Wwz één jaar later;
Begin juni organiseerde PS in samenwerking met Valegis Advocaten het
seminar “1 jaar Wwz, wat kunnen we ervan leren?” over hoe het nieuwe
ontslagrecht in de praktijk uitpakt. Een jaar na de inwerkingtreding
hiervan kunnen voorzichtig de eerste conclusies getrokken worden.

een update
Verwijtbaar gedrag werknemer (e-grond)
Bij verwijtbaar gedrag kan gedacht worden aan handelingen
die eveneens een dringende reden voor een ontslag op staande voet zouden kunnen zijn, zoals diefstal of mishandeling van
collega’s, maar ook hardnekkige werkweigering of het zonder
deugdelijke grond niet nakomen van de re-integratieverplichtingen. Overigens leidt verwijtbaar gedrag er niet per se toe
dat de werknemer geen transitievergoeding krijgt, alleen in het
geval er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag is de transitievergoeding niet verschuldigd.
Uit de rechtspraak volgt dat rechters niet snel aannemen dat
het gedrag van een werknemer ernstig verwijtbaar gedrag is.
De kantonrechter Den Haag vond bijvoorbeeld dat een callcentermedewerker die tegen een klant zei ‘Je moet je bek
dichthouden, kankerdebiel’ wel verwijtbaar, maar niet ernstig
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Natascha en Mieke zijn beiden advocaat bij Valegis Advocaten en richten zich op het arbeidsrecht in brede zin. Ze
adviseren ondernemingen, instellingen en particulieren
met betrekking tot diverse arbeidsrechtelijke aangelegenheden en procederen omtrent gerezen geschillen.
Informatie: www.valegis.com
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Ter herinnering: door de Wet werk en zekerheid (Wwz)
moest ontslag goedkoper, eerlijker, sneller en eenvoudiger
worden. Om deze doelen te behalen, is het ontslagrecht
op een aantal punten aangepast. De grote verschillen zijn
dat de mogelijke gronden waarop een ontslag kan worden
gebaseerd limitatief in de wet zijn opgenomen, de wet
dwingend de ontslagroute voorschrijft. UWV bij bedrijfseconomische redenen en na twee jaar ziekte; de kantonrechter voor de overige – meer in de persoon gelegen –
gronden en de transitievergoeding en de billijke vergoeding
zijn geïntroduceerd.
Indien de arbeidsovereenkomst die tenminste 24 maanden
heeft geduurd op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd, is een transitievergoeding
verschuldigd, tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft
gehandeld. De vergoeding bedraagt (uitzonderingen daargelaten) een derde maandsalaris per gewerkt jaar voor de
eerste tien jaar en een half maandsalaris per jaar daarna,
met een maximum van 76.000 euro bruto of een jaarsalaris als dat meer is.
Naast de transitievergoeding kan de rechter een billijke
vergoeding toekennen aan de werknemer wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De hoogte van
deze vergoeding wordt door de rechter bepaald en hangt
af van alle omstandigheden van het geval. In de praktijk
hebben we bedragen variërend van 500 tot 90.000 euro
bruto gezien.
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