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 Slapend dienstverband of slapende werknemers: goed 
werkgeverschap als doorbraak van de impasse?

 TRA 2016/93     

   Volgens een recent artikel in de Volkskrant zouden 
werkgevers de transitievergoeding ontwijken door 
het dienstverband met langdurig zieke werknemers 
waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting meer 
bestaat slapend te laten voortduren. Dit heeft ge-
leid tot verscheidene vorderingen van werknemers 
– voornamelijk gebaseerd op ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van werkgever – zonder resul-
taat. Op basis van de reeds gewezen jurisprudentie, 
de wetsgeschiedenis en literatuur zou een vordering 
op grond van  art. 7:611  BW wellicht uitkomst kun-
nen bieden.     

  1.  Inleiding   

 Sinds 1 juli 2015 zijn de mogelijkheden tot het verkrijgen 
van een ontslagvergoeding beperkt tot de wettelijk geregel-
de transitievergoeding en de billijke vergoeding. De tran-
sitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor 
het ontslag en anderzijds om de werknemer in staat te stel-
len de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. 2    
Bij het toekennen van de transitievergoeding wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen werknemers die arbeidsonge-
schikt zijn (geweest) en andere werknemers. Dit betekent 
dat ook een langdurig zieke werknemer bij beëindiging aan-
spraak op de vergoeding kan maken. Gelet op de doelen van 
de transitievergoeding bestaat er voor onderscheid volgens 
de regering geen rechtvaardiging. 3    Werkgevers maken dit 
onderscheid in de praktijk wél – zoals ook wordt gesteld 
in een artikel in de Volkskrant 4    – door de langdurig zieke 
werknemers, na afloop van de periode waarin de werkge-
ver een loondoorbetalingsverplichting heeft, onbetaald in 
dienst te houden om de transitievergoeding te ontwijken 
(het zogenaamde ‘slapend dienstverband’). Naar aanleiding 
van Kamervragen hierover heeft minister Asscher van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid het navolgende opgemerkt:     

 “Als de enige reden voor het onbetaald in dienst houden 
van een werknemer is het niet willen betalen van een 
transitievergoeding, dan getuigt dat in mijn ogen niet 
van fatsoenlijk werkgeverschap (…).” 5      

 Met betrekking tot de rechtsgevolgen van dergelijk hande-
len gaf minister Asscher aan dat als de rechter oordeelt dat 
er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van 
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de werkgever, hij aan de werknemer een billijke vergoeding 
kan toekennen en de werknemer zijn recht op transitiever-
goeding behoudt. 6    Dit heeft reeds geleid tot verschillende 
procedures waarbij werknemers het toekennen van een 
(schade)vergoeding hebben verzocht. Géén van deze proce-
dures heeft ertoe geleid dat daadwerkelijk een vergoeding 
is toegekend. De vraag is dan ook of er voor werknemers 
andere wegen dan een beroep op ernstig verwijtbaar han-
delen of nalaten van werkgever openstaan om de (schade)
vergoeding te krijgen. In deze bijdrage beantwoord ik de 
vraag in hoeverre  art. 7:611  BW kan worden aangewend om 
een (schade)vergoeding te verkrijgen wegens het feit dat de 
werkgever het dienstverband slapend laat voortduren om 
de transitievergoeding te ontwijken. Alvorens in te gaan op 
de kansen en risico’s die ik bij een dergelijke vordering zie, 
ga ik in op de vraag of een langdurig werknemer wel een 
transitievergoeding behoort te krijgen als een werkgever 
het dienstverband laat voortduren en behandel en bespreek 
ik  art. 7:673  BW en de in dat kader reeds gewezen jurispru-
dentie over het slapend dienstverband.     

  2.  Hoort een zieke werknemer bij een slapend 
dienstverband een vergoeding te krijgen?   

 Voordat er wordt ingegaan op de aanwezigheid van een toe-
reikende grondslag om de transitievergoeding te vorderen, 
is het de vraag of een werknemer deze vergoeding über-
haupt  behoort  te krijgen als zijn werkgever het dienstver-
band laat voortduren na afloop van de loondoorbetalings-
verplichting. Hierbij ga ik ervan uit dat de werknemer zelf 
het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. De 
werkgever laat het dienstverband immers voortduren.   

