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Voorwoord 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt mijn scriptie getiteld “ De billijke vergoeding: een juridisch labyrint?” welke 

het resultaat is van mijn onderzoek naar de invulling en toepassing van het criterium 

‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ en de wijze van begroten van de billijke ver-

goeding. Met deze scriptie zal ik de master privaatrecht aan de Rijksuniversiteit van 

Groningen afronden en tevens een periode uit mijn leven, het studentenleven, afsluiten. 

Deze scriptie betekent tegelijkertijd het begin van een nieuw onbekend leven. Span-

nend, maar ik kijk er zeker naar uit.  

 

Hoewel ik de master privaatrecht volg, werd tijdens mijn opleiding bij mij steeds meer 

de interesse gewekt voor het rechtsgebied arbeidsrecht. Dit is immers een zeer dyna-

misch rechtsgebied, dat zeker na de invoering van de Wwz herhaaldelijk aan discussies 

onderhevig is en voorlopig ook zal blijven. Na het volgen van het vak Arbeidsovereen-

komstenrecht raakte ik nog meer geënthousiasmeerd over het arbeidsrecht en maakte ik 

al snel de keuze om een arbeidsrechtelijke scriptie te gaan schrijven. Ik hoefde niet lang 

op zoek naar een onderwerp, aangezien het ontslag(vergoedingen)recht op dit moment 

actueler is dan ooit. 

 

Na negen maanden aan deze scriptie te hebben gewerkt ben ik trots op het eindresultaat. 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om enkele personen die bij mijn scriptie 

betrokken zijn geweest te bedanken. Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleidster, Saskia 

Peters1, nadrukkelijk bedanken voor de professionele, maar tevens persoonlijke begelei-

ding. Haar kritische kanttekeningen alsmede waardevolle aanwijzingen hebben mijn 

scriptie beslist naar een hoger niveau getild. Hiernaast gaat mijn dank uit naar mijn ou-

ders, familie en vrienden voor hun interesse en het bieden van een luisterend oor. 

 

Na deze dankwoorden rest mij niets anders dan u veel plezier te wensen bij het lezen 

van mijn scriptie. 

 

 

Lisanne van der Sleen 

 

Hoogeveen, 22 december 2016.  

                                                 
1 Prof. mr. dr. S.S.M. (Saskia) Peters, hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. 
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H.1 Inleiding 
 

1.1 Thematisch kader 

  

Door de invoering van de ‘Wet werk en zekerheid (Wwz)’ op 1 juli 2015 zijn de ont-

slagprocedures ingrijpend veranderd.2 De ontslagvergoeding op basis van de Kanton-

rechtersformule en de schadevergoeding uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag 

hebben plaatsgemaakt voor de transitievergoeding en de additionele billijke vergoeding. 

Als gevolg hiervan is ook het gevolgencriterium van art. 7:681 (oud) BW (kennelijk on-

redelijk ontslag) komen te vervallen. Dit is volgens de wetgever geen probleem, omdat 

de vergoeding op grond van dit oude gevolgencriterium ‘[wordt geacht te zijn] geforfai-

teerd in de transitievergoeding’.3 Punt is echter dat waar voorheen de rechter de (on)re-

delijkheid van het ontslag nog in een vergoeding tot uitdrukking kon brengen, hij dat nu 

niet meer kan. Uitsluitend met de mogelijkheid tot toekenning van een billijke vergoe-

ding aan de werknemer is voor de rechter nog een weg gecreëerd om recht te kunnen 

doen aan de bijzondere, verwijtbare omstandigheden van het concrete geval. 

 

De ‘additionele billijke vergoeding’ kan aan de werknemer worden toegekend 

als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ‘ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten’ van de kant van de werkgever. Dit is voor werkgeversverzoeken 

geregeld in art. 7:671b lid 8, sub c BW en voor werknemersverzoeken in art. 7:671c lid 

2, sub b en lid 3, sub b BW.4 Hiernaast kan de billijke vergoeding ook verschuldigd zijn 

na een (vernietigbare) opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, in-

dien de werknemer verzoekt om een billijke vergoeding in plaats van vernietiging van 

de opzegging.5 Soms kan de werknemer een billijke vergoeding verzoeken in plaats van 

herstel van de door de opzegging geëindigde arbeidsovereenkomst.6 Deze ‘vernietiging- 

en herstelvervangende’ billijke vergoedingen laat ik echter buiten beschouwing. Ik zal 

mij in dit onderzoek beperken tot de additionele billijke vergoeding bij ontbinding. 

De additionele billijke vergoeding kan de rechter naast de wettelijk verschul-

digde transitievergoeding toekennen. De wetgever heeft echter bij de parlementaire be-

handeling benadrukt dat slechts in ‘uitzonderlijke gevallen’ sprake is van ernstig ver-

wijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De billijke vergoeding wordt daarom 

ook wel ‘het muizengaatje’ van het nieuwe ontslagrecht genoemd.7  

De in de memorie van toelichting genoemde voorbeelden stroken met dit strenge 

‘muizengat’-criterium. Het gaat voornamelijk om zeer verwijtbaar gedrag van de werk-

gever (o.a. discriminatie) of om het ontstaan van een verstoorde arbeidsverhouding, bij-

voorbeeld als gevolg van laakbaar gedrag door de werkgever of  het door de werkgever 

grovelijk veronachtzamen van verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereen-

komst. Ook het aanvoeren van een valse ontslaggrond of het als gevolg van verwijtbaar 

                                                 
2 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ont-

slagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in ver-

band met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inko-

mensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening ou-

dere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid), Stb. 2014, 216. 
3 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34. 
4 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 1.  
5 Art. 7:681 BW. 
6 Art. 7:682 BW. 
7 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 4, p. 12-13 en 15. 
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onvoldoende zorg van de werkgever veroorzaken van arbeidsongeschiktheid bij de 

werknemer worden als ernstig verwijtbaar aangemerkt.8 De wetgever heeft met dit 

strenge criterium een aanzuigende werking willen voorkomen.9 Gevolg hiervan is echter 

dat de ‘slechts’ verwijtbare werkgever dezelfde ontslagvergoeding (de transitievergoe-

ding) betaalt als een redelijk handelende werkgever. Een keuze voor de rechter tussen 

‘alles of niets’ is derhalve het resultaat. 

Zo streng als de regering is bij de selectie aan deze muizenpoort, zo groot is de 

vrijheid die de rechter vervolgens heeft bij het begroten van de vergoeding. Weliswaar 

geeft de wetgever hier enkele aanwijzingen, maar deze zijn tegenstrijdig en ondoorzich-

tig.10 Zo dient de rechter de hoogte van de billijke vergoeding af te stemmen op de ernst 

van het verwijtbare gedrag van de werkgever, terwijl de gevolgen van het ontslag voor 

de werknemer geen rol mogen spelen. Bovendien stelt de wetgever tegelijkertijd dat de 

rechter de hoogte moet bepalen ‘op een wijze die en op het niveau dat aansluit bij de 

uitzonderlijke omstandigheden van het geval, waarbij criteria als loon en lengte van het 

dienstverband geen rol hoeven spelen’, maar wel mógen spelen.11  

Voorts lijkt uit de aanwijzingen opgevat te kunnen worden dat ‘bepaalde’ gevol-

gen of omstandigheden die een verlagende invloed op de vergoeding kunnen hebben 

wél in aanmerking genomen mogen worden, zoals de slechte financiële situatie van de 

werkgever of de omstandigheid dat de werknemer inmiddels een andere baan gevonden 

heeft.12 Bovendien zij nog opgemerkt dat de wetgever geen verdere indicatie geeft ten 

aanzien van het niveau of de hoogte waarop de billijke vergoeding dient te worden be-

groot. Het wordt aan de rechter overgelaten de omvang van de billijke vergoeding van 

geval tot geval te beoordelen.13 

 

Eind 2015 heeft minister Asscher de eerste Wwz-jurisprudentie geëvalueerd. Wat hem 

tot nu toe opvalt is dat in de rechtspraktijk terughoudend wordt omgegaan met het crite-

rium ‘ernstige verwijtbaarheid’. De billijke vergoeding wordt, conform de bedoeling 

van de wetgever, slechts in uitzonderlijke situaties toegepast. Daarnaast merkte hij in 

zijn kamerbrief op dat de hoogte van de toegekende billijke vergoedingen bij ernstig 

verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever erg variëren. Dit is volgens de minis-

ter begrijpelijk, omdat de wet geen norm stelt.14 

Er is inmiddels alweer een jaar verstreken sinds deze tussentijdse evaluatie. Dit 

roept de vraag op of de rechtspraktijk nog steeds deze terughoudendheid betracht. 

Wordt ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever daadwerkelijk slechts in 

uitzonderlijke situaties aangenomen door de ontbindingsrechter? En in hoeverre kan er 

een grens worden getrokken tussen ‘gewoon’ en ‘ernstig’ verwijtbaar handelen door de 

werkgever? Hiernaast ontstaat de vraag hoe het zit met het begroten van de reeds toege-

kende billijke vergoedingen: Welke omstandigheden achten rechters daarbij van belang 

en om wat voor bedragen gaat het? Worden de aanwijzingen van de wetgever in de 

rechtspraktijk gevolgd? Zouden rechters dat eigenlijk wel moeten doen?15  

                                                 
8 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34. 
9 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 4, p. 15. 
10 Peters 2016a, p. 2. 
11 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-34. 
12 Peters 2016a, p. 2; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34 en nr. 7, p. 90. 
13 Peters 2016a, p. 2. 
14 Kamerbrief minister Asscher 2015, p. 9. 
15 Peters 2016a, p. 1. 
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In dit onderzoek zal de invulling en toepassing van het criterium ‘ernstig ver-

wijtbaar handelen of nalaten’ worden uitgewerkt. Aan de hand van een analyse van 

meerdere (sinds 1 juli 2015) verschenen uitspraken wordt bekeken of in lijn met de be-

doeling van de wetgever de billijke vergoeding slechts in ‘uitzonderlijke situaties’ wordt 

toegekend. Hiernaast zal ik de aanwijzingen van de wetgever met betrekking tot het be-

groten van de billijke vergoeding bekijken, deze op hun merites beoordelen en bekijken 

wat de rechtspraak hier vervolgens mee doet. Onderzocht wordt of er wellicht een lijn in 

de jurisprudentie valt te ontdekken. Tot slot zal ik mijn oordeel geven met betrekking 

tot het begroten van de billijke vergoeding. 

 

1.2  Centrale vraagstelling 

 

De volgende vragen staan centraal in dit onderzoek: 

1. Hoe zou volgens de wetgever het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ 

moeten worden ingevuld en op welke wijze zou de billijke vergoeding volgens de wet-

gever moeten worden begroot?  

2. Volgt de rechtspraktijk deze aanwijzingen van de wetgever? 

3. Mijn beoordeling: hoe zouden rechters de billijke vergoeding moeten begroten? 

Welke aanwijzingen ten aanzien van het begroten van de billijke vergoeding zijn bruik-

baar? 

 

1.3  Opbouw van het onderzoek 

 

De opbouw van het onderzoek is als volgt. Ten eerste zal ik ingaan op het oude (direct 

voor 1 juli 2015 geldende) ontslagrecht. Bekeken zal worden welke factoren destijds re-

levant waren voor het toewijzen en begroten van een ontslagvergoeding bij ontslag op 

initiatief van de werkgever. Bovendien wordt bezien als gevolg van welke bezwaren de 

wetgever heeft gekozen een nieuw ontslagsysteem met andere ontslagvergoedingen in te 

voeren met de Wwz. Daarna zal in hoofdstuk 3 in worden gegaan op het ontslag(ver-

goedingen)systeem van de Wwz. Beoogd wordt inzicht te verschaffen in dit nieuwe ont-

slagrecht, meer specifiek het ontslag op initiatief van de werkgever en de plaats van de 

nieuwe ontslagvergoedingen binnen dit ontslagstelsel, te weten de transitievergoeding 

en de billijke vergoeding. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 4 het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of na-

laten’ en de billijke vergoeding nader worden beschouwd. Onderzocht wordt hoe het 

criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’, de juridische grondslag van de bil-

lijke vergoeding, volgens de wetgever geïnterpreteerd zou moeten worden. Voorts zal ik 

bekijken welke aanwijzingen de wetgever geeft met betrekking tot het begroten van de 

billijke vergoeding en deze zal ik op hun merites beoordelen.  

Hierna wordt in hoofdstuk 5A door meerdere uitspraken uit de sinds 1 juli 2015 

verschenen jurisprudentie te analyseren gekeken welke invulling rechters aan het crite-

rium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ geven. Bekeken wordt of hiermee wordt 

tegemoet gekomen aan de bedoeling van de wetgever. Vervolgens wordt in hoofdstuk 

5B aan de hand van jurisprudentie onderzocht hoe rechters omgaan met het begroten 

van de billijke vergoeding. Onderzocht wordt of er op het moment al gezichtspunten 

zijn te ontdekken die de rechter kunnen helpen bij het toekennen en begroten van de bil-

lijke vergoeding. Bovendien zal ik mijn oordeel geven over het begroten van de billijke 

vergoeding. In de conclusie wordt ten slotte antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.  
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H.2 Het oude ontslag(vergoedingen)systeem 
 

In dit onderzoek staat de billijke vergoeding centraal, meer specifiek de gevallen waarin 

zij wordt toegewezen en de wijze en hoogte waarop zij dient te worden begroot. Om tot 

een beter inzicht in de achtergrond van (de ontslagvergoedingen van) het huidige ont-

slagrecht te komen, wordt in dit eerste hoofdstuk het oude (direct voor 1 juli 2015) gel-

dende ontslagrecht kort uiteengezet. Hierbij beperk ik mij tot het ontslag op initiatief 

van de werkgever, waaraan de werknemer niet wil meewerken. Het gaat om twee rou-

tes, te weten ontbinding bij de kantonrechter ex art. 7:685 (oud) BW met de mogelijk 

toe te kennen ontbindingsvergoeding en opzegging met toestemming van het Uitvoe-

ringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) ex art. 7:681 (oud) BW met de moge-

lijkheid voor de werknemer om in een aparte procedure een kennelijk onredelijk ont-

slagvergoeding te vorderen. Het duale karakter van het ontslagstelsel uit zich in deze 

twee hoofdroutes waartussen de werkgever kon kiezen om toestemming te krijgen voor 

het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 

Beoogd wordt enig inzicht te geven in de omstandigheden waarmee de rechter 

destijds rekening hield bij zowel het toewijzen als het begroten van deze ontslagvergoe-

dingen. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan situaties waarin de werkge-

ver een verwijt valt te maken, zodat aan het eind van dit onderzoek bekeken kan worden 

welke van die omstandigheden nog wel of juist niet meer een rol kunnen spelen bij het 

toewijzen en begroten van de billijke vergoeding. Tot slot wordt op het eind van dit 

hoofdstuk bezien als gevolg van welke bezwaren werd besloten om met de Wwz een 

nieuw ontslagsysteem met andere ontslagvergoedingen in te voeren.  

 

2.1  Het duale ontslagstelsel 

 

Het Nederlandse ontslagrecht, en daarmee de ontslagvergoeding, heeft de afgelopen 

ruim honderd jaar veel ontwikkelingen doorgemaakt. Na de Duitse bezetting in 1945 

werd ter voorkoming van chaos op de arbeidsmarkt het Buitengewoon Besluit Arbeids-

verhoudingen (BBA) als noodbesluit ingevoerd 16. Deze regeling verleende het Neder-

landse ontslagrecht niet alleen een preventief, maar ook een duaal karakter doordat de 

werkgever tot 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst enerzijds kon opzeggen ex art. 6 

BBA, mits hij daarvoor toestemming van het UWV verkregen had, en anderzijds kon 

laten ontbinden door de rechter ex art. 7:685 (oud) BW.  

De mogelijkheid hierbij een ontslagvergoeding toe te kennen werd echter pas in 

1953, bij de herziening van het ontslagrecht, geïntroduceerd.17 In geval van ontbinding 

kon de rechter wegens veranderingen in omstandigheden een vergoeding naar billijk-

heid toekennen. Daarnaast kreeg de rechter ex art. 7:681 (oud) BW de bevoegdheid de 

opzegging achteraf te toetsen op de redelijkheid, waarbij in het geval van een ‘kennelijk 

onredelijk’ ontslag de werknemer aanspraak kon maken op herstel van het dienstver-

band dan wel een schadevergoeding naar billijkheid.18 Aanvankelijk volstond de rechter 

hierbij met de vraag of de opzeggende partij in de redelijkheid tot de opzegging had 

kunnen komen (de marginale toets), maar met de komst van het arrest De Vries/Lampe 

                                                 
16 Besluit van 5 oktober 1945, houdende vaststelling van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 

(BBA) 1945, Stb. 1944, nr. E 52. 
17 Wet van 17 december houdende wijziging van de bepalingen omtrent het ontslag bij arbeidsovereen-

komsten 1953, Stb. 1953, 619. 
18 Van Zanten-Baris 2009, p. 50. 
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in 1961 verschoof deze 7:681-toets van een marginale naar een volle toets.19 De woor-

den ‘naar billijkheid’ werden in 1997 bovendien geschrapt, waarmee de wetgever duide-

lijk probeerde te maken dat de rechter een grote mate van vrijheid toekwam op grond 

van alle omstandigheden de hoogte van de vergoeding te bepalen, waarbij de algemene 

regels van Boek 6 BW van toepassing waren.20 

Dit duale ontslagsysteem werd tot 1 juli 2015 gehanteerd. Hieronder zullen beide proce-

dures, ontbinding bij de rechter en opzegging bij UWV, apart worden besproken. 

 

2.2   Ontbinding bij de kantonrechter 

 

Op grond van art. 7:685 lid 1 (oud) BW waren zowel de werkgever als de werknemer te 

allen tijde bevoegd tot het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsover-

eenkomst wegens gewichtige redenen. Als gewichtige redenen werden ingevolge lid 2 

beschouwd enerzijds de omstandigheden die een dringende reden als bedoeld in art. 

7:677 lid 1 (oud) BW zouden hebben opgeleverd indien de arbeidsovereenkomst om die 

reden onverwijld opgezegd zou zijn en anderzijds veranderingen in de omstandigheden, 

welke van dien aard waren, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na 

korte tijd behoorde te eindigen. Uitsluitend indien de kantonrechter het verzoek inwil-

ligde wegens veranderingen in de omstandigheden kon hij overeenkomstig art. 7:685 lid 

8 (oud) BW, zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voor-

kwam, aan een van de partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding toekennen.21 

Uit deze woorden blijkt dat er geen onverkort recht bestond op een ontslagvergoeding, 

maar dat aan de rechter een discretionaire bevoegdheid toekwam: hij was vrij om een 

vergoeding al dan niet toe te kennen en ook in het vaststellen van de hoogte ervan. De 

rechter kon er dus ook voor kiezen om de vergoeding achterwege te laten of juist een 

hogere vergoeding toe te kennen dan de werknemer had verzocht.22 

 

2.2.1  Het toekennen van de ontbindingsvergoeding 

 

Voor het toekennen van een ontslagvergoeding ex art. 7:685 lid 8 (oud) BW diende 

sprake te zijn van ‘veranderingen in de omstandigheden’. Het betrof een open norm, 

waaronder vrijwel alle denkbare ontslaggronden geschaard konden worden. Wel moes-

ten de veranderingen zodanig zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve direct 

of op korte termijn behoorde te eindigen.  

Over het algemeen kon een onderverdeling worden gemaakt in drie hoofdcate-

gorieën ontslaggronden, te weten: disfunctioneren van de werknemer, een verstoorde ar-

beidsverhouding of het wegvallen van onderling vertrouwen en bedrijfseconomische of 

bedrijfsorganisatorische redenen.23 In geval van een ontbindingsverzoek op grond van 

disfunctioneren diende de rechter te toetsen of de werkgever zijn werknemer wel op tijd 

op zijn (dis)functioneren had aangesproken en hem de ondersteuning en gelegenheid 

                                                 
19 HR 1 december 1961, NJ 1962, 78 (De Vries/Lampe). 
20 Kamerstukken II 1951/52, 881, nr. 6, p. 30. 
21 In geval van ontbinding op grond van een dringende reden, is de partij die de dringende reden heeft ge-

geven schadeplichtig ex art. 7:677 lid 3 (oud) BW en/of wegens ‘wanprestatie’ (HR 1 december 1989, NJ 

1990/451). De verzoekende partij maakte in dat geval in een aparte bodemprocedure aanspraak op ofwel 

een gefixeerde schadevergoeding ex art. 7:680 (oud) BW ofwel een volledige schadevergoeding. 
22 Vestering 2014, aant. C.5.1. 
23 Vestering 2014, aant. C.2.2. 
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had gegeven zich te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een verbeter- of coa-

chingstraject, bij gebreke waarvan ontbinding geweigerd kon worden of in ieder geval 

een hogere vergoeding zou worden toegekend aan de werknemer.24 Hierbij zij opge-

merkt dat ook al had de werkgever de maatregelen wel genomen, maar toonde hij het 

disfunctioneren onvoldoende aan, ontbinding vaak alsnog volgde wegens een ver-

stoorde arbeidsverhouding of gebrek aan het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen. In 

dat geval achtte de rechter het aan de werkgever te wijten, hetgeen tot een hogere ver-

goeding voor de werknemer leidde. 

Bij een ontbindingsverzoek op grond van ‘verstoorde arbeidsverhouding’ of 

‘wegvallen van onderling vertrouwen’ toetste de rechter of een vruchtbare voortzetting 

van de arbeidsovereenkomst er niet meer in zat.25 In het geval de werknemer geen ver-

wijt trof en de arbeidsverhouding slechts door toedoen van de werkgever verstoord was 

geraakt, werd vaak een hogere vergoeding aan de werknemer toegekend om toch tot een 

billijke uitkomst van de ontbindingsprocedure te komen.26 Gedacht kan worden aan de 

situatie waarin de werkgever zijn re-integratieverplichtingen ten behoeve van een zieke 

werknemer had veronachtzaamd als gevolg waarvan een verstoorde arbeidsverhouding 

ontstond. Ook seksuele intimidatie, discriminatie of arbeidsongeschiktheid door (toe-

doen van) de werkgever konden aanleiding zijn tot toewijzing van een ontbindingsver-

zoek op grond van een verstoorde arbeidsverhouding met toekenning van een (hoge) 

vergoeding aan werknemer, indien als gevolg hiervan een onwerkbare situatie was ont-

staan.27 Niettemin waren rechters kritisch bij het toewijzen van een ontbindingsverzoek 

gebaseerd op verstoorde verhoudingen: partijen konden immers eerst, bijvoorbeeld door 

middel van mediation, proberen de verhoudingen te herstellen.28 

Hiernaast kon de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden vanwege bedrijfs-

economische redenen of organisatorische aanpassingen in de onderneming van de werk-

gever, die het verval van arbeidsplaatsen tot gevolg had. Uitgangspunt bij de inhoude-

lijke toetsing door de ontbindingsrechter was dat de werkgever bevoegd is om, binnen 

de grenzen van redelijkheid en billijkheid, de organisatie van de onderneming en wijzi-

gingen daarvan naar eigen inzicht en wensen vorm te geven. De rechter toetste daarom 

marginaal of uit dat besluit voortvloeide dat de werkzaamheden van de werknemer wa-

ren vervallen en er geen ander werk voor hem beschikbaar was.29 Wanneer er wél een 

(andere) functie beschikbaar was, ging de rechter bovendien marginaal na of de werkge-

ver de werknemers hierbij voldoende had begeleid en een kans had gegeven hun functi-

oneren aan te passen. Bijvoorbeeld in geval van een fusie, overname of een andere ver-

andering, zoals een reorganisatie. Indien de werkgever naar het oordeel van de rechter 

in de te nemen maatregelen tekort was geschoten, kon de rechter ervoor kiezen de ar-

beidsovereenkomst te ontbinden en daarbij een (hoge) vergoeding aan de werknemer 

toe te kennen of het ontbindingsverzoek van de werkgever af te wijzen.30 

 

 

                                                 
24 Zie bijv. Ktr. Tiel 27 januari 2006, JAR 2006/578 en Ktr. Leeuwarden 1 oktober 2007, JIN 2007/493. 
25 Vestering 2014, aant. C.2.2.2. 
26 Zie bijv. Ktr. Amsterdam 19 oktober 2005, JAR 2006/1. 
27 Zie bijv. Ktr. Apeldoorn 4 maart 2003, LJN AN7763, Ktr. Amsterdam 18 december 2008, JAR 2009/43 

en Ktr. Maastricht 14 augustus 2008, LJN BF0014. 
28 Pel 2009, p. 113-116. 
29 Vestering 2014, aant. C.2.2.3. 
30 Zie bijv. Rb. Arnhem 12 oktober 2009, LJN BK3302 en Ktr. Nijmegen 17 februari 2012, LJN BV9249. 
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2.2.2   Begroten van de ontbindingsvergoeding 

 

Indien de rechter oordeelde dat er sprake was van veranderingen in omstandigheden die 

een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigden, kon hij ex art. 7:685 lid 8 

(oud) BW, zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voor-

kwam, aan een van de partijen ten laste van de andere partij een vergoeding toekennen. 

Indien de rechter ervoor koos een vergoeding toe te kennen, was hij op grond van zijn 

discretionaire bevoegdheid vrij in het bepalen van de hoogte ervan.  

Door deze beleidsvrijheid en het ontbreken van duidelijke handvatten in de wet-

tekst en de parlementaire geschiedenis, gingen in de jaren ’80 steeds meer kantonrech-

ters afzonderlijk van elkaar verschillende normen hanteren, waardoor rechtsonzekerheid 

en rechtsongelijkheid ontstond.31 Om een kader te scheppen en tegemoet te komen aan 

de wens tot een landelijke normering en uniformiteit stelde de Kring van Kantonrechters 

aanbevelingen op om inzicht te geven in de maatstaven die gebruikt werden bij het vast-

stellen van een ontbindingsvergoeding naar redelijkheid en billijkheid. Deze aanbevelin-

gen, bekend als ‘de Kantonrechtersformule’, traden per 1 januari 1997 in werking en 

werden in 2008 gewijzigd.32  

Deze Kantonrechtersformule was echter geen wet, maar gaf slechts uitgangspun-

ten. Rechters waren dan ook vrij om ervan af te wijken en procespartijen konden er geen 

rechten aan ontlenen. Wel was de ontbindingsvergoeding ‘exclusief’, hetgeen betekende 

dat het resultaat van de rechterlijke toets aan de eisen van redelijkheid en billijkheid in 

beginsel ten volle, onder meeweging van alle voor dit oordeel relevante factoren, tot uit-

drukking behoorde te komen in de hoogte van de vergoeding.33  

 

De Kantonrechtersformule luidde als volgt:34 A x B x C, waarbij 

A (arbeidsduur)         = het aantal gewogen dienstjaren.35 

B (brutoloon)            = het laatstgenoten bruto maandsalaris vermeerderd met vaste 

overeengekomen looncomponenten.36 

C (correctiefactor)    = staat standaard op 1 bij ontbinding op initiatief van de werkge-

ver, maar kan fluctueren naar mate van verwijtbaarheid van één 

van de partijen: 

- Neutrale ontbinding, partijen even groot verwijt: factor = 1. 

- Werkgever groter verwijt: factor >1. 

- Werknemer groter verwijt: factor <1. 

