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Voorwoord

Het Nederlandse ontslagrecht is sinds 20 jaar voorwerp van politiek
debat, wetenschappelijke productiviteit in de vorm van proefschriften
en tijdschriftartikelen, onderwerp van vele rechterlijke uitspraken in
de jurisprudentie en aanleiding voor een schier ontelbare hoeveelheid
seminars, symposia, leergangen en andere educatieve activiteiten.
Kantonrechters hebben meningen over de inhoud van het ontslagrecht,
net zoals advocaten dat hebben en wetenschapsbeoefenaren. Basis voor
al deze heftigheid is meestentijds de inrichting van het ontslagrecht,
de regels en de toepassing daarvan. Met name over dat laatste is veel
minder empirisch materiaal beschikbaar dan er bijvoorbeeld
gepubliceerde jurisprudentie is. Bij de gelegenheid van de behandeling
van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid in de Tweede Kamer in
november 1997 kwamen ook weer verschillende empirische vragen
aan de orde. De vraag naar de toepassing door de kantonrechters van
de door hen een jaar eerder vastgelegde formule, de vraag naar de
hoogte van de vergoedingen, de vraag naar het recht op vergoedingen,
de vraag naar de toepassing van het BBA door de regionaal directeur
arbeidsvoorziening, etc.
Een tijdens dat Tweede Kamerdebat aangenomen motie-Van
Nieuwenhoven was aanleiding voor de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid om een onderzoeksopdracht te verstreldcen aan een
samenwerkingsverband van het Hugo Sinzheimer Instituut van de
Universiteit van Amsterdam en de vakgroep sociaal recht en sociale
politiek van de Katholieke Universiteit Brabant. Het door dit
consortium opgezette onderzoek valt in twee delen uiteen. Een eerste
deel waarin voornamelijk via de methode van de enquete aan
verschillende groepen een oordeel is gevraagd over aan de orde zijnde
vragen, en een tweede deel waarin vooral dossieronderzoek centraal
staat. Het eerste deel van het onderzoek over ontslagvergoedingen,
met name de werkwijze en de opvattingen van de praktijk, is in het
hierachter liggende rapport opgenomen. Het bevat veel wetenswaardig
materiaal, dat weer een rol kan spelen bij de verdere discussies in de
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(juridische) samenleving over de inrichting van het ontslagrecht in
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1 Inleiding
1.1 Korte schets van ontwikkelingen in het ontslagrecht
De normen en procedures van het duale stelsel van ontslagrecht in
Nederland zijn al geruime tijd onderwerp van een maatschappelijk,
politiek en wetenschappelijk debat. Sinds de jaren tachtig is herziening
van het ontslagrecht in het teken komen te staan van deregulering en
van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Mede onder invloed van de
veranderende verhoudingen tussen politiek en sociale partners staat de
rol van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
(RDA) in de procedure ex art. 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) nog steeds ter discussie.
Van rechtswetenschappelijke zijde wordt de BBA-procedure
bekritiseerd omdat zij, als een vorm van administratiefrechtelijke
beoordeling van de redelijkheid van het ontslag en dus (mede) van de
verhouding tussen partijen, een `oneigenlijk' karakter zou hebben. Uit
onderzoek naar de praktijk van de procedure in de jaren tachtig kwam
naar voren dat zij op punten als zorgvuldigheid, evenwichtigheid en
tijdsduur van de procedure niet hoeft onder te doen voor de ontbindingsprocedure. Er werden bovendien aanwijzingen gevonden dat de
`preventieve toets', als een soort `verkeersdremper , bijdraagt aan de
zorgvuldigheid waarmee de werkgever het ontslag overweegt, en dat
de procedure er voorts in beperkte mate in slaagt in die gevallen
waarin de argumenten van de werkgever door de RDA onvoldoende
worden geacht, de arbeidsverhouding ook daadwerkelijk te doen
voortbestaan.' Zowel tegen de BBA-procedure als tegen de ontbinding
van de arbeidsovereenlcomst door de kantonrechter (ex art. 7:685 BW)
wordt wel het bezwaar ingebracht dat een beroepsmogelijkheid
ontbreekt. 2