 Er zijn verscheidene redenen te bedenken die rechtvaardi-
gen dat ook een langdurig zieke werknemer een transitie-
vergoeding behoort te krijgen. De wetgever heeft over de 
transitievergoeding opgemerkt dat hij het als een groot 
goed ziet dat deze voor iedereen gaat gelden en dat uiterste 
zorgvuldigheid moet worden betracht bij het ontnemen van 
dit recht. 7    Dat geldt ook voor zieke werknemers: de wetge-
ver heeft uitdrukkelijk aangegeven dat er geen rechtvaar-
diging bestaat om onderscheid te maken tussen arbeidson-
geschikte werknemers (met een IVA-uitkering) en andere 
werknemers. Dit verschil wordt echter feitelijk wel gemaakt 
door de werkgever doordat hij het dienstverband laat voort-
duren. Dit vormt een probleem voor de werknemer, omdat 
hij voor het toekennen van de transitievergoeding in begin-
sel afhankelijk is van een ontslag door de werkgever ( art. 
7:673 lid 1 BW).  Daarnaast hebben zieke werknemers ook 
daadwerkelijk belang bij een transitievergoeding. Het doel 

  6  Aanhangsel Handelingen II, 2014/15, 3304. 
  7  Handelingen II 2013/14, 54, 9, p. 21-27. 
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van de transitievergoeding is om (financiële) compensatie 
voor het ontslag te bieden en het vergemakkelijken van de 
transitie naar een andere baan. Met name werknemers die 
weliswaar ongeschikt zijn voor het verrichten van hun ei-
gen arbeid, maar op grond van de Wet WIA niet volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikt worden geacht voor andere 
arbeid, hebben belang bij een transitievergoeding. Zij heb-
ben immers nog voldoende verdiencapaciteit en kunnen 
hulp bij de transitie van werk-naar-werk goed gebruiken. Bij 
een ontslag op initiatief van de werknemer is het belang van 
deze hulp des te groter, omdat de werknemer in dat geval 
geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering.   

 De belangen van de werkgever om de werknemer na twee 
jaar ziekte in dienst te houden mogen in dit kader echter 
niet uit het oog worden verloren. Zo kan een werkgever er-
voor kiezen om zijn werknemer in dienst te houden om te 
kunnen toezien op de re-integratie. Bij een werknemer die 
een WGA-uitkering ontvangt is hiervoor ook een financi-
eel belang gelet op de hogere gedifferentieerde premie of 
de kosten van de WGA-uitkering (in geval van een eigenri-
sicodrager) die de werkgever dient te betalen. De financi-
ele belangen van de werkgever vind ik in dit kader minder 
zwaarwegend. Ik begrijp dat het erg vervelend is om naast 
de loondoorbetalingsverplichting óók nog eens een tran-
sitievergoeding te betalen. Uit de wetsgeschiedenis volgt 
echter dat de kosten van loondoorbetaling en re-integratie 
worden gezien als kosten voortvloeiend uit een wettelijke 
plicht die niet van de transitievergoeding kunnen worden 
afgetrokken. 8    Het probleem voor de werkgever lijkt vooral 
te liggen bij de 104 weken loondoorbetalingsverplichting 
zelf. Het wekt dan ook geen verbazing dat minister Asscher 
heeft gevraagd aan de SER om een advies uit te brengen over 
de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Daarnaast is er 
voor werkgevers die de transitievergoeding niet  kunnen  be-
talen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om in 
termijnen te betalen ( art. 7:673c lid 2 BW).  Het belang van 
de werkgever om toe te zien op de re-integratie is overigens 
ook in het belang van de werknemer, die immers adequate 
scholing en begeleiding goed kan gebruiken. Scholing en 
begeleiding kunnen de werknemer ook helpen bij de transi-
tie naar een andere baan, net als de transitievergoeding. Ik 
meen dat een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer 
deze hulp krijgt zelfs meer waard is dan de eenmalige toe-
kenning van een transitievergoeding. Dit is echter anders 
als de werkgever de werknemer in dienst houdt en vervol-
gens geen reële inspanningen verricht om de werknemer te 
laten re-integreren. Een werknemer is in dat geval beter af 
met een transitievergoeding om zijn eigen route naar een 
andere baan financieel te ondersteunen.   

 Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat een werk-
nemer een transitievergoeding hoort te krijgen als een 
werkgever de werknemer in dienst houdt, maar vervolgens 
geen reële inspanningen verricht voor de re-integratie van 
de werknemer (en de werknemer stelt de transitievergoe-

  8   Kamerstukken I 2013/14, 33818, C , p. 38-39. 

ding te willen benutten voor opleiding of begeleiding). Met 
andere woorden: als de werkgever het (materieel lege) 
dienstverband slapend laat voortduren enkel en alleen om 
de transitievergoeding te ontwijken. In het vervolg van dit 
artikel zal ik deze situatie gemakshalve aanduiden als een 
‘slapend dienstverband’.   

 De vraag is echter hoe vaak een slapend dienstverband in 
de toekomst nog gaat voorkomen. In het pakket met maat-
regelen die minister Asscher op 16 april heeft aangekondigd 
is ook aangegeven dat de transitievergoeding na twee jaar 
ziekte blijft, maar dat de werkgever wordt gecompenseerd 
uit het algemene werkloosheidsfonds (hierna ‘AWF’). Hier 
zal dan wel een verhoging van de (uniforme) premie te-
genover staan. Het is echter nog onduidelijk hoe de rege-
ling hieromtrent eruit gaat zien. Geldt deze voor alleen het 
MKB of voor alle werkgevers? En hoe ziet deze premie eruit? 
Indien er een generieke premie wordt ingevoerd, heeft de 
werkgever geen belang meer om het dienstverband in stand 
te houden om de transitievergoeding niet meer te hoeven 
betalen. In het geval dat er dan nog wel sprake is van een 
slapend dienstverband lijkt het evident dat het doel van de 
werkgever is om de werknemer te traineren. Als de premie 
echter afhankelijk is van het aantal ontslagen van de werk-
gever, dan blijft de prikkel om een dienstverband in stand 
te houden wegens de transitievergoeding nog steeds aan-
wezig.     

  3.  De jurisprudentie ter zake het slapend 
dienstverband   

 Inmiddels zijn er verscheidene langdurig zieke werknemers 
die in een procedure een transitievergoeding hebben gevor-
derd. In de recente jurisprudentie is er geen geval te beken-
nen waar de vordering werd toegewezen. In het navolgende 
worden een drietal procedures kort besproken en geanaly-
seerd.   

 De eerste procedure betreft een bodemprocedure bij de 
Rechtbank Den Haag. 9    Een werknemer vorderde op grond 
van  art. 7:686  BW ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
met toekenning van de transitievergoeding, omdat de werk-
gever zich niet als goed werkgever had gedragen door het 
dienstverband na het tweede ziektejaar niet te beëindigen. 
De kantonrechter oordeelde dat er geen verplichting bestaat 
voor de werkgever om het dienstverband na twee jaar ziek-
te te beëindigen en dat het überhaupt onvoldoende aanne-
melijk was dat de werkgever het dienstverband in stand had 
gelaten wegens onwil om de transitievergoeding te betalen. 
De werkgever had namelijk het voornemen om het dienst-
verband te beëindigen, maar kon geen actueel oordeel van 
de bedrijfsarts verkrijgen doordat de werknemer weigerde 
om naar het spreekuur van de bedrijfsarts te komen. Van 
een slapend dienstverband was dus geen sprake. Overigens 
was deze kantonrechter wel van mening dat de werknemer 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan vorderen mét 

  9  Rechtbank Den Haag 21 oktober 2015,  ECLI:NL:RBDHA:2015:15421 . 
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toekenning van een transitievergoeding, als een werkgever 
ernstig verwijtbaar handelt of nalaat.   