Kantonrechters dienden hierbij alle relevante omstandigheden van 

het geval mee te wegen.37  

 

De voornoemde discretionaire bevoegdheid van de kantonrechter bij het bepalen van de 

hoogte van de ontbindingsvergoeding was neergelegd in deze formule, namelijk in de 

correctiefactor. Waar de factoren gewogen dienstjaren en beloning objectief waren vast 

                                                 
31 Grapperhaus, Loonstra & Scholtens, 2004, p. 181. 
32 Van Zanten-Baris 2009, p. 74-76. 
33 HR 24 oktober 1997, NJ 1998/257 (Baijings); HR 5 maart 1999, NJ 1999/644 (Tulkens). 
34 Aanbevelingen Kring van Kantonrechters 2008, p. 3 e.v. 
35 Dienstjaren tot het bereiken van de 35 jaar telden als 0,5, tussen de leeftijd van 35 en 45 jaar als 1,  

tussen de leeftijd van 45 en 55 jaar als 1,5 en vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar als 2. 
36 Vaste looncomponenten als vakantiebijslag, vaste dertiende maandag, structurele bonussen, structurele 

toeslagen voor ploegendiensten en overwerk, winstdelingsregelingen. 
37 Van Drongelen e.a., 2011, p. 306-30. 

https://www.navigator.nl/document/id15761997102416384nj1998257dosred?idp=https%3A%252F%252Flogin.rechtsorde.nl%252Fsso
https://www.navigator.nl/document/id15761999030516644nj1999644dosred?idp=https%3A%252F%252Flogin.rechtsorde.nl%252Fsso
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te stellen, was deze correctiefactor een subjectieve waarde, die de rechter in staat stelde 

invulling te geven aan het criterium ‘billijk’ zoals bepaald in art. 7:685 lid 8 (oud) BW. 

Dit gaf de rechter ruimte voor individueel maatwerk. 

De hoogte van deze correctiefactor werd bepaald naar alle relevante omstandig-

heden van het geval waarbinnen het ontslag plaatsvond. Dit deed de rechter door in de 

correctiefactor enerzijds de risicosfeer en verwijtbaarheid van partijen en anderzijds de 

bijzondere overige relevante omstandigheden van het geval, zoals de (slechte) financiële 

positie van de werkgever of de bijzondere arbeidsmarktpositie van de werknemer, tot 

uitdrukking te brengen.38 De Hoge Raad gaf met betrekking tot deze bijzondere overige 

relevante omstandigheden nog wat meer houvast door te stellen dat rechters bij het be-

palen van de hoogte van de vergoeding rekening dienden te houden met alle omstandig-

heden als leeftijd en opleiding van de werknemer, goed werkgever- en werknemerschap, 

de reden van de beëindiging en de duur van het dienstverband, niet gerealiseerde ver-

wachtingen en de nadelige gevolgen van het ontslag voor de werknemer.39  

Hoewel de aanbevelingen en de Hoge Raad enige gezichtspunten gaven over de 

in aanmerking te nemen omstandigheden voor het berekenen van de hoogte van de ver-

goeding, gaven de aanbevelingen weinig duidelijkheid over de hoogte van de correctief-

actor. Voor wat betreft het ontslag waarin de werkgever een (groter) verwijt betrof, 

werd geen verdere indicatie gegeven dan dat de correctiefactor op groter dan één diende 

te worden gesteld. De kantonrechters hadden dus de vrijheid de correctiefactor op een 

hoogte te stellen die zij in het desbetreffende geval billijk achtten.  

Uit de statistiek van ontbindingsvergoedingen uit 2013 blijkt dat in geval van 

zeer verwijtbaar gedrag van de werkgever een correctiefactor van anderhalf à twee niet 

ongebruikelijk was.40 Een van de meest voorkomende gevallen hierbij was een ver-

stoorde arbeidsverhouding door toedoen van werkgever, bijvoorbeeld door discriminatie 

of seksuele intimidatie als gevolg waarvan een onwerkbare situatie ontstond. Ook een 

verstoorde arbeidsverhouding wegens het door de werkgever veronachtzamen van de re-

integratieplicht bij ziekte of na arbeidsongeschiktheid leverde een hoge correctiefactor 

op. Het verwijt hierbij was over het algemeen gelegen in het niet begeleiden van de 

werknemer naar een zo snel mogelijke terugkeer in zijn eigen functie.  

Daarnaast kon bij een (ernstig) verwijt aan de zijde van werkgever gedacht wor-

den aan ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer als gevolg van onvoldoende 

zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden, slecht werkgeverschap met be-

trekking tot functioneren of een (door reorganisatie) andere/vervallen functie van werk-

nemer, slechte communicatie van werkgever naar werknemer en het door de werkgever 

nalaten van veiligheidsmaatregelen.41 

 

2.3   Kennelijk onredelijk ontslagprocedure 

 

Naast de mogelijkheid tot ontbinding bij de kantonrechter, had de werkgever nog een 

andere mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te laten beëindigen. De 

werkgever kon, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en ontslagverboden, 

                                                 
38 Aanbevelingen Kring van Kantonrechters 2008, aanbeveling 3.4. 
39 Van Drongelen e.a., 2011, p. 289-299. 
40 Kruit 2014, tabel 13. 
41 Loonstra & Kruit 2007, tabel 14; Loonstra & Kruit 2008, tabel 17b. 
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de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen.42 Hierbij gold de preventieve re-

delijkheidstoets: de werkgever diende ex art. 6 BBA een ontslagvergunning bij het 

UWV Werkbedrijf aan te vragen. Deze redelijkheidstoets was geregeld in art. 3:1 Ont-

slagbesluit.43 Dit artikel bepaalde dat het UWV door middel van een afweging van mo-

gelijkheden en belangen van de betrokken werkgever en werknemer en eventueel an-

dere belangen beoordeelde of het voorgenomen ontslag redelijk was.44  

Het UWV was echter niet bevoegd om een ontslagvergoeding aan de toestem-

ming voor de opzegging te verbinden. Opzegging was in beginsel dus een ontslag zon-

der ontslagvergoeding voor de werknemer.45 Desalniettemin was er één mogelijkheid 

om toch een wettelijke ontslagvergoeding te verkrijgen. Indien de werknemer meende 

dat het ontslag ‘kennelijk onredelijk’ was, kon hij namelijk ex art. 7:681 (oud) BW een 

kennelijk onredelijk ontslagprocedure bij de kantonrechter starten en een ontslagvergoe-

ding vorderen.46 Niettemin werd deze procedure niet vaak gevoerd, omdat de werkne-

mer na ontslag zelf het initiatief daartoe moest nemen. Bovendien was de kans op een 

vergoeding niet groot, aangezien de rechter doorgaans tot eenzelfde conclusie als het 

UWV kwam.47  

Alvorens echter aan de vergoedingsvraag kon worden toegekomen, diende de 

rechter eerst aan de hand van alle omstandigheden tezamen en in onderling verband vast 

te stellen of het ontslag al dan niet kennelijk onredelijk was.48  

 

2.3.1  Toekennen kennelijk onredelijk ontslagvergoeding  

 

In een kennelijk onredelijk ontslagprocedure ex art. 7:681 (oud) BW diende de rechter 

allereerst te beoordelen in hoeverre de opzegging van het dienstverband door de werk-

gever kennelijk onredelijk was. Hierbij had de wetgever in 1953 een marginale toets 

voor ogen: de rechter zou alleen tot het oordeel van een kennelijk onredelijk ontslag 

kunnen komen, indien er sprake was van een overduidelijke, evidente misslag.49 Afge-

zien van de in lid 2 genoemde omstandigheden die ertoe konden leiden dat een opzeg-

ging als kennelijk onredelijk moest worden beschouwd, werd een definitie van de ‘ken-

nelijke onredelijkheid’ niet gegeven, daar het de bedoeling van de wetgever was de be-

oordeling aan de rechter over te laten. De jurisprudentie zou op den duur duidelijkheid 

bieden, waardoor het begrip de ruimte had zich te ontwikkelen naarmate de denkbeel-

den in de maatschappij zich zouden wijzigden.50  

Al snel werd de marginaliteit van de 681-toets in de rechtspraktijk los gelaten 

met de komst van het Lampe-arrest in 1961.51 Sindsdien toetste de rechter vol en woog 

hij de wederzijdse belangen, te weten de belangen van de werkgever bij de opzegging 

                                                 
42 Art. 7:667 lid 3 en lid 6 jo. 7:669 (oud) BW. 
43 Regeling Ontslagbesluit 7 december 1998, Stcr. 1998, 238, vervallen op 1 juli 2015. 
44 Loonstra & Zondag 2010, p. 393. 
45 Kamerstukken II 33 818, nr. 3, p. 24. 
46 Naast schadevergoeding kon de werknemer ook een vordering tot herstel van de arbeidsovereenkomst 

ex art. 7:682 (oud) BW instellen. 
47 Zondag 2014, aant. C.3.2. 
48 HR 12 februari 2010, LJN BK4472 (Rutten/Breed), r.o. 3.5.6. 
49 Loonstra & Zondag 2010, p. 416. 
50 Kamerstukken II 1951/52, 881, nr. 3, p. 3 (MvA). 
51 HR 1 december 1961, NJ 1962, 78 (De Vries/Lampe). De Hoge Raad overwoog dat ‘de gevolgen van 

het ontslag en de getroffen voorzieningen zelfstandig kunnen leiden tot het oordeel dat sprake is van ken-

nelijk onredelijk ontslag’. 
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enerzijds en de (financiële) gevolgen van de opzegging voor de werknemer (het gevol-

gencriterium) anderzijds, volledig bij zijn oordeel over de vraag of de opzegging van de 

werkgever kennelijk onredelijk was (art.7:681 lid 2, aanhef en onder b (oud) BW). De 

rechter diende bij de beoordeling van de vraag of de gevolgen van de opzegging voor de 

werknemer te ernstig waren in vergelijking met het belang van de werkgever bij de op-

zegging, alle omstandigheden van het geval ten tijde van het ontslag in onderlinge sa-

menhang in aanmerking te nemen.52 Hierbij speelden diverse omstandigheden een rol, 

zoals de duur van het dienstverband en de reden voor de opzegging, de leeftijd van de 

werknemer en zijn mogelijkheid om op korte termijn passende arbeid te vinden, het 

functioneren van de werknemer, eventuele verwijtbaarheid rondom het ontslag aan de 

zijde van werkgever of werknemer, de financiële gevolgen van de opzegging en de ge-

troffen voorzieningen en de financiële compensatie.53 Zo konden bijvoorbeeld factoren 

als een hoge(re) leeftijd, een langdurig dienstverband en een vermoedelijk langdurige of 

blijvende werkloosheid de rechter ertoe brengen de werknemer een (hogere) ontslagver-

goeding mee te geven.54   

 

2.3.2  Begroten kennelijk onredelijk ontslagvergoeding 

 

Indien de rechter oordeelde dat sprake was van kennelijk onredelijk ontslag, kon hij 

overgaan tot het vaststellen van de hoogte van de toe te kennen schadevergoeding. Voor 

het begroten van de vergoeding diende de rechter steeds de concrete omstandigheden 

van het geval als uitgangspunt te nemen.55 Bovendien bepaalde de Hoge Raad dat ‘de 

rechter de vergoeding moet relateren aan de aard en de ernst van het tekortschieten van 

de werkgever in zijn verplichting als goed werkgever te handelen en aan de daaruit voor 

de werknemer voortvloeiende (materiële en immateriële) nadelen’.56 Hieruit volgt dat 

de rechter alle omstandigheden van het geval ten tijde van het ontslag, zoals de lengte 

van het dienstverband, de hoogte van het salaris, de leeftijd van de werknemer, de 

(voorzienbare) schade die de werknemer leed als gevolg van het verlies van zijn ar-

beidsplaats, de omstandigheden waaronder het ontslag werd gegeven, de financiële po-

sitie van de werkgever en de mate waarin het ontslag aan partijen te wijten was, in on-

derlinge samenhang in aanmerking diende te nemen. Aldus kan opgemerkt worden dat 

bij de begroting van de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding dezelfde omstandighe-

den een rol speelden als in het kader van de ontbindingsvergoeding. 

Deze grote mate van vrijheid van de rechter om op grond van al deze omstandig-

heden de hoogte van de vergoeding te bepalen, strookte met het bijzondere karakter van 

art. 7:681 lid 1 (oud) BW, in die zin dat de vergoeding er vooral toe diende aan de bena-

deelde een zekere mate van genoegdoening te verschaffen die in overeenstemming was 

met de aard en de ernst van de tekortkoming aan de wederpartij. De vergoeding kon 

daarom als een ‘pleister op de wonde’ worden beschouwd.57 

Hiernaast overwoog de Hoge Raad in het arrest Rutten/Breed dat de algemene 

regels van boek 6 BW op de begroting van de schadevergoeding van toepassing waren. 

                                                 
52 HR 27 november 2009, LJN BJ 6596 (Van der Grijp/Stam), r.o. 4.4 en 4.5 en HR 12 februari 2010, LJN 

BK4472 (Rutten/Breed), r.o. 3.5.6. 
53 Rb. Leeuwarden 7 april 2010, LJN BM0505, r.o. 6.5. 
54 Loonstra & Zondag 2010, p. 417. 
55 HR 27 november 2009, LJN BJ 6596 (Van der Grijp/Stam), r.o. 4.4 en 4.5. 
56 HR 12 februari 2010, LJN BK4472 (Rutten/Breed), r.o. 3.5.6. 
57 Kamerstukken II 1951/52, 881, nr. 6, p. 30. 
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De rechter moest ex art. 6:97 BW de schade begroten op de wijze die het meest met de 

aard ervan in overeenstemming is. Slechts indien dit niet mogelijk was, mocht de rech-

ter de schade schatten of, als dat ook niet mogelijk was, naar billijkheid vaststellen. 

Deze toepassing van de regels van afdeling 6.1.10 BW had tot gevolg dat de rechter 

zich in de 681-uitspraken steeds ‘nauwkeurig rekenschap’ diende te geven van de om-

standigheden en factoren die de hoogte van de vergoeding bepaalden en dat hij daarvan 

in zijn beslissing ook verantwoording diende af te leggen op zodanige wijze dat vol-

doende inzicht werd gegeven in de afweging die tot de beslissing van de hoogte van de 

vergoeding had geleid. 

 

2.4  Kritiek op het duale ontslagstelsel  

 

Het oude, direct voor 1 juli 2015 geldende, ontslagrecht werd als gevolg van de dualiteit 

in de ontslagroutes, de verschillende doorlooptijden en de mogelijkheid tijdens de ont-

slagrit van ontslagroute te switchen als complex en onoverzichtelijk beschouwd.58 Wat 

betreft het duale ontslagstelsel bestond de onvrede daaruit dat een werkgever bij een 

voorgenomen ontslag de mogelijkheid had tot het volgen van twee verschillende ont-

slagroutes bij eenzelfde ontslaggrond, te weten de ontbindingsprocedure bij de kanton-

rechter en de opzeggingsprocedure bij het UWV. Dit waren niet alleen geheel andere 

procedures, maar beide routes konden ook tot heel verschillende uitkomsten leiden, met 

name qua ontslagvergoeding.59 Waar de werknemer bij ontbinding in een ‘neutraal ge-

val’60 vrijwel altijd een vergoeding meekreeg, kreeg hij dat bij opzegging bij het UWV 

in de regel immers niet. In het laatste geval had de werknemer nog wel de mogelijkheid 

een kennelijk onredelijk ontslagprocedure te starten en daar een vergoeding te vorderen, 

maar die procedure werd niet vaak gevoerd. De werknemer moest tenslotte zelf het initi-

atief daartoe nemen en bovendien was de kans op een vergoeding niet groot. Kreeg de 

werknemer in het uitzonderlijke geval wél een vergoeding toegekend, dan was de ver-

goeding doorgaans ook nog lager dan de ontbindingsvergoeding.61 Als gevolg hiervan 

ontstonden forse verschillen in de ‘financiële afhandeling’ van het ontslag. De situatie 

ontstond dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) doorgaans voor de UWV-route koos 

vanwege de laagdrempeligheid en het niet hoeven betalen van een ontslagvergoeding. 

De grotere werkgevers daarentegen kozen meestal voor de ontbindingsprocedure van-

wege de snelle afhandeling en de beter voorspelbare uitkomsten.62 Zodoende had de 

keuzevrijheid van de werkgever ongelijke behandeling van werknemers tot gevolg. 

Hoewel dit oude systeem misschien niet de schoonheidsprijs verdiende, had het 

zich wel ontwikkeld tot een uitgebalanceerd systeem dat in de praktijk goed werkte.63 

Ondanks dat de vergoedingen soms onvoorspelbaar waren, behoorlijk uiteen liepen en 

bovendien afhankelijk waren van de route die de werkgever bewandelde, was er ruimte 

voor maatwerk van de rechter. De verwijtbaarheid (van werkgever) kon immers in een 

                                                 
58 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel 2000,  p. 22. 
59 Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, nr. 3, p. 23-24. 
60 Een ‘neutraal geval’ betreft een ontbinding die in de risicosfeer van de werkgever ligt (bijv. wegens be-

drijfseconomische redenen) en waarbij geen sprake is van verwijtbaarheid. 
61 Kruit 2014, tabel 10 en 20. De vergoeding bij ontbinding bedroeg gemiddeld €33.050 en bij opzegging 

(slechts) gemiddeld €8.771 (tot 1-7-2015). 
62 Loonstra & Sick 2014, p. 8. 
63 Kruit 2014, p. 1. 
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ontslagvergoeding tot uitdrukking worden gebracht. Desondanks heeft de wetgever er-

voor gekozen om met de invoering van de Wwz een nieuw ontslagsysteem in te voeren 

met andere ontslagvergoedingen, namelijk de forfaitaire transitievergoeding en de, in 

uitzonderlijke situaties toe te kennen, aanvullende billijke vergoeding. 

 

2.5  Deelconclusie 

 

Voorgaande maakt duidelijk dat de opzeggingsprocedure en de ontbindingsprocedure 

geheel verschillende procedures betroffen, die met name met betrekking tot de ontslag-

vergoeding tot zeer uiteenlopende resultaten konden leiden.  

Bij eerstgenoemde procedure werd door het UWV tamelijk streng getoetst aan 

de strikte normen die golden bij een ‘redelijk ontslag’. Indien toestemming werd ver-

leend, mocht de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen en hoefde de werkgever 

geen vergoeding te betalen, tenzij de werknemer aantoonde dat het ontslag ‘kennelijk 

onredelijk’ was. In de ontbindingsprocedure daarentegen gold dat de rechter ‘de rede-

lijkheid van het ontslag’ minder streng toetste en was het uitgangspunt dat de werkne-

mer een ontslagvergoeding kreeg, berekend met behulp van de Kantonrechtersformule. 

Bij een gebrek aan die redelijkheid, bijvoorbeeld bij verwijtbaarheid aan de zijde van de 

werkgever of in geval van een onvoldoende onderbouwd dossier, werd vaak in plaats 

van het verzoek af te wijzen de werknemer met een (hogere) vergoeding gecompen-

seerd.64  

Niettemin valt er ook een belangrijke overeenkomst te bespeuren. Beide proce-

dures berustten namelijk op de gedachte dat bij de beoordeling van de gerechtvaardigd-

heid van een ontslag de rechter álle omstandigheden in aanmerking diende te nemen.65 

Zowel bij de beoordeling of sprake was van ‘veranderingen in de omstandigheden’ in 

het kader van de ontbindingsprocedure als bij de beoordeling of sprake was van ‘kenne-

lijk onredelijk’ ontslag moest de rechter een brede blik voor alle omstandigheden van 

het geval te hebben. Maatwerk was het devies. In de kennelijk onredelijk ontslagproce-

dure in principe in nog sterkere mate dan de ontbindingsprocedure. De rechter toetste 

namelijk of de (financiële) gevolgen van de opzegging voor de werknemer te ernstig 

waren in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging (het gevolgen-

criterium). Hierbij speelden alle omstandigheden zoals die zich uiterlijk bij het einde 

van het dienstverband voordeden een rol. 

Ook bij het begroten van zowel de ontbindingsvergoeding als de kennelijk onre-

delijk ontslagvergoeding diende de rechter steeds alle concrete omstandigheden van het 

geval ten tijde van het ontslag in aanmerking te nemen, zoals de risicosfeer en mate van 

verwijtbaarheid van partijen, de (slechte) financiële positie van de werkgever, de (bij-

zondere) arbeidsmarktpositie van de werknemer en alle overige omstandigheden als 

leeftijd en opleiding van de werknemer, goed werkgever- en werknemerschap, de reden 

van de beëindiging en de duur van het dienstverband, de hoogte van het salaris en de na-

delige gevolgen van het ontslag voor de werknemer. In beide procedures speelden wat 

betreft de begroting aldus dezelfde omstandigheden een rol. Maar anders dan de ab-

stracte Kantonrechtersformule die tot ‘grofmazig maatwerk’ leidde, ging het bij het ken-

nelijk onredelijk ontslag om ‘fijnmazig maatwerk’. Dit laatste leidde tot een vergoeding 

                                                 
64 Verhulp 2016, p. 1. 
65 Sagel 2014, p. 5. 
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die afgestemd was op de door de werknemer daadwerkelijk geleden (materiële en im-

materiële) schade.66 

Dit oude ontslag(vergoedingen)stelsel had zich hiermee ontwikkeld tot een uit-

gebalanceerd systeem, dat (vooral aan de werkgever) een bepaalde mate van rechtsze-

kerheid bood en waarin ruimte voor maatwerk van de rechter bestond. Verwijtbaarheid 

aan de zijde van werkgever kon in een ontslagvergoeding tot uitdrukking worden ge-

bracht. Keerzijde is dat als gevolg van het verschil in financiële afhandeling van de twee 

ontslagprocedures, de keuzevrijheid van de werkgever een ongelijke behandeling van 

werknemers tot gevolg had. Bovendien leidde deze ontbindingspraktijk tot een ‘waar-

denloos ontslagstelsel’. Een deel van de normen die aan de werknemer bescherming 

moest bieden tegen een onrechtvaardig ontslag, kon immers worden afgekocht met een 

ontbindingsvergoeding. De ontslagbescherming in de procedure voor de kantonrechter 

werd daarmee een ‘te begroten kostenpost’.67 
 

  

                                                 
66 Sagel 2014, p. 6. 
67 Verhulp 2016, p. 1. 
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H.3 Het nieuwe ontslag(vergoedingen)systeem van de Wwz 
       

In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op het per 1 juli 2015 in werking getreden nieuwe 

ontslag(vergoedingen)recht van de Wwz. Allereerst zullen de wijzigingen binnen het 

ontslagrecht kort uiteen worden gezet, met name gelet op de ontslagvergoeding. Daarna 

zal inzicht worden gegeven in het ontslag(vergoedingen)systeem, waarbij ik mij beperk 

tot het ontslag op initiatief van de werkgever via ontbinding dan wel opzegging. Tot slot 

zullen de nieuwe ontslagvergoedingen aan bod komen, te weten de forfaitaire transitie-

vergoeding en de additioneel toe te kennen billijke vergoeding. 

 

3.1   Wijzigingen als gevolg van de Wwz  

 

Het oude ontslagrecht was onoverzichtelijk en bracht rechtsonzekerheid en rechtsonge-

lijkheid met zich mee. Daarom werd besloten met de invoering van de Wet werk en ze-

kerheid op 1 juli 2015 het ontslagrecht te veranderen. Met de aanpassingen wordt be-

oogd, zo lezen wij in de memorie van toelichting, het ontslagstelsel “eenvoudiger, snel-

ler en eerlijker” te maken. Hiernaast wordt getracht het ontslagstel minder kostbaar voor 

werkgevers te maken en bovendien meer te richten op het vinden van een nieuwe baan. 

Zowel de preventieve toets als de wettelijke bescherming tegen willekeur bij ontslag 

blijven niettemin behouden. Ook de waarborg van een zorgvuldige procedure blijft be-

staan, aldus de wetgever.68 

Wat wel is gewijzigd, is de keuzemogelijkheid van de werkgever voor ontslag. 

Voortaan bepaalt de ontslaggrond welke ontslagroute gevolgd moet worden. Ontslag 

wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte gaat via het UWV en ontslag 

om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. Zo wordt volgens de 

wetgever willekeur voorkomen en meer duidelijkheid geboden over de te volgen route. 

De ontslagcriteria, waar overigens ook de rechter aan gebonden is, zijn bovendien in de 

wet opgenomen. Dit zal, zo volgt uit de memorie van toelichting, de voorspelbaarheid 

van de uitkomst van de ontslagprocedure ten goede komen.69 

Ook de ontslagvergoedingen zijn veranderd. Met de Wwz wordt getracht hoge 

ontslagvergoedingen te beperken en de vergoedingen onafhankelijk te maken van de te 

volgen ontslagroute en het soort contract van de werknemer (vast of tijdelijk). Boven-

dien wordt beoogd de ontslagvergoeding bij (dreigend) ontslag in te zetten voor de tran-

sitie (via scholing of opleiding) naar een andere baan. Om dit te bewerkstelligen heeft 

de wetgever gekozen voor invoering van de wettelijk verschuldigde transitievergoeding. 

De voorspelbaarheid van de ontslagprocedure zal ook hierdoor toenemen, hetgeen ont-

slag minder prijzig, eenvoudiger en sneller zou maken. De introductie van deze forfai-

taire transitievergoeding vergroot volgens de wetgever voorts de rechtsgelijkheid ten 

aanzien van de ontslagvergoedingen. In tegenstelling tot het oude ontslagrecht is het be-

drag van de transitievergoeding immers vastgelegd in de wet. Hiernaast heeft in begin-

sel iedereen recht op deze transitievergoeding, die onafhankelijk is van de ontslagroute 

en leeftijd van werknemer. Dit in tegenstelling tot het oude ontslagrecht, waar forse ver-

schillen bestonden in de hoogte van de ontslagvergoedingen. Bovendien liepen werkne-

mers die via het UWV waren ontslagen vaak een vergoeding mis.70 

                                                 
68 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 5. 
69 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 5. 
70 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 5 en 24. 
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Het doel van de ontslagvergoeding als mogelijkheid tot het sanctioneren van ver-

wijtbaar handelen is hiermee komen te vervallen. Enkel nog in ‘uitzonderlijke situaties’ 

heeft de kantonrechter de mogelijkheid om recht te doen aan de concrete, verwijtbare 

omstandigheden van het geval. De rechter kan namelijk (naast de transitievergoeding) 

een additionele billijke vergoeding aan de werknemer toekennen als sprake is van ern-

stig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De regering is aldus van mening 

dat met deze wijzigingen een eenduidiger, eenvoudiger en eerlijker ontslag(vergoedin-

gen)recht in het leven wordt geroepen dat bijdraagt aan het bevorderen van rechtsgelijk-

heid en rechtszekerheid. Om na te gaan of deze doelen worden bereikt, zal het ontslag-

recht uiterlijk in 2017 worden geëvalueerd.71  

 

3.2    Het ontslag(vergoedingen)systeem van de Wwz 

 

Vanaf 1 juli 2015 is het BBA 1945 vervallen en het hele ontslagrecht overgeheveld naar 

het BW.72 Zowel het duale systeem als de preventieve toetsing door het UWV dan wel 

de kantonrechter blijven in de Wwz gehandhaafd. Nieuw is dat de ontslaggrond voort-

aan bepaalt welke ontslagroute gevolgd dient te worden.73  

Het nieuwe artikel 7:669 BW stelt voorop dat de werkgever de arbeidsovereen-

komst slechts kan beëindigen indien hiervoor een ‘redelijke grond’ bestaat en herplaat-

sing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scho-

ling, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Vast staat dat herplaatsing in ieder geval niet 

in de rede ligt bij zodanig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer dat van de 

werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten 

voortduren. In lid 3 van datzelfde artikel staan vervolgens de ontslaggronden limitatief 

opgesomd.74 Deze acht ‘redelijke’ gronden zijn niet nieuw maar direct ontleend aan het 

oude Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels Ontslagtaak UWV, derhalve 

aan regelgeving die voorheen al voor de UWV-procedure gold en die nu dus ook voor 

de kantonrechter maatgevend is.75  

Bij ontslag op grond van (art. 7:669 lid 3 sub a) bedrijfseconomische omstandig-

heden of (art. 7:669 lid 3 sub b) bij langdurige ziekte moet het ontslag aangevraagd 

worden bij het UWV of bij een bij cao ingestelde ontslagcommissie, waarna opzegging 

kan plaatsvinden. Voor ontslag op een van de gronden genoemd in art. 7:669 onder sub 

c tot en met h - kort gezegd de redenen die de persoon van de werknemer betreffen en 

de restgrond – dient de werkgever zich ex art. 7:671b lid 1 sub a BW tot de kantonrech-

ter te wenden. Deze kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever ontbin-

den. Die mogelijkheid bestaat tevens indien het UWV of de ontslagcommissie de toe-

stemming voor de opzegging heeft geweigerd of als er sprake is van een arbeidsover-

eenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd.76  

                                                 
71 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 24 en nr. 7, p. 41 en 69. Een ‘tussentijdse evaluatie’ heeft al 

plaatsgevonden, zie Kamerbrief minister Asscher 2015. 
72 Besluit van 10 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en ze-

kerheid, Stb. 2014, 274, art. 2. 
73 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 25. 
74 Van der Grinten / Bouwens & Duk 2015, p. 399. 
75 Swelheim 2014, p. 21; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 25, 43 en 98. Het Ontslagbesluit en 

de Beleidsregels Ontslagtaak UWV zijn evenals het BBA met de inwerkingtreding van de Wwz formeel 

vervallen. Met art. 7:669 en de daarop gebaseerde lagere regelgeving is echter geen wijziging beoogd ten 

opzichte van het oude Ontslagbesluit. 
76 Van der Grinten / Bouwens & Duk 2015, p. 429. 
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Het voordeel van de ontbindingsroute is dat de rechter bij de beoordeling van het 

ontbindingsverzoek tevens de vraag kan betrekken of de werkgever een billijke vergoe-

ding aan de werknemer verschuldigd is wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. 