1

R. Knegt & A.C.J.M. Wilthagen e.a., Toetsing van ontslag, Groningen

1988.
2 Daaraan moet worden toegevoegd dat ten opzichte van de BBAprocedure tot op zekere hoogte andere procedures de functie van
beroepsmogelijkheid vervullen: de kennelijk onredelijk ontslagprocedure (bij toestemming) en de ontbinding (bij weigering). In de
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Inmiddels is het feitelijk gebruik van deze twee begaanbare wegen in
het ontslagrecht sterk gewijzigd. In de jaren zeventig was er den
`koninlclijkei weg, namelijk die via de directeur van het arbeidsbureau;
terwijl deze weg in tienduizenden gevallen per jaar werd gekozen,
werd toen van de kantonrechter slechts in enkele honderden gevallen
per jaar gebruik gemaakt. Onder invloed van een reeks ontwikkelingen
is inmiddels het aantal ontbindingen via de kantonrechter sterk
toegenomen; het aantal heeft zelfs dat van de procedures via de RDA
vrijwel geevenaard. Sindsdien hebben zowel voorstellen om de BBAprocedure af te schaffen en het ontslagrecht geheel civielrechtelijk te
make& als voornemens om de toegang tot de kantonrechter te
bemoeilijken teneinde de BBA-procedure als `Iconinklijke weg' in ere
te herstelleit schipbreuk geleden.
Beide procedures verschillen onder meer in de mogelijkheid van
de beslissende instantie om de beeindiging van de arbeidsverhouding
vergezeld te doen gaan van een aan de werknemer te betalen vergoeding. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zowel als
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie hebben zich steeds op het standpunt
gesteld dat het toekennen van een vergoeding de bevoegdheid van de
RDA te buiten ging. Uit onderzoek naar de praktijk bleek niettemin
dat sommige directeuren hun positie benutten om in bepaalde gevallen
te zorgen dat de werkgever met een vergoeding over de brug kwam,
en dat zij zulks ook legitiem achtten: als de RDA de redelijkheid van
het ontslag dient te beoordelen, dan kan immers element van
beoordeling zijn in hoeverre de werkgever de nadelige consequenties

rechtspraak zijn op het ontbreken van beroep tegen de beslissing van de

3

4

2

kantonrechter enkele uitzonderingen erkend in geval van overschrijding
van bevoegdheid of essentieel vormverzuim. Vgl. de overzichten van
A.J. Swelheim, 'Appel en cassatie van beschikkingen ex art. 7:685 BW:
ja of nee?', ArbeidsRecht 1994, 7; 1995, 42; en 1997, 26.
Vgl. P.F. van der Heijden, J.J.M. de Laat & C.G. Scholtens,
Ontslagrecht zonder ontslagvergunning, Mededelingenreeks HSI nr. 10,
Amsterdam 1995.
Vgl. A.T.J.M. Jacobs in Nederlands Juristenblad 1997, nr. 37, p. 17171718.
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van het ontslag voor de werlcnemer heeft gecompenseerd, zo was vaak
hun redenering
Kantonrechters daarentegen kunnen aan de beslissing tot ontbinding een vergoeding verbinden, en doen dat in veel gevallen ook. Het
duale stelsel resulteert op dit punt in divergerende belangen van de
betroldcen werkgevers en werknemers bij de weg die wordt gekozen.
Een belangrijk punt in het debat heeft betrelcking op een tegenstelling die inherent lijkt aan elke regeling ten aanzien van ontslag. De
toestemming van de RDA zowel als de ontbinding door de kantonrechter lcunnen worden beschouwd als beslissingen ten aanzien van de
civielrechtelijke positie van de door een arbeidsverhouding verbonden
partijen6, sterker nog: van een positie (al dan niet werk hebben) die
voor de werknemer van vitaal belang kan zijn. Deze omstandigheid
pleit enerzijds voor rechtsbescherming, mede in de vorm van
procedurele waarborgen; partijen zouden vanuit die optiek moeten
beschikken over de mogelijkheden van beroep en cassatie. Anderzijds
echter pleit het karakter van de verhouding voor duidelijkheid van
deze beslissingen, in die zin dat zonder voorbehoud en op korte
termijn vast zou moeten komen te staan of er nog langer sprake zal
zijn van een arbeidsverhouding; partijen hebben er immers - daargelaten hoe het oordeel in de procedure voor elk van beiden zal uitvallen belang bij snel te weten waar zij aan toe zijn en welke acties zij
moeten ondernemen (bijvoorbeeld om ander werk te vinden respectievelijk in een vacature te voorzien).
Het oorspronkelijk karakter van de ontbindingsprocedure brengt
met zich mee dat er aan nadere normering en uniformering van de
vaststelling van vergoedingen aanvankelijk ook geen behoefte was.

