk informeren over wel/niet verlengen

en zo ja op welke wijze/onder welke voorwaarden.

•  Let op: 

   - aanzegplicht niet in achtgenomen? Dan is werkgever

een boete verschuldigd aan werknemer. Boete is 1

maand brutosalaris, inclusief 8% vakantietoeslag en 13e

maand, of naar rato van te laat aanzeggen;

D E  W I J Z I G I N G E N  
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   - wel aanzegplicht in acht genomen, maar niet de

voorwaarden van verlenging expliciet benoemd, dan

stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden;

   - werknemer moet zelf beroep doen op boete en recht

vervalt 2 maanden na einddatum AOK (dus 3 maanden

na ontstaan aanzegplicht).

•  Geldt voor: alle AOK’s bepaalde tijd die eindigen op of na

01-02-2015 en waar dus een specifieke einddatum in is

opgenomen. AOK bijvoorbeeld voor project zonder

einddatum is dus vrijgesteld.

Loondoorbetalingsplicht

•  Is: geen arbeid > geen loon

• Wordt: geen arbeid > toch loon. Tenzij werkgever kan

bewijzen dat het niet verrichten van arbeid in redelijkheid

voor rekening van de werknemer moet komen. 

•  Geldt voor: alle AOK’s, behalve oproepcontracten. NB: Bij

schriftelijke AOK’s voor oproepwerkzaamheden mag

hiervan worden afgeweken.

Wijzigingen per 01-07-2015

Ketenregeling

• Is: max 3 AOK’s met totale maximale duur van 36 maanden

(3 jaar). Na ‘pauze’ van meer dan 3 maanden kan een

nieuwe keten beginnen. Zogenaamde 3-3-3-regeling.

•  Wordt: max 3 AOK’s met maximale duur van 24 maanden

(2 jaar). Na ‘pauze’ van meer dan 6 maanden kan een

nieuwe keten beginnen. Zogenaamde 3-2-6-regeling.

•  Let op: 

   - opvolgend werkgeverschap wordt eerder aangenomen,

namelijk als standplaats, inhoud functie en

werkomgeving ongewijzigd blijven;

   - of kennis en kunde van oude werkgever ook kunnen

worden toegekend aan nieuwe werkgever doet niet

meer ter zake.

•  Geldt voor: alle AOK’s ingaand op of na 01-07-2015.

AOK’s voor 01-07-2015 gesloten tellen mee bij de

berekening van een nieuwe keten als na 01-07-2015 een

nieuwe AOK wordt gesloten.

Ontslagroute

• Is: Nu zijn er 3 opties; de eerste is het sluiten van een

vaststellingsovereenkomst. Lukt dit niet, dan resteren de

laatste 2 opties; óf naar de kantonrechter, óf via het UWV.

Geen hoger beroep mogelijk.

•  Wordt: vaststellingsovereenkomst blijft een optie. Maar bij

het UWV kan alleen nog om ontslag worden gevraagd om

bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte. Ontslag

om persoonlijke redenen moet aan de kantonrechter

worden verzocht. Hoger beroep wordt mogelijk.

•  Let op: 

   - Opzegverboden blijven deels van kracht; Let op:

opzegverbod bij ziekte blijft van kracht bij ontslag

wegens bedrijfseconomische omstandigheden terwijl dit

niet gerepareerd kan worden door een kanton-

procedure.

   - (ziekte, zwangerschap, militaire dienstplicht, lidmaat -

schap OR, etc.).

•  Geldt voor: alle ontslagaanvragen en ontbindings -

verzoeken die op of na 01-07-2015 worden ingediend. 

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

• Is: geen bedenktermijn voor werknemer na ondertekening

van vaststellingsovereenkomst (VSO).

•  Wordt: werknemer kan binnen twee weken zijn/haar

akkoord op ontslag intrekken binnen 14 dagen. Zonder

opgaaf van reden.

•  Let op: 

   - als de bedenktermijn niet schriftelijk in de VSO is

opgenomen, dan geldt een bedenktermijn van 21 dagen;

   - wel/niet opnemen van bedenktermijn kan een tactische

zet zijn. Belonen van niet gebruik maken van bedenk -

termijn kan dus in voordeel werken.

•  Geldt voor: alle AOK’s die met een vaststellings -

overeenkomst worden beëindigd op of na 01-07-2015.

Transitievergoeding

• Is: in ontbindingsprocedures rekent de kantonrechter met

de kantonrechtersformule om een eventuele

ontbindingsvergoeding te bepalen (Aantal dienstjaren x

Bruto salaris x Correctiefactor). In procedures wegens

kennelijk onredelijk ontslag na een beëindiging van het

UWV rekent de kantonrechter met een concrete

schadeberekening.

•  Wordt: ongeacht de ontslagroute wordt een

transitievergoeding toegekend. Na een dienstverband van
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tenminste 2 jaar, heeft een werknemer (voor bepaalde of

onbepaalde tijd) recht op deze vergoeding. Vergoeding is

1/3 maandsalaris per dienstjaar en 1/2 maandsalaris per

dienstjaar langer dan 10 jaar in dienst geweest.

Vergoeding is maximaal      € 75.000,00, tenzij werknemer

een hoger jaarsalaris heeft. Dan namelijk een jaarsalaris.

•  Let op: 

   - Kosten door werkgever gemaakt ter bevordering van

arbeidsmarktpositie van werknemer mogen worden

afgetrokken (onder voorwaarden);

   - Bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer of een

slechte financiële positie van de onderneming kan de

rechter afwijken van de transitievergoeding. Bewijslast

ligt echter wel bij de werkgever;

   - Opvolgend werkgeverschap. Dan tellen de periodes bij

elkaar op.

•  Geldt voor: alle AOK’s die eindigen op 01-07-2015 of erna.

Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) tellen

de jaren voor 01-05-2013 niet mee, tot 01-01-2020. Voor

oudere werknemers (ouder dan 50 jaar) geldt onder

voorwaarden een hogere transitievergoeding tot 01-01-

2020.

Scholingsverplichting

• Is: geen scholingsverplichting.

•  Wordt: wettelijke verplichting voor werkgever om

werknemer te laten scholen op vlakken die van belang

zijn voor uitoefening van functie.

•  Let op: 

   - ontslag wegens disfunctioneren kan niet als onvoldoende

of niet aan scholingsverplichting is voldaan.

•  Geldt voor: alle werkgevers en werknemers vanaf 01-07-

2015.

Wijzigingen per 01-07-2015 en 01-01-2016

Werkloosheidswet

• Is: na 1 jaar is alle arbeid passend

• Wordt: na een half jaar is alle arbeid passend

• Is: maximale ww-duur is 38 maanden.

•  Wordt: maximaal 24 maanden.

•  Let op:

   - Dit gaat niet in één keer in. Het wordt gefaseerd

afgebouwd, met één maand per kwartaal. Per 2019 is

de maximale duur van 24 maanden bereikt.

•  Geldt voor: alle werknemers per 01-01-2016.

Tips en trucs

1.Geef drie opvolgende tijdelijke AOK’s van 7, 8 en 8

maanden. Daarmee blijft u binnen de termijn van 24

maanden. En moet besloten worden of een AOK voor

onbepaalde tijd wordt aangeboden óf de werknemer niet

kan blijven. Daarmee voorkomt u een ontslagvergoeding.

2.Én kun je een werknemer een proeftijd geven, want de

eerste AOK is langer dan 6 maanden. Of geef als eerste

AOK een korte AOK van bijvoorbeeld 2 maanden.