 Een andere werknemer startte een kortgedingprocedure bij 
de Rechtbank Rotterdam. 10    Zij vorderde dat haar werkgever 
wordt veroordeeld om de arbeidsovereenkomst conform 
art. 7:669 lid 3 sub b BW op te zeggen, omdat de transitiever-
goeding het vinden van passend werk bevordert. Zij meende 
dat haar werkgever hiertoe kon worden veroordeeld, omdat 
de werkgever niet handelde als een goed werkgever. Hij had 
namelijk eerst een beëindigingsvoorstel gedaan, maar koos 
er vervolgens tóch voor om de arbeidsovereenkomst zonder 
inhoud te laten voortbestaan om aan de verschuldigdheid 
van de transitievergoeding te ontkomen. De rechter wijst 
de vorderingen van werknemer af wegens een gebrek aan 
spoedeisend belang, maar gaat vervolgens toch inhoudelijk 
in op de zaak. De rechter oordeelt dat een werkgever ook 
in een bodemprocedure niet tot opzegging kan worden ge-
dwongen.  Art. 7:669  BW vermeldt namelijk dat de werkge-
ver de arbeidsovereenkomst  kan  opzeggen en hier om zijn 
moverende redenen (zoals bijvoorbeeld het niet verschul-
digd willen zijn van een transitievergoeding) van af kan 
zien. De rechter merkt wel op dat indien de werknemer het 
dienstverband wenst te beëindigen met toekenning van een 
vergoeding, zij een ontbindingsverzoek ex  art. 7:671c  BW 
dient in te dienen en deze te gronden op slecht werkgever-
schap.   

 De laatste uitspraak ziet op een werknemer die ontbinding 
vordert met toekenning van de transitievergoeding en een 
billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen 
van werkgever. 11    Werknemer baseert haar verzoek op drie 
gronden, te weten: (1) een ernstig verstoorde arbeidsre-
latie; (2) op de grovelijke veronachtzaming van de re-in-
tegratieverplichtingen van de werkgever; en (3) op basis 
van de omstandigheid dat de werkgever het dienstverband 
slapend laat voortduren teneinde de transitievergoeding te 
ontlopen. De rechter wijst het verzoek op alle gronden af. 
Met betrekking tot het laten voortduren van het slapend 
dienstverband acht de rechter het aannemelijk dat – gelet 
op de omstandigheden van het geval – het niet (willen) be-
eindigen van de arbeidsrelatie enkel is ingegeven door het 
ontwijken van de verplichting tot het betalen van een tran-
sitievergoeding. De kantonrechter is echter van oordeel dat 
als dit wordt aangenomen, het gedrag van werkgever welis-
waar onfatsoenlijk is, maar dat dit nog niet betekent dat het 
gedrag is te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen.   

 Ik kan mij grotendeels vinden in de lijn die zich voorzichtig 
in de jurisprudentie begint uit te kristalliseren. Mijns in-
ziens is er bij een werkgever die het dienstverband van zijn 
zieke werknemer in stand houdt om de transitievergoeding 
te ontwijken geen sprake van ernstig verwijtbaar hande-
len of nalaten ex. art. 7:673 lid 1 sub b BW. Uit de wetsge-
schiedenis volgt namelijk dat ernstig verwijtbaar handelen 

  10  Rechtbank Rotterdam 6 november 2015, zaaknummer: 4517329. 
  11  Rechtbank Midden-Nederland 2 december 2015,  ECLI:NL:RBMNE:2015:8495 . 

of nalaten van de werkgever zich slechts in uitzonderlijke 
gevallen voordoet. 12    Daarnaast ben ik van mening dat een 
werknemer met een slapend dienstverband inderdaad ont-
binding met toekenning van een transitievergoeding op 
grond van slecht werkgeverschap kan vorderen (waarover 
later meer). Het bereik van deze vordering dient echter niet 
zo ver te gaan dat een werkgever die in zijn pogingen om de 
arbeidsovereenkomst op te zeggen wordt ‘gedwarsboomd’ 
door een werknemer als slecht werkgever kan worden aan-
gemerkt.     