5

Vgl. Knegt & Wilthagen, p. 189/190; B.W.H. de Lange, 'De RDA en
de ontslagvergoeding', Arbeid Integraal 1996, nr. 1, P. 8-10.
6 Ten aanzien van de BBA-procedure is dit een omstreden punt; vgl. de
zgn. `slagboomtheorie' van M.G. Levenbach die erop gericht is de
bestuurs- en privaatrechtelijke kanten van de zaalc duidelijk uit elkaar te
houden.
7
Vgl. daaromtrent Knegt & Wilthagen 1988, p. 206-215.
3
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Met de explosieve groei van het aantal procedures (van enlcele honderden begin jaren zeventig naar 45 000 per jaar nu) kreeg de procedure
onvermijdelijk een ander karakter en nam de behoefte aan
uniformering toe. Al sinds de jaren zeventig werkten sommige kantonrechters voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding met een
(eigen, soms zelf geprogrammeerde) formule. In 1996 heeft de Kring
van Kantonrechters aanbevelingen vastgesteld voor procedures ex art.
7:685 BW, waarvan een formule voor het vaststellen van de hoogte
van de vergoeding (de zgn. `kantonrechtersformule') deel uitmaakt.
Naast de tot nu toe besproken procedures zijn er een afzonderlijk
ontslagrecht en een afzonderlijke rechtsgang voor het ontslag van
ambtenaren. Over de juridische regeling daarvan is wet gepubliceerd s ;
over de praktijk en de hoogte van de vergoedingen is niet veel
bekend. 9 In deze publikatie blijven zij buiten beschouwing.
1.2 Onderzoek naar de praktijk van ontslagvergoedingen en naar
opvattingen over wijzigingsvoorstellen

Tijdens de debatten in de Tweede Kamer over het wetsontwerp
Tlexibiliteit en zekerheid' (1997-1998, nr. 25 263) is een motie-Van
Nieuwenhoven c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht
"de mogelijkheid van een regeling voor vergoeding bij beeindiging
van de arbeidsovereenkomst in het kader van de RDA procedure te
onderzoeken en in dit kader ook de mogelijkheid van partieel hoger
beroep of volledig hoger beroep tegen de beschikking tot ontbinding
van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te beoordelen".
Naar aanleiding van de motie en de in de Kamer gevoerde
discussie is onderzoek gestart naar de praktijk van de vaststelling van
ontslagvergoedingen en naar de opvattingen die in 'het veld' leven

8
9

4

Vgl. AM, van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar:
aanstelling en ontslag, pr. Leiden, Den Haag (VUGA) 1991.
Zie echter J.J. Blanken in Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, maart 1996,
p. 183-190.
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omtrent de wijzigingsvoorstellen die zijn gedaan. 1° Voor het
onderzoek zijn drie categorieen van mogelijke wijzigingen vastgesteld
die nader onderzoek verdienen:
(1) de mogelijkheid aan de RDA de bevoegdheid toe te kennen te
bewerkstelligen dat het verlenen van een ontslagvergurming
gepaard gaat met een vergoeding van de werkgever aan de
werlcnemer;
(2) de mogelijkheid de wijze van vaststelling van de bij ontbinding
door de kantonrechter op te leggen vergoeding wettelijk te
normeren; en
(3) de mogelijkheid gedeeltelijk (uitsluitend m.b.t. de vergoeding) of
volledig hoger beroep mogelijk te maken ten aanzien van
beslissingen van de kantonrechter ex art. 7:685 BW.
In het onderzoek zijn de kenmerken van de huidige vergoedingspraktijk in kaart gebracht en is nagegaan welke voor- en nadelen elk van
de genoemde wijzigingen, en eventuele andere voorgestelde wijzigingen, in de perceptie van bij de praktijk betroklcenen (advocaten,
rechters, RDA-en) zouden hebben.

10 Dit onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Sociale
Zalcen en Werkgelegenheid en mede gefinancierd door het ministerie
van Justitie, door een samenwerkingsverband van het Hugo Sinzheimer
Instituut, centrum voor onderzoek van arbeid en recht van de Universiteit van Amsterdam, en de Valcgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek
van de Katholieke Universiteit Brabant. Bij het onderzoek waren als
onderzoekers betroklcen: mr drs R.M. Beltzer, mw mr C. Dassen, mr
M. Houwerzijl, dr R. Knegt, mr P.Th. Mantel, mr P.M.M. Massuger,
mr A.D.M. van Rijs, mr A. Stege en mw mr drs J. van Woudenberg.
De supervisie berustte bij prof. mr W.P.J.M. Fase, prof. mr P.F. van
der Heijden en prof. dr A.T.J.M. Jacobs. Het onderzoek werd begeleid
door een commissie die bestaat uit prof. mr M. Rood (voorzitter), dr P.
Albers, mr G.A.M. van Atteveld, mw mr L. Belonje, drs P. van der
Gaag, drs W.J.H. van Kinschot, mr H.F.M. Hofhuis, mw nir C. de
Hont, mr J.J.M. de Laat, mr H.Th. van der Meer, mw mr J. Meijervan der Aa, dhr L. Ploeger en mr C.G. Scholtens.
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1.3 Vraagstelling van het onderzoek