Als dit het geval is, kan de rechter ingevolge art. 7:671b lid 8 sub c BW direct de bil-

lijke vergoeding aan de werknemer toekennen, zonder dat de werknemer hiervoor een 

aparte procedure hoeft te beginnen. Deze mogelijkheid heeft de rechter ex art. 7:671c 

lid 2 sub b en lid 3 sub b BW ook in geval van ontbinding op verzoek van de werkne-

mer.77 

 

Met de invoering van concrete, vaste ontslaggronden wordt beoogd juridisering van het 

ontslagrecht te bestrijden en de rechtszekerheid te bevorderen.78 Het ontstaan van een 

rigide ontslag(vergoedingen)systeem is echter het resultaat. Er geldt nu een separate 

toetsing per ontslaggrond, waarbij de rechter aan strikte criteria gebonden is. Slechts in-

dien zich één van de wettelijke ontslaggronden zich geheel voordoet zal ontslag kunnen 

plaatsvinden. De feiten en omstandigheden die bij andere rechtsgronden horen, zullen 

door de rechter niet in aanmerking genomen kunnen worden. Dit in tegenstelling tot het 

oude ontslagrecht waar de kantonrechter op grond van een mix van omstandigheden kon 

ontbinden, met eventueel toekenning van een hogere ontslagvergoeding voor de werk-

nemer ter compensatie van het onvolledige dossier.79 Voor een dergelijke compensatie 

is in het huidige ontslagvergoedingenrecht geen plaats, aangezien de ontslagvergoedin-

gen van de Wwz andere doelen hebben dan het helen van een gebrekkig aangevoerde 

ontslaggrond. De transitievergoeding is immers gericht op de toekomst: zij ondervangt 

de gevolgen van het ontslag voor de werknemer en accommodeert de transitie naar an-

der werk. De billijke vergoeding ziet hiernaast slechts op het als gevolg van verwijtbaar 

gedrag van de werkgever ontstaan van een redelijke ontslaggrond, niet op een gebrek 

aan zodanige grond.80 In geval van een onvoldragen ontslaggrond zal de rechter onder 

de huidige wet het ontbindingsverzoek dan ook afwijzen. 

Het moge duidelijk zijn dat door de invoering van dit ‘limitatieve grondenstel-

sel’ het voor de werkgever moeilijker is geworden de arbeidsovereenkomst te laten ont-

binden. De gepubliceerde en niet-gepubliceerde rechtspraak bevestigt dit. Waar voor-

heen slechts één op de tien ontbindingsverzoeken werd afgewezen, is dit sinds de Wwz 

in gemiddeld vier op de tien zaken het geval, zo blijkt uit een analyse van ontslagzaken 

van het afgelopen jaar.81 Dit laatste wordt met name verklaard door het gebrek aan mo-

gelijkheden om een onvolledig ontslagdossier te repareren met een discretionaire ver-

goeding. In dit opzicht lijkt aldus zeker geen sprake te zijn van een eenvoudiger en soe-

peler ontslagrecht, maar juist van een moeilijker en verstarde ontslagrecht, waarin de 

rechter geen speelruimte meer heeft.  
 

                                                 
77 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-33. 
78 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 43. 
79 Handelingen I 2013/14, 33 818, nr. 32, item 14, p. 10. Wel heeft de minister een kleine opening gebo-

den in dit stikte stelsel van ontslaggronden. Als de werkgever op grond van een onvolledige ontslaggrond 

ontbinding verzoekt, kan hierdoor een verstoorde arbeidsrelatie (de g-grond) ontstaan. De rechter kan in 

een dergelijke situatie wel ontbinden op de g-grond, onder toekenning van een billijke vergoeding aan 

werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen van werkgever wat betreft het ontstaan van de verstoorde 

arbeidsverhouding (de “Asscher-escape”). 
80 Sagel 2014, p. 11; Frikkee & Smorenburg 2016, p. 3. 
81 Houweling, Keulaerds & Kruit 2016, p. 28-29 en 46-47; Kamerstukken II 2015/16, 34 351, nr. 18, 

p. 9. 
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3.3  De ontslagvergoedingen van de Wwz 

 

Onder het oude ontslagrecht had de kantonrechter een ruime mogelijkheid om bij ont-

binding van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer een vergoeding toe te kennen. 

Onder het huidige ontslagrecht van de Wwz kan de werknemer enkel aanspraak maken 

op een transitievergoeding en, in uitzonderlijke gevallen, een additionele billijke ver-

goeding.82 

 

3.3.1  De transitievergoeding 

 

De transitievergoeding vervangt zoals gezegd de oude ontbindingsvergoeding en de ver-

goeding bij kennelijk onredelijk ontslag. Samen met laatstgenoemde vergoeding is ook 

het gevolgencriterium of het ontslag redelijk is mede in het licht van de gevolgen van 

het ontslag voor de werknemer en de door de werkgever getroffen voorzieningen om 

deze gevolgen te verzachten, komen te vervallen, omdat hierin wordt voorzien door de 

transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor 

het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te ver-

gemakkelijken, bijvoorbeeld door het inkopen van outplacement of het volgen van 

scholing of een opleiding.83  

De transitievergoeding, geregeld in art. 7:673 BW, is verschuldigd bij het onvrij-

willig eindigen van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, mits de arbeidsovereen-

komst ten minste twee jaar heeft bestaan. Als onvrijwillig einde van de arbeidsovereen-

komst heeft onder andere te gelden het op initiatief van de werkgever opzeggen of ont-

binden van de arbeidsovereenkomst of het op initiatief van de werknemer opzeggen of 

ontbinden van de arbeidsovereenkomst, als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of 

nalaten van de werkgever. In dat laatste geval kan de rechter naast de transitievergoe-

ding een billijke vergoeding toekennen, waarover in paragraaf 3.4 meer.  

Geen transitievergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst op ini-

tiatief van de werknemer wordt beëindigd zonder dat sprake is van ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werkgever. De vergoeding is ook niet verschuldigd in geval-

len als bedoeld in lid 7 van art. 7:673 BW, zoals indien het eindigen het gevolg is van 

ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werknemer (sub c). Niette-

min kan de kantonrechter ingevolge lid 8 besluiten om de transitievergoeding in dat ge-

val toch geheel of gedeeltelijk toe te kennen, indien het niet toekennen naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, bijvoorbeeld in geval van een relatief 

kleine misstap van de werknemer na een heel lang dienstverband.84 

 

De transitievergoeding betreft een forfaitair bedrag, waarbij uitsluitend rekening gehou-

den wordt met de lengte van het dienstverband en het laatstverdiende maandsalaris. De 

vergoeding bestaat uit een zesde van het maandsalaris per half dienstjaar bij een dienst-

verband tot tien jaar (ofwel een derde maandsalaris per dienstjaar) en een kwart van het 

maandsalaris over elke daaropvolgende periode van zes maanden (ofwel een half 

                                                 
82 Kruit & Kersten 2016, aant. C.3. 
83 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34 en 38; Bakels/ Bouwens, Houwerzijl & Roozendaal 

2014, p. 27. 
84 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 39-40 en 113; Van der Grinten / Bouwens & Duk 2015, p. 

496-497; Loonstra & Sick 2014, p. 8. 
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maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar).85 Hiernaast is de transitievergoe-

ding gemaximeerd op een bedrag van €76.000 of tot een jaarsalaris indien het inkomen 

hoger is dan dat bedrag (art. 7:673 lid 3 BW). Hiermee heeft de wetgever willen voor-

komen dat ‘exorbitante’ ontslagvergoedingen verschuldigd zijn.86 

Met de invoering van deze forfaitaire transitievergoeding is een einde gekomen 

aan de vrijheid die kantonrechters voorheen hadden bij het begroten van de ontslagver-

goeding. De kantonrechter heeft geen discretionaire bevoegdheid meer om deze vergoe-

ding te verhogen of verlagen afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid van de werk-

gever of werknemer. Slechts indien sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nala-

ten’ van de werkgever, heeft de kantonrechter door het toekennen van een additionele 

billijke vergoeding aan werknemer de mogelijkheid om aanvullende compensatie te bie-

den en aldus recht te doen aan de bijzondere omstandigheden van het concrete geval. 87 

 

3.3.2  De billijke vergoeding 

 

Uitgangspunt in de Wwz is dat een werknemer bij (onvrijwillige) beëindiging van zijn 

arbeidsovereenkomst alleen recht heeft op de wettelijk verschuldigde transitievergoe-

ding. Indien de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

van de werkgever, kan de kantonrechter echter naast de transitievergoeding een additio-

nele billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. Deze vergoeding dient de werk-

nemer te compenseren en tevens ter voorkoming van dergelijk verwijtbaar gedrag van 

de werkgever. De mogelijkheid tot toekenning van een billijke vergoeding heeft de 

rechter overigens ook indien de werknemer geen aanspraak heeft op een transitievergoe-

ding, bijvoorbeeld omdat de werknemer korter dan twee jaar in dienst is geweest.88   

De billijke vergoeding is voor werkgeversverzoeken geregeld in art. 7:671b lid 

8, sub c BW en voor werknemersverzoeken in art. 7:671c lid 2, sub b en lid 3 sub b 

BW. De wetgever heeft echter benadrukt dat niet snel sprake zal zijn van ernstig ver-

wijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Het gaat slechts om een ‘muizengaatje’, 

waarvan de reikwijdte zeer beperkt is.89 Wat precies onder dit strenge criterium wordt 

verstaan en hoe de billijke vergoeding begroot dient te worden zal in het volgende 

hoofdstuk nader worden beschouwd. 

 

3.4  Deelconclusie 

 

Als gevolg van de invoering van de Wwz hebben diverse ingrijpende wijzigingen bin-

nen het ontslagrecht plaats gevonden. Zo is het voortaan de ontslaggrond die bepaalt 

welke ontslagroute de werkgever dient te bewandelen en is de voormalige ontslagver-

goeding vervangen door de wettelijk forfaitaire transitievergoeding en de in ‘uitzonder-

lijke situaties’ toe te kennen additionele billijke vergoeding. Hiernaast zijn strikte ont-

slagcriteria in de wet opgenomen, waardoor de rechter minder dan voorheen de vrije vo-

gel is om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Slechts indien de 

                                                 
85 Naar analogie van de voormalige kantonrechtsformule wordt onder maandsalaris verstaan: het bruto 

maandsalaris, vermeerderd met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een 

vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. 
86 Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, nr. 3, p. 39; Van der Grinten / Bouwens & Duk 2015, p. 498-499. 
87 Van der Grinten / Bouwens & Duk 2015, p. 509-510. 
88 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32; Kamerstukken I 2013/14, 33 818, nr. C, p. 65. 
89 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34; Kruit & Kersten 2016, aant. C.3.2. 
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werkgever een voldragen ontslaggrond aanvoert, kan ontbinding plaatsvinden. Gevolg 

hiervan is dat meer ontbindingsverzoeken dan voorheen worden afgewezen. In geval 

van een onvolledig of onvoldoende opgebouwd ontslagdossier kan de rechter tenslotte 

niet meer variëren met een hogere vergoeding om de onderlinge geschillen recht te trek-

ken en zodoende een billijke oplossing te bereiken. De omvang van de billijke vergoe-

ding is beperkt tot ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever waardoor de speci-

fieke ontslaggrond die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst draagt, is ontstaan 

en de omvang van de transitievergoeding tot compensatie van de gevolgen van het ont-

slag als zodanig. In het verlengde hiervan is de ruimte van de rechter het ontslag aan de 

redelijkheid en billijkheid te toetsen aanzienlijk verkleind en hebben de vergoedingen 

een beperktere ‘scope’ gekregen.90         

 Hoewel door dit nieuwe ontslag(vergoedingen)systeem het ontslagrecht wellicht 

goedkoper wordt en de rechtszekerheid toeneemt, kan afgevraagd worden of de Wwz 

rechtvaardigheid biedt aan de ontslagen werknemer in het individuele geval. Als gevolg 

van dit ‘limitatieve grondenstelsel’ en het vaste nieuwe ontslag(vergoedingen)systeem 

zijn de mogelijkheden tot maatwerk voor de rechter immers ingrijpend beperkt. De 

Kantonrechtersformule als smeerolie en de beleidsvrijheid van de kantonrechter zijn 

verdwenen. De gedachte is dat de geforfaiteerde transitievergoeding de werknemer al 

voldoende compensatie biedt voor de nadelige gevolgen van het ontslag. Desalniettemin 

wordt bij de vaststelling van de transitievergoeding geen rekening gehouden met facto-

ren als leeftijd van de werknemer, zijn baankansen, niveau van opleiding en eventuele 

(‘gewone’) verwijtbaarheid van de werkgever. Als gevolg van dit gebrek aan oog voor 

individuele omstandigheden kunnen (zeer) onrechtvaardige situaties ontstaan.91 

 Enkel nog in ‘uitzonderlijke situaties’ heeft de kantonrechter de mogelijkheid 

om recht te doen aan de concrete, verwijtbare omstandigheden van het geval door het 

toekennen van een additionele billijke vergoeding aan de werknemer. Wat overblijft is 

aldus een rigide ontslagsysteem, waarin de rechter (bijna) geen speelruimte meer heeft. 

 
  

                                                 
90 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 3. 
91 Schouten 2014, p. 69. 
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H.4 Ernstige verwijtbaarheid en de billijke vergoeding 
 

In dit hoofdstuk zal het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ en de billijke 

vergoeding nader worden beschouwd. Bekeken wordt wat volgens de wetgever onder 

het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’, de juridische grondslag van de 

billijke vergoeding, moet worden verstaan. Bovendien wordt bezien in hoeverre een 

grens kan worden getrokken tussen ‘gewoon’ en ‘ernstig’ verwijtbaar handelen en wat 

de gevolgen daarvan zijn. Tenslotte komt de begroting van de billijke vergoeding aan 

bod. Bekeken wordt welke aanwijzingen de wetgever geeft en vervolgens zal ik deze 

aanwijzingen op hun merites beoordelen. 

 

4.1  ‘Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ volgens de wetgever  

 

Voor het toekennen van een billijke vergoeding is vereist dat sprake is van ernstig ver-

wijtbaar handelen of nalaten van de werkgever als gevolg waarvan de arbeidsovereen-

komst wordt beëindigd. De vraag is echter hoe dit criterium volgens de wetgever inge-

vuld zou moeten worden. 

De wetgever heeft bij de parlementaire behandeling benadrukt dat slechts in ‘uit-

zonderlijke gevallen’ sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of laten van de werkge-

ver. De billijke vergoeding wordt daarom ook wel ‘het muizengaatje’ van het nieuwe 

ontslagrecht genoemd.92 Wel is het criterium ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

volgens de wetgever ruimer dan alleen een ontslag op grond van een dringende reden 

als bedoeld in de artikelen 7:677 en 7:678 BW.93 Hiermee in overeenstemming stelt de 

Raad van State dat de billijke vergoeding bedoeld is voor ‘duidelijke en uitzonderlijke 

gevallen van onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig 

met goed werkgeverschap’. Slechts ‘werkelijk onrecht’ dient te worden gecompen-

seerd.94 Het kabinet bevestigt dit strenge criterium door te spreken over ‘zeer uitzonder-

lijke situaties’. Overigens erkent het kabinet dat bij het bepalen van deze billijke vergoe-

ding ‘enige mate van subjectiviteit’ niet te voorkomen is.95 

Met het oog op de bedoeling de billijke vergoeding alleen in uitzonderlijke ge-

vallen toe te kennen is het oorspronkelijk voorgestelde, ruimere criterium - een vergoe-

ding ook toe te kennen indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ‘geheel of 

grotendeels te wijten is aan de werkgever’- geschrapt. Van een dergelijk ruim criterium 

zou immers een aanzuigende werking uitgaan, doordat de rechter hierdoor de ruimte 

zou krijgen om ook een lichtere mate van verwijtbaarheid onder de vergoedingsgrond te 

scharen. Hiermee zou het doel om de billijke vergoeding beperkt te houden tot uitzon-

derlijke gevallen teniet worden gedaan.96  

 

Aldus staat vast dat het de bedoeling is om alleen in werkelijke exceptionele gevallen 

toegang te verlenen tot de poort van ‘het muizengaatje’. Ter verduidelijking worden in 

de memorie van toelichting een aantal voorbeelden gegeven van situaties waaraan ge-

dacht kan worden: 

                                                 
92 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 4, p. 12-13 en 15. 
93 Peters 2016a, p. 1; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 112. 
94 Peters 2016a, p. 1; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 4, p. 12-13. 
95 Peters 2016a, p. 1; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. C, p. 65. 
96 Peters 2016a, p. 1-2; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 4, p. 15. 
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- als er als gevolg van laakbaar gedrag van de werkgever een verstoorde arbeidsre-

latie is ontstaan (bijvoorbeeld als gevolg van het niet willen ingaan op avances zij-

nerzijds) en de rechter concludeert dat er geen andere optie is dan ontslag;  

- als een werkgever discrimineert, de werknemer hiertegen bezwaar maakt, er een 

onwerkbare situatie ontstaat en niets anders rest dan ontslag;  

- als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de 

arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding 

ontstaat. Te denken is hierbij aan de situatie waarin de werkgever zijn re-integra-

tieverplichtingen bij ziekte ernstig heeft veronachtzaamd;  

- de situatie waarin de werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert met als enig 

oogmerk een onwerkbare situatie te creëren en ontslag langs die weg te realiseren;  

- de situatie waarin een werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en uiteindelijk 

wordt ontslagen) als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever 

voor de arbeidsomstandigheden.97 

 

Deze voorbeelden stroken met het strenge ‘muizengat’-criterium zoals dat door de wet-

gever wordt beoogd. Toch lijkt de term ‘laakbaar gedrag’ uit het eerste voorbeeld breder 

te zijn dan ernstige verwijtbaarheid. ‘Laakbaar gedrag’ betekent immers ‘afkeurings-

waardig’, hetgeen ruimer is dan ‘ernstig verwijtbaar’, omdat ook flink onzorgvuldig of-

wel ‘gewoon’ verwijtbaar gedrag’ als afkeuringswaardig kan worden aangemerkt. Niet-

temin lijkt de wetgever dit slechts onhandig te hebben verwoord.98 

Hoewel het geen limitatieve lijst betreft, zullen mindere gradaties van verwijt-

baarheid dan in deze voorbeelden genoemd in ieder geval geen toegang verlenen tot de 

poort van de billijke vergoeding.99 

 

4.2  De grens tussen ‘gewoon’ en ‘ernstig’ verwijtbaar gedrag   

 

Belangrijke vragen die opkomen bij een zodanige strikte afbakening van het criterium 

‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’, is in hoeverre er een grens kan worden getrok-

ken tussen ‘gewoon’ verwijtbaar en ‘ernstig’ verwijtbaar gedrag van de werkgever en 

wat de gevolgen hiervan zijn. 

Voorop gesteld kan worden dat de invulling van een sterk normatief begrip als 

‘verwijtbaarheid’ afhankelijk is van het individuele, subjectieve, normbesef en dus per 

persoon kan verschillen.100 In de woorden van het kabinet is bij het bepalen van de bil-

lijke vergoeding ‘enige mate van subjectiviteit’ onontkoombaar.101 De norm voor het 

toekennen van een additionele billijke vergoeding zal uiteindelijk door de rechter moe-

ten worden ingevuld. Hiermee is de plaats van de grens tussen ‘gewoon’ en ‘ernstig’ 

verwijtbaar handelen of nalaten dus afhankelijk van de rechter. Onder het oude ontslag-

recht was dit geen probleem. De ontbindingsrechter had de mogelijkheid in te spelen op 

de mate van verwijtbaarheid door de correctiefactor van de Kantonrechtersformule bij te 

stellen. Van een alles of niets situatie was derhalve geen sprake. In de Wwz is deze 

kwestie echter problematischer, omdat er aan de kwalificatie ‘ernstig’ een zo belang-

rijke juridische betekenis wordt toegekend. Dit strenge ‘muizengat’-criterium vormt 

                                                 
97 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34. 
98 Peters 2016a, p. 1. 
99 Peters 2016a, p. 1-2. 
100 Schouten 2014, p. 63. 
101 Kamerstukken I 2013/14, 33 818, nr. C, p. 65. 
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voor de werknemer immers de toegangspoort tot de billijke vergoeding, strikt genomen 

de enige mogelijkheid voor de rechter om recht te doen aan de bijzondere, verwijtbare 

omstandigheden van het concrete geval. Hierdoor wordt de rechter met zijn oordeel 

over de mate van verwijtbaarheid gedwongen te kiezen tussen ‘alles of niets’. Een harde 

grens is dus het resultaat. Het is zeer de vraag of een dergelijke harde grens wenselijk 

is.102 

Nog afgezien van het feit dat het trekken van een grens tussen voornoemde vor-

men van verwijtbaarheid een willekeurige aangelegenheid van de rechter betreft, kan 

bovendien de keuze van de rechter om het gedrag van de werkgever wel of niet als ‘ern-

stig verwijtbaar’ te kwalificeren tot (zeer) onrechtvaardige uitkomsten leiden. Als 

sprake is van twee grensgevallen, die wat betreft de mate van verwijtbaarheid erg op el-

kaar lijken, kunnen deze toch heel verschillende uitkomsten hebben. Zo zal in de ene si-

tuatie, ondanks het feit dat het verschil met gewoon verwijtbaar handelen schrijnend is, 

de werknemer wel recht hebben op een billijke vergoeding naast de transitievergoeding 

en in de andere situatie (net) niet.103 Vanuit de positie van de werkgever bekeken zal er 

voorts geen verschil bestaan tussen de redelijk handelende werkgever enerzijds en de 

werkgever die zich verwijtbaar gedraagt, maar niet ‘ernstig verwijtbaar’ handelt ander-

zijds. Beiden dienen immers (slechts) een transitievergoeding te betalen. Dit kan zorgen 

voor een zelfs bijna ‘lonende’ situatie voor werkgevers om zich een ‘beetje verwijt-

baar’, maar niet ernstig verwijtbaar te gedragen. De werkgever zorgt voor een ver-

stoorde arbeidsrelatie en de kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden. De 

werknemer vertrekt en de werkgever hoeft, indien de werknemer twee jaar in dienst is, 

alleen de transitievergoeding mee te geven. 

 

Een dergelijke harde grens tussen ‘gewoon’ en ‘ernstig’ verwijtbaar gedrag heeft aldus 

willekeur en ongelijkheid tussen grensgevallen tot gevolg. Hier ontstaan problemen die 

de wetgever met de invoering van de Wwz nu juist probeert op te lossen. Door de ont-

slagroutes onafhankelijk te maken van de keuze van de werkgever en de introductie van 

een forfaitaire ontslagvergoeding zou tenslotte willekeur worden weggenomen en de 

rechtsgelijkheid tussen werknemers worden vergroot. Maar door een dergelijke harde 

grens te trekken worden tegelijkertijd nieuwe ongelijkheidsproblemen gecreëerd. 

Het is bovendien aannemelijk dat deze ongelijkheid tussen werknemers in de 

toekomst alleen maar zal toenemen, aangezien het strenge criterium ‘ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten’ een hoge drempel betreft. Verwacht mag worden dat indien een 

werknemer deze drempel eenmaal bereikt, de billijke vergoeding dan gelijk hoog uit-

valt.104 Waar overigens de scheidslijn tussen ‘gewoon’ en ‘ernstig’ verwijtbaar gedrag 

op moment ligt, zal uit de rechtspraktijk (steeds duidelijker) moeten blijken. 

 

4.3  Het begroten van de billijke vergoeding     

4.3.1  Aanwijzingen van de wetgever   

 

Indien de rechter heeft vastgesteld dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of na-

laten van de werkgever, is het aan de rechter om de hoogte van de billijke vergoeding te 

bepalen. Hierbij komt hem een grote mate van vrijheid toe. Gelet op de aard van de ad-

ditionele billijke vergoeding achtte de regering namelijk het formuleren van specifieke 

                                                 
102 Schouten 2014, p. 63. 
103 Schouten 2014, p. 63. 
104 Schouten 2014, p. 63. 
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(wettelijke) criteria voor het berekenen van de hoogte van de vergoeding noch het opne-

men van een maximumbedrag passend. Rechters moeten immers de mogelijkheid heb-

ben om de hoogte van de vergoeding te bepalen op een wijze die aansluit bij de uitzon-

derlijke omstandigheden van het geval. De regering heeft dan ook benadrukt dat het niet 

de bedoeling is dat een nieuwe Kantonrechtersformule in het leven geroepen wordt.105 

Wel heeft de wetgever enkele aanwijzingen gegeven voor het begroten van de 

billijke vergoeding. “De hoogte van de billijke vergoeding staat – naar haar aard – in re-

latie tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever. Rechters hebben 

de mogelijkheid om de hoogte van de vergoeding te bepalen op een wijze die en op het 

niveau dat aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. Dit betekent dat 

criteria als loon en lengte van het dienstverband (…) hierbij geen rol hoeven spelen. 

Voorts kan in deze additionele vergoeding niet tot uitdrukking komen of het ontslag re-

delijk is mede in het licht van de gevolgen van het ontslag voor de werknemer en de 

door de werkgever getroffen voorzieningen om deze gevolgen te ondervangen (ook wel 

aangeduid als «het gevolgencriterium»), omdat deze reeds is verdisconteerd in de transi-

tievergoeding.”106 Verder kan de rechter bij het bepalen van de hoogte ‘rekening houden 

met de financiële situatie van de werkgever, mocht daartoe aanleiding zijn bijvoorbeeld 

omdat de werkgever daarom verzoekt’.107 Andere aanknopingspunten dan deze zijn niet 

gegeven. 