  4.  Vorderingen op grond van goed 
werkgeverschap   

 Nu een werknemer met een slapend dienstverband geen 
aanspraak kan maken op de transitievergoeding op grond 
van art. 7:673 lid 1 sub b BW is het de vraag of de werkne-
mer per definitie geen grondslag meer heeft om de transi-
tievergoeding te krijgen bij beëindiging op eigen initiatief. Ik 
meen dat dit niet het geval hoeft te zijn. Ik ben van mening 
dat de werknemer in geval van een slapend dienstverband 
– waarbij ik nogmaals benadruk dat deze situatie zich al-
leen voordoet wanneer de werkgever geen reële inspannin-
gen meer verricht om de werknemer op de been te krijgen 
– een beroep kan doen op  art. 7:611  BW. De reeds gewezen 
jurisprudentie lijkt hiervoor geen belemmering te vormen: 
in de besproken uitspraken kwam een situatie waarbij art. 
7:611 BW expliciet als grondslag werd aangevoerd immers 
niet aan de orde. Bovendien geeft de Rechtbank Rotterdam 
expliciet deze mogelijkheid aan.   

 De reden waarom  art. 7:611  BW een adequate grondslag kan 
vormen is dat het een open en vage norm is, die fungeert als 
de incorporatie van de redelijkheid en billijkheid in arbeids-
rechtelijk relevante verhoudingen en ontwikkelingen. 13    Het 
voordeel van een dergelijke norm is dat zij ruimte geeft 
voor rechtsontwikkeling en om af te wijken van wettelijke 
of contractuele regels die leiden tot onbillijkheid. 14    Hierdoor 
kan het goed werkgeverschap in het geval van een slapend 
dienstverband mogelijk uitkomst bieden. Naar de letter 
van de wet heeft een langdurig zieke werknemer met een 
slapend dienstverband immers geen recht op een transi-
tievergoeding als hij het dienstverband op eigen initiatief 
beëindigt. Art. 7:611 BW biedt mijns inziens dan ook de mo-
gelijkheid tot het broodnodige maatwerk onder de WWZ, 
welke regelgeving gekenmerkt wordt door zijn  hard and fast 
rules . 15    Dit bredere kader zal ik echter in dit artikel verder 
buiten beschouwing laten.   

 Voor de inhoudelijke inkleuring van  art. 7:611  BW kunnen 
aanknopingspunten worden gevonden bij  art. 3:12  BW. Dit 
artikel geeft aan dat bij het bepalen van wat redelijkheid 

  12  Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3, p. 34. 
  13  Kamerstukken II 1993/94, 23438, 3. 
  14  G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van 

het arbeidsrecht, Reeks VvA 29, Deventer: Kluwer 1999, p. 6. 
  15  Zie ook S.F. Sagel, Werk en zekerheid: ontslagrecht doen in tijden van hard 

and fast rules (oratie Leiden). 
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en billijkheid eisen, gelet moet worden op de algemeen 
erkende rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechts-
overtuigingen en de maatschappelijke en persoonlijke be-
langen betrokken bij het gegeven geval. Gelet hierop kan 
de belangenafweging die ik heb uiteengezet in paragraaf 2 
worden gebruikt om te betogen dat er sprake is van hande-
len in strijd met goed werkgeverschap. Voorts is het raad-
zaam voor een werknemer om aansluiting te zoeken bij de 
ratio van art. 7:673 lid 1 sub b BW. Volgens de wetgever 
verhoudt het toekennen van een transitievergoeding aan 
werknemers die zelf hun dienstverband opzeggen zich niet 
tot de doelen van de transitievergoeding. Mijns inziens is 
het toekennen van een transitievergoeding aan een werk-
nemer met een slapend dienstverband wél in lijn met de 
doelen van de transitievergoeding, nu de werkgever geen 
reële re-integratie-inspanningen verricht en de werknemer 
de transitievergoeding wil gebruiken voor de transitie van 
werk-naar-werk: één van de doelstellingen van de transitie-
vergoeding.   

