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                        WWZ ?  
            Hoe staan we ervoor?  
        Denken in Mogelijkheden !        



Nieuw ontslagrecht ? Niet echt ! 

● Want wat bleef? De preventieve toets !  

- Van BBA 1945 naar BW 

● Want wat bleef ? Redelijke grond voor ontslag 

- Van Beleidsregels Ontslagtaak UWV naar BW  

 

Wetgever beoogde hiermee geen wezenlijke verandering!  

 

           Wat dan wel nieuw ?  

Ontslagvergoeding gemaximeerd en voor (bijna) iedereen + billijke 

vergoeding  

Rechters mogen niet mixen – toetsen streng 

Mogelijkheid van hoger beroep - cassatie 
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Redelijke ontslaggronden 

● Disfunctioneren (art 7:669 lid 3 sub g) 

- de ongeschiktheid voor de bedongen arbeid, anders dan…MITS 

tijdig in kennis gesteld en voldoende gelegenheid gegeven tot 

verbetering  Ga op zoek naar de oorzaak  

● Verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3 sub e) 

- Zodanig… dat niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst 

te laten voortduren Ga op zoek naar de oorzaak! 

 

Zie Beleidsregels hoofdstukken 25&27. Doe daar uw voordeel mee!  
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Ontslaggronden. Denk in mogelijkheden! 

 

-> (nogmaals): ‘ga op zoek naar de oorzaak’ & benoem dat         

 Leg vast (dossiervorming als bouwsteen) ! 

 Denk niet te snel in termen van exit 

 (WANT) 

 Herplaatsing ! (lid 1 van art. 7:669 BW) 
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Andere instrumenten 

     Instructierecht & werkgeversgezag (art. 7:660 BW) 

● Hoe wil ik het als werkgever hebben? 

● Wat zijn onze huisregels, normen en waarden? 

   Bedrijfsreglement!  

(voor veiligheidsvoorschriften, social media-code) 

  Boetebeding art 7: 650 BW 

schriftelijk dus | duidelijke omschrijving | opbrengst niet voor 

werkgever | hoogte 

5 



Billijke vergoeding: het muizengaatje 

● Billijke vergoeding: meerdere soorten! 

● Drempel: ernstig verwijtbaar handelen of nalaten ‘het 

muizengaatje’. 

● 20-30% van de gepubliceerde zaken; o.g.v. input rechters 

(incl. ongepubliceerde zaken) echter slechts 5,5% van de 

zaken. 

● Trends: rechters zijn niet kinderachtig als werkgever er 

een potje van maakt! Punitief karakter!  

● Trends : i.p.v. vernietiging opzegging of i.p.v. herstel? 

Billijke vergoeding als compensatie/alternatief (k.o.o.) 

● Trends : de-dikke-duim-gooi-maar-in-mijn-petje-methode 

(T maal 2) 
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Billijke vergoeding (2); hoogte? gooi maar 
in mijn petje!   

● Hoogte? Dat hangt af van de aard! Bij de ontbindingen speelt 

mate van verwijtbaarheid grote rol (punitief karakter). Verder: 

gevolgen voor werknemer, financiële positie werkgever. (raar! 

Dat zit toch in T-vergoeding ?) 

● Billijke vergoeding komt ook in beeld  bij vernietiging van niet 

geldige opzegging; dan zie je rechterlijke inschatting van wat 

verwacht had morgen worden (compensatiegedachte) 

● Billijke vergoeding i.p.v. herstel dienstbetrekking (NB geen 

ernstig verwijtbaar handelen of nalaten!); dan zie je dat duur 

arbeidsovereenkomst een grote rol speelt, maar ook 

arbeidsmarktperspectief (werknemer heeft inmiddels elders een 

baan) 
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Arbeidsrecht 2017: een paar onderwerpen 

  Ontslag op staande voet  

● Formulering (het moet onmiddellijk duidelijk zijn) 

● en voorwaardelijke ontbinding ? 

   

  C4C-zaak:  

● Valt payrolling onder uitzendovereenkomst ex art.7:690? 

       

 Wet DBA 

     (…) 
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Arbeidsrecht 2017 en Rutte III (?) 

De zee van flex/ de oceaan der loondoorbetalingsverplichting 

https://fd.nl/economie-politiek/1195719/decennia-

flexibilisering-draai-je-niet-zomaar-even-terug 

WWZ ? Geef het de tijd! Laat rechters wennen en denk in 

mogelijkheden! 

Ruud de  Quay  

www.2bwadvocaten.nl 

dequay@2bwadvocaten.nl 

06 10300690 
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