3.Start een werknemerscarrousel met concurrenten. Na 2

jaar kunt u goede werknemers waarvan u het vervelend

vindt dat ze op straat komen te staan uitwisselen met

concurrenten. Na twee jaar kunt u ze zelf weer in dienst

nemen (tijdelijk). Let op dat geen opvolgend

werkgeverschap ontstaat.

4.Nul-uren-contracten liggen onder vuur, want leveren

teveel onzekerheid op. Er wordt (bijvoorbeeld in de zorg)

geëxperimenteerd met 15-minuten-contracten. Als dit

passend is voor uw organisatie, waarom dan niet? Let op

uw CAO.

5.Neem in AOK’s op dat werkgever en werknemer zich

ervan bewust zijn dat concurrentiebedingen niet mogen.

Maar dat met wederzijds instemmen toch een

concurrentiebeding wordt opgenomen en vergeet de

bedrijfsbelangen niet expliciet te vermelden.

6.Een aflopende tijdelijke AOK voor 01-07-2015? Biedt dan

een nieuwe AOK aan met afloop per 01-06-2015. Dan

kan de ketenregeling omzeild worden. Voorbeeld:

   a. AOK 1 loopt af op 01-10-2014 (12 maanden);

   b. AOK 2 loopt af op 01-06-2015 (8 maanden);

   c. AOK 3 kan maximaal 16 maanden zijn, zonder

WWZ te overtreden. 

   Let op: wel een transitievergoeding verschuldigd. 

A R T I K E L
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7.Om de aanzegtermijn te omzeilen kunt u bij het aangaan

van een nieuw tijdelijke AOK schriftelijk vermelden dat het

niet zal worden verlengd. Let wel op dat u in de looptijd

van de AOK op geen enkele wijze vertrouwen opwekt dat

de AOK toch zal worden verlengd.
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Mr. Huub van Osch en mr. Karlijn Bressers,

advocaten VDB Advocaten Notarissen

De Wet Werk en Zekerheid gaat een grote verandering

betekenen voor de wijze waarop werkgevers in de toekomst

om zullen gaan met hun flexibele arbeid. De grote vraag die

eenieder bezighoudt is of het doel van de nieuwe wet een

beter toegankelijke arbeidsmarkt, waarbij vaste contracten

minder vast en flexibele contracten minder flexibel zijn, ook

echt gerealiseerd gaat worden. Zo wordt de ketenregeling

(het aantal contracten voor bepaalde tijd binnen een

bepaalde periode) ingeperkt met het doel om werkgevers te

bewegen hun tijdelijke werknemers eerder een contract voor

onbepaalde tijd aan te bieden. De praktijk zal moeten

uitwijzen of dat inderdaad ook zo gaat gebeuren. Het

tegendeel is immers ook mogelijk, te weten dat tijdelijke

werknemers nog tijdelijker werkzaam zullen zijn omdat hun

contract al na een nog kortere periode dan voorheen (2 i.p.v.

3 jaar) toch niet wordt verlengd.

Ook zullen elkaar opvolgende werkgevers in de toekomst

eerder rekening dienen te houden met het dienstverband dat

de werknemer had bij de voorganger. Het zogenaamde

opvolgend werkgeverschap is dusdanig opgerekt, dat

hiermee onder andere in faillissementsscenario’s rekening

mee moet worden gehouden. De doorstartende ondernemer

doet er in de toekomst verstandig aan kritisch stil te staan bij

de vraag of hij wel gebaat is met het overnemen van

personeel. De WWZ, die werknemers juist meer

werkzekerheid zou moeten opleveren, heeft mogelijk juist het

tegengestelde effect indien doorstarters massaal gaan afzien

van het overnemen van personeel. Welk risico zal de

ondernemer in de huidige tijd (met een recessie net achter

de rug) nog willen dragen?

Doorstart na faillissement

Als arbeidsrechtadvocaten hebben we de afgelopen jaren

menig ondernemer gesproken over de mogelijkheden om te

reorganiseren. Veel ondernemers wachten echter met

ingrijpen in de hoop dat het tij nog zou keren. In sommige

gevallen bleek de tijd om een reorganisatie door te voeren,

gewoonweg te ontbreken. Een faillissement met een

doorstart was dan de enige uitweg.

Op grond van artikel 7:666 BW is een doorstartende

ondernemer niet verplicht om alle werknemers in dienst te

houden en de bestaande arbeidsvoorwaarden te respecteren.

De wet overgang van onderneming, die regelt dat

werknemers bij een overgang hun baan en hun bestaande

arbeidsvoorwaarden behouden, is niet van toepassing op

faillissementsscenario’s. Dit leek lange tijd de doorstarter

volledige vrijheid te bieden om werknemers ongeacht

D E  W W Z  E N  F L E X I B E L E
A R B E I D ;  H O E  E E N
D O O R S T A R T  M E T
P E R S O N E E L  N I E T  M E E R
Z O N D E R  R I S I C O  I S
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hoelang ze al in dienst waren geweest van de failliete

onderneming, bij de doorstart een contract voor bepaalde

tijd aan te bieden. Hieraan kwam in 2006 een einde door een

belangrijk arrest van de Hoge Raad (Isik/Boekenvoordeel),

waarin de reikwijdte van het zogenaamde opvolgend

werkgeverschap aan bod kwam. Na de opzegging door de

curator bood de doorstarter de werknemer, mevrouw Isik,

een contract voor bepaalde tijd aan, welk contract vervolgens

opnieuw voor bepaalde tijd werd verlengd. De vraag was of

de contracten van vóór het faillissement meetelden in de

keten, waardoor de vraag was ontstaan of dit tweede

contract ná de doorstart wel van rechtswege was geëindigd.

Artikel 7:668a lid 2 BW bepaalt namelijk dat de ketenregeling

ook van toepassing is op gevallen waarin sprake is van

werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid op

redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te

zijn. In dat geval zal ook rekening moeten worden gehouden

met contracten die bij de rechtsvoorganger met de

werknemer zijn gesloten.

De Hoge Raad stelde dat artikel 7:666 BW niet betekent dat

opvolgend werkgeverschap bij een faillissement niet aan de

orde kan zijn. Vervolgens overwoog de Hoge Raad dat

Boekenvoordeel Isik een arbeidsovereenkomst had

aangeboden voor dezelfde werkzaamheden als die zij voor

de vorige (inmiddels failliete) werkgever had verricht. Om

deze reden werd de nieuwe werkgever als opvolgend

werkgever beschouwd. Door de ketenregeling was inmiddels

een contract voor onbepaalde tijd ontstaan.

In 2009 oordeelde Hof ’s-Gravenhage (3 maart 2009, JAR

2009/108, VéGé Motoren/X) opnieuw over de vraag wat de

rechten zijn van werknemers die na een doorstart een contract

voor bepaalde tijd kregen. In deze zaak kwam het vraagstuk

van de Ragetlie-regel aan bod. Deze regel bepaalt dat een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, niet van rechtswege

eindigt als deze direct volgt op een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd, tenzij de arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd rechtsgeldig is opgezegd. In de jurisprudentie

was al eerder uitgemaakt dat de opzegging door een curator

als een rechtsgeldige opzegging diende te worden

aangemerkt. Dit was in het verleden aanleiding voor

doorstartende ondernemingen om werknemers contracten

voor bepaalde tijd aan te bieden ongeacht het arbeidsverleden

van de betreffende werknemers. Het hof oordeelde in deze

zaak echter dat de Ragetlie-regel buiten toepassing blijft,

omdat de arbeidsovereenkomst die direct na het faillissement

werd aangegaan op grond van artikel 7:668a BW al

converteerde in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

tijd. Het Hof oordeelde dat in het geval van opvolgend

werkgeverschap, een overeenkomst voor onbepaalde tijd ook

meetelt in de keten.