Uit voorgaande volgt dat de omvang van de billijke vergoeding volgens de wet-

gever dus moet worden afgestemd op de ernst van het aan de werkgever verweten han-

delen of nalaten. In dit opzicht biedt de billijke vergoeding de werknemer compensatie 

voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Deze compensatie 

van de werknemer door het toekennen van een billijke vergoeding dient hiernaast ‘om 

dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen’.108 Hieruit kan worden 

opgemaakt dat bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding niet alleen com-

pensatie een rol speelt, maar tevens preventie en bestraffing. Immers, indien de billijke 

vergoeding geen zekere omvang heeft, bestaat het risico dat een relatief lage vergoeding 

voor lief wordt genomen. De vergoeding lijkt derhalve beschouwd te kunnen worden als 

een civielrechtelijke sanctie op ernstig verwijtbaar gedrag, nu de hoogte van de vergoe-

ding gerelateerd dient te worden aan de ernst van het aan de werkgever verweten ge-

drag. 109  

Overigens zij nog opgemerkt dat de wetgever geen indicaties geeft ten aanzien 

van het niveau of de hoogte waarop de billijke vergoeding begroot dient te worden. Het 

wordt aan de rechter overgelaten de omvang van de billijke vergoeding van geval tot ge-

val te beoordelen.110  

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Kruit & Kersten 2016, aant. C.3.3; Kamerstukken I 2013/14, 33 818, nr. C, p. 65. 
106 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-33 en nr. 4, p. 61. 
107 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34. 
108 Peters 2016a, p. 2; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32. 
109 Peters 2016a, p. 2. 
110 Peters 2016a, p. 2. 
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4.3.2  Beoordeling van de aanwijzingen 

 

Hoewel de wetgever enkele aanwijzingen geeft voor het begroten van de billijke ver-

goeding, meen ik in overeenstemming met Peters dat deze aanwijzingen als inconsis-

tent, of zelfs tegenstrijdig beschouwd kunnen worden. Ik leg dat uit in onderstaande be-

oordeling.111 

Zo dient de rechter volgens de memorie van toelichting de hoogte van de billijke 

vergoeding af te stemmen op de ernst van de verwijtbare gedraging van de werkgever, 

terwijl de gevolgen van het ontslag voor de werknemer géén rol mogen spelen. Boven-

dien stelt de wetgever tegelijkertijd dat de rechter de hoogte moet bepalen ‘op een wijze 

die en op het niveau dat aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval’.112 

Het hanteren van een dergelijk ruim criterium duidt er al op dat de rechter de vergoe-

ding toch niet alleen moet afstemmen op de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van 

de werkgever. Deze aanwijzing is dus tegenstrijdig. Vooral nu de wetgever uitlegt dat 

‘dit betekent dat criteria als loon en lengte van het dienstverband (…) hierbij geen rol 

hoeven spelen’, maar dus wel mógen spelen.113  

Uit voorgaande volgt onvoldoende duidelijk of de wetgever bedoeld heeft dat de 

gevolgen van het ontslag nooit enigszins een rol zouden mogen spelen bij het begroten 

van de billijke vergoeding, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de inkomensschade van 

de werknemer vele malen groter is dan de toegekende transitievergoeding.114 Hoogst 

waarschijnlijk is dit niet zo bedoeld. De wetgever staat immers toe dat de vergoeding 

aansluit bij de ‘uitzonderlijke omstandigheden van het geval’ en dat de rechter hierbij 

rekening houdt met factoren als loon en lengte van het dienstverband. Hieruit kan vol-

gens Peters worden afgeleid dat de rechter bij hetzelfde ernstig verwijtbare gedrag van 

de werkgever kennelijk een hogere billijke vergoeding kan toekennen indien sprake is 

van een lang dienstverband of een kwetsbare werknemer. Dit zijn criteria die weinig van 

doen hebben met de (mate van) verwijtbaarheid, maar ‘alles met de financiële gevolgen 

van het ontslag – de inkomensschade – voor de werknemer’. Vooral wat betreft het cri-

terium loon lopen volgens Peters de (mate van) verwijtbaarheid van de werkgever en de 

(financiële) gevolgen van het ontslag voor de werknemer in elkaar over. Een werknemer 

met weinig kansen op de arbeidsmarkt zal tenslotte meer inkomensschade lijden als ge-

volg van het ontslag dan een weggepeste werknemer met goede kansen op de arbeids-

markt.115 

 

Het lijkt er dus op dat de gevolgen van het ontslag wel degelijk enige rol mogen spelen 

bij het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding. Dit is ook, zoals Peters te-

recht opmerkt, in overeenstemming met de eerdergenoemde visie van de wetgever, na-

melijk dat de werknemer via de billijke vergoeding ‘gecompenseerd’ moet worden voor 

de (materiële en immateriële) schade die hij ten gevolge van het aan de werkgever te 

wijten ontslag lijdt. Deze gedachte van het bieden van compensatie aan de werknemer 

sluit bovendien aan bij het principe van ongelijkheidscompensatie in het arbeidsrecht en 

                                                 
111 De argumentatie is voor een belangrijk deel ontleend aan S.S.M. Peters, ‘Billijke vergoedingen hausse 

in 2016: ontaardt het door de wetgever geregisseerde strakke ballet in een losbandige lambada?’, AR-Up-

dates 2016-0095. 
112 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-33. 
113 Peters 2016a, p. 2; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-34. 
114 Rb. Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5444, r.o. 5.25. 
115 Peters 2016a, p. 2. 
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de schadebegrotingsregels van Boek 6 BW (titel 1, afdeling 10). In dit opzicht geeft de 

wetgever dus aanwijzingen die (deels) stroken met de schadebegrotingsregels van Boek 

6, en dan met name met de ‘pleister op de wonde’- ofwel ‘zekere genoegdoening’-bena-

dering van de Hoge Raad in Rutten/Breed.116  

De nota naar aanleiding van het verslag lijkt tevens te bevestigen dat de gevol-

gen van het ontslag wel een rol kunnen spelen bij de begroting. De wetgever stelt daar 

namelijk dat, indien de werknemer ervoor kiest een billijke vergoeding te verzoeken in 

plaats van vernietiging van de opzegging, een afzonderlijke loonvordering niet nodig is 

‘omdat in dat geval een aanspraak op ten onrechte niet genoten loon kan worden verdis-

conteerd in de billijke vergoeding’.117 Deze opmerking kan niet anders worden begrepen 

dan dat de hoogte van de billijke vergoeding in relatie kan staan tot de gevolgen van het 

ontslag en dat de inkomensschade van de werknemer daarbij een rol kan spelen.118 Toch 

benadrukt de wetgever tegelijkertijd en iedere keer weer dat die schade – de gevolgen 

van het ontslag voor de werknemer- juist géén rol mag spelen.119
   

Lezen we de kamerstukken van de Wwz er verder op na, dan wordt duidelijk dat 

de wetgever ook nog op andere plekken aanwijzingen geeft in strijd met de opvatting 

dat de hoogte van de billijke vergoeding bepaald dient te worden door de ernst van de 

verwijtbaarheid. Hij noemt namelijk een paar keer nadrukkelijk ‘dat bepaalde gevolgen 

of omstandigheden aan de zijde van werkgever of werknemer wel degelijk een rol kun-

nen spelen bij de bepaling van de billijke vergoeding’.120 Zo mag de rechter bij het be-

groten van de billijke vergoeding de slechte financiële situatie van de werkgever mede 

in aanmerking nemen.121 Voorts kan de rechter bij de billijke vergoeding ex art. 7:681 

BW rekening houden met de omstandigheid dat de werknemer inmiddels een andere 

baan gevonden heeft.122 Ook hieruit moet worden afgeleid dat de gevolgen van het ont-

slag een rol kunnen spelen bij het begroten van de billijke vergoeding. Echter, slechts de 

gevolgen of omstandigheden die een verlagende invloed op de billijke vergoeding kun-

nen hebben. Dit geeft volgens Peters de rechter de mogelijkheid om ‘de ernstig verwijt-

baar handelende werkgever individueel maatwerk te bieden waar dat in zijn voordeel 

werkt’, terwijl dit voor de - als gevolg van het verwijtbare gedrag - schade lijdende 

werknemer niet mogelijk lijkt. Dit kan toch niet de intentie van de wetgever zijn ge-

weest?123 

 

Uit voorgaande trek ik, in navolging van Peters, de volgende conclusie. Er zijn onvol-

doende duidelijke en consistente aanwijzingen in de wetsgeschiedenis te vinden die er-

toe dwingen dat de gevolgen van het ontslag voor de werknemer steeds geheel buiten 

beschouwing zouden moeten blijven bij het begroten van de billijke vergoeding.124 Het 

is, zoals Peters opmerkt, denkbaar dat de wetgever uit angst voor een ‘kennelijk-onrede-

lijkontslagvergoeding 2.0’ benadrukt dat de gevolgen van het ontslag voor de werkne-

                                                 
116 Peters 2016a, p. 2; Rb. Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5444, r.o. 5.25. 
117 Kamerstukken II, 2013/14, 33 818, nr. C, pag. 92; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7 p. 54-55; 

Peters 2016a, p. 2; Rb. Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5444, r.o. 5.25. 
118 Peters 2016a, p. 2; Rb. Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5444, r.o. 5.25. 
119 Peters 2016a, p. 2; Houweling 2015, p. 756-757. 
120 Peters 2016a, p. 2. 
121 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34; Peters 2016, p. 2. 
122 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, p. 90; Peters 2016, p. 2. 
123 Peters 2016a, p. 2. 
124 Rb. Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5444, r.o. 5.25. 
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mer vooral niet in aanmerking genomen mogen worden bij het begroten van de vergoe-

ding, om zo een verruiming tot een volle toetsing van de gevolgen en belangen van de 

partijen te voorkomen. Echter is deze angst onterecht. Rechters komen immers pas aan 

de begroting toe, indien eerst volgens het strenge ‘muizengat’-criterium is geoordeeld 

dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. Op dat moment staat al vast 

dat de werknemer zijn baan heeft verloren door een ‘duidelijke en uitzonderlijke’ on-

rechtmatige gedraging van de werkgever.125 De angst van de wetgever ziet derhalve op 

de eerste stap in de toetsing, namelijk op het criterium van ernstig verwijtbaar handelen 

of nalaten. En laat nou net deze stap streng afgebakend zijn. Mijns inziens is er dan ook 

ruimte voor rechters om naast de verwijtbaarheidsfactoren aan werkgeverszijde, de fi-

nanciële en andere gevolgen van het ontslag voor de werknemer mee te wegen. Immers, 

een begroting van een billijke vergoeding die geheel los staat van die gevolgen zal niet 

altijd recht kunnen doen aan de uitzonderlijke omstandigheden van het geval.126 
 

4.4  Deelconclusie 

 

Sinds de Wwz heeft de rechter slechts door het toekennen van een additionele billijke 

vergoeding nog de mogelijkheid een werknemer aanvullende compensatie te bieden en 

aldus recht te doen aan de bijzondere, verwijtbare omstandigheden van het concrete ge-

val. De wetgever heeft echter benadrukt dat slechts in ‘uitzonderlijke gevallen’ sprake is 

van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever. Ook de Raad van State meent 

dat slechts ‘werkelijk onrecht’ gecompenseerd dient te worden. De in de memorie van 

toelichting genoemde voorbeelden stroken dan ook met het strenge ‘muizengat’-crite-

rium.  

Met het hanteren van een dergelijk streng criterium heeft de wetgever een aan-

zuigende werking willen voorkomen. Gevolg is echter dat de ‘slechts’ verwijtbare werk-

gever dezelfde ontslagvergoeding (de transitievergoeding) betaalt als een redelijk han-

delende werkgever. Voor de werknemer betekent dit een wezenlijke verslechtering van 

zijn rechtspositie, omdat iedere situatie tussen een ‘gewoon’ verwijtbaar ontslag waarbij 

alleen de transitievergoeding verschuldigd is en de situatie van een ‘ernstig verwijtbaar’ 

ontslag niet langer kan worden gesanctioneerd. Een keuze voor de rechter tussen ‘alles 

of niets’ is derhalve het resultaat. Nog afgezien van het feit dat deze keuze een willekeu-

rige aangelegenheid betreft, werkt een dergelijke harde grens bovendien willekeur en 

ongelijkheid tussen grensgevallen in de hand. Nieuwe ongelijkheidsproblemen zijn al-

dus het resultaat. Dit komt mij bepaald onbillijk voor.  

 

Indien de rechter eenmaal heeft vastgesteld dat sprake is van ernstig verwijtbaar hande-

len of nalaten van de werkgever, is het aan de rechter om de hoogte van de billijke ver-

goeding te bepalen. Hoewel hem bij het begroten van de vergoeding in principe een 

grote mate van vrijheid toekomt, mag de rechter volgens (sommige) aanwijzingen van 

de wetgever echter aan de belangrijkste omstandigheden juist geen waarde hechten. On-

danks dat de billijke vergoeding volgens de wetgever afgestemd moet worden op de 

ernst van de verwijtbare gedraging van de werkgever, benadrukt hij immers tegelijker-

tijd en verschillende keren dat de gevolgen van het ontslag voor de werknemer géén rol 

mogen spelen. Bovendien lijkt uit de aanwijzingen afgeleid te kunnen worden dat de 

rechter volgens de wetgever bepaalde gevolgen of omstandigheden die de hoogte van de 

                                                 
125 Peters 2016a, p. 3. 
126 Peters 2016a, p. 3; Rb. Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5444, r.o. 5.25. 
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billijke vergoeding kunnen verlagen wél in zijn begroting mag betrekken, maar omstan-

digheden die de vergoeding voor de schade lijdende werknemer kunnen verhogen 

niét.127 

Hier spreekt de wetgever zichzelf tegen. Uit de andere aanwijzingen volgt im-

mers dat de rechter de hoogte van de vergoeding moet bepalen op een niveau dat aan-

sluit ‘bij de uitzonderlijke omstandigheden van geval’, waarbij de rechter rekening mág 

houden met criteria als loon en lengte van het dienstverband. Hiermee lijkt de wetgever 

te willen zeggen dat de rechter de werknemer aldus wel degelijk dient te compenseren 

voor de (financiële) gevolgen van het ontslag – de inkomensschade – voor de werkne-

mer. Dit is ook meer dan logisch. Immers, waarvoor zou de werknemer anders moeten 

worden gecompenseerd dan voor zijn (materiële en immateriële) schade ten gevolge van 

dat verwijtbare gedrag van de werkgever?128 

Met Peters meen ik dan ook dat de aanwijzingen van de wetgever als ondoor-

zichtig en tegenstrijdig beschouwd kunnen worden en dat deze alleen al als gevolg daar-

van onbruikbaar zijn. Rechters zouden derhalve de aanwijzingen beter terzijde kunnen 

leggen en, zoals Peters adviseert, bij het begroten van de billijke vergoeding zowel de 

verwijtbaarheidsfactoren aan de zijde van werkgever als de gevolgen van het ontslag 

aan de zijde van werknemer in aanmerking moeten nemen. Hierbij zou de schade met 

behulp van de algemene schadebegrotingsregels van Boek 6 BW vastgesteld kunnen 

worden en derhalve gerelateerd kunnen worden aan de schade van de werknemer.129 

  

                                                 
127 Peters 2016a, p. 2 
128 Peters 2016a, p. 2-3; Rb. Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5444, r.o. 5.25. 
129 Peters 2016a, p. 3 en 7. 
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H.5A Analyse criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ 
 

Minister Asscher schreef eind 2015 in zijn ‘tussentijdse evaluatie’ dat in de rechtsprak-

tijk, in overeenstemming met de bedoeling van de wet, terughoudend wordt omgegaan 

met het criterium ‘ernstige verwijtbaarheid’. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. De 

eerste maanden van 2016 regende het billijke vergoedingen. Dit roept de vraag op of de 

rechter nog steeds de terughoudendheid betracht die de wetgever noodzakelijk vond en 

die de minister bij de evaluatie terugzag in de eerste jurisprudentie van de Wwz. Aan de 

hand van een analyse van meerdere (sinds 1 juli 2015) verschenen uitspraken wordt in 

dit hoofdstuk bekeken welke invulling rechters aan het criterium ‘ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten’ geven. Wordt ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkge-

ver in lijn met de bedoeling van de wetgever inderdaad slechts in ‘uitzonderlijke situa-

ties’ aangenomen? 

 

5A.1  ‘Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ in de rechtspraktijk 

 

Met oog op de beperkte reikwijdte was de verwachting dat in een jaar in maximaal hon-

derd uitspraken een billijke vergoeding toegekend zou worden.130 Inmiddels zijn echter 

(aanzienlijk) meer beschikkingen verschenen waarin een ontbinding van de arbeidsover-

eenkomst is uitgesproken onder toekenning van een additionele billijke vergoeding aan 

de werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Vast-

gesteld kan worden dat in alle gevallen sprake is van een “drietrapsraket”: allereerst 

stelt de rechter vast dat sprake is van een grond voor ontbinding van de arbeidsovereen-

komst, vervolgens oordeelt hij dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

van de werkgever en tot slot wordt een billijke vergoeding aan de werknemer toege-

kend. Ten aanzien van de ernstige verwijtbaarheid hebben de rechters vrijwel alle be-

slissingen van een (uitvoerige) motivering voorzien.131 

In de meeste gevallen waarin een additionele billijke vergoeding werd toege-

kend, ontbond de rechter op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 

3 sub g BW) vanwege het door de werkgever (veel) te vroeg, onder een valse reden of 

anderszins verwijtbaar aansturen op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.132 

Vaak laat de werkgever na een verbeteringstraject in te stellen, wijst de werkgever een 

mediationtraject ten onrechte af, voert de werkgever een valse grond voor ontslag aan of 

schendt de werkgever op grove wijze zijn (re-integratie)verplichtingen uit de arbeids-

overeenkomst. In enkele gevallen gaat het om een werkgever die onrechtmatig, drei-

gend, intimiderend of zelfs chanterend handelt. 

Afgezien van een aantal ontbindingsverzoeken van de werknemer, was het in 

deze gevallen ‘de op ontslag aansturende werkgever’ zelf die ontbinding van de arbeids-

overeenkomst verzocht op de d-, e- of g-grond. Die verzoeken mondden uiteindelijk uit 

in een ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) onder toekenning 

van een billijke vergoeding aan de werknemer.133 Hieronder volgt een aantal voorbeel-

den. 

 

                                                 
130 Beltzer 2016, p. 2. 
131 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 2-3. 
132 Peters 2016a, p. 3; Frikkee & Smorenburg 2016, p. 3; Kamerstukken II 2015/16, 34 351, nr. 18, p. 11; 

Houweling, Keuleards & Kruit 2016, p. 23. 
133 Peters 2016a, p. 3. 
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Nalaten herstelmaatregelen door werkgever 

Om te beginnen kunnen er in de gepubliceerde jurisprudentie verschillende zaken wor-

den onderscheiden waarin de werkgever nalaat tijdig herstelmaatregelen te treffen om 

de (verstoorde) arbeidsverhouding naar aanleiding van een incident of conflict dan wel 

met betrekking tot een disfunctionerende werknemer te herstellen. In plaats daarvan 

stuurt de werkgever (veel) te snel op ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan. Zo 

zijn er allereerst meerdere gevallen waarin de werkgever zich niet of onvoldoende in-

spant om de arbeidsrelatie met werknemer te normaliseren, bijvoorbeeld doordat hij na-

laat een mediationtraject te starten of hier op onzorgvuldige wijze mee om gaat. Een 

mooi voorbeeld hiervan biedt Kantonrechter Lelystad 12 januari 2016. Nog geen veer-

tien maanden na het sluiten van de arbeidsovereenkomst ontstond onenigheid tussen 

werkneemster, als conservator in dienst bij Stichting Huizer Museum, en de enige an-

dere werknemer van die Stichting, de directeur. In plaats van op adequate wijze op de 

gerezen irritaties te reageren, besloot werkgeefster al na vijf gesprekken het dienstver-

band met werkneemster te beëindigen. Op dat moment had echter mediation, zoals 

voorgesteld door werkneemster, voor de hand gelegen. Volgens de kantonrechter ge-

tuigt deze afwijzing van mediation van slecht werkgeverschap. De twee gevoerde ge-

sprekken ‘zonder professionele begeleiding zijn volstrekt onvoldoende om een mediati-

ontraject of andere begeleidingstraject te vervangen’. Hoewel Huizer Museum later als-

nog met het mediationaanbod van werkneemster heeft ingestemd, acht de rechter deze 

instemming ‘een volstrekt ongeloofwaardige poging om de verhoudingen te herstellen’. 

De Stichting was immers niet bereid om de directeur bij het mediationtraject te betrek-

ken. Derhalve is sprake van ernstig verwijtbaar handelen en nalaten van werkgever’.134 

Een soortgelijk geval betreft Kantonrechter Lelystad 21 april 2016. Ook hier 

deed de werkgever, Capgemini Nederland B.V., met zijn aanbod van mediation geen 

geloofwaardige poging om de arbeidsverhoudingen te herstellen. Capgemini wekte de 

suggestie dat het mediationtraject gericht zou zijn op ‘continuering van het dienstver-

band’. Niettemin wilde Capgemini na het eerste gesprek slechts nog in gesprek met de 

werknemer zonder diens advocaat erbij, en bood bij het tweede gesprek, waarbij werk-

nemer zonder zijn advocaat verscheen, direct een beëindigingsovereenkomst aan. ‘Dat 

Capgemini niet op zorgvuldigere wijze met dit mediationtraject is omgegaan kan Cap-

gemini ernstig worden verweten’.135  

 

Ook het door de werkgever laten escaleren van een conflict tussen werknemer en (ven-

noten van de) werkgever en daarbij direct toewerken naar een ontbinding van de ar-

beidsovereenkomst - zonder bereidheid te tonen om tot oplossing van het conflict te ko-

men – is voldoende om ernstige verwijtbaarheid aan zijde van werkgever aan te nemen, 

zo blijkt uit Kantonrechter Alkmaar 25 maart 2016 en Kantonrechter Amsterdam 15 de-

cember 2015. Goed werkgeverschap brengt mee dat de werkgever ‘zich inspant om de 

arbeidsverhouding te normaliseren’.136 In beide zaken heeft de werkgever dit echter niet 

(voldoende) gedaan, maar direct op beëindiging van het dienstverband aangestuurd. 

Hiermee handelt een werkgever ernstig verwijtbaar en neemt hij bewust het risico op 

een verstoorde arbeidsverhouding.137 

                                                 
134 Ktr. Lelystad 12 januari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:986, r.o. 4.14-4.16; Peters 2016a, p. 3. 
135 Ktr. Lelystad, 21 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2440, r.o. 4.15. 
136 Ktr. Alkmaar 25 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2401, r.o. 5.12. 
137 Ktr. Alkmaar 25 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2401, r.o. 5.12; Ktr. Amsterdam 15 december 

2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9244, r.o.13. 
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Een iets ander voorbeeld hiervan biedt Kantonrechter Amsterdam 6 juli 2016. 

Uit deze recente zaak volgt dat een werkgever ook ernstig verwijtbaar handelt indien hij 

na een voorval geen pogingen onderneemt de relatie te herstellen en daarbij aanstuurt op 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst door onder meer een op non-actiefstelling van 

werkneemster, zonder zwaarwegende grond. Door werkneemster op non-actief te stellen 

heeft werkgeefster in deze zaak het herstel  ‘vergaand bemoeilijkt’ en is zij ‘op oneigen-

lijke wijze vooruitgelopen op een nog te nemen beslissing in de ontbindingsprocedure, 

terwijl [van] een zwaarwegend belang voor op non-actiefstelling niet gebleken is.’138 

 

Hiernaast zijn er in de jurisprudentie gevallen te onderscheiden waarin de werkgever 

verweten wordt (te snel) op beëindiging van de arbeidsovereenkomst te hebben aange-

stuurd, zonder de werknemer een reële kans te hebben geboden het functioneren te ver-

beteren. Zo had de werkgever in zowel Rechtbank Dordrecht 11 december 2015 als in 

Kantonrechter Amsterdam 6 oktober 2015 de werknemer ‘geen zichtbaar verbetertraject 

[meer] gegund en geen coaching aangeboden, maar doelbewust aangestuurd op een on-

herstelbare beschadiging van de arbeidsverhouding’.139 Van deze handelwijze kan werk-

gever een ernstig verwijt worden gemaakt. In laatstgenoemde zaak wordt hierbij in het 

bijzonder opgemerkt dat het zeker op managementniveau mogelijk moet zijn over en 

weer kritiek te leveren en met elkaar in gesprek te gaan om een poging te doen het func-

tioneren te verbeteren dan wel de arbeidsrelatie te herstellen, zonder dat direct wordt in-

gezet op beëindiging van de arbeidsovereenkomst.140  

Een ander voorbeeld biedt Kantonrechter Almelo 14 maart 2016. Hier heeft 

werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door (onder meer) het stelselmatig achterwege 

laten van functioneringsgesprekken, waardoor werkgever een sfeer heeft (kunnen) laten 

ontstaan waarbij ‘onvrede over het functioneren van werknemer (terecht of niet) bij de 

medewerksters kon groeien. ‘Daarmee is werknemer de kans ontnomen in een vroeg 

stadium zijn functioneren, voor zover nodig, bij te stellen. Eveneens is hem de kans ont-

nomen om zich middels coaching, bijscholing et cetera te verbeteren.’ Dit, in combina-

tie met onder meer het niet deugdelijk en adequaat nakomen van het kortgedingvonnis, 

maken tezamen dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan zijde van werkgever.141 

Tot slot volgt uit Kantonrechter Alkmaar 4 november 2015 dat ook (slechts) het plotse-

ling op non-actief stellen van een werknemer, zonder vooraf in gesprek te gaan en hem 

te waarschuwen voor zijn gedrag, als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten wordt ge-

kwalificeerd.142 

 

Escalatie 

Er zijn werkgevers die het nog bonter maken. Zij laten niet alleen na tijdig en adequaat 

op een conflict of incident te reageren, maar zorgen er met hun handelen voor dat de si-

tuatie (nodeloos) escaleert door een voorval onnodig zwaar aan te zetten en/of op de 

spits te drijven. Deze situatie is terug te zien in Kantonrechter Leeuwarden 24 februari 

                                                 
138 Ktr. Amsterdam 6 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4305, r.o. 12. 
139 Rb. Dordrecht 11 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9963, r.o. 12. Bevestigd door het Hof Den 

Haag 23 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2441, r.o. 26; Ktr. Amsterdam 6 oktober 2015, 

ECLI:NL:RBAMS:2015:7278, r.o. 11-14. 
140 Ktr. Amsterdam 6 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7278, r.o. 11. 
141 Ktr. Almelo 14 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:882, r.o. 4.1.11. 
142 Ktr. Alkmaar 4 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9668, r.o. 5.9. 
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2016.143 In deze zaak hadden de werknemers in een keurige brief hun bezwaren kenbaar 

gemaakt over het sinds 2014 ingevoerde cameratoezicht, welk toezicht niet voldeed aan 

de daarvoor geldende regels. In plaats van met de werknemers in gesprek te gaan, heeft 

de werkgever ‘de vermeende initiatiefnemers van de brief’ één voor één opgeroepen 

voor een gesprek met de voltallige directie, vervolgens per direct op non-actief gesteld 

en onder escorte de deur gewezen. Met zijn verwijtbaar handelen heeft Ferwerda naar 

het oordeel van de rechter ‘een al jaren goed functionerende werknemer nodeloos be-

schadigd en psychisch belast’ en de zaak laten escaleren, zodat hem een ernstig verwijt 

kan worden gemaakt van de verstoorde arbeidsverhouding.144  

Ook in Kantonrechter Arnhem 25 februari 2016 en Kantonrechter Enschede 27 

november 2015 handelden de werkgevers ernstig verwijtbaar door een conflict onnodig 

te laten escaleren.145 

 

Valse (of opzettelijk gecreëerde) ontslagreden 

Uit de jurisprudentie blijkt dat er ook veel zaken zijn waarin de werkgever onder voor-

wending van een valse reden op beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanstuurt met 

als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren en zodoende ontslag te bewerkstel-

ligen. Veelal betreft het de zogenoemde ‘Asscher-escape’.146 In deze gevallen voert de 

werkgever zogenaamd disfunctioneren van de werknemer aan zonder dat de werknemer 

door middel van een verbetertraject een reële kans is geboden zijn functioneren te ver-

beteren, terwijl die kans ook niet meer geboden kan worden omdat de arbeidsrelatie in-

middels zodanig aangetast is, dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.147 

Deze handelwijze van de werkgever wordt bestraft met het opleggen van (slechts) een 

billijke vergoeding.  