De vraagstelling die aan het onderzoek ten grondslag heeft gelegen,
valt in twee hoofdvragen uiteen:
(1) Welke kenmerken heeft de praktijk van het vaststellen van vergoedingen in geval van ontslag van werknemers?
(2) Welke voor- en nadelen zouden volgens betrokkenen verbonden
zijn aan de realisatie van een of meer voorgestelde wijzigingen
van de huidige regeling?
De eerste vraag betreft de werkwijze van betrolcicenen: op welke wijze
wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald? Welke rol speelt
de kantonrechtersformule, en meer in het bijzonder: de C-factor
daarbij? Wordt de hoogte vastgesteld in overleg tussen partijen of, en
zo ja, in welke gevallen, door de rechter? Verschilt de werkwijze per
sector en per ontslaggrond? In hoeverre zijn er verschillen aan te
wijzen tussen de periode v6or en na 1 januari 1997 (de datum van het
van-kracht-worden van de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters)? Zijn er sindsdien meer geregelde zaken dan daarvoor? In
hoeverre speelt de formule sindsdien een rol in kennelijk onredelijk
ontslag-procedures? Hoe vaak is er bij de RDA-procedure sprake van
een vorm van vergoeding aan de werIcnemer? Wat is de gemiddelde
omvang en hoogte van vergoedingen bij ontslag via de RDA?
De tweede vraag betreft de voor- en nadelen van de eerder
genoemde wijzigingsvoorstellen: introductie van de mogelijkheid van
de RDA een vergoeding op te leggen, wettelijke normering van de
vaststelling van de hoogte van vergoedingen, introductie van (volledig
of partieel) hoger beroep ten aanzien van de art 7:685 BW-procedure.
Voor deze vragen geldt dat zij beantwoord worden aan de hand
van feitelijke informatie en percepties van de geinterviewden omtrent
hun eigen handelwijze en die van hun `tegenspelers', en van
opvattingen en verwachtingen van de genterviewden omtrent de
wenselijkheid en de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen van het
ontslagrecht. In vervolgonderzoek zal ook het ontslagrecht van
ambtenaren aan de orde komen en zal ook dossieronderzoek worden
verricht bij kantongerechten en rechtbanken.
6
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1.4 Werkvvijze; selectie van respondenten
Vertrekpunt voor de interviews waren de boven geformuleerde onderzoeksvragen. Waar het ging om de wenselijkheid van (partieel,
volledig of versneld volledig) hoger beroep en/of een vergoeding door
de RDA als de praktijk van de vergoedingen bij ontbinding, hebben
de gesprekken met de kantonrechters plaatsgehad op basis van een aan
hen van te voren toegezonden 'dossier' met de inhoud van een aantal
recente bijdragen aan de juridische discussie over deze kwesties.
Alle interviews zijn afgenomen door onderzoekers die zelf
deskundig zijn op het terrein van het ontslagrecht. Aldus zijn
interviews afgenomen met 43 kantonrechters, 3 rechters van
Rechtbanken, 10 RDA-en en/of hoofden Juridische Zaken van een
RBA, 9 advocaten en 3 overige rechtsbijstandverleners, in totaal 68
respondenten.
Wat de wijze van selecteren betreft van respondenten voor de
interviews moet onderscheid worden gemaakt tussen de kantonrechters
en de overige categorieen van respondenten. De laatsten zijn
geselecteerd op basis van een gebleken meer dan gemiddelde
betrolckenheid bij het onderwerp; deze is in sommige gevallen afgeleid
uit publikaties van een respondent op dit terrein, maar berustte in
andere gevallen touter op de reputatie van personen zoals deze bij de
onderzoekers en daartoe benaderde adviseurs bekend was. Gelet op de
beperkte aantallen personen die konden worden benaderd, was dit de
aangewezen weg.
Bij de selectie van de 35 rechters die volgens plan in de
interviews zouden worden betroldcen, is gestreefd naar een evenwicht
tussen twee deels tegenstrijdige verlangens:
a. selectie proportioneel naar het aantal ontbindingszaken per
kanton; en
b. een voldoende vertegenwoordiging ook van de kleine kantons.
Volgens de Gids voor de Rechterlijke Macht 1997 telt Nederland in
1997 199 kantonrechters, verdeeld over 61 kantongerechten. In de
volgende tabel is het resultaat van de steekproeftreldcing afgezet tegen
de populatie:

7

ONTSLAGVERGOEDINGEN

tabel 1.1

Samenstelling steekproef naar grootte kanton

omvang in aantal
kantonrechters:

aantal
kantons:

totaal aantal
rechters:

aantal in
steekproef:

1-3
4-6
9-10
19

45
10
4
2

76
47
38
38

14
8
7
6

totaal

61

199

35

Ook in andere termen zoals regionale spreiding of
verstedelijkingsgraad is een evenwichtige verdeling bereikt. Zo zijn 18
geinterviewde rechters werlczaam in de Randstad, waar de meeste
zaken worden behandeld, 17 rechters buiten de Randstad.
Doordat gedurende de periode van het maken van afspraken de
samenstelling van de steekproef van kantonrechters nog is gewijzigd,
zijn uiteindelijk niet 35, maar 43 kantonrechters geinterviewd. Waar
in het verslag kwantitatieve overzichten worden gegeven, zijn deze
gebaseerd op de antwoorden van de 35 kantonrechters die in de
uiteindelijke steekproef zijn opgenomen.
De resultaten zijn door de onderzoekers neergelegd in
verslagen die een gezamenlijke omvang hebben van 390
pagina's. Systematische analyse van deze verslagen ligt ten
grondslag aan de rapportage in de hoofdstuklcen drie tot en met
vijf van dit boek.
Hoofdstuk twee bevat allereerst de resultaten van het
juridisch literatuuronderzoek. In hoofdstuk drie komt de praktijk
van de ontbindingsprocedure aan de orde, hoofdstuk vier gaat in
op de praktijk van de BBA-procedure. In hoofdstuk vijf tenslotte
staan opvattingen over de in de motie-Van Nieuwenhoven
genoemde wijzigingsvoorstellen centraal.

8

2 Achtergronden, recente ontwikkelingen en
juridische discussie
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de achtergronden,
recente ontwikkelingen en de juridische discussies" ten aanzien van
de volgende onderwerpen:
1.

2.

3.

het verbinden van (de voorwaarde van) een vergoeding aan de
vergunning van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA) om de arbeidsovereenkomst op te
mogen zeggen;
de vergoeding bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door
de rechter wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW),
alsmede de wenselijkheid van introductie van (partieel) hoger
beroep en beroep in cassatie van de beslissing tot ontbinding;
de vergoeding bij het kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681
BW) en de verhouding met artikel 7:685 BW.

2.2 De ontslagvergunningsprocedure (artikel 6 BBA)
Achtergrond
Artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
(BBA) verbiedt de werkgever en de werlcnemer 12 de arbeidsverhouding door opzegging te beeindigen zonder voorafgaande

11 Dit hoofdstuk bevat niet meer en niet minder dan de resultaten van een
inventariserende literatuurstudie. Zelfstandige conclusies van de
onderzoekers - anders dan die welke reeds eerder zijn gepubliceerd omtrent de hier behandelde (rechts)vragen, zijn hier niet aan de orde.
12 In het wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid (TK 1996-1997, 25 263)
wordt voorgesteld dit verbod ten aanzien van de werknemer op te
heffen.
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toestenuning van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA). Deze regeling is van dwingend recht.
Een opzegging in strijd met dit verbod is nietie
Het BRA was oorspronkelijk bedoeld als een maatregel in een
serie arbeidspolitieke maatregelen om weer enige orde in de naoorlogse chaos te creeren: de productie moest weer op gang komen en
de werkgelegenheid moest bevorderd worden. Tot die maatregelen
behoorde de plicht van de werkgever een werlcnemer, met wie de
arbeidsverhouding tijdens de bezetting door toedoen van de bezetter
was verbroken, te herstellen (artikel 4 BBA). Het ontslagverbod van
artikel 6 vloeide daar logisch uit voort. Daarnaast diende het
ontslagverbod om te voorkomen dat werknemers die werlczaam waren
in de bouw, voedselvoorziening en andere op dat moment voor de
wederopbouw zeer essentiele bedrijfstakken zouden overstappen naar
minder essentiele bedrijfstakken. Ten slotte ondersteunde artikel 6
BRA de handhaving van de geleide loonpolitiek.
De maatregelen op grond van het BBA hebben in de loop de jaren hun
betekenis verloren, met uitzondering van het ontslagverbod van artikel
6 BBA (en het verbod tot werktijdverkorting van artikel 8). Door het
intreldcen van de andere maatregelen van het BBA en de sinds 1945
sterk veranderde maatschappelijke en politieke omstandigheden doet
artikel 6 BRA nu dienst in een omgeving en in een samenhang met
andere regelingen die wezenlijk afwijken van toen het artikel werd
geintroduceerd. Deze situatie heeft de aanzet gegeven tot vele
discussies over het wel of niet handhaven van de preventieve
ontslagtoets door de RDA. De huidige regering heeft aangegeven de
preventieve ontslagtoets om arbeidsmarktpolitieke redenen in ieder
geval te willen behouden, dit in tegenstelling tot de vorige Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Vries, die in het voorjaar