Sluitstuk in een keten van jurisprudentie ten aanzien van

opvolgend werkgeverschap is het arrest van de Hoge Raad

uit 2012 (Van Tuinen/Taxicentrale Wolters). De Hoge Raad

scherpte in deze uitspraak haar eerdere oordeel aan en bood

in feite meer ruimte aan de doorstarters - die veelal in een

onderneming stappen met weinig tot geen vet op de botten

- om flexibel te contracteren. De Hoge Raad oordeelde in het

kader van een her-aanbesteding dat opvolgend

werkgeverschap vereist dat het moet gaan om enerzijds

“wezenlijk dezelfde werkzaamheden”  en dat er anderzijds

“zodanige banden moeten bestaan tussen de twee

werkgevers dat het door de eerste werkgever op grond van

zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens

hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid moet worden

toegerekend aan de nieuwe werkgever.”  In grotendeels

georkestreerde faillissementen (zogenaamde pre-pack

situaties), waarbij de oude eigenaar in een andere setting

doorstart, is dit inzicht veelal toe te rekenen. Voor die

situaties is/was volgens de laatste stand van de jurisprudentie

de vrijheid om met een schone lei te beginnen in grote mate

beperkt. Dat gold dan echter in mindere mate voor die

situaties waarbij er geen banden bestonden tussen de

failliete onderneming en de doorstarter. In die situatie zou

volgens de laatste jurisprudentie de doorstartende werkgever

meer vrijheid toekomen om flexibel te contracteren.

Opvolgend werkgeverschap in de WWZ

Onder de WWZ doet de overheid, zo lijkt het, echter weer

een stapje terug. Volgens de WWZ is van opvolgend

werkgeverschap sprake bij arbeidsovereenkomsten tussen

een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht

of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de

werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid

redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te

zijn. De door de Hoge Raad gestelde voorwaarde dat er bij

de opvolger inzicht moet (hebben) bestaan in de kwaliteiten

van de werknemer is komen te vervallen.

De wijziging betekent dat bij faillissementen waarbij de

doorstarter de werknemer dezelfde werkzaamheden

aanbiedt, direct geconfronteerd wordt met de ketenregeling,
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welke na 1 juli 2015 nog eerder tot een arbeidsovereenkomst

voor onbepaalde tijd kan leiden. In de Nota naar aanleiding

van het verslag Eerste Kamer (33 818, nr. E) geeft Minister

Asscher een toelichting:

“Als de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig door de curator is

opgezegd na een faillissement, en dezelfde werkgever of een

derde maakt een doorstart, dan is artikel 7:667, vierde en

vijfde lid, BW niet van toepassing. De ragetlie-regel geldt

immers niet na een rechtsgeldige opzegging door de curator.

Echter, als de werknemer voor het faillissement een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde (onderstreping auteur)

tijd had, wordt op grond van artikel 7:668a, eerste lid, BW

de keten van arbeidsovereenkomsten met een na een

doorstart aangegane arbeidsovereenkomst voortgezet. Als

aan de voorwaarden (duur en aantal opvolgende

arbeidsovereenkomsten) is voldaan, kan toepassing van

artikel 7:668a BW met zich meebrengen dat de na de

doorstart aangegane arbeidsovereenkomst aangemerkt

wordt als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als de werknemer voor het faillissement een arbeids -

overeenkomst voor onbepaalde tijd had, dan ontstaat bij het

aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd met dezelfde werkgever na een doorstart een nieuwe

keten. Artikel 668a, eerste lid, BW ziet immers alleen op

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.”

De toelichting van de minister vereist een goede bestudering.

De Ragetlie-regel (de vereiste opzegging) is niet aan de orde

bij een opzegging door de curator. De keten van bepaalde

tijd contracten loopt door. Als de door de curator opgezegde

overeenkomst een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft

dan ontstaat evenwel een nieuwe keten, zo legt de minister

uit. Hiermee lijkt hij het oordeel van Hof 

’s-Gravenhage uit 2009, die bij opvolgend werkgeverschap

het onbepaalde tijd contract wel liet meetellen in de

ketenregeling, niet te volgen. Dit zou betekenen dat een

werknemer met een onbepaalde tijd contract bij een

doorstart slechter uit zou zijn, dan zijn collega met een

contract voor bepaalde tijd. De minister vindt dit blijkbaar ook

en vervolgt zijn toelichting:

“Opgemerkt wordt hierbij dat de werkgever die een doorstart

maakt na faillissement veelal aangemerkt zal kunnen worden

als derde, die opvolgend werkgever is, bijvoorbeeld omdat

na faillissement een nieuwe organisatie wordt opgericht. In

een dergelijke situatie van opvolgend werkgeverschap, vloeit

uit artikel 7:668a, tweede lid, BW voort dat de keten niet

doorbroken wordt als een nieuwe arbeidsovereenkomst voor

bepaalde tijd wordt aangegaan met een opvolgend

werkgever. In die situatie is niet relevant of de voorafgaande

arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor bepaalde of

voor onbepaalde tijd was, zodat ook de duur van de eerdere

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meetelt voor het

berekenen van de termijn waarna (wederom) een

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.”

Deze toelichting roept vragen op. Lijkt de minister het

standpunt in te nemen dat dezelfde werkgever kan

doorstarten? Veelal betreft de failliete werkgever een

vennootschap en wordt voor de doorstart een nieuwe

vennootschap opgericht. Bij een faillissement is in dat geval

altijd sprake is van opvolgend werkgeverschap. De opmerking

dat bij een opzegging door de curator van een contract voor

onbepaalde tijd een nieuwe keten ontstaat, is dan onjuist.

Wellicht zou daarvan enkel sprake zijn als een eenmanszaak

met personeel doorstart. In dat geval lijkt de nieuwe keten

wel te ontstaan.

Vaststaat in ieder geval dat opvolgend werkgeverschap in

vrijwel alle gevallen consequenties gaat hebben voor de

doorstart. Opvolgend werkgeverschap bepaalt immers enkel

de vraag of de werknemer voor onbepaalde tijd, dan wel

bepaalde tijd in dienst zal treden. Aangezien de ketenregeling

is teruggebracht naar maximaal 24 maanden, zal van

onbepaalde tijd snel sprake zijn. Opvolgend werkgeverschap

betekent niet dat de werknemer zijn arbeidsvoorwaarden

behoudt. Bovendien volgt uit de beleidsregels van het UWV

dat anciënniteitsrechten opgebouwd voor faillissement, geen

rol spelen bij de ontslagvolgorde, mocht de doorstarter op

enig moment gaan reorganiseren. Toch is het niet uit te

sluiten dat de doorstarter bij het selecteren van personeel nog

beter gaat kijken naar diens arbeidsverleden. Voor

werknemers met onbepaalde tijd contracten bij de failliete

werkgever, is dat slecht nieuws. 

Transitievergoeding bij de doorstart

Met de WWZ krijgt elke werknemer die om niet verwijtbare

redenen wordt ontslagen en langer dan twee jaar in dienst

is, recht op een wettelijke ontslagvergoeding (de

A R T I K E L
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transitievergoeding) ex artikel 7:673 BW. Uitzondering op de

hoofdregel vormt artikel 7:673c BW. De werkgever is geen

transitievergoeding meer verschuldigd als hij in staat van

faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is

verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke

personen van toepassing is.