Een mooi voorbeeld biedt Kantonrechter Utrecht 18 februari 2016. Een 51-jarige 

werknemer is sinds 1997 in dienst bij werkgever ‘SPIE-ICS’. Tot 2014 wordt het functi-

oneren van werknemer altijd positief beoordeeld, maar daarna keert het tij. Vanwege de 

verslechterde verhouding met zijn nieuwe leidinggevende en privé problemen zoekt 

werknemer preventief contact met zowel de verzuimcoach als zijn HR-consulent. Door 

het ontbreken van goedkeuring van leidinggevende komt coaching echter niet van de 

grond. Niet veel later zeggen vijf collega-managers van werknemer het vertrouwen in 

een verdere samenwerking met hem op. Werknemer wordt vervolgens uit zijn functie 

ontheven en een poging tot beëindiging in onderling overleg strandt. De kantonrechter 

ontbindt vervolgens op verzoek van werkgeefster op de g-grond (verstoorde arbeidsver-

houding). Volgens de kantonrechter heeft werkgeefster ‘in enkele maanden tijd (…) de 

                                                 
143 Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 3. 
144 Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:713, r.o. 5.13; Peters 2016a, p. 4. Bij de 

Vaate & Pinedo 2016, p. 3. 
145 Ktr. Arnhem 25 februari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1534; Ktr. Enschede 27 november 2015, 

ECLI:NL:RBOVE:2015:5275; Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 3. 
146 Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 3; Handelingen I 2013/14, 33 818, 32, p. 10. Zij bijvoorbeeld Ktr. Am-

sterdam 6 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7278; Ktr. Alkmaar 4 november 2015, 

ECLI:NL:RBNHO:2015:9668; Ktr. Leeuwarden 25 november 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5423; Ktr. 

Amsterdam 7 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8752; Ktr. Dordrecht 11 december 2015, 

ECLI:NL:RBROT:2015:9963; Ktr. Den Haag 17 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:3404; Ktr. Alk-

maar 30 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2698 en Ktr. Alkmaar 28 juni 2016, 

ECLI:NL:RBNHO:2016:5447. 
147 Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 3 Vaak is bovendien de verstoring van de arbeidsverhouding versterkt 

doordat de werkgever – met oog op de ontbindingsprocedure – de werknemer per direct op non-actief ge-

steld heeft of door het (meermaals) aanbieden van een beëindigingsovereenkomst. 
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conclusie getrokken dat zij niet met [werknemer] verder kon, zonder deugdelijke bege-

leiding of een reëel verbeteringstraject. Evenzo is zij nalatig geweest in het zoeken van 

een oplossing in de kennelijk aanwezige problemen met de collega-managers (…). Door 

aldus te handelen heeft [werkgeefster] als het ware de grond voor de ontbinding veroor-

zaakt terwijl de ontbinding feitelijk niet aan de orde had moeten zijn. Een dergelijk han-

delen van een werkgever dient als ernstig verwijtbaar gekwalificeerd te worden’.148 

Een ander voorbeeld biedt Kantonrechter Leeuwarden 25 november 2015. Na 

ruim een jaar ziek te zijn geweest is werkneemster na een periode van re-integratie op 1 

januari 2014 volledig hersteld verklaard en heeft zij haar (administratieve) werkzaamhe-

den hervat. Werkgeefster meent echter dat sprake is van disfunctioneren van werkneem-

ster, omdat bij (te) veel werkzaamheden (veel) fouten gemaakt worden. Hoewel naar het 

oordeel van de kantonrechter voldoende vast is komen te staan dat het functioneren van 

werkneemster te wensen overgelaten heeft, levert dit geen redelijke grond voor ontbin-

ding op nu zij niet ‘tijdig in kennis is gesteld omtrent de tekortkomingen in haar functio-

neren en (…) haar [niet] daadwerkelijk een verbeterkans is gegeven’. Wel wordt ont-

bonden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) nu de arbeidsrelatie tussen 

partijen onherstelbaar is verstoord. De rechter oordeelt dat werkgeefster haar verplich-

tingen zoals die in acht genomen moeten worden in geval van een onvoldoende functio-

nerende werknemer heeft geschonden en dat werkgeefster hiervan een ernstig verwijt 

kan worden gemaakt. Door functioneringsgesprekken en een verbetertraject na te laten 

en vervolgens aan te sturen op ontslag wegens disfunctioneren, heeft werkgeefster ‘het 

risico op een verstoorde arbeidsverhouding zelf in het leven heeft geroepen’.149 

 

Naast zaken die onder de Asscher escape zijn te scharen, zijn er in de jurisprudentie ook 

andere gevallen te vinden waarbij de werkgever door het aanvoeren van een valse ont-

slaggrond een onwerkbare situatie creëert en zo ontslag probeert te bewerkstelligen. Een 

voorbeeld hiervan biedt Kantonrechter Enschede 21 januari 2016. In deze zaak moest 

een werknemer een presentatie afbreken omdat hij als gevolg van extreme spanning 

moest overgeven. Dit vervelende voorval was voor werkgever Grolsch aanleiding om 

onder het mom van disfunctioneren van werknemer (d-grond) direct aan te sturen op be-

eindiging van de arbeidsovereenkomst. Vaststaat echter dat de 36-jarige werknemer tot 

het voorval op 14 juli 2015 ‘prima heeft gefunctioneerd’. Van een goed werkgever had 

naar het oordeel van de rechter ‘verwacht mogen worden dat [hij] [de werknemer] na 

het voorval in bescherming had genomen (…) én dat hij hierna de draad weer zou heb-

ben kunnen oppakken’. Door in plaats daarvan onder een valse reden aan te sturen op 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft Grolsch ernstig verwijtbaar gehandeld.150  

In enkele andere zaken voerde de werkgever valselijk een andere ontslaggrond 

dan de d-grond aan, waardoor de arbeidsrelatie verstoord raakte en ontbonden werd.151 

Een goed voorbeeld hiervan biedt Kantonrechter ‘s-Hertogenbosch 22 september 2015. 

Werkgever Decla Den Bosch B.V. had het dienstverband met werkneemster vanwege 

                                                 
148 Ktr. Utrecht 18 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:854, r.o. 4.12 ; Peters 2016a, p. 3-4. Opvallend 

is dat de rechter bij de beoordeling of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever 

oordeelt dat ‘[werkgeefster] gelet op de leeftijd van [werknemer] en de duur van het dienstverband, on-

voldoende voor [werknemer] heeft gedaan’. Dit lijkt sterk op het gevolgencriterium van art. 7:681 (oud) 

BW. 
149 Ktr. Leeuwarden 25 november 2015, ECLI:NL:RBNNE2015:5423, r.o. 5.5-5.6 en 5.9-5.10. 
150 Ktr. Enschede 21 januari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:212, r.o. 3.4; Peters 2016a, p. 4. 
151 Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 3. 
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haar ziekmelding (op basis van een burn-out) willen beëindigen, omdat werkgever haar 

ziekte in twijfel trok. ‘Dat terwijl het niet aan Decla is om een oordeel te vellen over de 

medische toestand van [werkneemster], en het op haar weg heeft gelegen een bedrijfs-

arts in te schakelen.’152 Een ander geval betreft Kantonrechter Rotterdam 16 december 

2015. Hier had de werkgever de werknemer eerder op ‘volstrekt ondeugdelijke gronden’ 

op staande voet ontslagen.153 

 

Miskennen loonaanspraken en schenden scholingsverplichting werkgever 

Hiernaast zijn er enkele uitspraken verschenen waarin een billijke vergoeding aan de 

werknemer is toegekend wegens het door de werkgever grovelijk tekortschieten in zijn 

verplichtingen als goed werkgever door het miskennen van salarisaanspraken. Een voor-

beeld hiervan biedt Kantonrechter Breda 25 november 2015. In deze zaak was sprake 

van overgang van onderneming, waarbij werknemer (verzekeringsadviseur) is overge-

nomen. Naar aanleiding van een conflict over de arbeidsvoorwaarden tussen werknemer 

en (nieuwe) werkgeefster, verzocht werkgeefster ontbinding van de arbeidsovereen-

komst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter oordeelt dat werk-

geefster met name door het langdurig (ruim anderhalf jaar) miskennen van loonaanspra-

ken van werknemer en hem minder salaris uit te betalen dan waar hij recht op had, ‘gro-

velijk tekortgeschoten [is] in haar verplichtingen als werkgever en kan haar in de versto-

ring van de arbeidsrelatie een ernstig verwijt worden gemaakt’.154  

Een iets ander geval betreft Kantonrechter Alkmaar 28 juni 2016. Na een over-

gang van onderneming stelt werkgeefster een 63-jarige werkneemster (sinds 1985 in 

dienst) tweemaal volledig vrij van werk met behoud van haar salaris. Vervolgens ver-

zoekt werkgeefster ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde ar-

beidsverhouding, waarbij zij betoogt dat werkneemster niet in staat of bereid is zich aan 

de nieuwe bedrijfsvoering aan te passen. De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster 

recht heeft op een billijke vergoeding, omdat uit de overlegde stukken niet voldoende 

gebleken is dat werkneemster na de overname niet goed functioneerde en werkneemster 

derhalve zonder enige reden tweemaal van haar arbeid vrijgesteld is. Voorts is niet ge-

bleken dat werkgeefster zich op enig moment heeft ingespannen in overleg te treden 

met werkneemster over haar (dis)functioneren. Daarmee heeft werkgeefster haar ver-

plichtingen als werkgever op grove wijze veronachtzaamd.155 

Een derde voorbeeld biedt Kantonrechter ’s-Hertogenbosch 1 september 2015. 

De betreffende werknemer (reeds zeventien jaar in dienst) was na een overgang van on-

derneming als enige in een inactieve en lege BV achtergebleven. De kantonrechter oor-

deelt dat werkgeefster haar verplichtingen grovelijk heeft verwaarloosd door werknemer 

in een lege BV te plaatsen en hem maandenlang geen salaris te betalen, zelfs niet nadat 

zij daartoe in kort geding veroordeeld is. Voorts heeft zij werknemer daardoor in een 

onhoudbare situatie geplaatst. Hiermee heeft werkgeefster ernstig verwijtbaar gehan-

deld.156  

                                                 
152 Ktr. 's-Hertogenbosch 22 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5552, r.o. 5.15. 
153 Ktr. Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9316, r.o. 5.22; Bij de Vaate & Pinedo 

2016, p. 3. 
154 Ktr. Breda 25 november 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8520, r.o. 5.13. Zie ook Ktr. Leeuwarden 23 

maart 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:1734. Mede door werknemer in een lagere salarisschaal in te delen 

en niet te onderbouwen waarom dit gerechtvaardigd is, is ook hier sprake van ernstige verwijtbaarheid 

van werkgever. 
155 Ktr. Alkmaar 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5447, r.o. 5.8 en 5.9. 
156 Ktr. 's-Hertogenbosch 1 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5186, JAR 2015/252. 
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Tot slot blijkt uit de jurisprudentie dat ook de werkgever die op grove wijze zijn 

scholingsverplichting schendt en daardoor tekort schiet als goed werkgever, ernstig ver-

wijtbaar handelt.157 In deze zaak had de werkgever twee werknemers in strijd met art. 

7:611a BW niet op tijd in staat gesteld een MBO-4 opleiding te volgen waardoor zij niet 

meer aan de voorwaarden van het Besluit kwaliteitseisen voldeden en ontbinding op de 

h-grond noodzakelijk werd.158 

 

Kwetsende en/of grievende handelwijze 

Voorts kan nog op twee uitspraken worden gewezen waarin de werkgever op een geheel 

andere wijze grovelijk tekortschiet in zijn verplichtingen als goed werkgever, namelijk 

door kwetsend of grievend handelen van werkgever.159 In Hof Den Haag 22 maart 2016 

ging het om een werknemersverzoek. Een 63-jarige notarieel medewerkster was reeds 

22 jaar in dienst bij een notariskantoor, dat door twee maten werd geleid. Nadat werk-

neemster door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid genoodzaakt was minder uren te 

gaan werken, is werkgever (één van de maten) zich onbehoorlijk en onaanvaardbaar je-

gens haar gaan gedragen. Dat gedrag bestaat uit onacceptabel taalgebruik, vloeken, 

schelden, tieren en uitlatingen als “ik treiter jou er wel uit” waarbij werkgever de dos-

siers letterlijk voor de voeten van werkneemster gooide. Dit onfatsoenlijke en kwet-

sende gedrag van werkgever met daarbij het nalaten de adviezen van de bedrijfsarts op 

te volgen en de re-integratieverplichtingen niet na te komen, nadat daarom meerdere ke-

ren is verzocht, maakt dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van 

werkgever.160 

De andere zaak betreft Hof ’s-Hertogenbosch 4 februari 2016. Ook hier ging het 

om een werknemersverzoek. In de procedure in eerste aanleg (bij het UWV) had werk-

gever (een advocatenkantoor) de advocaat van werkneemster een uitdraai overhandigd 

van vier aan werkneemster op haar zakelijke e-mailadres toegezonden seksueel getinte 

e-mails door de persoon met wie zij destijds een buitenechtelijke relatie had. ‘Volgens 

de advocaat van werkneemster kondigde werkgever daarbij aan de e-mails in de ont-

slagprocedure te zullen inbrengen om te motiveren waarom hij wenste af te wijken van 

het afspiegelingsbeginsel, tenzij werkneemster zich alsnog bereid zou verklaren het 

voorstel van werkgever te aanvaarden’.161 Naar het oordeel van het hof heeft werkgever 

hiermee ernstig verwijtbaar gehandeld. Niet aannemelijk is geworden dat werkgever 

‘valide juridische redenen had voor deze handelwijze’. Ook al gaf werkneemster toe-

stemming, werkgever had zich kunnen en moeten realiseren dat het voor werkneemster 

‘uitermate gênant’ zou zijn wanneer deze e-mails zouden worden geopenbaard en er re-

kening mee moeten houden dat dit ‘van negatieve invloed zou zijn op haar persoonlijke 

levenssfeer’.162 Met Peters meen ik dat de werkgever zich dat zeker heeft gerealiseerd. 

Hij dacht juist daarom ‘het ultieme drukmiddel’ in handen te hebben om werkneemster 

te dwingen akkoord te gaan met haar ontslag. Derhalve kan gesproken worden van 

‘chantage’.163 

 

                                                 
157 Ktr. Alkmaar 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5443-5444; Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 3-4. 
158 Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 3-4. 
159 Bij de Vaate & Pinedo, p. 4. 
160 Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:715, r.o. 9-13. 
161 Peters 2016a, p. 4. 
162 Hof ’s-Hertogenbosch 4 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:320, r.o. 3.9-3.11. 
163 Peters 2016a, p. 4. 
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5A.2  Geen ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ in de rechtspraktijk 

 

Uit het evaluatieonderzoek van de VAAN d.d. 30 juni 2016 is gebleken dat de doelstel-

ling van de Wwz is bereikt dat slechts in ‘uitzonderlijke gevallen’ een billijke vergoe-

ding aan de werknemer wordt toegekend wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

van de werkgever. In slechts zes op de 109 (5,5%) ontbindingsverzoeken is namelijk het 

verzoek om een billijke vergoeding toegewezen.164 Dit betekent dat in de meeste geval-

len het handelen van de werkgever niet als ernstig verwijtbaar wordt gekwalificeerd. 

Hieronder zal een aantal zaken besproken worden waarin de rechter geoordeeld heeft 

dat het handelen of nalaten van de werkgever geen ernstige verwijtbaarheid oplevert. 

 

Allereerst is in meerdere zaken het (niet) handelen van werkgever niet als ernstig ver-

wijtbaar gekwalificeerd, omdat de werkgever naar het oordeel van de rechter voldoende 

had getracht de arbeidsrelatie te herstellen of een oplossing te bereiken. Een voorbeeld 

hiervan biedt Kantonrechter Den Haag 3 februari 2016. Hoewel in deze zaak aanneme-

lijk is dat werkgever Alba Belettering BV een forse druk op werkneemster uitoefende 

om in te stemmen met de beëindiging met wederzijds goedvinden, oordeelt de kanton-

rechter dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Hierbij wordt in aanmerking 

genomen dat, nadat werkneemster weigerde in te stemmen met de beëindiging, Alba dit 

gedrag niet heeft voortgezet. ‘Getracht is de relatie te herstellen of anderszins een oplos-

sing te bereiken door middel van mediation en nadat dit niet was gelukt een viergesprek 

met de gemachtigden voor te stellen’.165 

Ook in een zaak waarin als gevolg van een geschil tussen werknemer en werkge-

ver over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een verstoorde arbeidsrelatie was 

ontstaan, oordeelde de rechter dat geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen of 

nalaten van werkgever. Het betreft Rechtbank Limburg 19 april 2016. Werknemer had 

aan werkgever te kennen gegeven als zelfstandig therapeut verder te willen. Hoewel de 

werkgever naar het oordeel van de rechter verwijtbaar heeft gehandeld door het salaris 

gedurende enkele maanden niet uit te betalen waardoor werknemer gedwongen werd 

een kort geding te starten, is alles afwegende geen sprake van ernstig verwijtbaar hande-

len dat een billijke vergoeding rechtvaardigt. Hierbij neemt de rechter in aanmerking dat 

met name de omvang van de wekelijke arbeidsuren onderwerp van geschil was en het 

conflict door de mededeling van werknemer een eigen ergotherapiepraktijk te willen op-

zetten was ontstaan. Voorts is van belang dat met behulp van mediation reeds tweemaal 

was geprobeerd het conflict te beëindigen en dat de tweede loonopschorting niet onrede-

lijk is, aangezien zij op advies van de bedrijfsarts was gedaan.166 

Tot slot was ook een situatie waarin zowel de werkgever als werknemer steken 

heeft laten vallen met betrekking tot de verstoorde arbeidsrelatie onvoldoende grond 

voor toekenning van een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen of na-

laten van werkgever.167 

 

                                                 
164 Houweling, Keulaerds & Kruit 2016, p. 24. De gepubliceerde rechtspraak vertoont hier een afwijkend 

percentage van 20%. Vermoedelijk is dit percentage te hoog en worden onevenredig veel zaken waarin 

sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan zijde van werkgever gepubliceerd. 
165 Ktr. Den Haag 3 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:761, r.o. 4.2 en 4.3. 
166 Ktr. Maastricht 19 april 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:3589, r.o. 4.13 en 4.14.  
167 Ktr. Amsterdam 31 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2119, r.o. 10. 
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Hiernaast kunnen enkele zaken worden onderscheiden waarin het handelen van werkge-

ver geen ernstige verwijtbaarheid opleverde, omdat de inspanningen van de werkgever 

met betrekking tot de arbeidsongeschikte dan wel disfunctionerende werknemer vol-

doende waren. Voorbeeld hiervan biedt Hof 's-Hertogenbosch 21 april 2016. De rechter 

neemt hierbij in aanmerking dat werkgever meerdere keren met de arbeidsongeschikte – 

autistische – werknemer en zijn begeleider heeft gesproken en verschillende stappen 

heeft ondernomen om werknemer te ondersteunen en hem structuur te bieden. Zo heeft 

de werkgever hem onder meer een andere werkplek toegekend en wekelijkse hulp en 

begeleiding aangeboden. ‘Dat deze en andere maatregelen kennelijk niet het beoogde 

effect hebben gehad, doet aan de inspanningen van werkgever niet af’, aldus het hof.168  

Ook in Kantonrechter Roermond 23 mei 2016 zijn de verwijten van werknemer 

(onder meer) met betrekking tot de re-integratieverplichtingen van werkgever onvol-

doende om ernstige verwijtbaarheid aan zijde van werkgever aan te nemen. Hoewel 

werkgeefster werknemer niet heeft uitgenodigd voor een bijeenkomst, is niet gebleken 

dat zij werknemer heeft genegeerd. Werkgeefster heeft immers meermaals excuses aan 

werknemer aangeboden hierover. Voorts weegt de rechter mee dat de arbeidsonge-

schiktheid van werknemer geen verband houdt met het werk van werknemer en dat, zo-

lang werknemer in staat was zijn auto te besturen, werkgeefster hem tewerk heeft ge-

steld bij X (2e spoor) tot hij volledig arbeidsongeschikt werd verklaard en werknemer 

ook dit werk niet meer kon verrichten.169 

 

Een mooi voorbeeld met betrekking tot een disfunctionerende werknemer biedt Recht-

bank Midden-Nederland 4 maart 2016. Hoewel werknemer anders beweert, oordeelt de 

rechter dat niet enkel een (te) hoge werklast voor het kritiek op functioneren van werk-

nemer zorgt. Werkgever had immers werknemer tijdig in kennis gesteld omtrent zijn 

(dis)functioneren en hem de mogelijkheid gegeven zijn functioneren te verbeteren. Zo 

had werkgever de taken laten herschikken, werknemer bij verschillende taken door col-

lega’s laten ondersteunen en (pas) toen dat niet tot oplossingen leidde werknemer in een 

eenvoudiger functie herplaatst, echter zonder enig succes. Voorts had werkgever vol-

doende vorm gegeven aan een (informeel) verbetertraject. Gelet op voorgaande kon 

werkgever geen ernstig verwijt worden gemaakt.170  

Ook in Rechtbank Limburg 30 oktober 2015 had de werkgever werkneemster tij-

dig in kennis gesteld en voldoende de gelegenheid gegeven om haar functioneren -voor 

wat betreft het completeren van patiëntendossiers – te verbeteren. Werkgever had haar 

immers (uiteindelijk) vier maanden de tijd gegund de dossiers compleet te maken, het 

protocol met betrekking tot haar functieomschrijving in een gesprek nogmaals nader 

toegelicht en werkneemster een training laten volgen. Desalniettemin slaagde werk-

neemster er niet in haar functioneren te verbeteren.171  

Een laatste voorbeeld biedt Kantonrechter Leeuwarden 22 juli 2015. Ook hier 

heeft de werkgever, mede door de (sinds 2007) frequente inzet van coaching en een ver-

betertraject, de werknemer (directeur) ‘in voldoende mate in de gelegenheid gesteld zijn 

functioneren te verbeteren en is hem daartoe ook voldoende tijd gegeven’. Voldoende 

was vast komen te staan dat de directeur zich met betrekking tot zijn leiderschapskwali-

                                                 
168 Hof 's-Hertogenbosch 21 april 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1538, r.o. 3.17. 
169 Ktr. Roermond 23 mei 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:4343, r.o. 4.4-4.8. 
170 Ktr. Utrecht 4 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1297, r.o. 4.7, 4.8 en 4.14. 
171 Ktr. Maastricht 30 oktober 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9182, r.o. 5.3.3 en 5.7. 
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teiten onvoldoende had verbeterd en dat het vertrouwen in een verbetering van het func-

tioneren ontbrak. Het door de werkgever niet willen herplaatsen van de directeur op een 

andere school was, nu de directeur naar het oordeel van de kantonrechter niet langer ge-

schikt was voor deze functie, derhalve te billijken en daarmee niet te kwalificeren als 

ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.172 

 

Verder blijkt uit Rechtbank Noord-Holland 21 september 2015 dat ook pestgedrag (door 

een leidinggevende) niet zonder meer tot toekenning van een billijke vergoeding leidt. 

De rechter kwalificeerde het handelen van de werkgever hier niet als ernstig verwijt-

baar, aangezien de werkgever gemotiveerd had aangegeven dat hij de werknemer juist 

een hand boven het hoofd had gehouden, omdat hij zijn werk zo goed deed.173  

Tot slot levert ook de constructie van het ‘slapend dienstverband’174 geen ernstig 

verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever op, zo volgt uit Kantonrechter Al-

mere 2 december 2015. De kantonrechter merkt op dat ‘uit de wetsgeschiedenis [volgt] 

dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever zich slechts zal voordoen 

in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de werkgever grovelijk de verplichtingen 

niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst.’ Daarvan is geen sprake, nu 

de werkgever (slechts) een ‘slapend dienstverband’ heeft veroorzaakt. Het is hooguit 

‘onfatsoenlijk’.175 Deze lijn in de rechtspraak is recentelijk bevestigd door het Hof Arn-

hem-Leeuwarden 27 juli 2016.176  

Overigens valt bij het figuur van het ‘slapend dienstverband’ op dat de werkne-

mer ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever probeert te betogen, niet 

ter zake van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, maar juist 

inzake het niet willen beëindigen. Dit is mijns inziens een situatie waar de billijke ver-

goeding sowieso niet op van toepassing is. De werknemer zou hooguit kunnen proberen 

te betogen dat de constructie van het ‘slapend dienstverband’ strijd met art. 7:611 ople-

vert, maar ook dit is erg lastig. Er bestaat namelijk geen plicht voor de werkgever om de 

arbeidsovereenkomst te beëindigen. Om deze constructie te voorkomen is recentelijk 

wél een concept wetsvoorstel ingediend om de werkgever te compenseren voor de kos-

ten van de transitievergoeding die hij verschuldigd wordt bij een beëindiging van een 

arbeidsovereenkomst op grond van twee jaar arbeidsongeschiktheid. 177 

 

  

                                                 
172 Ktr. Leeuwarden 22 juli 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:3611, r.o. 6.4-6.5. 
173 Ktr. Zaanstad 21 september 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7994, r.o. 5.7. 
174 Sinds de invoering van de Wwz vragen steeds meer werkgevers na twee jaar ziekte geen ontslagver-

gunning aan, om onder betaling van de transitievergoeding aan de zieke werknemer uit te komen. Er ont-

staat dan een ‘slapend’ dienstverband, omdat de werkgever na twee jaar ziekte geen loon meer hoeft te 

betalen. 
175 Ktr. Almere 2 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:8495, r.o. 4.10. 
176 Hof Arnhem-Leeuwarden 27 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6140, r.o. 4.6. 
177 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamerbrief Aanpassing Wet werk en zekerheid en 

indiening Tweede nota van wijziging wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de 

Europese Unie, 21 april 2016, www.rijksoverheid.nl (laatst geraadpleegd op 14 november 2016), p. 3; 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vermindering kosten bij ontslag, 11 november 2016, 

www.rijksoverheid.nl (laatst geraadpleegd op 14 november 2016); Westhoeve 2016. 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


43 
“De billijke vergoeding: een juridisch labyrint?” 

L.S. van der Sleen, 22 december 2016. 

 

5A.3   Tegemoetkoming bedoeling wetgever? 