 Een relevante vervolgvraag is wat de rechtsgevolgen zijn van 
een schending van de norm van goed werkgeverschap.  Art. 
7:611  BW zegt hier immers niets over. Gelet op het feit dat 
dit artikel een concretisering is van de eisen van redelijk-
heid en billijkheid, kan aan schending van het artikel dezelf-
de rechtsgevolgen worden verbonden als aan schending van 
de artikelen 6:2 en  6:248  BW. 16    Met andere woorden: ook 
art. 7:611 BW heeft een aanvullende en beperkende wer-
king ten aanzien van de rechtsgevolgen tussen partijen. De 
aanvullende werking van het goed werkgeverschap brengt 
mee dat er extra rechten en verplichtingen ontstaan tussen 
partijen. Deze verplichtingen vormen zelfstandig afdwing-
bare verbintenissen, die de werknemer dezelfde bevoegd-
heden geven bij niet-nakomen als bij andere (afdwingbare) 
verbintenissen. 17    Voorbeelden van bevoegdheden zijn nako-
ming ( art. 3:296  BW) en schadevergoeding ( art. 6:74  BW). 
De beperkende werking van het goed werkgeverschap kan 
een geldende regel buiten toepassing verklaren als de toe-
passing van deze regel in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid (lees: goed werk-
geverschap) onaanvaardbaar is. Ten aanzien van de beper-
kende werking geldt wel dat de rechter zich terughoudend 
dient op te stellen en slechts marginaal dient te toetsen.   

 In het geval van de werknemer met een slapend dienstver-
band kan zowel de aanvullende als de beperkende werking 
van de redelijkheid en billijkheid uitkomst bieden. De aan-
vullende werking biedt de werknemer een mogelijkheid om 
een schadevergoedingsvordering instellen wegens niet-na-
komen van zijn verplichtingen als goed werkgever. Door het 
in stand houden van een feitelijk leeg dienstverband (de re-
integratieplicht wordt immers verzaakt) om de transitiever-
goeding te ontwijken lijdt de werknemer immers schade. 
Een schadevergoeding in geld ter hoogte van de misgelopen 

  16  G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van 
het arbeidsrecht, Reeks VvA 29, Deventer 1999, p. 19. 

  17  HR 23 februari 1923,  NJ 1923, p. 802  (Hofman/Triezenberg). 

transitievergoeding lijkt de meest voor de hand liggende 
optie. Het is echter ook mogelijk om schadevergoeding in 
andere vormen dan geld te vorderen ( art. 6:103  BW). Zo is 
in de rechtspraak uitgemaakt dat een schadevergoeding 
tevens kan bestaan uit de verplichting om een bepaalde 
rechtshandeling te verrichten. 18    Zelfs voor een werknemer 
die nog niet zelf het slapende dienstverband heeft beëin-
digd is er dus een mogelijkheid om de transitievergoeding te 
verkrijgen, door te vorderen dat zijn werkgever wordt ver-
oordeeld om het tussen partijen bestaande dienstverband 
te beëindigen. Hierbij geldt wel dat rechters terughoudend 
zijn met het aannemen van een verplichting van de werkge-
ver om het dienstverband te beëindigen, omdat beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst een discretionaire bevoegd-
heid is. Hoewel het gepast is dat rechters zich terughoudend 
opstellen en het handelen van werkgever slechts marginaal 
toetsen, is het enkele feit dat beëindiging een discretionaire 
bevoegdheid is  an sich  geen belemmering voor de toewijs-
baarheid van de vordering. Ook de wijze waarop een werk-
gever van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik maakt 
kan worden getoetst. 19    De beperkende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid biedt de werknemer de mogelijkheid 
om te vorderen dat de wettelijke regel van art. 7:673 lid 1 
sub b BW buiten toepassing moet blijven, omdat deze in het 
concrete geval naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar is. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de toets van beperkende werking wegens het onaan-
vaardbaarheidscriterium aanmerkelijk zwaarder is dan de 
toets van de aanvullende werking. Het verdient om die re-
den de voorkeur om een beroep te doen op de aanvullende 
werking van goed werkgeverschap.   