Voor de hoogte van de transitievergoeding speelt opvolgend

werkgeverschap opnieuw een belangrijke rol. In het vierde lid

van artikel 7:673 BW is opgenomen dat een of meer

voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde

partijen, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes

maanden hebben opgevolgd, worden meegerekend. Dit

geldt ook als de werknemer achtereenvolgens in dienst is

geweest bij verschillende werkgevers die, ongeacht of inzicht

bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de

werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid

redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te

zijn. De arbeidsovereenkomsten worden ingevolge het vijfde

lid niet meegerekend als de vorige werkgever de

transitievergoeding heeft betaald. In faillissementsscenario’s

worden geen transitievergoedingen betaald. Betekent dit

automatisch dat de opvolgend werkgever hiervan ook is

gevrijwaard. De wet is op dat punt (nog) niet duidelijk. In de

Handelingen II 2013/14 (nr. 54, item 9) is hierover terecht een

vraag door de heer P. Heerma (CDA) gesteld: “De minister

geeft aan dat je niet wilt stimuleren dat men het bedrijf dan

maar laat ploffen, maar hoe zit het met de opgebouwde

transitievergoedingsrechten indien het bedrijf een doorstart

maakt?”  Het antwoord van de minister op de vraag is helaas

kort: “Dat heb ik al aangegeven. Bij surseance is een en ander

niet verschuldigd, omdat het de doorstart minder

waarschijnlijk maakt.”

Heeft Asscher de vraag niet goed begrepen? Dit is namelijk

niet het antwoord op de gestelde vraag. In artikel 7:673c BW

wordt enkel gesproken over de werkgever die in staat van

faillissement is verklaard, niet diens opvolger.  Kortom, tenzij

de wet op dit punt wordt gerepareerd, dienen doorstarters

rekening te houden met de arbeidsovereenkomsten voor

faillissement voor het berekenen van de hoogte van de

vergoeding. Ook dit kan voor een doorstarter reden zijn om

een werknemer met een lang arbeidsverleden, wellicht geen

nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Ook hier lijken

werknemers met (lange) contracten voor onbepaalde tijd de

dupe te worden.

Conclusie 

De gevolgen van opvolgend werkgeverschap voor de

doorstart zijn, zeker gelet op de nieuwe redactie van artikel

7:668a lid 2 BW, groot. Of dit een negatief gevolg zal hebben

voor de werkzekerheid van werknemers die getroffen worden

door een faillissement, is moeilijk te voorspellen. Een

vergelijking naar aanpassing van de ketenregeling kan

gemaakt worden. Ook aan het positieve effect van de

aanpassing voor werknemers, wordt ernstig getwijfeld.

Eigenlijk is er maar één hoop en dat is dat de economie gaat

aantrekken. Dit zal tot gevolg hebben dat werkgevers wellicht

minder vrees hebben om werknemers voor onbepaalde tijd

in dienst te nemen. Bijkomend effect is dat bij een verbetering

van de economie het aantal faillissementen ongetwijfeld zal

afnemen. 
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Cecile van Kimmenade en Barend Jan van Spaendonck,

advcocaten Bolderman De Meijer Advocaten

In de huidige arbeidswetgeving is niets geregeld met

betrekking tot het einde van de arbeidsovereenkomst bij het

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Arbeids -

overeenkomst, jurisprudentie en de Beleidsregels van het

UWV bepalen de mogelijkheden en onmogelijkheden. Met

de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid gaat dit

veranderen. In de WWZ wordt het pensioenontslag in een

aantal wettelijke bepalingen geregeld.

Pensioengerechtigde leeftijd of AOW-gerechtigde leeftijd

In het kader van dit artikel is het van belang een onderscheid

te maken tussen de pensioengerechtigde leeftijd en de AOW-

gerechtigde leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd is niet

altijd hetzelfde als de AOW-gerechtigde leeftijd. De

pensioengerechtigde leeftijd kan eerder of later zijn dan de

AOW-gerechtigde leeftijd. Het overeenkomen van (en ontslaan

bij) een lagere pensioengerechtigde leeftijd is uitsluitend

toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging voor is,

zoals in geval van functioneel leeftijdsontslag. In dit artikel zal

de term pensioengerechtigde leeftijd worden gebruikt, tenzij

uitdrukkelijk de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bedoeld.

Pensioenontslag volgens het huidige recht

Een arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege

wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd

bereikt. Om die reden is in veel arbeidsovereenkomsten een

zogenaamd pensioenontslagbeding opgenomen dat bepaalt

dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen wanneer de

werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Algemeen wordt aangenomen dat de arbeidsovereenkomst

dan ook daadwerkelijk van rechtswege eindigt.

Zonder pensioenontslagbeding loopt de arbeidsovereenkomst

in beginsel dus door als de werknemer de pensioengerechtigde

leeftijd bereikt. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst toch

wil beëindigen, zal hij in actie moeten komen. Als hij met de

werknemer geen overeenstemming kan bereiken over een

beëindiging met wederzijds goedvinden, zal hij een

ontslagvergunning moeten vragen bij het UWV.

Het UWV beschouwt het bereiken van de AOW-gerechtigde

leeftijd als een algemene rechtvaardigingsgrond voor ontslag.

Als de werkgever een ontslagaanvraag indient omdat de

werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd (binnenkort) bereikt,

verleent UWV toestemming de arbeidsverhouding op te

zeggen. Als de werkgever de ontslagaanvraag pas indient

nadat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft

bereikt, dan wordt hij geacht zijn recht op een beroep op

deze rechtvaardigingsgrond te hebben verwerkt en wordt

geen ontslagvergunning verleend.

Als er geen pensioenontslagbeding is overeengekomen, de

werknemer evenmin meewerkt aan een beëindiging met

wederzijds goedvinden, en bovendien de werkgever te laat

is met het aanvragen van een ontslagvergunning aan het

UWV, dan kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de

arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden

wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De

kans bestaat echter dat de kantonrechter dat verzoek zal

afwijzen. Volgens recente rechtspraak dient er sprake te zijn

van bijkomende omstandigheden die de ontbinding

rechtvaardigen.

P E N S I O E N O N T S L A G
V O L G E N S  D E  W W Z

A R T I K E L

32 MAGNA CHARTA ARBEIDSRECHT



De situatie die steeds vaker voorkomt is dat de werknemer

na de pensioengerechtigde leeftijd wil doorwerken.

Werkgevers werken daar vaak graag aan mee, maar dan

willen zij wel zeker zijn dat de arbeidsovereenkomst op een

bepaald moment eindigt of kan worden beëindigd zonder

verdere financiële consequenties. Met het oog op de

zogenaamde Ragetlieregel gaan onder het huidige recht

werkgevers daarom pas een nieuwe arbeidsovereenkomst

aan met de oudere werknemer nadat diens eerdere

arbeidsovereenkomst (met ontslagvergunning) is opgezegd,

(pro forma) is ontbonden door de kantonrechter, of na een

wachtperiode van tenminste drie maanden tussen beide

arbeidsovereenkomsten. Volgens de Ragetlieregel kan immers

slechts in die gevallen een nieuwe arbeids overeenkomst voor

bepaalde tijd worden aangegaan die van rechtswege eindigt

na verloop van die tijd. 

Pensioenontslag volgens de WWZ

In de WWZ is met zoveel woorden opgenomen dat de

werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer kan

opzeggen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde

leeftijd. Ook als in de arbeidsovereenkomst geen pensioen -

ontslagbeding is opgenomen, kan de werkgever de

arbeids overeenkomst van een werknemer opzeggen tegen de

dag waarop de werknemer AOW-gerechtigd is of tegen een

latere (of -als een afwijkende pensioenleeftijd geldt- eerdere)

datum. De werkgever heeft hiervoor geen instemming van de

werknemer of toestemming van het UWV nodig.