 

Uit de hiervoor besproken uitspraken kan worden afgeleid dat rechters (nog steeds) te-

rughoudend zijn bij het aannemen van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 

werkgever.178 De billijke vergoeding wordt, conform de bedoeling van de wetgever, be-

perkt gehouden tot ‘duidelijke’ en ‘uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragin-

gen die te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig met goed werkgeverschap’.179  

Uit mijn analyse van de uitspraken blijkt dat in de meeste zaken waarin een bil-

lijke vergoeding is toegekend het om situaties gaat waarin de werkgever (veel) te snel 

op ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanstuurt. Veelal spant de werkgever zich 

(na een conflict) niet of onvoldoende in om de arbeidsrelatie te normaliseren doordat de 

werkgever nalaat een mediationtraject te starten of hier op onzorgvuldige wijze mee om 

gaat. Ook zien we regelmatig dat de werkgever de werknemer geen reële kans (meer) 

biedt om zijn functioneren te verbeteren door bijvoorbeeld het instellen van een verbe-

tertraject of het aanbieden van coaching. Voorts blijkt het stelselmatig achterwege laten 

van functioneringsgesprekken of het plotseling op non-actief stellen van de werknemer 

genoeg te zijn om ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever aan te nemen.180 

In de andere gevallen wordt de werkgever ernstig verweten een valse grond voor 

ontslag te hebben aangevoerd, geen navolging te hebben gegeven aan zijn in een ge-

rechtelijke procedure vastgestelde verplichtingen of op grove wijze de verplichtingen uit 

de arbeidsovereenkomst te hebben veronachtzaamd. In dat laatste geval gaat het veelal 

om het gedurende een aantal maanden miskennen van salarisaanspraken. Verder is ook 

tweemaal kwetsend of zelfs chanterend gedrag als ernstig verwijtbaar handelen aange-

merkt. Overigens dient te worden opgemerkt dat overige omstandigheden ertoe kunnen 

leiden dat, ondanks de vaststelling van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werk-

gever, toch geen billijke vergoeding aan de werknemer wordt toegekend.181  

Tot slot blijkt uit de jurisprudentie dat ook bij een onvoldragen ontslagdossier 

(disfunctioneren) ontbinding mogelijk is, namelijk indien er (inmiddels) een verstoorde 

arbeidsverhouding is ontstaan. De ernstige verwijtbaarheid van werkgever leidt dan 

(slechts) tot een billijke vergoeding. 

 

Een verdere analyse maakt duidelijk dat géén ernstige verwijtbaarheid wordt aangeno-

men indien de werkgever voldoende geprobeerd heeft de arbeidsrelatie te herstellen of 

een oplossing te bereiken, bijvoorbeeld door het inzetten van een of meerdere mediati-

ontraject(en). Ook wordt het handelen van de werkgever met betrekking tot een arbeids-

ongeschikte of disfunctionerende werknemer niet als ernstig verwijtbaar gekwalificeerd 

indien zijn inspanningen voldoende zijn geweest. In dat geval moet duidelijk zijn dat de 

werkgever voldoende stappen heeft ondernomen om de arbeidsongeschikte werknemer 

te ondersteunen door hem een andere werkplek toe te kennen en hulp en begeleiding aan 

te bieden. Wat betreft een disfunctionerende werknemer moet de werkgever de werkne-

                                                 
178 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 10; Kamerstukken II 2015/16, 34 351, nr. 18, p. 9; Houweling, 

Keulaerds & Kruit 2016, p. 12-13. 
179 Peters, p. 4. 
180 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 3. 
181 Zie bijvoorbeeld Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:756. Omdat de werkge-

ver de werknemer als oudere kracht vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie had aangenomen en het 

slecht ging met zijn onderneming, werd (toch) geen billijke vergoeding toegewezen. 
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mer op tijd in kennis hebben gesteld omtrent zijn (dis)functioneren en hem de gelegen-

heid hebben gegeven zijn functioneren te verbeteren door middel van frequente inzet 

van coaching en een verbetertraject. 

Geconcludeerd kan worden dat de gedragingen die door rechters als ernstig ver-

wijtbaar zijn gekwalificeerd aansluiten bij de voorbeelden van de wetgever zoals ge-

noemd in de memorie van toelichting.182 Duidelijk is dat het moet gaan om evident on-

redelijk of laakbaar handelen of nalaten. Niettemin zit in de beoordeling van de ernst 

van de verwijtbaarheid onvermijdelijk een subjectief element. Een goed voorbeeld hier-

van biedt de zaak van de secretaresse die door haar werkgever met privé e-mails werd 

gechanteerd akkoord te gaan met haar ontslag. In tegenstelling tot de rechter in eerste 

aanleg oordeelde het hof immers dat er wél sprake was van ‘ernstig verwijtbaar hande-

len’ van werkgever. Hiernaast valt volgens Peters op dat rechters, conform de bedoeling 

van de wetgever, de ernst van het verwijtbare gedrag van de werkgever zonder de ge-

volgen van het ontslag voor de werknemer beoordelen.183  

Er is echter één zaak die een uitzondering vormt op deze beide bevindingen. Het 

betreft de zaak van de manager die het vertrouwen van zijn collega-managers had verlo-

ren. De werkgever had nagelaten een reëel verbetertraject met deugdelijke begeleiding 

te starten, waardoor hij een verstoorde arbeidsverhouding had veroorzaakt. Afgevraagd 

kan worden of deze handelwijze de stempel van ‘werkelijk onrecht’ verdient en als ern-

stig verwijtbaar kan worden aangemerkt. Vermoedelijk twijfelt de rechter in deze zaak 

ook, aangezien hij bij de beoordeling van de ernst van de verwijtbaarheid nadrukkelijk 

overweegt dat werkgever ‘gelet op de leeftijd van [werknemer] en de duur van het 

dienstverband, onvoldoende voor [werknemer] heeft gedaan’. Klaarblijkelijk was het 

oordeel van de rechter anders geweest indien het een jongere werknemer betrof. Hier 

worden dus expliciet, en in strijd met de bedoeling van de wetgever, de gevolgen van 

het ontslag voor de werknemer in aanmerking genomen bij de beoordeling van de ernst 

van de verwijtbare gedraging van de werkgever.184 

 

Al met al heeft de wetgever redelijk duidelijke lijnen uiteengezet voor de invulling van 

het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’, waar de rechtspraktijk zich over 

het algemeen bij aansluit. Vooralsnog wordt het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen 

of nalaten’, slechts in ‘uitzonderlijke situaties’ toegepast en kan derhalve gesproken 

worden van een ‘muizengaatje’. 

  

                                                 
182 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 3. 
183 Peters 2016a, p. 4. 
184 Peters 2016a, p. 4-5. 
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H.5B Analyse begroting van de billijke vergoeding  
 

Met de summiere aanwijzingen, zoals beschreven in hoofdstuk 4, heeft de wetgever de 

kantonrechters op pad gestuurd om in concrete zaken de billijke vergoeding te begroten. 

Zowel uit de ‘tussentijdse evaluatie’ van minister Asscher als uit de literatuur is geble-

ken dat als gevolg van de weinig concrete aanknopingspunten in de rechtspraktijk grote 

verschillen in de hoogte van de billijke vergoeding ontstaan.185 Inmiddels is alweer een 

jaar verstreken sinds de ‘tussentijdse evaluatie’ en de vraag rijst hoe rechters de reeds 

toegekende billijke vergoedingen hebben begroot. Welke omstandigheden achten rech-

ters van belang bij het begroten van de billijke vergoeding en om wat voor bedragen 

gaat het? Valt er misschien een lijn in de jurisprudentie te ontdekken? In dit hoofdstuk 

zullen deze vragen worden beantwoord. Hiernaast wordt onderzocht of tegemoet wordt 

gekomen aan de aanwijzingen van de wetgever met betrekking tot het begroten van de 

billijke vergoeding en tot slot zal ik mijn aanbevelingen geven daaromtrent.  

 

5B.1  Begroting van de billijke vergoeding in de rechtspraktijk 

 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de billijke vergoeding in overeenstemming 

met de bedoeling van de wetgever slechts in uitzonderlijke situaties wordt toegekend en 

dat de kantonrechters vrijwel alle beslissingen uitvoerig hebben gemotiveerd ten aan-

zien van de ernstige verwijtbaarheid. Het tegenovergestelde geldt voor een deel van de 

beschikkingen voor wat betreft de motivering van de hoogte van de billijke vergoeding. 

In de eerste zaken die na de invoering van de Wwz zijn verschenen, is door kantonrech-

ters bij de motivering slechts in een ‘tekstblok’ naar (delen van) de memorie van toe-

lichting verwezen.186 Ook in enkele zaken uit 2016 was dit het geval.187 Gelukkig wordt 

in het merendeel van de zaken uit 2016 de hoogte van de vergoeding wél gemotiveerd, 

zij het dat over het algemeen slechts de omstandigheden worden vermeld. Het blijft tot 

op de dag van vandaag vaak onduidelijk hoe de rechter met behulp van die factoren tot 

het exacte bedrag komt. Hieronder behandel ik een aantal uitspraken om te bekijken 

welke omstandigheden rechters van belang achten bij het begroten.188 

 

5B.1.1  Omstandigheden aan de zijde van werkgever 

 

De ernst van het verwijtbare gedrag  

Een analyse van de jurisprudentie maakt duidelijk dat rechters bij het begroten van de 

additionele billijke vergoeding rekening houden met de ernst van het ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werkgever.189 De rechter somt in het concrete geval eerst het 

                                                 
185 Kamerbrief minister Asscher 2015, p. 9; Kruit 2016b, p. 1-2; Peters 2016a, p. 1. 
186 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-34; Peters 2016a, p. 5; Frikkee & Smorenburg 2016, p. 

4; Zie bijvoorbeeld Ktr. ’s-Hertogenbosch 22 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5552 (€ 2.000 (1,5 

msl)); Ktr. Roermond 5 november 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9351 (€ 5.000 (2,2 msl)) en Ktr. Alk-

maar 18 december 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11461 (€15.000 (3,5 msl)). 
187 Peters 2016a, p. 5; Zie bijvoorbeeld Ktr. Enschede 26 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:675 (BV 

€20.000 (6,8 msl)); Ktr. Enschede 21 januari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:212 (BV €20.000 (4,5 msl)). 
188 Peters 2016a, p. 5; Frikkee & Smorenburg 2016, p. 4. 
189 Ktr. Amsterdam 6 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7278; Ktr. Leeuwarden 25 november 2015, 

ECLI:NL:RBNNE:5423; Ktr. Amsterdam 7 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8752; Ktr. Rotter-

dam 11 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9963; Ktr. Amsterdam 15 december 2015, 

ECLI:NL:RBAMS:2015:9244; Hof ’s-Hertogenbosch 4 februari 2016, ECLI:NL:RBGHSHE:2016:320; 
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ernstig verwijtbare gedrag van de werkgever op en plakt er vervolgens ‘een prijsje’ op. 

Helaas valt uit deze uitspraken niet op te maken welke gedragingen van werkgevers in 

de rechtspraktijk als meer of minder ‘ernstig verwijtbaar’ worden beschouwd. Er wordt 

immers slechts aangegeven dát er rekening is gehouden met de ernstige verwijtbare ge-

draging(en) van de werkgever, zonder dat de rechters inzicht geven in de manier 

waarop. Bovendien liggen in iedere zaak de feiten en omstandigheden anders en daar-

naast kan elke rechter een sterk normatief begrip als ‘ernstig verwijtbaar’ naar eigen in-

zicht en dus anders invullen.190 

 

De financiële situatie en overige omstandigheden aan zijde van werkgever 

Rechters houden bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding tevens reke-

ning met de financiële situatie van de werkgever.191 Dit is in overeenstemming met de 

aanwijzing van de wetgever in de memorie van toelichting. Wel is vereist, zo blijkt uit 

de jurisprudentie, dat de werkgever zijn (slechte) financiële situatie met diverse stukken 

voldoende onderbouwd. In deze drie aangehaalde zaken was dat niet (voldoende) ge-

beurd en derhalve hield de rechter geen rekening met deze factor bij het begroten van de 

vergoeding. 

Ook wordt in de rechtspraktijk rekening gehouden met de overige omstandighe-

den aan de zijde van werkgever die de hoogte van de billijke vergoeding (aanmerkelijk) 

kunnen verlagen. Zo hield de rechter in Kantonrechter Amsterdam 15 december 2015 

rekening met ‘de geringe omvang van het bedrijf en de omstandigheid dat de vennoten 

nog in de opstartfase [verkeerden], nadat zij vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie 

met behulp van het UWV [avondwinkel] zijn gestart’.192 Aan de werknemer werd een 

billijke vergoeding van slechts €3.000 toegekend. In een andere zaak, te weten Kanton-

rechter Leeuwarden 25 november 2015, hield de rechter rekening met de omstandigheid 

dat sprake was van een ‘kleine’ ondernemer en ‘de onbekendheid dan wel onervaren-

heid met de (strenge) eisen die worden gesteld aan een werkgever die [geconfronteerd] 

wordt met een werknemer die naar zijn oordeel niet goed functioneert’. De billijke ver-

goeding werd vastgesteld op een verhoudingsgewijs gering bedrag van €2.500.193 

 

5B.1.2  Omstandigheden aan de zijde van werknemer 

 

Loon en lengte van het dienstverband 

Een verdere analyse maakt duidelijk dat in de rechtspraktijk bij het bepalen van de 

hoogte van de billijke vergoeding ook rekening gehouden wordt met de omstandigheden 

aan de zijde van werknemer. In de meeste gevallen laten rechters naast de leeftijd en de 

                                                 
Ktr. Utrecht 18 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:854; Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, 

ECLI:NL:RBNNE:2016:713; Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE: 2016:714; Ktr. Leeu-

warden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE: 2016:715; Ktr. Almelo 14 maart 2016, ECLI:NL:2016:882; 

Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016: 715. 
190 Schouten 2014, p. 63. 
191 Ktr. Alkmaar 4 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:9668 (BV €15.000 (3 msl)); Ktr. ’s-Hertogenbosch 

22 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5552 (BV €2.000 (1,5 msl)); Ktr. Breda 25 november 2015, 

ECLI:NL:RBZWB:2015:8520 (BV €7.000 (3 msl)). 
192 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 4; Ktr. Amsterdam 15 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9244, 

r.o.14 (TV €6.181,42; BV €3.000 (2,7 msl)). 
193 Ktr. Leeuwarden 25 november 2015, ECLI:NL:RBNNE:5423, r.o.5.11 (TV €14.998; BV €2.500 (2,4 

msl)). 
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lengte van het dienstverband ook het salaris van de werknemer meewegen.194 De toege-

kende billijke vergoedingen zijn in de eerste twee aangehaalde zaken opmerkelijk hoog, 

te weten €80.000 en €90.000. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat het in beide za-

ken een werknemer betreft die al erg lang in dienst was bij werkgever en daarnaast een 

hoog bruto maandsalaris ontving. Ook de hoge billijke vergoeding van €48.000 (25,9 

maandsalarissen) in de derde-Ferwerda-zaak is vermoedelijk toegekend vanwege het 

lange dienstverband (negentien jaar) van werknemer. In de andere twee Ferwerda-zaken 

ontvingen de collega’s die op dezelfde wijze slachtoffer waren geworden van hetzelfde 

zeer laakbare gedrag van werkgever slechts 8,7 respectievelijk 7,9 maandsalarissen voor 

een dienstverband van zeven jaar.195  

De wijze waarop de billijke vergoeding in deze zaken is berekend heeft veel weg 

van de oude Kantonrechtersformule.196 Bij de Kantonrechtersformule werd immers ook 

rekening gehouden met de lengte van het dienstverband, de hoogte van het (laatstgeno-

ten) brutoloon en de eventuele verwijtbaarheid van partijen.197 De Kantonrechter Am-

sterdam zorgde met zijn uitspraak echter voor opschudding door bij de begroting van de 

billijke vergoeding expliciet op deze oude Kantonrechtersformule terug te vallen. Naar 

het oordeel van de rechter zou de door de wetgever opgeworpen maatstaf, te weten ‘de 

ernst van het verwijtbaar handelen’, namelijk onbruikbaar zijn voor het begroten van de 

billijke vergoeding.198 Een billijke vergoeding dient volgens deze kantonrechter reke-

ning te houden met het te missen inkomen door het verlies van de betrekking en het be-

houd van een zeker inkomensniveau na ontslag. Het rekening houden met deze factoren 

(loon en lengte van het dienstverband), impliceert volgens Peters dat de billijke vergoe-

ding wordt afgestemd ‘op de materiële en immateriële schade van de werknemer ten ge-

volge van het verwijtbaar handelen van de werkgever en het daardoor eindigen van het 

dienstverband’ en ‘in relatie tot de ernst van het verwijtbare gedrag van werkgever ge-

plaatst’ wordt.199 Deze factoren zijn volgens Peters echter duidelijker terug te vinden in 

de oude berekeningsmaatstaf van Rutten/Breed (betreffende het kennelijk onredelijk 

ontslag) dan in de Kantonrechtersformule die bij ontbinding ex art. 7:685 (oud) BW ge-

bruikt werd. De Rutten/Breed-maatstaf biedt ruimte voor individueel maatwerk en sluit 

dus beter aan bij de enige duidelijke aanwijzing van de wetgever, namelijk dat het zeker 

niet de bedoeling is dat de Kantonrechtersformule (of een variant hierop) wordt gebruikt 

bij het begroten van de billijke vergoeding. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat andere 

rechters dit standpunt van de Kantonrechter Amsterdam zullen overnemen.200 

 

 

 

 

                                                 
194 Ktr. Almelo 14 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:882 (Werknemer 59 jaar, 38 jaar dienstverband, 

maandsalaris €4.816,20; BV €80.000 (16,6 msl); Ktr. Arnhem 25 februari 2016, 

ECLI:NL:RBGEL:2016:1534 (Werknemer 52 jaar, 28 jaar dienstverband, maandsalaris €5.504; BV 

€90.000 (16,4 msl)); Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:713 (Derde-Ferwerda-

zaak) (Werknemer 38 jaar, 19,5 jaar dienstverband, maandsalaris € 1.854; BV €48.000 (25,9 msl)). 
195 Peters 2016a, p. 5-6. 
196 Peters 2016a, p. 5. 
197 Zie par. 2.2.2. 
198 Ktr. Amsterdam 29 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:400 (BV €40.445 (10,8 msl)), r.o. 25; Pe-

ters, p. 6. 
199 Peters 2016a, p. 6. 
200 Peters 2016a, p. 6; Kruit 2016b, p. 2; Handelingen II 2013/14, nr. 54, item 9, p. 28. 
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De gevolgen van het ontslag voor werknemer 

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 heeft de wetgever in zijn aanwijzingen nadrukkelijk 

bepaald dat de gevolgen van het ontslag voor de werknemer reeds verdisconteerd zijn in 

de transitievergoeding en derhalve buiten beschouwing moeten worden gelaten bij het 

begroten van de billijke vergoeding. Desalniettemin lijkt in de rechtspraktijk het gevol-

gencriterium toch in een zekere mate gebruikt te worden om de hoogte van de billijke 

vergoeding te bepalen. Zo heeft het Hof ’s-Hertogenbosch naast de leeftijd en de lengte 

van het dienstverband ook de door de werknemer misgelopen salarisaanspraken in de 

berekening van de hoogte van de billijke vergoeding betrokken door deze onder ‘alle 

omstandigheden van het geval’ te scharen.201 Ook de Kantonrechter Arnhem laat bij het 

begroten van de billijke vergoeding meewegen dat sprake zal zijn van (een aanzienlijke) 

inkomstenderving.202 Hierbij neemt de rechter in aanmerking dat het brutoloon van 

werknemer ongeveer twee keer zo hoog is als het maximumdagloon voor de WW-uitke-

ring, waar zij na het ontslag op aangewezen is.  

Het Hof Den Haag ziet bij de begroting tevens een rol weggelegd voor het ge-

volgencriterium, hetzij wat terughoudender. Het hof overweegt dat in het geval de tran-

sitievergoeding niet voldoende compensatie biedt voor de (financiële) gevolgen van het 

ontslag, de rechter bij het begroten van de billijke vergoeding rekening dient te houden 

met de aan het verwijtbare gedrag van de werkgever toe te rekenen inkomens- én pensi-

oenschade. Overigens betekent dit volgens het hof niet dat de billijke vergoeding een 

volledige vergoeding van de inkomens- en/of pensioenschade moet zijn. In deze zaak 

wordt de billijke vergoeding vastgesteld op een fors bedrag van €50.000. Bij de bereke-

ning neemt het hof in aanmerking dat als gevolg van het ernstig verwijtbare gedrag van 

werkgever, de 63-jarige werkneemster zich na 22 jaar trouwe dienst gedwongen zag 

haar arbeidsovereenkomst te beëindigen, waardoor zij een fikse inkomens- en pensioen-

schade van ruim €89.000 lijdt. Werkneemster kan nu immers niet meer blijven werken 

tot haar pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar. Daarnaast is het niet aannemelijk dat 

werkneemster, gelet op haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en haar leeftijd, op de 

arbeidsmarkt nog enige kans maakt. Het gaat aldus om een werknemer voor wie de 

werkgever - gelet op haar leeftijd, de lengte van het dienstverband en de daarmee sa-

menhangende aanzienlijke inkomens- en pensioenschade als gevolg van het ontslag – 

een extra zorgplicht heeft. Het is mijns inziens daarom terecht dat de rechter die financi-

ele gevolgen in de hoogte van de vergoeding tot uitdrukking heeft gebracht.203  

Ook wordt in de rechtspraktijk ruimte gezien om de emotionele gevolgen van 

het ontslag voor de werknemer in de berekening van de billijke vergoeding mee te ne-

men, zo blijkt uit de Ferwerda-zaken (intimiderend gedrag werkgever na klachten van 

werknemers over cameratoezicht).204 De Kantonrechter Leeuwarden overweegt dat 

naast de ernst van de verwijtbaarheid van werkgever rekening gehouden dient te worden 

met de emotionele gevolgen van het handelen van werkgever voor werknemer. Gelet op 

                                                 
201 Hof ’s-Hertogenbosch 4 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:320, r.o. 3.22 (Werknemer 47 jaar, 9 

jaar dienstverband, maandsalaris €1.282,53; loopt 14 maanden salaris mis; BV €10.000 (7,8 msl)). 
202 Ktr. Arnhem 25 februari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1534 (Werknemer 52 jaar, 28 jaar dienstver-

band, WW versus loon 5,5K; BV €90.000 (16,4 msl)). 
203 Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:715, r.o. 16-23 (Werkneemster 63 jaar, 22 jaar 

dienstverband, € 1.605,93 maandsalaris, inkomensschade €89.000; BV €50.000 (31,1 msl)); Peters 2016a, 

p. 6. 
204 Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:713 (BV €48.000 (25,9 msl)); Ktr. Leeu-

warden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:714 (BV €15.000 (7,9 msl)); Ktr. Leeuwarden 24 fe-

bruari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:715 (BV €15.000 (8,7 msl)); Peters 2016a, p. 5. 
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de door de werknemer geleden immateriële schade, hetgeen onder andere blijkt uit het 

medicijngebruik van werknemer in verband met zijn slaapproblemen, wordt in deze 

zaak de billijke vergoeding vastgesteld op een bedrag van €15.000. Hoewel de kanton-

rechter aangeeft welke factoren zij bij de begroting in aanmerking neemt, blijft echter 

onduidelijk hoe zij tot dit precieze bedrag is gekomen. Een formule is in ieder geval niet 

gebruikt, aangezien de rechter het gebruik van een formule, in overeenstemming met de 

bedoeling van de wetgever, expliciet van de hand wijst.205 

Tot slot blijkt uit de jurisprudentie dat er ook rechters zijn die bij de begroting 

rekening houden met het ontbreken van een aanspraak van de werknemer op de transi-

tievergoeding wegens een te kortdurend dienstverband.206 De Kantonrechter ‘s-Herto-

genbosch neemt bij de begroting in aanmerking dat naar verwachting werkneemster, ge-

let op haar kundigheid en ambitie, binnen een periode van zes maanden een nieuwe 

baan zou kunnen vinden en kende aan werkneemster een billijke vergoeding van 

€10.000 toe.207 Dit bedrag is vrijwel gelijk aan het verschil tussen haar laatstgenoten 

loon en de verwachte hoogte van haar WW-uitkering. De Kantonrechter Dordrecht han-

teerde een soortgelijke aanpak en stelde de billijke vergoeding eveneens vast op een be-

drag van €10.000.208 

 

5B.1.3  Overige omstandigheden 

 

Uit de analyse van de rechtspraak blijkt verder dat verschillende rechters naast omstan-

digheden aan de zijde van werkgever en werknemer ook de overige omstandigheden 

van het geval meewegen bij het begroten van de billijke vergoeding. Zo hield de Kan-

tonrechter Rotterdam rekening met de omstandigheid dat de werkgever veroordeeld is 

geweest tot doorbetaling van het salaris van werknemer zonder dat daar een arbeidspres-

tatie van de werknemer tegenover stond.209  

Ook de Kantonrechter Utrecht woog bij de begroting mee dat werknemer op mo-

ment van ontbinding van de arbeidsovereenkomst meer dan een jaar met behoud van sa-

laris was vrijgesteld van werk.210 Aangezien de werknemer in deze zaak tijdens de op 

non-actiefstelling niet met een vordering tot wedertewerkstelling op hervatting van de 

werkzaamheden had aangedrongen, heeft de kantonrechter deze factor voor een belang-

rijk deel laten meewegen in de begroting van de billijke vergoeding en beoordeeld als 

een vorm van tegemoetkoming van werknemer. Dit weegt dus in het voordeel van de 

werkgever mee. Uit de redenering van de kantonrechter kan overigens worden opge-

maakt dat de billijke vergoeding hoger zou zijn uitgevallen indien de werkgever het 

loon gedurende deze periode niet zou hebben doorbetaald. 

                                                 
205 Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:715, r.o. 5.22; Peters 2016a, p. 5. 
206 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 4.  
207 Ktr. ’s-Hertogenbosch 1 oktober 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:6107 (Werknemer 51 jaar, 8 maand 

dienstverband, maandsalaris €5.940; BV €10.000 (1,7 msl)). 
208 Ktr. Dordrecht 11 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9963, r.o. 12 (Leeftijd werknemer onbe-

kend, 3 maand dienstverband, maandsalaris €7.500; BV €10.000 (1,3 msl)). 
209 Ktr. Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9316, r.o. 5.23 (Leeftijd werknemer onbe-

kend, 6 jaar dienstverband, maandsalaris € 2.520,00; BV €7.500 (3 msl)). 
210 Ktr. Utrecht 18 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:854, r.o. 4.17-4.19 (Werknemer 51 jaar, 19 jaar 

dienstverband, maandsalaris € 4.904,22; BV €15.000 (3 msl)). Overigens werd in deze zaak ook rekening 

gehouden met de vergoeding van €74.000 uit een eerdere beschikking. 
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Hiernaast is in de jurisprudentie terug te zien dat rechters bij het begroten reke-

ning houden met de omstandigheid dat de door de werknemer verzochte billijke vergoe-

ding niet afzonderlijk door de werkgever is betwist.211 In de Ferwerda-zaken overweegt 

de Kantonrechter Leeuwarden dat de werknemer door het noemen van een bedrag aan 

billijke vergoeding in beginsel de bovengrens van de vergoeding vastzet. Onder nor-

male omstandigheden brengt dit met zich mee dat de kantonrechter niet meer dan dat 

toewijst.  

