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Het sociaal plan en de nieuwe formule: de vakbonden hebben andere 'maatschappelijke
opvattingen'
De aanbevelingen bij art. 7:685 BW hebben sinds hun vaststelling in 1996 als richtsnoer gediend voor de hoogte van in
sociale plannen opgenomen vertrekregelingen. Omgekeerd heeft volgens de aanbevelingen immer gegolden, dat
kantonrechters bij het vaststellen van de billijke vergoeding ex art. 7:685 lid 8 BW uitgaan van hetgeen hierover in een
vigerend sociaal plan is opgenomen - met andere woorden: het sociaal plan gaat in principe vóór een zelfstandige
vaststelling van de vergoeding door de kantonrechter. De nieuwe aanbevelingen veranderen aan dit uitgangspunt niets (zie
de nieuwe Aanbeveling 3.7). Het is de vraag hoe kantonrechters hiermee zullen omgaan, gezien de negatieve houding van
de vakbonden ten aanzien van deze nieuwe aanbevelingen. Indien de eerste berichten ons niet bedriegen, zullen vakbonden
niet meewerken aan op basis van de nieuwe aanbevelingen opgestelde sociale plannen.
Die negatieve houding is op zichzelf niet verwonderlijk, nu de nieuwe berekeningswijze voor vele werknemers een
verslechtering van de te verwachten ontslagvergoeding zal betekenen. Dat geldt zeker voor hen die tot de traditionele
achterban van de grootste bonden behoren: de oudere werknemer die minder verdient dan het door minister Donner als
maximum genoemde bruto jaarloon van € 75 000. In de media zijn de opvattingen van vakbonden reeds meerdere malen
opgetekend. Jongejan van CNV Bedrijvenbond ziet 'een conflict geboren worden indien werkgevers de nieuwe formule willen
gaan gebruiken'. Cao-coördinator Wind voorspelt - al kan men dit ook wishful thinking noemen - dat werkgevers arbeidsrust
zullen laten prevaleren boven 'goedkoop ontslag'- 'je wilt geen ruzie over de nieuwe formule', zo tekent het FD van 30
december haar opvatting op. Ten slotte noem ik hier MHP-voorzitter Steenborg die in datzelfde FD stelt zeker niet van plan
te zijn 'goedkope sociale plannen af te sluiten', waarbij hij in onverholen spierballentaal stelt dat het wel eens 'een hete lente
aan de onderhandelingstafel' kan worden. Niet geheel tegen de verwachting in adviseert VNO-NCW haar leden de nieuwe
formule te gebruiken bij sociale plannen en ziet zij dit als 'een mooie stap voorwaarts' - naar een nieuw ontslagrecht, zo
begrijp ik.
Wat men moge vinden van deze ten behoeve van eigen parochie verkondigde standpunten, feit is dat de nieuwe
aanbevelingen zijn ingegeven door maatschappelijk ongenoegen over de hoogte van de ontslagvergoeding. Er ligt ook niet
voor niets een wetsvoorstel dat beoogt de hoogte van de vergoeding te maximeren. Vakbonden roepen ook al geruime tijd
dat de afvloeiingsregelingen voor werknemers vanaf het hogere kader - niet hun eigen achterban - te hoog zijn. Zo kan men
het initiatief van de Kring van Kantonrechters beschouwen als een uitwerking van de hun in art. 3:12 BW opgedragen taak:
bij de vaststelling wat redelijkheid en billijkheid eisen, dient de rechter rekening te houden met de maatschappelijke
opvattingen. Hierbij verdient aantekening dat het geen sinecure is vast te stellen wat 'te hoog' is en wat volgens
maatschappelijke opvattingen een redelijke vergoeding inhoudt: aard en inhoud zullen afhankelijk zijn van tijd en plaats
waarbinnen de belanghebbenden zich bevinden - en de conclusie zal dan nog vaak zijn dat er niets zinnigs valt te zeggen op
de vraag waarom de vergoeding zo hoog is als zij is. Maakt men overigens de vergelijking met de 'normale' opzegging van
de arbeidsovereenkomst en de ex art. 7:681 BW (kennelijk onredelijke opzegging) toegekende vergoeding, dan is de
ontbindingsvergoeding ex art. 7:685 BW ook vanaf 1 januari 2009 zéér kostbaar en lijken er geen goede argumenten te
verzinnen waarom de billijkheid meebrengt dat de factoren A, B en C in hun huidige en hun oude vorm leiden tot een 'billijke
vergoeding'. Voor een onderzoek naar de grondslagen van de ontslagvergoeding verwijs ik hier naar het binnenkort te
verschijnen proefschrift van mr. A. Baris.
Uiteraard passen bovenstaande relativeringen niet in het beleid van de vakbonden: zij hebben als doel op te komen voor de
belangen van hun leden en behoeven zich niets gelegen te laten liggen aan wat de gezamenlijke kantonrechters menen,
zeker niet indien daardoor de belangen van diezelfde leden worden geschaad: 'we zullen tijdens sociale plannen altijd
proberen voor onze leden het uiterste uit het vuur te slepen', aldus een zegsman van de FNV in de Intermediair van 31
december. Voor veel sociale plannen zal de komende tijd niet veel veranderen: hun looptijd eindigt op een latere datum dan
1 januari 2009 en door de regels met betrekking tot verlenging en het leerstuk van nawerking van cao-bepalingen behoeft er
ook daarna niet veel te veranderen voor hen die door ontslag worden getroffen. Voorts verdient opmerking dat enkele
bedrijven - zoals Fortis Bank Nederland - voor 2009 sociale plannen hebben afgesloten waarbij de oude aanbevelingen als
uitgangspunt zijn genomen.
Ten slotte: een roep om matiging doet het uiteraard slecht indien niet tegelijkertijd wat wordt gedaan aan het beloningsniveau
en de afvloeiingsregelingen van hogere werknemers. Zoals vaker in de politiek, blijken zaken door partijen te worden
verknoopt: als niets aan het één wordt gedaan, valt ook niet te praten over het ander. Hiermee gaat men echter wel voorbij
aan de maatschappelijk gevoelde noodzaak iets aan de ontslagvergoeding te doen. De houding van de vakbonden acht ik
vanuit dat oogpunt te begrijpen, maar niet te rechtvaardigen.
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