De WWZ verruimt hiermee de mogelijkheden een werknemer

na de pensioengerechtigde leeftijd te laten doorwerken,

zonder dat de werkgever het risico loopt dat hij met de oudere

werknemer aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

tijd “vast zit”.  De werkgever dient er echter alert op te zijn

dat het thans in veel arbeidsovereenkomsten opgenomen

pensioenontslagbeding onbedoeld tot de situatie leiden dat

de werkgever geen gebruik meer kan maken van deze

mogelijkheid. De wet stelt namelijk als voorwaarde voor deze

opzegging zonder toestemming dat de arbeidsovereenkomst

met de werknemer moet zijn aangegaan vóór het bereiken

van de pensioengerechtigde leeftijd. Door het

pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst van

rechtswege. Als dan wordt doorgewerkt ontstaan een nieuwe

arbeidsovereenkomst, die ná het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd is aangegaan. Opzeggen kan dan

alleen nog met instemming van de werknemer, of

toestemming van het UWV. Een pensioenontslagbeding is

onder de WWZ onnodig. Vanwege het mogelijk ongewenste

effect ervan onder de WWZ is het dus raadzaam het helemaal

niet meer overeen te komen, en -voor werknemers die na 15

juli 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken- liefst ook

te schrappen uit lopende arbeidsovereenkomsten.

Een opvallend nieuw verschijnsel in de WWZ is de

transitievergoeding. De werkgever is deze vergoeding

verschuldigd aan iedere werknemer die twee jaar of langer

in dienst is en die ontslagen wordt of waarvan de

arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Bij

pensioenontslag is geen transitievergoeding verschuldigd.

Bij een pensioenontslag gelden onder de WWZ voorts geen

opzegverboden zoals ziekte of lidmaatschap of kandidatuur

voor de ondernemingsraad. Voorwaarde is dan wel dat die

omstandigheid niet de reden is voor het ontslag. 

Conclusie

Het pensioenontslag wordt onder de WWZ wettelijk

geregeld. De werkgever kan in geval van pensioenontslag de

arbeidsovereenkomst zonder instemming van de werknemer

en zonder toestemming van het UWV opzeggen. Dit kan op

de pensioenleeftijd of daarna. Er is bij pensioenontslag geen

transitievergoeding verschuldigd en er gelden geen opzeg -

verboden. Let op als met de werknemer een

pen sioen ontslagbeding is overeengekomen. Als na het einde

van rechtswege als gevolg van dat beding een nieuwe

arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met de oudere

werknemer, dan vervalt de mogelijkheid om de arbeids -

overeenkomst zonder toestemming op te zeggen. Het

pensioenontslagbeding beperkt de mogelijkheid de arbeids -

overeenkomst met de pensioengerechtigde werknemer te

laten doorlopen en op ieder willekeurig moment zonder

toestemming op te zeggen. Een pensioenontslagbeding is

onder de WWZ daarom af te raden.
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Mr. Stéfanie van Creij, 

advocaat FORT advocaten

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat

het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht ingrijpend

veranderen. De WWZ heeft onder meer tot doel het

arbeidsrecht aan te passen aan veranderende

arbeidsverhoudingen in de samenleving. De regering streeft

naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op

de arbeidsmarkt, waarbij de tweedeling op de arbeidsmarkt

tussen werknemers met een vaste baan en flexwerkers wordt

verminderd. De regels voor tijdelijke contracten worden

aangepast met de bedoeling werknemers meer zekerheid te

bieden. De flexibiliteit voor werkgevers wordt daarmee fors

ingeperkt. De wijzigingen zullen per 1 januari 2015 en 1 juli

2015 worden ingevoerd. 

Proeftijd (1 januari 2015)

Momenteel is het zo dat bij het aangaan van een contract

van minder dan twee jaar een proeftijd van één maand kan

worden afgesproken. Bij een contract van twee jaar of

langer kan de proeftijd op dit moment maximaal twee

maanden zijn. 

In contracten van zes maanden of korter die op of na 1

januari 2015 ingaan, mag op grond van de WWZ helemaal

geen proeftijd meer staan. En in contracten die langer duren

dan zes maanden maar korter dan twee jaar, mag straks

slechts een proeftijd van maximaal één maand worden

opgenomen. 

In de nieuwe situatie zal een werkgever bij tijdelijk contracten

dus een keuze moeten maken tussen:

1. Een contract voor maximaal zes maanden, maar dan

zonder proeftijd. 

2. Een contract dat langer duurt dan zes maanden maar

korter dan twee jaar, met een proeftijd van maximaal één

maand. 

3. Een contract voor twee jaar of langer, met een proeftijd

van maximaal twee maanden.

Ook onder de WWZ mag bij een contract voor onbepaalde

tijd een proeftijd van maximaal twee maanden overeen

worden gekomen.

Concurrentiebeding (1 januari 2015)

Ook de mogelijkheden voor het overeenkomen van een

concurrentiebeding in tijdelijke contracten worden door de

WWZ beperkt. 

Op dit moment mag een concurrentiebeding zowel in een

contract voor bepaalde tijd als in een contract voor

onbepaalde tijd worden opgenomen. 

In tijdelijke contracten die op of na 1 januari 2015 ingaan kan

slechts een concurrentiebeding worden overeengekomen als

het beding noodzakelijk is ‘wegens zwaarwegende bedrijfs-

E E N  N I E U W E  B A L A N S
T U S S E N  F L E X I B I L I T E I T  E N
Z E K E R H E I D

A R T I K E L

34 MAGNA CHARTA ARBEIDSRECHT



of dienstbelangen’. Is daar sprake van, dan dient expliciet in

het contract te worden beschreven en gemotiveerd om welke

belangen het gaat en waarom die belangen het opnemen

van een concurrentiebeding noodzakelijk maken. De

noodzaak voor het concurrentiebeding moet bestaan op het

moment van het aangaan van het contract, maar ook op het

moment dat de werkgever zich op het beding beroept.

Ontbreekt de bedoelde motivering, dan is het

concurrentiebeding nietig. Daarnaast kan de rechter het

concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen als het

niet noodzakelijk is met het oog op de door de werkgever

beschreven belangen. Dit zal naar verwachting een vrij zware

toets zijn. De rechter kan het concurrentiebeding ook

vernietigen in het geval de werknemer door het con -

currentiebeding te zeer wordt benadeeld, afgezet tegen het

belang dat de werkgever heeft bij handhaving van het beding. 

In de WWZ komt het relatiebeding niet ter sprake. Nu het

relatiebeding in de rechtspraak al sinds jaar en dag als een

bijzondere vorm van het concurrentiebeding wordt gezien,

lijkt het raadzaam een relatiebeding in tijdelijke contracten

op dezelfde wijze te motiveren als het concurrentiebeding.

Aanzegplicht (1 januari 2015)

De WWZ introduceert per 1 januari 2015 ook een nieuwe

verplichting voor werkgevers in de vorm van een schriftelijke

informatieplicht bij de afloop van tijdelijke contracten. 

Nu is het zo dat tijdelijke contracten op de einddatum

sowieso van rechtswege aflopen. De werkgever hoeft daar

niets voor te doen. 

Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer die

eindigen op of na 1 februari 2015 moet de werkgever

uiterlijk één maand voor de einddatum de werknemer

schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van

de overeenkomst, de zogenoemde aanzegverplichting. Is

sprake van een voortzetting, dan moet worden aangegeven

onder welke voorwaarden dit gebeurt. 