13 Belangrijke uitzonderingen bestaan voor het ontslag op staande voet en
ontslag tijdens faillissement van de werkgever, zie het tweede lid
respectievelijk het eerst lid onder c van artikel 6. Zie ook artikel 2 en
het tiende lid van artikel 6.
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van 1994 een wetsvoorstel introduceerde dat voorzag in afschaffing
van deze toets. Dit wetsvoorstel lag ter advisering bij de Raad van
State op het moment dat het Paarse kabinet aantrad. De nieuwe
Minister van SZW verzocht de Raad van State direct de
werkzaamheden ten aanzien van advisering over het wetsvoorstel te
staken. 14
Het zogenaamde Delegatiebesluit 1993' s bevat nadere regels van de
Minister van SZW aan de RDA'en ten aanzien van de toepassing van
het verlenen van toestemming voor beeindiging van de
arbeidsverhouding. Belangrijke regel is dat erop toe moet worden
gezien dat de werkgever het ancienniteitsbeginsel toepast: last in, first
out. Bij groepsontslagen van meer dan lien werknemers binnen een
RDA-gebied kan de werkgever ervoor kiezen het afspiegelingsbeginsel
toe te passen: het voor ontslag voorgedragen personeel dient dan een
afspiegeling te vormen van het totale personeelsbestand van de
werkgever. Verder bestaan regels ten aanzien van bijvoorbeeld zieke
werknemers en overgang van onderneming.
Als uitgangspunt heeft het Delegatiebesluit echter de redelijkheidstoets
van artikel 8. Aan de hand van door de werkgever geleverde gegevens
toetst de RDA of het gestelde ontslagmotief voldoende aannemelijk is
gemaakt, waarna de toesternming al dan niet wordt verleend. In
tegenstelling tot de toets bij de kantonrechter, wordt bij de toets door
de RDA het algemeen belang betrokken.

14 Voorstel van wet tot afschaffing van artikel 6 BBA en in verband
daarmee aanvulling en aanpassing van de bepalingen voor de
beeindiging van arbeidsovereenkomsten in het Burgerlijk Wetboek en
enige andere wetten, te kennen uit Ontslagrecht zonder ontslagvergunning, HSI Mededelingen 10, met bijdragen van P.F. van der
Heijden, J.J.M. de Laat en C.G. Scholtens.
15 Delegatiebesluit artikel 6 BBA 1945, 14 januari 1993, Stcrt. 11,
gewijzigd 8 maart 1995, Stcrt. 51, 22 december 1995, Stat. 249 en 25
november 1996, Stcrt. 230.
•
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RDA en voorwaarde
Aangenomen wordt dat de RDA op basis van de huidige regels geen
andere voorwaarden mag verlenen aan de vergunning dan in het Delegatiebesluit staan opgenomen. Er staat in het Delegatiebesluit een
voorwaarde expliciet genoemd: de zogenaamde wederindiensttredingsvoorwaarde (artikel 5 Delegatiebesluit 1993): bij een ontslag dat
gemotiveerd wordt door bedrijfseconomische redenen, mag de RDA
aan de verlening van de vergunning de voorwaarde verbinden dat de
werkgever binnen 26 weken geen personen in dienst mag nemen voor
hetzelfde werk dat de voor ontslag voorgedragen werlcnemers verrichtten. Dit kan de vraag oproepen, mede gezien in het licht van de hierna
te behandelen vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst
wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW), of de RDA een financiele voorwaarde aan de vergunning mag verbinden en, verdergaand,
of de RDA zelfstandig vergoedingen zou moeten lcunnen vaststellen.
RDA en vergoeding
De Nederlandse wetgeving kent geen recht op een afvloeiingsregeling
voor de werlcnemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst. In
de praktijk is wel het gebruik gegroeid aan bepaalde werknemers,
afhankelijk van de omstandigheden, een afvloeiingsregeling aan te
bieden, al dan niet via de CA0' 6. Ook de praktijk ten aanzien van de
toepassing van de zogenaamde kantonrechtersformule bij ontbinding
van de arbeidsovereenkomst neigt steeds meer naar het principe dat
een werknemer bij einde dienstverband een vergoeding lcrijgt (zie
paragraaf 2.3). Met name deze laatste ontwikkeling heeft ertoe geleid
dat in de literatuur de laatste jaren een aantal keren het onderwerp
"RDA en vergoeding" aan de orde is gesteld. De discussie komt neer