Verder blijkt uit de analyse dat rechters rekening houden met de omstandigheid 

dat de werkgever zijn verplichtingen (al dan) niet opzettelijk heeft veronachtzaamd.212 

Een voorbeeld hiervan betreft Kantonrechter Leeuwarden 25 november 2015.213 Naar 

het oordeel van de kantonrechter is in deze zaak, gelet op de onbekendheid dan wel on-

ervarenheid met de (strenge) eisen die aan een werkgever worden gesteld met betrek-

king tot een disfunctionerende werknemer, geen sprake van het door de werkgever op-

zettelijk veronachtzamen van zijn verplichtingen. Nu opzet aan de zijde van werkgever 

ontbreekt, alsmede in aanmerking genomen het feit dat sprake is van een ‘kleine’ onder-

neming, kent de rechter een verhoudingsgewijs geringe billijke vergoeding van €2.500 

(2,4 maandsalarissen) aan werkneemster toe. 

Tot slot laat de analyse van de jurisprudentie zien dat ook verwijtbaarheid aan de 

zijde van werknemer214 alsmede de omstandigheid dat de werknemer al een vergoeding 

uit een eerdere beschikking of mediationtraject heeft ontvangen.215, aanleiding (kunnen) 

zijn tot toekenning van een lagere billijke vergoeding. 

 

Preventieve en bestraffende werking  

Ten slotte volgt uit de analyse van de uitspraken dat in meerdere zaken naast het ernstig 

verwijtbare gedrag van de werkgever, al dan niet in combinatie met de gevolgen van het 

ontslag, ook de afschrik(wek)kende en bestraffende werking van de billijke vergoeding 

wordt meegewogen.216 Verschillende rechters zijn het erover eens dat de billijke vergoe-

ding een substantieel bedrag dient te zijn dat ontoelaatbaar handelen van de werkgever 

in de toekomst voorkomt.217 Zo heeft de Kantonrechter Amsterdam overwogen dat in-

dien de billijke vergoeding geen zekere omvang heeft, het risico bestaat dat een relatief 

lage vergoeding voor lief wordt genomen. De vergoeding zou dan ‘een vrijbrief’ vor-

men voor ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever door bijvoorbeeld 

                                                 
211 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 5; Ktr. Lelystad 12 januari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:986 (BV 

€3.500 (2,4 msl)); Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:714 (BV €15.000 (7,9 

msl)); Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:713 (BV €48.000 (25,9 msl)). 
212 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 4. 
213 Ktr. Leeuwarden 25 november 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5423, r.o. 5.11 (BV €2.500 (2,4 msl)). 
214 Ktr. Amsterdam 12 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2127; Ktr. Leeuwarden 23 maart 2016, 

ECLI:NL:RBNNE:2016:1734; Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 5. 
215 Ktr. Utrecht 18 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:854, r.o. 4.18 en 4.19 (BV €15.000 (3 msl)); 

Ktr. Alkmaar 22 januari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:553 (BV €15.000 (3 msl)); Ktr. Lelystad 21 april 

2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2440 (BV €40.000 (9,6 msl)); Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 6. 
216 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 6; Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 6. 
217 Ktr. Amsterdam 7 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8752 (BV €40.000 (8,6 msl)); Ktr. Utrecht 

18 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:854 (BV €15.000 (3,4 msl)); Ktr. Arnhem 25 februari 2016, 

ECLI:NL:RBGEL:2016:1534 (BV €90.000 (16,4 msl)); Ktr. Enschede 26 februari 2016, 

ECLI:NL:RBOVE:2016:675 (BV €20.000 (6,8 msl)); Ktr. Almelo 14 maart 2016, 

ECLI:NL:RBOVE:2016:882 (BV €80.000 (16,6 msl)); Hof Den Haag 22 maart 2016, 

ECLI:NL:GHDHA:2016:715 (BV €50.000 (31,1 msl)); Ktr. Amsterdam 12 april 2016, 

ECLI:NL:RBAMS:2016:2127 (BV €75.000 (13,7 msl)). 
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een verstoorde arbeidsverhouding te bewerkstelligen en zodoende op oneigenlijke wijze 

het einde van de arbeidsovereenkomst met een werknemer te realiseren.218 In zoverre 

kan volgens de Kantonrechter Amsterdam de billijke vergoeding gezien worden als ‘een 

civielrechtelijke sanctie op ernstig verwijtbaar gedrag’. Ook de Kantonrechter Arnhem 

benadrukt het punitieve karakter van de billijke vergoeding. Hiertoe overweegt zij dat 

het niet mogelijk moet zijn dat de werkgever een verstoorde arbeidsrelatie veroorzaakt, 

zonder dat hij een vergoeding van enige omvang verschuldigd is.219  

 

5B.2  Tegemoetkoming aanwijzingen wetgever? 

 

Volgen rechters de aanwijzingen van de wetgever? 

Hoewel rechters aanvankelijk geen of nauwelijks invulling durfden te geven aan de be-

groting van de billijke vergoeding, blijkt uit mijn analyse van de jurisprudentie dat er in 

de loop der tijd steeds meer uitspraken zijn verschenen waarin de factoren die een rol 

spelen bij de begroting wél worden benoemd. Het gaat om de volgende concrete om-

standigheden: 

- De ernst van het verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever; 

- Loon, leeftijd en lengte van het dienstverband van werknemer; 

- Inkomens- en pensioenschade (misgelopen salarisaanspraken, terugval op een 

WW- of (lagere) pensioenuitkering, arbeidskansen en het ontbreken van een aan-

spraak van de werknemer op de transitievergoeding wegens een te kortdurend 

dienstverband);  

- Emotionele gevolgen van het ontslag voor werknemer (immateriële schade); 

- De financiële situatie van werkgever; 

- De (geringe) bedrijfsomvang van de werkgever en de (opstart)fase van de onder-

neming; 

- Het al dan niet opzettelijk veronachtzamen van verplichtingen van de werkgever; 

- Doorbetalen van loon door de werkgever zonder dat de werknemer heeft gewerkt;  

- Verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer; 

- Een vergoeding uit een eerdere beschikking of mediationtraject; 

- Verzochte en niet betwiste billijke vergoeding; en 

- Preventieve en bestraffende werking van de billijke vergoeding.220 

Uit deze omstandigheden kan worden afgeleid dat de tegenstrijdige aanwijzingen van de 

wetgever deels worden gevolgd. In overeenstemming met de bedoeling van de wetgever 

wordt de hoogte van de billijke vergoeding afgestemd op de ernst van het verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werkgever.221 Veelal wordt hierbij, hoewel dit volgens de 

wetgever niet hoeft, het loon en de lengte van het dienstverband alsmede de leeftijd van 

de werknemer in aanmerking genomen.222 Hiernaast wordt in een aantal gevallen reke-

ning gehouden met de financiële situatie van de werkgever, de (geringe) bedrijfsomvang 

en de (opstart)fase waarin de onderneming verkeert. Ook andere omstandigheden die de 

hoogte van de billijke vergoeding kunnen verlagen worden (regelmatig) in de begroting 

                                                 
218 Ktr. Amsterdam 7 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8752, r.o. 20 (Leeftijd werknemer onbe-

kend, dienstverband 10 jaar, maandsalaris €4.660; BV €40.000 (8,6 msl)); Frikkee & Smorenburg 2016, 

p. 6. 
219 Ktr. Arnhem 25 februari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1534 (BV €90.000 (16,4 msl)). 
220 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 4-5. Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 5-6. 
221 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-33. 
222 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-34. 
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betrokken, zoals het niet opzettelijk veronachtzamen van de verplichtingen van de werk-

gever, het doorbetalen van loon zonder dat de werknemer heeft gewerkt, verwijtbaar-

heid aan de zijde van werknemer of de omstandigheid dat de werknemer al een vergoe-

ding uit een eerdere beschikking of mediationtraject heeft ontvangen. Dit sluit eveneens 

aan bij de aanwijzingen van de wetgever.223  

Belangrijk is de constatering dat in de rechtspraktijk ook meermaals rekening is 

gehouden met omstandigheden die de billijke vergoeding voor de schade lijdende werk-

nemer kunnen verhógen. Ondanks de nadrukkelijke, maar tegenstrijdige aanwijzing van 

de wetgever dat de gevolgen van het ontslag voor de werknemer (zoals inkomstender-

ving, pensioenschade, kansen op de arbeidsmarkt en het ontbreken van een aanspraak 

op de transitievergoeding) niet meegewogen mogen worden in de begroting van de bil-

lijke vergoeding, hebben meerdere rechters dit wél gedaan. Het compenseren van de 

werknemer voor de gevolgen van het ontslag, bijvoorbeeld indien de transitievergoe-

ding deze onvoldoende ondervangt, is mijns inziens niet meer dan logisch. Het sluit bo-

vendien aan bij de visie van de wetgever dat de werknemer via de billijke vergoeding 

moet worden gecompenseerd.224 

Verder is het niet (geheel) verrassend dat rechters rekening houden met de pre-

ventieve en bestraffende werking die uitgaat van de billijke vergoeding, aangezien dit 

duidelijk uit de wetsgeschiedenis blijkt.225 Ook viel te verwachten dat rechters de Kan-

tonrechtersformule of een variant hierop niet als uitgangspunt nemen voor het bereke-

nen van de billijke vergoeding, aangezien de wetgever in zijn aanwijzingen het stan-

daard gebruik maken van een vaste formule expliciet afwijst.226 Wat wel opvalt is dat 

met het bedrag dat door de werknemer wordt gevorderd, in beginsel een bovengrens 

wordt gevormd (althans volgens sommige rechters). Voor het overige wordt niettemin, 

zoals de wetgever heeft gewild, geen gebruik gemaakt van maximumbedragen. 

 

De hoogte van de billijke vergoedingen 

Alhoewel de rechtspraak steeds meer een indicatie geeft van de omstandigheden die in 

aanmerking moeten worden genomen bij het begroten van de billijke vergoeding, wordt 

slechts in enkele gevallen enigszins inzicht gegeven op welke wijze en in welke mate 

deze van invloed zijn geweest op de hoogte van de vergoeding. Bovendien begroten 

rechters de billijke vergoeding ieder op een andere wijze. Zo haalde de Kantonrechter 

Amsterdam227 de oude Kantonrechtersformule van stal en het Hof ’s-Hertogenbosch228 

sloot zich aan bij de Rutten/Breed-maatstaf van het kennelijk onredelijk ontslag. Hier-

naast is door een aantal rechters expliciet aangegeven dat het door de werkgever niet op-

zettelijk veronachtzamen van zijn verplichtingen met betrekking tot een disfunctione-

rende werknemer zich in een verhoudingsgewijs lagere billijke vergoeding dient te ver-

talen.229 Ook verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer zou de hoogte van de billijke 

                                                 
223 Zie par 4.3.2. Bedoeld is de aanwijzing van de wetgever dat (slechts) de omstandigheden die een verla-

gende invloed op de billijke vergoeding kunnen hebben een rol mogen spelen bij het begroten van de ver-

goeding. Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34; Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, p. 90; 

Peters 2016a, p. 2. 
224 Zie par. 4.3.2. 
225 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32. Bedoeld is de aanwijzing dat een werknemer moet wor-

den gecompenseerd ‘ook om dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen’. 
226 Kamerstukken I 2013/14, 33 818, nr. C, p. 65. 
227 Ktr. Amsterdam 29 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:400. 
228 Hof ’s-Hertogenbosch 4 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:320. 
229 Ktr. Leeuwarden 25 november 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5423. 
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vergoeding verlagen.230 Verder nemen enkele rechters de transitievergoeding231 of het 

loon232 van de werknemer als uitgangspunt, om deze vervolgens al dan niet te verme-

nigvuldigen. Waarom een bepaalde vermenigvuldiging is toegepast, wordt vervolgens 

niet uitgelegd. 

Voor het overgrote gedeelte blijft de omzetting van de omstandigheden naar het 

toegekende bedrag echter een raadsel, waarop geen factor of vergelijking kan worden 

losgelaten. Als gevolg van deze onzekerheid, mede in combinatie met de vrijheid die 

aan rechters toekomt bij het begroten, ontstaan grote verschillen in de hoogte van de bil-

lijke vergoedingen. De hoogte varieert van zo’n €1.000 met (enorme) uitschieters naar 

ruim €90.000, zo blijkt uit de analyse van de rechtspraak. Hierbij valt op dat het gemid-

delde aantal in aanmerking genomen maandlonen per dienstjaren in ontbindingsbeschik-

kingen op verzoek van de werknemer aanmerkelijk lager ligt dan in geval van ontbin-

dingsbeschikkingen op verzoek van de werkgever. De toegekende billijke vergoeding in 

ontbindingsbeschikkingen op verzoek van de werkgever ex art. 7:671b BW bedraagt na-

melijk gemiddeld €25.313 hetgeen gemiddeld 1,12 mnd/dj betreft. Een billijke vergoe-

ding in werknemersverzoeken ex art. 7:671c BW bedraagt daarentegen gemiddeld 

slechts 0,78 mnd/dj.233 Hieruit volgt dat relatief gezien een werknemersverzoek aanzien-

lijk minder vergoeding oplevert. Dit is opmerkelijk, aangezien in het geval dat de werk-

gever het zodanig bont heeft gemaakt dat de werknemer zelf ontbinding van de arbeids-

overeenkomst verzoekt, men eerder zou verwachten dat de rechter een hogere vergoe-

ding toekent.234 

De analyse van de jurisprudentie maakt verder duidelijk dat er geen verband be-

staat tussen de hoogte van de billijke vergoeding en de transitievergoeding. De gemid-

delde billijke vergoeding betreft gemiddeld twee à drie keer de transitievergoeding.235 

Op het eerste gezicht lijkt dit veel. Echter, in vergelijking met de ontslagvergoeding op 

basis van de oude Kantonrechtersformule zijn de tot nu toe toegekende vergoedingen 

relatief laag. Onderzoek toont namelijk aan dat in de beschikkingen ex art. 7:671b BW 

waarin zowel de transitievergoeding als de billijke vergoeding aan de werknemer is toe-

gekend, sprake is van een daling van maar liefst 43% ten opzichte van de ontslagver-

goeding op grond van de Kantonrechtersformule met factor C=1,5.236 Op grond van 

deze eerste bevindingen kan derhalve geconcludeerd worden dat het ontslag voor de 

ernstig verwijtbaar handelende werkgever goedkoper lijkt te zijn geworden. Hiermee 

wordt tegemoet gekomen aan het door de wetgever beoogde ‘minder kostbaar’ ontslag. 

                                                 
230 Ktr. Amsterdam 12 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2127; Ktr. Leeuwarden 23 maart 2016, 

ECLI:NL:RBNNE:2016:1734. 
231 Ktr. 's-Hertogenbosch 1 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5186, JAR 2015/252. 
232 Ktr. Almelo 14 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:882; Ktr. Arnhem 25 februari 2016, 

ECLI:NL:RBGEL:2016:1534; Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:713. 
233 Kruit 2016b, p. 10-11. Hierbij is de uitspraak Ktr. Alkmaar 22 januari 2016, 

ECLI:NL:RBNHO:2016:553, die met een vergoeding van 5,56 mnd/dj een flink opstuwend effect heeft 

gehad met oog op het kleine aantal uitspraken (6), buiten beschouwing gelaten. 
234 Kruit 2016b, p. 10-11; Bij de Vaate & Pinedo 2016, p. 9-10 en 12-13; Frikkee & Smorenburg 2016, p. 

6-7. 
235 Houweling, Keulaerds & Kruit 2016, p. 27. Uit de gepubliceerde en niet-gepubliceerde rechtspraak 

blijkt dat de gemiddeld toegekende transitievergoeding 0,4 respectievelijk 0,44 mnd/dj bedraagt. 
236 Kruit 2016a, p. 11; Houweling, Keulaerds & Kruit 2016, p. 19. In aanmerking genomen dat de bil-

lijke vergoeding uitsluitend kan worden toegekend in situaties waarin de werkgever een ernstig verwijt 

kan worden gemaakt, is een vergelijking met factor C=1,5 op zijn plaats. 
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Onder werknemersadvocaten en -juristen alsmede in de literatuur wordt echter teleurge-

steld gereageerd op dit resultaat. Indien de billijke vergoedingen geen substantiële om-

vang hebben, zullen zij onvoldoende afschrikkend werken voor werkgevers.237  

Tot slot kan ook niet worden gewezen op een verband tussen het bedrag aan bil-

lijke vergoeding en het maandloon. Er kan aldus de conclusie worden getrokken dat wat 

betreft de hoogte van de billijke vergoeding er in de rechtspraak in het geheel nog geen 

lijn is te ontwaren. 

 

5B.3  Aanbeveling begroten van de billijke vergoeding 

 

Tot slot kan worden afgevraagd of de rechtspraktijk eigenlijk wel tegemoet dient te ko-

men aan de aanwijzingen van de wetgever met betrekking tot het begroten van de bil-

lijke vergoeding. De aanwijzingen kunnen immers, zoals geconcludeerd in H.4, als on-

doorzichtig en tegenstrijdig worden beschouwd. Hoewel de wetgever benadrukt dat de 

gevolgen van het ontslag voor de werknemer géén rol mogen spelen, lijkt uit (een deel 

van) de aanwijzingen van de wetgever toch het tegenovergestelde opgemaakt te kunnen 

worden.238 Mijns inziens is het niet meer dan logisch om de werknemer voor de nade-

lige gevolgen van het ontslag te compenseren. Immers, waarvoor zou de werknemer an-

ders moeten worden gecompenseerd dan voor zijn (materiële en immateriële) schade ten 

gevolge van dat verwijtbare gedrag van de werkgever? Het is bovendien in overeen-

stemming met de visie van de wetgever, namelijk dat de werknemer via de billijke ver-

goeding gecompenseerd moet worden voor de door het verloren gaan van de dienstbe-

trekking geleden schade.239  

Nu kan hier tegenin worden gebracht dat de transitievergoeding die (materiële) 

schade als gevolg van het eindigen van de arbeidsovereenkomst al voldoende onder-

vangt. Dit is echter niet altijd het geval. Doordat de transitievergoeding is geforfaiteerd 

wordt bij de vaststelling van de vergoeding geen rekening gehouden met factoren als 

leeftijd van de werknemer, zijn baankansen, niveau van opleiding en eventuele (‘ge-

wone’) verwijtbaarheid van de werkgever.240 Zoals uit mijn analyse van de jurispruden-

tie is gebleken biedt transitievergoeding de werknemer derhalve niet in alle gevallen een 

adequate compensatie voor de daadwerkelijke nadelige gevolgen van het ontslag.241 Bo-

vendien wordt aan werknemers met een dienstverband van minder dan twee jaar geen 

transitievergoeding toegekend.242 Zij worden dus in het geheel niet voor de nadelige ge-

volgen van het ontslag gecompenseerd. In mijn optiek moet de rechter de werknemer 

daarom – zeker als het gaat om een zaak waarin de verwijtbaarheidsfactoren aan werk-

geverszijde en de financiële gevolgen van het ontslag aan werknemerszijde in elkaar 

                                                 
237 Kruit 2016a, p. 10-11; Frikkee & Smorenburg 2016, p. 7. 
238 De wetgever stelt namelijk tegelijkertijd dat het niveau van de billijke vergoeding moet aansluiten op 

‘de uitzonderlijke omstandigheden van het geval’, waarbij de rechter rekening mág houden met criteria 

als loon en lengte van het dienstverband. Hiermee lijkt de wetgever te willen zeggen dat de rechter de 

werknemer aldus wel degelijk dient te compenseren voor de (financiële) gevolgen van het ontslag (zijn 

inkomensschade). 
239 Zie par. 4.3.2. 
240 Schouten 2014, p. 69. 
241 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:715; Hof ’s-Hertogenbosch 4 

februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:320; Ktr. Arnhem 25 februari 2016, 

ECLI:NL:RBGEL:2016:1534; Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:715. 
242 Zie bijvoorbeeld Ktr. ’s-Hertogenbosch 1 oktober 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:6107; Ktr. Dordrecht 

11 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9963. 



55 
“De billijke vergoeding: een juridisch labyrint?” 

L.S. van der Sleen, 22 december 2016. 

 

overlopen – ontslagbescherming bieden in de vorm van een (substantiële) billijke ver-

goeding, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de nadelige gevolgen van het ont-

slag voor de werknemer (de schade) als met het punitieve element (de ‘duale bereke-

ningswijze’). Al eerder zagen we deze (vergelijkbare) duale berekeningswijze terug in 

de annotaties van Kruit (de ‘punitive damage’) en Peters.243 

 

De billijke vergoeding heeft tot doel de schade die de werknemer ten gevolge van het 

aan de werkgever te wijten ontslag lijdt te vergoeden en tevens dergelijk verwijtbaar ge-

drag van de werkgever te voorkomen.244 Gelet op het karakter dient de rechter de bil-

lijke vergoeding mijns inziens daarom primair af te stemmen op de gevolgen van het 

ontslag voor de werknemer (de schade), voor zover de transitievergoeding deze onvol-

doende ondervangt. Daarnaast dient zij secundair te worden afgestemd op het ernstig 

verwijtbare gedrag van de werkgever (het preventieve en punitieve element). De (tegen-

strijdige) aanwijzingen van de wetgever inzake de billijke vergoeding geven hiervoor 

overigens een aanknopingspunt: de hoogte van de billijke vergoeding moet volgens de 

wetgever aansluiten op ‘de uitzonderlijke omstandigheden van het geval’. Vaststaat dat 

toekenning van een billijke vergoeding over het algemeen (uiteindelijk) plaatsvindt bij 

een ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding 

(g-grond).245 Dit zijn gevallen waarbij volgens Peters ‘bij uitstek sprake is van derge-

lijke uitzonderlijke omstandigheden’.246 

Indien de ‘gevolgen van het ontslag mogen niet meewegen- opmerkingen’ bui-

ten beschouwing worden gelaten, dan komen de aanwijzingen van de wetgever nog het 

meest overeen met de ‘zekere genoegdoening’-benadering van de Hoge Raad in Rut-

ten/Breed (schadevergoeding gerelateerd aan de aard en de ernst van de tekortkoming 

van de wederpartij). Nu het bij de additionele billijke vergoeding (anders dan bij de ken-

nelijk onredelijk ontslagvergoeding waarvoor de Rutten/Breed-maatstaf is ontwikkeld) 

alléén om zeer ernstige vormen van verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever gaat, 

hoeft niet gevreesd te worden dat de billijke vergoeding in een ‘losbandige lambada’ 

ontaardt. De werknemer moet zich immers eerst door het nauwe muizengat zien te wur-

men, voordat aan het begroten van de billijke vergoeding toegekomen kan worden.247   

Voor het vormgeven van de billijke vergoeding meen ik dan ook dat rechters de 

aanwijzingen beter terzijde kunnen leggen en, zoals Peters adviseert, de schade van de 

werknemer met behulp van de Rutten/Breed-maatstaf en de algemene schadebegrotings-

regels van Boek 6 BW (titel 1, afdeling 10) zouden moeten vaststellen.248 Nu kan ge-

steld worden dat het volledig aansluiten bij de Rutten/Breed-maatstaf volstrekt in strijd 

is met hetgeen de wetgever heeft beoogd (de gevolgen van het ontslag mogen niet mee-

wegen). Toch pleit ik hiervoor, omdat uit de andere aanwijzingen van de wetgever op-

gemaakt kan worden dat de gevolgen van het ontslag voor de werknemer wel degelijk 

een rol kunnen spelen bij het begroten van de vergoeding. De rechter dient het niveau 

                                                 
243 Kruit 2016b, p. 2-3; Peters 2016a, p. 6. Peters schrijft daar namelijk: “Hier wordt de billijke vergoe-

ding primair afgestemd op de materiële en immateriële schade van de werknemer ten gevolge van het 

verwijtbaar handelen van de werkgever en het daardoor eindigen van het dienstverband meegewogen en 

[secundair] in relatie tot de ernst van het verwijtbare gedrag van werkgever geplaatst.” In dat eerste zit 

het schadevergoeding-element en in het laatste het punitieve element. 
244 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32. 
245 Zie par. 5A.1 ‘Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ in de rechtspraktijk, p. 33. 
246 Peters 2016b, p. 5-6. 
247 Peters 2016a, p. 3 en 7 
248 Peters 2016a, p. 3 en 7. 
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van de vergoeding immers te relateren aan ‘de uitzonderlijke omstandigheden van het 

geval’, waarbij de rechter rekening mag houden met criteria als loon en lengte van het 

dienstverband. Dit zijn criteria die juist alles van doen hebben met de financiële gevol-

gen van het ontslag – de inkomensschade – voor de werknemer.249 De aanwijzingen van 

de wetgever impliceren volgens Peters dan ook dat de billijke vergoeding wordt afge-

stemd op de schade van de werknemer en in relatie tot de ernst van het verwijtbare ge-

drag van werkgever wordt geplaatst. Deze factoren zijn duidelijk terug te vinden in de 

berekeningsmaatstaf van Rutten/Breed.250 

Door aan te sluiten bij de Rutten/Breed-maatstaf en de regels van boek 6 BW 

kan de billijke vergoeding mijns inziens (primair) worden afgestemd ‘op de materiële 

en immateriële schade van de werknemer ten gevolge van het verwijtbaar handelen van 

de werkgever en het daardoor eindigen van het dienstverband’ en (secundair) ‘in relatie 

tot de ernst van het verwijtbare gedrag van de werkgever geplaatst’ worden.251 In die 

laatste zinsnede zit het punitieve element dat in de billijke vergoeding tot uitdrukking 

moet worden gebracht. Naast het compenseren van de werknemer voor de geleden 

schade ten gevolge van het verwijtbare gedrag van de werkgever, heeft de billijke ver-

goeding immers tevens tot doel dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen. Door 

deze (oude) maatstaf te hanteren bij het begroten van de billijke vergoeding kan de rech-

ter aldus beide elementen laten meewegen. Voorts wordt met deze benadering aangeslo-

ten bij de enige duidelijke aanwijzing van de wetgever, namelijk dat het gebruik van de 

Kantonrechtersformule (of een variant hierop) zeker niet de bedoeling is.252 

 

Het begroten van de schade van werknemer 

Gelet op het karakter van de billijke vergoeding zouden rechters voor het bepalen van 

de hoogte van de billijke vergoeding de factoren aan werknemerszijde (de schade) pri-

mair moeten stellen. Allereerst zouden rechters volgens de Rutten/Breed-maatstaf de 

omvang van de ten gevolge van het ontslag verwachte schade van de werknemer moe-

ten berekenen. Ingevolge deze maatstaf is het hanteren van een algemene formule niet 

toegestaan, maar moet aansluiting worden gezocht bij de algemene schadevergoedings-

regeling van boek 6 BW. De rechter komt volgens de Hoge Raad een grote mate van 

vrijheid toe om op grond van alle omstandigheden ten tijde van het ontslag de hoogte 

van de vergoeding te bepalen. Art. 6:97 BW geeft hier de hoofdregel en bepaalt dat de 

rechter de schade moet begroten ‘op de wijze die het meest met de aard ervan in over-

eenstemming is, en laat de rechter de vrijheid de omvang van de schade te schatten als 

deze niet nauwkeurig kan worden vastgesteld’. Hoewel de rechter volgens deze regels 

dus een grote mate van vrijheid heeft bij het begroten van de schade, moet de rechter 

zich wel steeds ‘nauwkeurig rekenschap’ geven van de concrete omstandigheden en fac-

toren die de hoogte van de billijke vergoeding bepalen. De rechter dient de billijke ver-

goeding – vergelijkbaar met de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding – dan ook te re-

lateren ‘aan de aard en de ernst van het tekortschieten van de werkgever in zijn ver-

plichting als goed werkgever te handelen en aan de daaruit voor de werknemer voort-

vloeiende (materiële en immateriële) nadelen’. Dit doet overigens niets af aan het feit 

                                                 
249 Par. 4.3.2, p. 27. 
250 Peters 2016a, p. 5. 
251 Peters 2016a, p. 6-7. 
252 Peters 2016a, p. 6. 
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dat de rechter ex 6:97 BW vrij is de hoogte van de billijke vergoeding uiteindelijk naar 

billijkheid vast te stellen.253 

Voor wat betreft het materiële deel van de schade is het uitgangspunt dat de 

rechter de schade concreet begroot. Hierbij kan met name gedacht worden aan de aan 

het verwijtbare gedrag van de werkgever toe te rekenen inkomens- en/of pensioen-

schade, zoals misgelopen salarisaanspraken, terugval op een WW- of (lagere) pensioen-

uitkering, arbeidskansen en het ontbreken van een aanspraak van de werknemer op de 

transitievergoeding wegens een te kortdurend dienstverband. De werknemer zal vol-

doende moeten stellen en zo nodig bewijzen waaruit zijn schade (materieel en/of imma-

terieel) bestaat. Aansluiting kan worden gezocht bij de inkomensachteruitgang waarvan 

sprake is als gevolg van het verwijtbare ontslag. De rechter zal vervolgens met behulp 

van de door hem op basis van de aangevoerde stellingen vast te stellen feiten en na een 

afweging van de omstandigheden aan de zijde van de werknemer de schade moeten 

vaststellen.254 

Bij de beoordeling van de omvang van de schade dient de rechter ingevolge art. 