Let op: de aanzegtermijn geldt dus ook voor nu al lopende

contacten voor bepaalde tijd. Loopt zo’n contract op 1

maart 2015 af, dan dient de werkgever dus uiterlijk op 1

februari 2015 duidelijkheid te verschaffen aan de

werknemer. 

Als de werkgever de aanzegverplichting niet nakomt, is hij de

werknemer een vergoeding van maximaal één maandsalaris

verschuldigd. Die vergoeding bedraagt bij een te late melding

het salaris over de dagen die van de aanzegmaand niet in

acht zijn genomen. Wel moet een werknemer het verzoek

tot betaling van die vergoeding (op straffe van verval) binnen

twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst

is geëindigd indienen bij de rechter.

Werkgevers zullen met de komst van de aanzegverplichting

dus de nodige aanpassingen moeten doen in hun

personeelsinformatie of salarisadministratie om ervoor te

zorgen dat tijdig wordt gesignaleerd welke contracten van

rechtswege aflopen.

Ketenregeling (1 juli 2015)

De belangrijkste wijziging voor tijdelijke contracten wordt

met ingang van 1 juli 2015 aangebracht in de ketenregeling.

Met die wijziging beoogt de regering werkgevers sneller een

vast contract te laten aangaan met hun werknemers.

De huidige regel is dat bij opeenvolgende tijdelijke

contracten na het derde contract of na drie jaar automatisch

een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Pas na een

onderbreking van drie maanden ontstaat een nieuwe keten.

Samengevat is de huidige ketenregeling 3 x 3 x 3: 

- Maximaal 3 contracten;

- Met een totale duur van maximaal 3 jaar;

- En een tussenliggende periode van 3 maanden of minder 

De WWZ regelt dat bij tijdelijke contracten die ingaan op of

na 1 juli 2015 na het derde contract of na twee jaar

automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De

keten gaat pas opnieuw lopen als er een tussenliggende

periode van meer dan zes maanden is. Samengevat wordt

de nieuwe ketenregeling 3 x 2 x 6: 

- Maximaal 3 contracten; 

- Met een totale duur van 2 jaar; 

- En een tussenliggende periode van 6 maanden of minder

De wijziging is niet van toepassing op tijdelijke contracten die

vóór 1 juli 2015 ingaan. Die contracten lopen dus gewoon

van rechtswege af. De nieuwe ketenregeling geldt wel voor

iedere nieuwe daaropvolgende arbeidsovereenkomst. De

onderbrekingsregel geldt direct vanaf 1 juli 2015. Wordt na
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1 juli 2015 een opvolgende arbeidsovereenkomst gesloten

met een tussenliggende periode van meer dan drie maar

minder dan zes maanden ten opzichte van het vorige

contract, dan is de keten daarmee niet onderbroken.

Van de ketenregeling kan (beperkt) bij cao worden

afgeweken. De periode van twee jaar mag worden verlengd

naar maximaal vier jaar en het maximum aantal tijdelijke

contracten kan worden uitgebreid van vier naar zes. Die

afwijkingsmogelijkheid geldt slechts in twee situaties: 

1. Als het om uitzendarbeid gaat; 

2. Als uit de cao blijkt dat de intrinsieke aard van de

bedrijfsvoering of de soort functie of functiegroep deze

verlenging of verhoging vereist. 

Wijkt een bestaande cao af van de nieuwe ketenregeling,

dan zullen die regels van toepassing blijven op contracten

die onder die cao vallen. Het nieuwe recht zal pas van

toepassing zijn vanaf de datum waarop de cao afloopt,

maar in ieder geval een jaar na de inwerkingtredingsdatum

(1 juli 2016).

Slot

Met bovengenoemde maatregelen beoogt de regering

flexibele werknemers meer zekerheid te bieden. Werknemers

met tijdelijke contracten zouden hiermee eerder aanspraak

kunnen maken op een vaste aanstelling. Men wil komen tot

een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. De vraag

is evenwel of die nieuwe balans er in de praktijk ook zal

komen. De kans bestaat dat de maatregelen juist de andere

kant op werken en dat werkgevers de flexibele werknemers

eerder zullen vervangen dan nu het geval is. De praktijk zal

dit moeten uitwijzen.

A R T I K E L
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Mr. Richard Geurts, 

advocaat AVIO advocaten B.V.

De datum van 1 januari 2015 gaat snel naderen. Dat

betekent voor het arbeidsrecht dat een aantal wijzigingen

zullen worden doorgevoerd in de wetgeving die werking

hebben met ingang van 1 januari 2015. Het is dus goed om

daarover nu alvast geïnformeerd te worden om daar tijdig

wat mee te kunnen doen.

In de komende weken kunt u bij ons kennis nemen van de

wijzigingen zoals die zich met ingang van 1 januari 2015

gaan voordoen, wat ze inhouden en wat de gevolgen

daarvan zijn. Dit zal in delen aan u worden gepresenteerd.

De zogenaamde “aanzegverplichting” gaat reeds in per 1

januari 2015. Die verplichting geldt ook voor arbeids -

overeenkomsten voor bepaalde tijd die reeds voor 1 januari

2015 zijn gesloten. Werkgevers moeten dan ook die

verplichting nakomen voor die tijdelijke arbeidsovereen -

komsten.

Wat houdt de “aanzegverplichting” in.

De werkgever moet tijdig aan de werknemer schriftelijk

meedelen of een arbeidsovereenkomst aangegaan voor

bepaalde tijd wel of niet wordt voortgezet. Tijdig wil in dit

geval zeggen uiterlijk één maand voordat de arbeids -

overeenkomst afloopt. 

D E  A A N Z E G V E R P L I C H T I N G

A R T I K E L
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Doet de werkgever dit niet of niet tijdig dan is de werkgever

een maandsalaris of een pro rato vergoeding verschuldigd

aan de werknemer. 

Daarnaast ontstaat er dan een opvolgende, nieuwe

arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden als

voorheen maar ten hoogste voor de duur van een jaar. 

Deze “aanzegverplichting” geldt niet als de overeenkomst

is aangegaan voor een bepaalde tijd korter dan zes

maanden en ook geldt deze “aanzegverplichting” niet als

het einde van de arbeidsovereenkomst niet is vastgesteld op

een kalenderdatum. 

Werkgevers moeten vanaf 1 januari 2015 arbeidsovereen -

komsten aangegaan voor bepaalde tijd dus tijdelijk

aanzeggen. De eerste vergoeding die eventueel is verschuldigd

vanwege het niet-nakomen van deze “aanzegverplichting” is

pas op 1 februari 2015 verschuldigd.

Let dus goed op deze nieuwe verplichting die sneller voor u

geldt dan u denkt!





A  P E S S I M I S T  S E E S
T H E  D I F F I C U L T Y  I N
E V E R Y  O P P O R T U N I T Y ;
A N  O P T I M I S T  S E E S
T H E  O P P O R T U N I T Y  I N
E V E R Y  D I F F I C U L T Y .

W I N S T O N  C H U R C H I L L



Mr. Ruud Olde en mr. Alexander Jansen, 

advocaten Poelmann van den Broek N.V.

Een van de meest weerbarstige onderwerpen in ons

ontslagrecht is het ontslag van een disfunctionerende

werknemer. Het is nog steeds wachten op het ‘perfecte’

personeelsdossier, waarin alle noodzakelijke stappen om te

komen tot een ontslag wegens disfunctioneren zijn

doorlopen.