16 Omdat een vergunning is vereist en verweer tegen de afgifte daarvan op
zijn minst onzekerheid geeft, is er een stimulans voor onderhandelingen
over een vergoeding, zie J.M. Barendrecht, Ontslagbescherming zonder
preventieve toetsing?, NJB 1993, blz. 371.
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op de vraag of de RDA het al dan niet toekennen door de werkgever
van een vergoeding mee mag wegen in zijn beslissing over het
verzoek om een ontslagvergunning (a) en of hij voor vergunningverlening de voorwaarde stellen mag dat een vergoeding wordt
toegekend (b). Daar is met de motie Van Nieuwenhoven een vraag aan
toegevoegd: kan de RDA de bevoegdheid krijgen zelfstandig een
vergoeding voor de werknemer vast te stellen (c)?
Ad a: meewegen van een vergoeding bij de beslissing omtrent de
ontslagvergunning
Uit de praktijk zijn gevallen bekend waarin de RDA bij zijn beslissing
de ontslagvergunning te verlenen rekening hield met een door de
werkgever aan de werlcnemer aan te bieden afvloeiingsregeling." Het
enige aanlcnopingspunt in de huidige regelgeving om bij het al of niet
verlenen van de ontslagvergunning rekening te houden met een
eventuele vergoeding van de werkgever aan de werlcnemer is het
eerder genoemde artikel 8 van het Delegatiebesluit: de aan- of
afwezigheid van een vergoeding kan een rol spelen in de algemene
redelijIcheidstoetsing van de voorliggende ontslagaanvraag, die de
RDA op grond van artikel 8 moet uitvoeren.' 8 Hiermee is niets

17 Zie bijvoorbeeld RDA Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, 6 december
1994, JAR 1995, 37: naar het oordeel van de RDA had de werkgever
in casu bij bedrijfsbeeindiging voor een vergoeding moeten zorgen. Nu
hij dat niet had gedaan, werd de vergunning geweigerd. C.E.M. van
den Boom heeft kritiek op deze uitspraak, zie aantekening 27 bij artikel
6 BBA van De Arbeidsovereenkomst, Deventer. Ook kan de RDA in zijn
overwegingen meenemen dat de werkgever geen afvloeiingsregeling
heeft willen treffen. De werknemer kan dat dan gebruiken voor een
eventuele kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure.
18 In dit verband is het aardig te wijzen op een mededeling van de
Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening aan de
Hoofdinspecteurs-Directeuren voor de Arbeidsvoorziening van 17 juni
1976. In gevallen waarbij de werkgever niet tot ontslag heeft kunnen
overgaan wegens weigering van toestenuning door de RDA of afwijzing
13
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gezegd over het gewicht dat de aan- of afwezigheid van een vergoeding in het kader van die redelijkheidstoets in de schaal legt.
De Lange' meent dat slechts indien sprake is van een "indirecte" bedrijfseconomische reden - een ontslag dat is ingegeven door de
wens tot herstructurering of liquidatie over te gaan, zonder dat daar
een directe financiele reden voor bestaat (verlies, structureel lagere
omzet etc.) een vergoeding in het kader van de algemene redelijkheidstoets van artikel 8 Delegatiebesluit een rol kan spelen, en dan
naast andere factoren. "Doet de werkgever meer dan het enkele in
acht nemen van de opzegtermijn, dan voldoet hij in beginsel aan de
verwachting", aldus De Lange. Van den Langenberg benadrukt dat de
RDA zich in principe bezig dient te houden met werkgelegenheidsaspecten en dat de vergoeding daar slechts een bijkomende rot bij
vervult. w
Ad b: het verbinden van een financiele voorwaarde aan de vergunning
Nu het Delegatiebesluit slechts in artikel 5 de wederindiensttredingsvoorwaarde noemt als voorwaarde die aan de vergunning kan