6:100 BW inzake voordeelstoerekening rekening te houden met de eventuele voordelen 

die de desbetreffende werknemer – ondanks de schade – geniet, zoals uitkeringen van 

sociale voorzieningen (WW-uitkering). Hiernaast dient de rechter bij het begroten van 

de schade rekening te houden met factoren als lengte van het dienstverband, leeftijd van 

werknemer en het (laatstverdiende) brutosalaris.255 Ook dient acht te worden geslagen 

op de kansen van de werknemer - gelet op zijn opleiding, leeftijd, arbeidsverleden en 

eventuele arbeidsongeschiktheid of medische beperkingen – op het vinden van een baan 

op gelijk loonniveau. Het is aannemelijk dat de rechter aan voornoemde factoren meer 

gewicht toekent naarmate de werknemer langer in dienst is, de leeftijd hoger is en/of de 

werknemer een slechte positie op de arbeidsmarkt heeft.256 In dat geval heeft de werkge-

ver immers een (extra) zorgplicht voor de werknemer om de met die factoren samen-

hangende aanzienlijke inkomens- en pensioenschade als gevolg van het ontslag te ver-

goeden, zodat de werknemer een zeker inkomensniveau na ontslag behoudt.257 Over het 

algemeen zal dit resulteren in toekenning van een hoge(re) billijke vergoeding aan de 

werknemer. De billijke vergoeding hoeft echter geen volledige vergoeding van de inko-

mens- en/of pensioenschade te zijn.258 

Bij het begroten van de billijke vergoeding kunnen zich ook omstandigheden aan 

de zijde van de werknemer voordoen die een verlagende invloed op de hoogte van de 

vergoeding (kunnen) hebben. Gedacht kan worden aan de omstandigheid dat sprake is 

van verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer of de situatie waarin de werknemer ge-

durende een aantal maanden met behoud van salaris vrijgesteld van werk is geweest en 

de werknemer tijdens deze op non-actiefstelling niet met een vordering tot wederte-

werkstelling op hervatting van de werkzaamheden heeft aangedrongen.259 In deze geval-

len is de schade mede het gevolg van een omstandigheid die aan de werknemer kan 

                                                 
253 HR 12 februari 2010, LJN BK4472 (Rutten/Breed), r.o. 3.5.5 en 3.5.6; Van der Voet 2010, p. 2. 
254 Van der Voet 2010, p. 2. 
255 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-34. 
256 HR 12 februari 2010, LJN BK4472 (Rutten/Breed), r.o. 3.9.2. 
257 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:715; Peters 2016a, p. 6. 
258 Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:715, r.o. 18. 
259 Ktr. Amsterdam 12 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2127; Ktr. Leeuwarden 23 maart 2016, 

ECLI:NL:RBNNE:2016:1734; Ktr. Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9316; Ktr. 

Utrecht 18 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:854. 
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worden toegerekend en kan de rechter ingevolge art. 6:101 BW (eigen schuld) de ver-

goedingsplicht matigen. Ook kan zich de situatie voordoen dat de werknemer inmiddels 

(al) een andere baan heeft gevonden.260 In dat geval biedt art. 6:109 BW de rechter de 

mogelijkheid de billijke vergoeding te matigen, indien toekenning van een volledige 

schadevergoeding in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn.  

Tot slot dient de rechter bij het begroten van het materiële deel van de schade 

een eventuele aanspraak van de werknemer op de transitievergoeding uiteraard in min-

dering te brengen, aangezien daarin een deel van die schade reeds is verdisconteerd.261 

Indien het overigens lastig in te schatten is wat de kansen van de werknemer op de ar-

beidsmarkt zijn en dus wat de omvang van zijn inkomensschade is, dan kan de rechter 

de materiële schade van de werknemer ex 6:105 BW schatten (toekomstige schade).262 

Hiervoor kan aansluiting worden gezocht bij de te verwachten inkomensschade van de 

werknemer. De rekenmodule die de Universiteit van Amsterdam heeft ontwikkeld kan 

hierbij wellicht behulpzaam zijn.263 

Naast de verwachte materiële schade, dient de rechter ook rekening te houden 

met de immateriële schade van de werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan de emo-

tionele gevolgen van het ontslag voor de werknemer of de aantasting van zijn eer en 

goede naam. Hiervan kan sprake zijn in het geval de werkgever de werknemer heeft 

weggepest, (seksueel) geïntimideerd of gediscrimineerd als gevolg waarvan de arbeids-

overeenkomst is ontbonden.264 Aangezien de rechter bij het vaststellen van de immateri-

ele schade uitgaat van een ‘gevoelsschade’, past daarbij een door de rechter ‘naar bil-

lijkheid vast te stellen’ abstracte schadevergoeding ex art. 6:106 BW.265 

 

Toepassen ‘punitieve factor’ 

Indien de omvang van de materiële en immateriële schade van de werknemer (‘de 

wonde’) eenmaal is vastgesteld, dient de rechter vervolgens de ‘punitieve factor’ toe te 

passen. Bij de beoordeling hoe zwaar deze factor moet wegen moet de rechter alle om-

standigheden van het geval (de factoren aan werkgeverszijde) en de verwijtbaarheid van 

de werkgever in ogenschouw nemen, want bekeken moet worden hoe groot deel van die 

schade aan de werkgever wordt toegerekend. De rechter dient te beoordelen wat een 

passende straf is voor deze werkgever. 

Bij de beoordeling hoe groot de vergoedingsplicht (de straf) van de werkgever 

moet zijn, dient de rechter – in overeenstemming met de aanwijzing van de wetgever – 

allereerst de mate van verwijtbaarheid van de werkgever in aanmerking te nemen.266 

Daarnaast dient de rechter volgens de wetgever rekening te houden met de (slechte) fi-

nanciële situatie van de werkgever.267 Dit hoeft echter slechts voor zover toekenning 

van een volledige schadevergoeding in het concrete geval niet gerechtvaardigd zou zijn, 

                                                 
260 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, p. 90; Peters 2016, p. 2. 
261 Peters 2016a, p. 3. 
262 Van der Voet 2010, p. 2. 
263 De rekenmodule is te vinden op https://hwl.magontslag.nl/HoeLangWerkloos/StartTool (laatst geraad-

pleegd op 19 december 2016). Bij deze berekeningsmethode wordt aan de hand van onder meer de leef-

tijd van de werknemer, de duur van zijn dienstverband, zijn opleidingsniveau, regio en sector een inschat-

ting gemaakt van de te verwachten werkloosheidsduur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de statistische 

gegevens van de WW-uitkeringsduur over de afgelopen tien jaar.  
264 Zie bijvoorbeeld Ktr. Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:715; 
265 Van der Voet 2010, p. 2. 
266 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 32-33 en nr. 4, p. 61. 
267 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 34. 
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bijvoorbeeld indien het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. In dat geval 

staat het de rechter vrij de billijke vergoeding ex art. 6:109 BW te matigen. Wel is van 

belang dat de werkgever zijn (slechte) financiële situatie met diverse stukken voldoende 

onderbouwt.268 Ook dient de rechter de overige omstandigheden aan de zijde van werk-

gever in aanmerking te nemen, zoals de (geringe) bedrijfsomvang van de werkgever of 

de (opstart)fase waarin de onderneming verkeert. Deze factoren kunnen de hoogte van 

de billijke vergoeding immers aanzienlijk verlagen.269 Tot slot dient de rechter rekening 

te houden met een door de werkgever reeds betaalde ontslagvergoeding. Deze moet 

(ook) op de vergoedingsplicht in mindering gebracht worden.270 

Door het toepassen van de ‘punitieve factor’ kan de rechter de vergoeding (se-

cundair) aan de aard en ernst van het verwijtbare gedrag en de overige omstandigheden 

van het geval (factoren aan werkgeverszijde) relateren. Hierdoor wordt de rechter de 

mogelijkheid geboden een substantiële (bestraffende en afschrikwekkende) billijke ver-

goeding toe te kennen, indien de omstandigheden van het concrete geval dit rechtvaardi-

gen. Zo wordt voorkomen dat de billijke vergoeding ‘een vrijbrief’ vormt voor ernstig 

verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.271 

 

Overigens zij nog opgemerkt dat, hoewel de rechter aldus een grote mate van vrijheid 

heeft de omvang van de billijke vergoeding (deels) naar billijkheid vast te stellen, er wel 

een zodanige motiveringsplicht voor de rechter geldt dat voor partijen duidelijk is 

waarom de billijke vergoeding op het desbetreffende bedrag is vastgesteld. Al in 1976 

overwoog de Hoge Raad in het arrest Derksen/Derksen (inzake het kennelijk onredelijk 

ontslag) dat de rechter ‘weliswaar een grote vrijheid heeft met betrekking tot de vast-

stelling van de omvang van de schade maar niet naar believen de vergoeding van de 

schade kan gelasten of achterwege laten’.272 De rechter dient dus duidelijk te motiveren 

en inzichtelijk te maken hoe hij met behulp van de feiten en omstandigheden van het ge-

val tot de vaststelling van de billijke vergoeding is gekomen. Mijns inziens zal uit die 

motivering van de rechters vanzelf een (‘bottum up’) berekeningsmethodiek ontstaan.  

 

Slotconclusie aanbeveling 

Door de factoren aan werknemerszijde primair te stellen en secundair aansluiting te zoe-

ken bij de factoren aan werkgeverszijde kan de rechter individueel maatwerk bieden aan 

de werknemer die slachtoffer is geworden van het ernstig verwijtbare gedrag van de 

werkgever. Hierbij is het de taak van de rechter duidelijk te motiveren en inzichtelijk te 

maken hoe hij van de concrete omstandigheden enerzijds, is gekomen tot het bedrag aan 

billijke vergoeding (toerekening van de schade aan werkgever) anderzijds. Maatwerk 

vergt immers precisie. Het resultaat is een vergoeding die afgestemd is op de door de 

werknemer daadwerkelijk geleden (materiële en immateriële) schade en de ernst van het 

verwijtbare gedrag van de werkgever.  

                                                 
268 Ktr. Alkmaar 4 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:9668; Ktr. ’s-Hertogenbosch 22 september 2015, 

ECLI:NL:RBOBR:2015:5552 (BV €2.000; Ktr. Breda 25 november 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8520. 
269 Frikkee & Smorenburg 2016, p. 4; Ktr. Amsterdam 15 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9244, 

r.o.14; Ktr. Leeuwarden 25 november 2015, ECLI:NL:RBNNE:5423, r.o.5.11. 
270 Ktr. Utrecht 18 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:854, r.o. 4.18 en 4.19; Ktr. Alkmaar 22 januari 

2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:553; Ktr. Lelystad 21 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2440; Bij de 

Vaate & Pinedo 2016, p. 6. 
271 Ktr. Amsterdam 7 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8752, r.o. 20; Frikkee & Smorenburg 

2016, p. 6. 
272 HR 4 juni 1976, NJ 1977, 98 (Derksen/Derksen); Hoogeveen 2009, p. 3, r.o. 12.  
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Door met behulp van de Rutten/Breed-maatstaf en de algemene schadebegro-

tingsregels van Boek 6 BW invulling te geven aan de begroting van de billijke vergoe-

ding bij ontbinding en rechters een motiveringsplicht op te leggen zal meer rechtszeker-

heid en rechtsgelijkheid worden gecreëerd. Op de lange termijn zal dit mijns inziens 

vanzelf leiden tot een berekeningsmethodiek en daarmee harmonisering en voorspel-

baarheid van de rechtspraak. Wellicht dat met deze (oude) benadering een einde kan 

worden gemaakt aan de discussie omtrent het begroten van de billijke vergoeding. 
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Conclusie  

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de invulling en toepassing van het criterium 

‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’, de grondslag voor het toekennen van de bil-

lijke vergoeding, en de wijze van begroten van de billijke vergoeding. In dit hoofdstuk 

zal een conclusie worden getrokken die volgt uit de voorgaande hoofdstukken. Hierbij 

zullen de vragen die in dit onderzoek centraal stonden worden beantwoord, te weten: 

1. Hoe zou volgens de wetgever het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of na-

laten’ moeten worden ingevuld en op welke wijze zou de billijke vergoeding 

volgens de wetgever moeten worden begroot?  

2. Volgt de rechtspraktijk deze aanwijzingen van de wetgever? 

3. Mijn beoordeling: hoe zouden rechters de billijke vergoeding moeten begroten? 

Welke aanwijzingen ten aanzien van het begroten van de billijke vergoeding zijn 

bruikbaar? 

 

Het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ 

De rechter kan naast de transitievergoeding ex art. 7:671b lid 8, sub c BW en art. 7:671c 

lid 2, sub b en lid 3, sub b BW aan de werknemer een aanvullende billijke vergoeding 

toekennen, indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nala-

ten van de werkgever. De additionele billijke vergoeding is volgens de wetgever be-

doeld als compensatie voor het ernstig verwijtbaar handelen en tevens ter voorkoming 

van dergelijk gedrag in de toekomst. Er gaat dus niet alleen een afschrikwekkende, maar 

ook zeker een preventieve en punitieve werking van de billijke vergoeding uit. De 

ruimte voor nuance is echter beperkt. De wetgever heeft benadrukt dat slechts in ‘uit-

zonderlijke gevallen’ sprake zal zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 

werkgever. Enkel ‘werkelijk onrecht’ dient te worden gecompenseerd. Gedacht kan 

worden aan discriminatie, het aanvoeren van een valse ontslaggrond, seksuele intimida-

tie of het ernstig schenden van re-integratieverplichtingen door de werkgever. Deze in 

de memorie van toelichting gegeven opsomming van voorbeelden betreft echter geen 

limitatieve lijst. De wetgever heeft het aan de rechterlijke macht overgelaten om het cri-

terium verder in te kleuren.  

Uit de tussentijdse evaluatie van minister Asscher eind november 2015 bleek dat 

rechters tot dan toe terughoudend waren bij het aannemen van ‘ernstige verwijtbaar-

heid’ aan de zijde van werkgever. Deze terughoudendheid wordt vandaag de dag nog 

steeds betracht, zo blijkt uit mijn analyse van de gepubliceerde jurisprudentie. De bil-

lijke vergoeding wordt, conform de bedoeling van de wetgever, beperkt gehouden tot 

‘duidelijke’ en ‘uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen die te kwalifice-

ren zijn als duidelijk strijdig met goed werkgeverschap’. Uit mijn analyse is voorts ge-

bleken dat voor wat betreft deze gedragingen een eerste lijn valt te ontdekken, aange-

zien zij in zes categorieën kunnen worden onderverdeeld.  

In de meeste zaken waarin een billijke vergoeding is toegekend gaat het om de 

situatie waarin de werkgever nalaat herstelmaatregelen te treffen, zoals het instellen van 

een mediation- of verbetertraject, en in plaats daarvan (veel) te snel op ontbinding van 

de arbeidsovereenkomst aanstuurt. Ook zien we regelmatig de situatie terug dat de 

werkgever onder voorwending van een valse ontslagreden beëindiging van het dienst-

verband probeert te bewerkstelligen. In andere gevallen handelt de werkgever ernstig 
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verwijtbaar door een conflict te laten escaleren of door het op grove wijze veronachtza-

men van zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld door het (langdu-

rig) miskennen van loonaanspraken of het schenden van de scholingsverplichting. Tot 

slot is ook tweemaal het kwetsend en/of grievend handelen van de werkgever als ernstig 

verwijtbaar gekwalificeerd. 

Geconcludeerd kan worden dat de gedragingen die door rechters als ernstig ver-

wijtbaar zijn gekwalificeerd aansluiten bij de voorbeelden van de wetgever zoals ge-

noemd in de memorie van toelichting. Duidelijk is dat het moet gaan om evident onre-

delijk of laakbaar handelen of nalaten. Hierbij valt op dat rechters, anders dan onder het 

oude ontslagrecht, de ernst van het verwijtbare gedrag van de werkgever zonder de ge-

volgen van het ontslag voor de werknemer beoordelen. Dit is in overeenstemming met 

de bedoeling van de wetgever. De wetgever heeft aldus redelijk duidelijke lijnen uiteen-

gezet voor de invulling van het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’, waar 

de rechtspraktijk zich over het algemeen bij aansluit. Vooralsnog wordt het criterium 

‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’, slechts in ‘uitzonderlijke situaties’ toegepast 

en kan derhalve gesproken worden van een ‘muizengaatje’.  

Niettemin heeft het hanteren van een dergelijk streng criterium wel een keer-

zijde. Een zodanig streng criterium heeft namelijk tot gevolg dat de ‘slechts’ verwijtbaar 

handelende werkgever dezelfde ontslagvergoeding (de transitievergoeding) betaalt als 

een redelijk handelende werkgever. Een keuze voor de rechter tussen ‘alles of niets’ is 

dus het resultaat. Nog afgezien van het feit dat deze keuze een willekeurige aangelegen-

heid betreft, werkt een dergelijke harde grens willekeur en ongelijkheid tussen werkne-

mers in de hand. Het is dan ook zeer de vraag of een zodanig streng criterium wenselijk 

is. Waar immers de wetgever oude ongelijkheidsproblemen probeert op te lossen, wor-

den hier nieuwe ongelijkheidsproblemen gecreëerd. Daarom heeft het mijn voorkeur de 

eis van ‘ernstig’ uit het criterium te schrappen. Hierdoor zou de rechter de mogelijkheid 

krijgen een billijke vergoeding toe te kennen bij enkel ‘verwijtbaar handelen’ van de 

werkgever, een situatie die de Wwz op dit moment onvoldoende ondervangt. De mate 

van verwijtbaarheid zal dan vanzelf een belangrijke rol in de hoogte van de vergoeding 

gaan spelen. Helaas druist dit nou eenmaal in tegen hetgeen de wetgever met dit strenge 

criterium beoogde te voorkomen, namelijk (de kans op) het ontstaan van een ‘losban-

dige lambada’ zoals het kennelijk onredelijk ontslag was. 

 

Het begroten van de billijke vergoeding 

Indien de werknemer door het ‘muizengaatje’ is gekropen, dan is het aan de rechter om 

de hoogte van de billijke vergoeding vast te stellen. In de wet zijn geen criteria opgeno-

men en er is geen maximumbedrag aan de billijke vergoeding gekoppeld. Wel heeft de 

wetgever enige aanwijzingen gegeven ten aanzien van de vaststelling van de hoogte van 

de billijke vergoeding, maar deze kunnen als tegenstrijdig en daarmee ondoorzichtig 

worden beschouwd, zo blijkt uit dit onderzoek. Hoewel de rechter bij het begroten van 

de billijke vergoeding een grote mate van vrijheid toekomt, mag de rechter volgens 

(sommige) aanwijzingen aan de belangrijkste omstandigheden geen waarde hechten. 

Ondanks dat de billijke vergoeding volgens de wetgever afgestemd moet worden op de 

ernst van het verwijtbare gedrag van de werkgever, benadrukt hij tegelijkertijd en ver-

schillende keren dat de gevolgen van het ontslag voor de werknemer géén rol mogen 

spelen. Bovendien lijkt uit de aanwijzingen afgeleid te kunnen worden dat de rechter 

volgens de wetgever bepaalde gevolgen of omstandigheden die de hoogte van de billijke 

vergoeding kunnen verlagen wél in zijn begroting mag betrekken, maar omstandigheden 
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die de vergoeding voor de schade lijdende werknemer kunnen verhogen niét. Hier 

spreekt de wetgever zichzelf tegen. Uit de andere aanwijzingen volgt tenslotte dat de 

rechter de hoogte van de vergoeding moet bepalen op een niveau dat aansluit ‘bij de uit-

zonderlijke omstandigheden van geval’, waarbij de rechter rekening mág houden met 

criteria als loon en lengte van het dienstverband. Hieruit kan worden afgeleid dat de 

rechter de werknemer aldus wel degelijk dient te compenseren voor de (financiële) ge-

volgen van het ontslag (de inkomensschade) voor de werknemer. 

In deze scriptie is onderzocht of in de rechtspraktijk deze (tegenstrijdige) aanwij-

zingen van de wetgever worden gevolgd. Uit de analyse van de jurisprudentie blijkt dat 

een korte opsomming kan worden gemaakt van omstandigheden die rechters in aanmer-

king nemen bij het begroten van de billijke vergoeding. Een aantal van de door de wet-

gever aangereikte handvatten zien we hierbij terug. Zo wordt de vergoeding veelal afge-

stemd op de ernst van het verwijtbare gedrag van de werkgever, waarbij criteria als loon 

en lengte van het dienstverband worden meegewogen. Ook wordt in de rechtspraktijk, 

in overeenstemming met de aanwijzingen, rekening gehouden met de financiële situatie 

van de werkgever en andere omstandigheden die de billijke vergoeding kunnen verla-

gen. Van belang is dat verschillende rechters ook de gevolgen van het ontslag (zoals in-

komstenderving, pensioenschade, kansen op de arbeidsmarkt, het ontbreken van een 

aanspraak op de transitievergoeding en de emotionele gevolgen) hebben meegewogen in 

de begroting van de billijke vergoeding. Veelal wordt dit gerechtvaardigd door het feit 

dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding of de transitievergoeding 

de nadelige gevolgen van het ontslag in het concrete geval onvoldoende ondervangt. Dit 

is mijns inziens niet meer dan logisch. Immers, waarvoor zou de werknemer anders 

moeten worden gecompenseerd dan voor zijn (materiële en immateriële) schade ten ge-

volge van dat verwijtbare gedrag van de werkgever? Het sluit bovendien aan bij de visie 

van de wetgever dat de werknemer via de billijke vergoeding moet worden gecompen-

seerd. 

 

Hoewel de rechtspraak aldus steeds meer een indicatie geeft van de in aanmerking te ne-

men omstandigheden, blijft de uiteindelijke berekeningswijze van de billijke vergoeding 

veelal onduidelijk. Slechts in enkele gevallen, wanneer de vergoeding gerelateerd wordt 

aan de gevolgen van het ontslag en rechters aansluiting zoeken bij de gederfde inkom-

sten van werknemer, wordt enigszins inzicht gegeven op welke wijze en in welke mate 

de omstandigheden van invloed zijn geweest op de hoogte van de vergoeding. Hiernaast 

is gebleken dat met het bedrag dat de werknemer aan billijke vergoeding vordert, in be-

ginsel een bovengrens wordt gevormd. 

Voor het overgrote gedeelte blijft het helaas onduidelijk hoe de omstandigheden 

zich in het toegekende bedrag hebben vertaald. Bovendien kiezen rechters ieder hun ei-

gen weg, waardoor de beoordeling per rechter verschilt. Als gevolg hiervan ontstaan 

grote verschillen in de hoogte van de billijke vergoeding. Tot op heden is dan ook geen 

duidelijke lijn in de jurisprudentie te ontwaren. Geen verband kan worden gevonden 

tussen het bedrag aan billijke vergoeding en de transitievergoeding of het maandloon. 

De wetgever lijkt voorlopig dus zijn zin te krijgen: er wordt in de rechtspraktijk geen 

gebruik gemaakt van vaste criteria, formules en/of maximumbedragen. Keerzijde hier-

van is dat er onzekerheid in plaats van zekerheid heerst. In dat opzicht doet de Wet werk 

en zekerheid zijn naam dus weinig eer aan. 
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Aanbeveling 

De vraag rest: op welke wijze dient de billijke vergoeding dan wél te worden begroot? 

Mijns inziens zou het begroten van de billijke vergoeding met behulp van de Rut-

ten/Breed-maatstaf en de algemene schadebegrotingsregels van boek 6 BW verhelde-

ring bieden. Door toepassing van deze maatstaf kan de billijke vergoeding – zeker als 

het gaat om een zaak waarin de verwijtbaarheidsfactoren aan werkgeverszijde en de fi-

nanciële gevolgen van het ontslag aan werknemerszijde in elkaar overlopen – primair 

worden afgestemd op de schade van de werknemer die hij ten gevolge van dat verwijt-

bare gedrag van de werkgever lijdt. Vervolgens dient de rechter ‘de punitieve factor’ toe 

te passen door de vergoeding af te stemmen op de mate van verwijtbaarheid van de 

werkgever en de factoren aan werkgeverszijde. Hierdoor wordt de vergoeding secundair 

in relatie tot de ernst van het verwijtbare gedrag geplaatst.  

Door met behulp van deze duale berekeningswijze de billijke vergoeding te be-

groten kan de rechter zowel met het schadecompenserende element als het preventieve 

dan wel bestraffende element van de billijke vergoeding rekening houden. Hierdoor kan 

de rechter individueel maatwerk leveren aan de werknemer die slachtoffer is geworden 

van het ernstig verwijtbare gedrag van de werkgever. Het resultaat is een vergoeding die 

afgestemd is op de door de werknemer daadwerkelijk geleden schade en de ernst van 

het verwijtbare gedrag van de werkgever.  

 

Slotconclusie 

Bijna anderhalf jaar na de invoering van de Wwz kan niet anders worden geconcludeerd 

dan dat nog steeds geen duidelijkheid bestaat over het begroten van de billijke vergoe-

ding. Hoewel de contouren van het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ 

steeds duidelijker worden, blijft voor wat betreft het vaststellen van de hoogte van de 

billijke vergoeding veel verwarring bestaan. Door de vrijheid die de rechterlijke macht 

heeft gekregen en de tegenstrijdige en weinig concrete aanwijzingen die de wetgever 

heeft gegeven, heerst er onzekerheid in plaats van zekerheid. Als gevolg hiervan is een 

grote variatie aan benaderingswijzen in de rechtspraak zichtbaar. De motivering van de 

uitspraken op dit punt is bovendien pover. De verschenen jurisprudentie biedt tot op he-

den dan ook weinig houvast voor het begroten van de billijke vergoeding. 

In mijn optiek zou het begroten van de billijke vergoeding aan de hand van de 

Rutten/Breed-maatstaf en de algemene begrotingsregels van boek 6 BW uitkomst bie-

den. Met deze benadering en wat meer motivering van het geleverde maatwerk zou de 

rechtspraktijk (meer) handvatten kunnen worden geboden. Vooralsnog blijft de begro-

ting van de billijke vergoeding helaas een ‘juridisch labyrint’, waarin de rechterlijke 

macht haar weg zal moeten zien te vinden. 
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