De reden hiervoor is, dat de arbeidsrechtelijke meetlat

waarlangs zo’n ontslag door de rechter wordt gelegd, een

andere meeteenheid lijkt te hebben dan door werkgevers

wordt gehanteerd. Hierdoor is nagenoeg altijd sprake van

een ondermaats dossier. Een perfect ontslag wegens

disfunctioneren lijkt een mythe.

Bij het UWV kan men met een wiebelig ontslagdossier beter

niet aankloppen. Een rechter heeft echter meer

beoordelingsvrijheid en daarom biedt deze procesgang voor

werkgevers vaak wel uitkomst. De kantonrechtersformule is

daarbij een probaat middel om de kwaliteit van het

ontslagdossier te ‘corrigeren’. De werknemer krijgt, afhankelijk

van die kwaliteit, een wat hogere of lagere ontbindings -

vergoeding toegekend, maar als de rechter de overtuiging

heeft dat het tussen partijen niet meer goed komt, ontbindt

hij de arbeidsovereenkomst in ieder geval wel.

Dit verandert na 1 juli 2015.

Ontslaggronden

De Wet Werk en Zekerheid introduceert een ‘gesloten

stelsel’ van ontslaggronden. Dat wil zeggen dat een van de

ontslaggronden, limitatief opgenomen in de wet, gekozen

moet worden als grondslag voor een ontslag. Een van die

ontslaggronden is ontslag wegens disfunctioneren. Ontslag

op deze grond moet worden beoordeeld door de

kantonrechter. Het UWV zal hierin vanaf 1 juli 2015 geen

rol meer hebben (dat geldt overigens voor elke andere ‘in

de persoon gelegen’ ontslaggrond).

De wetgever heeft benadrukt dat ontslag alleen mogelijk is

als is voldaan aan alle eisen die aan de betreffende

ontslaggrond worden gesteld.

Deze eisen worden nog bij ministeriële regeling bepaald en

komen hoogstwaarschijnlijk overeen met de eisen die thans

in de ‘Beleidsregels ontslagtaak’ van het UWV zijn

opgenomen. Kort geformuleerd, betekent dat het volgende.

Een werkgever moet een werknemer (m/v) die naar zijn

oordeel onvoldoende functioneert, daarop aanspreken.

Daarbij benoemt hij concreet en objectief op welke

onderdelen van zijn functie de werknemer tekortschiet.

Vervolgens dient de werkgever de werknemer in de

gelegenheid te stellen diens functioneren te verbeteren. De

werknemer wordt daarbij niet aan zijn lot overgelaten: de

werkgever moet hem actief ondersteunen en zonodig moet

de werkgever door middel van coaching, begeleiding of

D E  W W Z  E N  D E
D I S F U N C T I O N E R E N D E
W E R K N E M E R :  W O R D T  H E T
E C H T  ‘ S O E P E L E R ’ ?
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opleiding proberen de werknemer op het gewenste niveau

te krijgen. Essentieel daarbij is dat regelmatig (tussentijds)

wordt geëvalueerd of de werknemer op de goede weg is.

Zonodig stuurt de werkgever bij.

Als dat alles onvoldoende (blijvend) effect heeft, komt het

moment dat de werkgever de werknemer waarschuwt dat

als hij zijn functioneren niet binnen een bepaalde periode

overeenkomstig de eisen van de werkgever verbetert, dit kan

leiden tot ontslag. Als ook na deze ‘laatste waarschuwing’

voldoende verbetering uitblijft, kan tot ontslag worden

overgegaan. Natuurlijk moeten alle inspanningen van de

werkgever, zoals hierboven op hoofdlijnen beschreven, dan

wel goed gedocumenteerd zijn. hij daarnaast ook nog moet

aantonen dat herplaatsing van de werknemer binnen een

redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een

andere passende functie niet mogelijk is.

Zoals opgemerkt, moet de kantonrechter straks zorgvuldig

beoordelen of de werkgever aan alle wettelijke eisen heeft

voldaan, wil hij tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

kunnen overgaan. Heeft de werkgever onderweg ergens

steken laten vallen, dan mag hij deze ‘schoonheidsfoutjes’ in

het dossier niet ‘corrigeren’. Het gevolg is: geen ontbinding!

Vergoeding

De Wet Werk en Zekerheid introduceert de transitie -

vergoeding. Dit is een vaste vergoeding die elke werknemer

ontvangt als hij zijn baan na minimaal 24 maanden op

initiatief van zijn werkgever verliest. De vergoeding is

verschuldigd, ongeacht de ontslaggrond. Alleen als de

werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ‘ernstig

verwijtbaar handelen of nalaten’, is geen transitievergoeding

verschuldigd. Omgekeerd kan de werknemer alleen maar een

extra vergoeding toegekend krijgen, als de werkgever zich

ernstig jegens hem heeft misdragen.

De vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag en de

kantonrechtersformule verdwijnen dus – en daarmee ook

de vrijheid voor de kantonrechter om met behulp van dit

smeermiddel onvolkomenheden in het ontslagdossier glad

te strijken. 

Dit kan betekenen – en de kantonrechters hebben zich ook

al in die richting uitgelaten – dat in veel minder gevallen dan

nu ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren zullen

worden toegewezen. Het gevolg hiervan kan zijn dat partijen

terugverwezen worden naar de onderhandelingstafel. De

werkgever heeft dan een aanzienlijk slechtere

onderhandelingspositie: niet alleen heeft hij een ‘afwijzing’

te pakken, in termen van vergoeding heeft de werknemer in

ieder geval aanspraak op de transitievergoeding. In het

onderhandelingstraject zal hij vervolgens proberen het

onderste uit de kan te halen (bijvoorbeeld aan de hand van

de kantonrechtersformule?!).

Afsluiting

De positie van de werkgever bij ontslag wegens

disfunctioneren wordt er onder de Wet Werk en Zekerheid,

zoals het er nu naar uitziet, niet beter op. Van een

versoepeling van het ontslagrecht lijkt voor deze

ontslaggrond geen sprake, zeker niet als men bedenkt dat

hoger beroep en cassatie tegen een ontbindingsbeschikking

ook nog eens mogelijk wordt. Dat is momenteel immers niet

het geval.

De conclusie is helder: als werkgever zult u serieus werk

moeten maken van deugdelijke dossieropbouw voor al uw

werknemers (ook voor hen die wel goed presteren), zodat

u goed voor de dag kunt komen, mocht u in een voor -

komend geval toch een ontslag wegens disfunctioneren

kunnen doorvoeren. Begin daar dus nu al mee!
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T H E R E  I S  N O
A L T E R N A T I V E  
( T I N A )

M A R G A R E T  T H A T C H E R





Mr. Jolanda A. de Groot, 

advocaat Certa Legal

Vanaf 1 januari 2015 zal als gevolg van de Wet Werk en

Zekerheid het contractenrecht in het arbeidsrecht veranderen.

Onder meer op het gebied van concurrentiebedingen. Een

concurrentiebeding is  elke afspraak die de werknemer

“beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de

overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn”. Dit zijn dus

ook relatiebedingen.

Nu is het zo dat het de werkgever is toegestaan in alle

arbeidsovereenkomsten, voor bepaalde of onbepaalde tijd,

een concurrentiebeding met de werknemer af te spreken.

In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, zijn deze

concurrentiebedingen van grote waarde.  Mits rechtsgeldig

en niet onredelijk bezwarend, zal een werknemer hieraan

gehouden worden. De werknemer wist of behoorde te

weten wat hij tekende, stelt de rechter dan. 