 Het lijkt wellicht enigszins opmerkelijk om goed werkgever-
schap te gebruiken om een vordering op te baseren, nu vóór 
de invoering van de WWZ dergelijke vorderingen slechts in 
beperkte mate voorkwamen. Dit valt echter goed te verkla-
ren. Enerzijds bood de ontbindingsvergoeding op basis van 
de  kantonrechtersformule  de mogelijkheid om rekening 
te houden met alle omstandigheden van het geval, waar-
door er minder behoefte was aan een vordering op grond 
van goed werkgeverschap. Anderzijds was het op basis van 
vaste rechtspraak van de Hoge Raad niet mogelijk om naast 
een ontbindingsvergoeding op basis van  art. 7:685 lid 8 BW  
(oud) eveneens een vergoeding op grond van het goed werk-
geverschap te vorderen, nu in beginsel de redelijkheid en 
billijkheid en alle relevante factoren tot uitdrukking beho-
ren te komen bij het bepalen van de hoogte van deze ontbin-
dingsvergoeding door de rechter (de ‘Baijingsleer’). 20      

 Onder de WWZ is er niet meer de mogelijkheid om bij het 
bepalen van de hoogte van ontslagvergoedingen rekening te 
houden met alle omstandigheden. De transitievergoeding 
laat immers geen ruimte voor maatwerk en de billijke ver-

  18  Vgl. Ktr. Breda 6 maart 1992,  NJ 1998/257 . 
  19  G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van 

het arbeidsrecht, Reeks VvA 29, Deventer 1999, p. 34. 
  20  HR 2 november 2001,  ECLI:NL:HR:2001:AD4911 ,  JAR 2001/255  (Elvering/

Wienholts). 
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goeding is slechts in uitzonderlijke gevallen verschuldigd. 
De exclusiviteit van de ontbindingsprocedure als instantie 
waar alle omstandigheden van het geval (kunnen) worden 
afgewogen in het kader van een ontslagvergoeding lijkt gro-
tendeels verloren. Er lijkt dus voldoende ruimte te zijn voor 
vorderingen op basis van (bijvoorbeeld) goed werkgever-
schap. Dit is slechts anders voor omstandigheden: (1) die zijn 
gedekt door de transitievergoeding; of (2) die kwalificeren 
als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten en hebben bijge-
dragen aan het ontstaan van de ontslaggrond. Deze kunnen 
niet worden aangevoerd op basis van  art. 7:611  BW. 21      

 Uit de wetsgeschiedenis valt op te maken dat wanneer een 
ontslaggrond ‘gewoon’ verwijtbaar ontstaat, er geen additi-
onele vergoeding naast de transitievergoeding verschuldigd 
is. 22    Dit lijkt wellicht een belemmering voor de vordering 
van werknemer op grond van  art. 7:611  BW, maar dit is 
mijns inziens niet het geval. De grondslag van de vordering 
bij een slapend dienstverband is  juist  dat de transitiever-
goeding  niet  is toegekend. Van een additionele vergoeding 
naast de transitievergoeding is dan ook geen sprake. Gelet 
op deze zinsnede in de wetsgeschiedenis lijkt het dat ook 
in andere gevallen dan het slapend dienstverband, waar 
de werknemer zijn eigen dienstverband heeft opgezegd en 
schade heeft geleden door het verwijtbare handelen of nala-
ten van de werkgever, de mogelijkheid voor een werknemer 
om een vordering op grond van ‘gewoon’ verwijtbaar han-
delen in te stellen herleeft.     

  5.  Conclusie   

 Hoewel er nog geen werknemer in is geslaagd om bij een 
slapend dienstverband de transitievergoeding te vorde-
ren, lijken er voldoende aanknopingspunten te zijn om een 
vordering op grond van goed werkgeverschap ex  art. 7:611  
BW in te stellen. De relevantie van deze vordering voor de 
toekomst is echter mede afhankelijk van de wijze waarop 
de werkgever in de toekomst wordt gecompenseerd uit het 
AWF.                    

  21  S.F. Sagel, Werk en zekerheid: ontslagrecht doen in tijden van hard and fast 
rules (oratie Leiden), p. 17. 

  22   Kamerstukken II 2013/14, 33818, 7 , p. 64-65. 
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