Concurrentiebeding nu

Een concurrentiebeding is nu geldig is indien deze schriftelijk

met een meerderjarige werknemer is overeengekomen. Het

betreft een beding dat de werknemer beperkt in zijn

bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op

zekere wijze werkzaam te zijn. Dit ter bescherming van de

commerciële belangen van de werkgever. Hieronder valt ook

het relatiebeding. Het verdient aanbeveling een boetebeding

aan het concurrentie- of relatiebeding te koppelen. Dit

maakt het eenvoudiger om bij eventuele overtreding een

denkbeeldige stok achter de deur te hebben.

Een werkgever kan nakoming van het concurrentiebeding

vorderen op straffe van het verschuldigd worden van een

dwangsom. Het gaat hier doorgaans om een vordering in

een kort geding bij de rechtbank of voorlopige voorziening

bij de kantonrechter. Let op, het betalen van een dwangsom

betekent niet dat je je niet hoeft te houden aan het concur -

rentiebeding.

Naast het nakomen van het concurrentiebeding (verbod en

dwangsom) kan een werkgever een schadevergoeding

vorderen. Daarbij gaat het vaak om een bedrag dat

verschuldigd is volgens de overeenkomst die het

concurrentiebeding regelt, een boetebeding dus. De rechter

kan de schadevergoeding matigen.

Ook de werknemer kan een procedure starten om de rechter

te vragen het concurrentiebeding te vernietigen, schorsen of

te beperken. Een rechter kan het concurrentiebeding geheel

of gedeeltelijk vernietigen indien het beding onredelijk

bezwarend is. Er wordt in dat geval een belangenafweging

door de rechter gemaakt. Bij het belang van de werknemer,

gaat het om het belang van vrije keuze van de arbeid,

mogelijkheden tot positieverbetering en ontplooiings -

mogelijkheden, voorkomen van werkeloosheid etc. Bij het

belang van de werkgever, gaat het om het voorkomen van

aanmerkelijke schade door (onrechtmatige) activiteiten van

de voormalige werknemer. 

Minnelijke oplossing

Veelal wordt een discussie over het handhaven van een

concurrentie- of relatiebeding tussen partijen op minnelijke

wijze opgelost. Ik zie het concurrentie- en/of relatiebeding

C O N C U R R E N T I E B E D I N G E N
N U  E N  S T R A K S
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dan ook als een mooi uitgangspunt voor concrete afspraken.

Het concurrentiebeding wordt dan bijvoorbeeld bij

uitdiensttreding door de werkgever vrijwillig beperkt tot een

handjevol concrete concurrenten (de bekende “lijst”) en/of

de duur van het concurrentiebeding wordt beperkt. Ook

komt het veel voor dat de werknemer wel naar een

concurrent mag vertrekken, maar dat de werknemer zal

moeten beloven dat hij de relaties / contacten die hij heeft

opgedaan bij de werkgever gedurende een bepaalde periode

bij zijn nieuwe werkgever (of vanuit zijn eigen nieuwe bedrijf)

niet mag benaderen of zaken mee mag doen. Het is daarin

verstandig om de afspraken ook uit te breiden richting

activiteiten op social media (linkedin bijvoorbeeld).

Nieuwe situatie

Na 1 januari 2015 zal het in beginsel niet meer mogelijk zijn

om een concurrentie- of relatiebeding overeen te komen in

contracten voor bepaalde tijd. Voor onbepaalde tijd is de

wetgeving onveranderd en is het voorgaande nog altijd van

toepassing. De verwachting is echter wel dat rechters met

een schuin oog naar de zwaardere toets zullen gaan kijken

en de rechtspraak zich in die lijn zal gaan ontwikkelen.

Onder bepaalde omstandigheden mag een concurrentie -

beding nog wel worden afgesproken in een

arbeids overeenkomst voor bepaalde tijd. Er moet dan sprake

zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Om een

geldig concurrentiebeding aan te gaan met een werknemer

met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, moet de

werkgever bovendien gelijktijdig met het aangaan van dit

beding een schriftelijke motivering geven waaruit de

noodzaak van het beding, gelegen in zwaarwegende

bedrijfs- of dienstbelangen, blijkt. Zonder motivering is het

beding nietig. Deze motivering kan bij of onder het beding

worden gevoegd of in een apart document worden

opgenomen, mits dit document gelijktijdig met het beding

wordt opgesteld en ondertekend door beide partijen.

Motiveringsplichtg

In de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel wordt

benadrukt dat de motiveringsplicht de werkgever moet

aanzetten tot een concrete afweging over het belang van het

concurrentiebeding. Zonder aantoonbare zwaarwegende

bedrijfs- of dienstbelangen kan de werkgever geen (geldig)

concurrentiebeding overeenkomen met de werknemer. Door

de werkgever reeds bij het aangaan de noodzaak van het

concurrentiebeding te laten motiveren, moet lichtvaardig

gebruik worden voorkomen.

Rechterlijke tussenkomst

De werknemer kan de geldigheid van het (gemotiveerde)

concurrentiebeding voorleggen aan de rechter wanneer hij

van mening is dat er geen dan wel niet meer sprake is

zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen die het

concurrentiebeding noodzakelijk maken. De noodzaak

vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet

namelijk zowel ten tijde van het aangaan als op het moment

dat de werkgever zich op het beding beroept bestaan.

De rechter kan het concurrentiebeding geheel of

gedeeltelijk vernietigen als het beding niet noodzakelijk is

vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen of als

de werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld.

Daarnaast kan de rechter bepalen dat de werkgever de

werknemer een vergoeding verschuldigd is wanneer het

concurrentiebeding de werknemer in belangrijke mate

belemmert om anders dan in dienst van de werkgever

werkzaam te zijn.

Een vergoeding is niet verschuldigd als de arbeidsovereen -

komst is geëindigd vanwege ernstig verwijtbaar of nalatig

handelen van de werknemer. Daar staat tegenover dat de

werkgever zich niet kan beroepen op het concurrentiebeding

als de arbeidsovereenkomst is geëindigd door ernstig

verwijtbaar handelen of nalaten van zijn kant.

Alternatieven

Het zal zeker een kwestie zijn van maatwerk. Ga de diverse

functies na in de organisatie. Waar gaat het vooral om een

gewenst verbod om te werken bij de concurrent, wanneer

vooral om de relaties? Stel je de vraag of de bezwaren via

een strikt geheimhoudingsbeding MET boetebeding kunnen

worden opgevangen? Zo nee, dan werk aan de winkel voor

het concurrentiebeding.

Stel je de vraag:

•  waarom zijn er wel zwaarwegende bedrijfs- en dienst -

belangen voor die specifieke functie?

• Waarom juist voor die werknemer?

• Hoe zit het veld van concurrenten eruit?

•  Waar ligt het te beschermen belang?

• Bij concurrenten?

• Bij relaties?
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Een alternatief voor een concurrentiebeding kan mogelijk

ook gevonden worden in het formuleren van voorwaarden

in een Long Term Incentive Plan. Het kan natuurlijk nog altijd

zo zijn dat de werknemer alsnog vertrekt, maar dan is er in

elk geval (financiële) een drempel geweest. 

Indien u geen concurrentiebeding kunt afspreken, dan

betekent dit niet dat u geheel machteloos bent. Indien er

sprake zou zijn van onrechtmatige werknemersconcurrentie,

dan kunt u de ex-werknemer alsnog aanpakken. Ook kan

worden besloten de werknemer direct een arbeids -

overeenkomst voor onbepaalde tijd te geven zodat hierin

wel een concurrentiebeding kan worden afgesproken

(zonder schriftelijke motiveringsplicht). 
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