van het verwek tot ontbinding van de kantonrechter, maar de
werknemer feitelijk at Lange tijd niet tot het werk toegelaten wordt,
schrijft de DG: "In het bevestigende geval (nl. dat de situatie als
hiervoor vermeld zich voordoet, km8) deelt hij partijen mede, dat hij in
beginsel bereid is aan de beeindiging van de arbeidsverhouding zijn
medewerking te verlenen, doch dat hij er de voorkeur aan geeft dat zij
(alsnog) trachten tot een minnelijke schikking te komen. Mochten
partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan zou de directeur
GAB, gehoord zijn commissie van advies, zijn toestemming kunnen
verlenen, als de werkgever zich bereid toont een billijke vergoeding aan
de werknemer te betalen. Ninuner mag de directeur (...) zelf de hoogte
van een te betalen vergoeding vaststellen."
19 B.W.H. de Lange, De RDA en de schadevergoeding, Arbeid Integraal
november 1996, blz. 8-10.
20 P.J.H. van den Langenberg, Nogmaals: de RDA en de
schadevergoeding, Arbeid Integraal februari 1997, blz. 11-13.
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worden verbonden, kan aangenomen worden dat andere voorwaarden dus ook financiele - niet toegestaan
In 1975 had de Hoge Raad al bepaald dat de voorwaarde, dat de
werkgever voor de werknemer een afvloeiingsregeling vast zou
stellen, niet toelaatbaar is.' In 1991 bepaalde de Hoge Raad dat de
toesternming van de RDA athankelijk kan worden gesteld van een
voorwaarde. Het is onduidelijk of met deze uitspraak is gebroken met
het arrest van 1975.'
In het wetsvoorstel dat de Minister van SZW in het voorjaar van
1994 bij de Raad van State ter advisering had voorgelegd, werd
voorzien in afschaffing van de preventieve toets.' Over de mogelijk-

21 J.J.M. de Laat stelt dat de voorwaarde, dat de werkgever aan de
werknemer een vergoeding betaalt, wel degelijk voorkomt. Hij noemt
deze voorwaarde een "informele voorwaarde", nu deze voorwaarde met
officieel mag worden gesteld. Zie Teksten van het symposium over de

voorgenomen afschaffing van de preventieve toetsing van ontslag en over
het wetsvoorstel herziening ontslagrecht, uitgave van het Nationaal
Vakbondsmuseum, juni 1993.
22 HR 5 december 1975, NJ 1976, 269.
23 HR 13 mei 1991, NJ 1991, 705. Met deze uitspraak kwam een einde
aan jarenlange onduidelijkheid in met name de lagere rechtspraalc.
Vergelijk W.C.L. van . der Grinten en A.J. Haalcman, Buitengewoon
Arbeidsrecht, Alphen aan den Rijn 1949, blz. 44: "Aan een
ontslagvergunning mogen voorwaarden worden verbonden. Volgens
algemene beginselen van administratief recht mag een overheidsinstantie
die bevoegd is tot het verlenen van toestemmingen, deze toestemmingen
ook voorwaardelijk verlenen (HR 15 juni 1948, NJ 1948, 75). Deze
voorwaarden moeten wel liggen in de lijn van de verbodsbepaling." De
schrijvers spreken zich echter niet uit over het opleggen van een
financiele voorwaarde.
24 Voorstel van wet tot afschaffing van artikel 6 BBA en in verband
daarmee aanvulling en aanpassing van de bepalingen voor de
beeindiging van arbeidsovereenkomsten in het Burgerlijk Wetboek en
enige andere wetten, te kennen uit Ontslagrecht zonder ontslagvergunning , HSI Mededelingen 10, met bijdragen van P.F. van der
Heijden, J.J.M. de Laat en C.G. Scholtens.
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heid dat de RDA een financiele voorwaarde oplegt, schreef de
Minister in dit voorstel:
"Hij zal slechts in beperkte mate aan de toestemming tot ontslag
voorwaarden lcunnen verbinden die op deze rechten en
verplichtingen invloed hebben, namelijk alleen die voorwaarden
die strekken tot behartiging van het belang dat met het
vergunningstelsel wordt beoogd. De RDA kan bijvoorbeeld niet
aan zijn toestemming de voorwaarde verlenen dat de werkgever
aan de werlcnemer een beeindigingsvergoeding betaalt. De
mogelijlcheid een dergelijke voorwaarde te stellen zou ook niet
wenselijk zijn omdat in dat geval de RDA in feite de rechtspositie
van partijen vaststelt."
Ten aanzien van het stellen van een financiele voorwaarde aan de toestemming voor ontslag signaleert ook Heerma van Voss' dat weliswaar de RDA in zijn oordeel over de redelijkheid van het verzoek
rekening kan houden met het at dan niet aanbieden van een vergoeding
door de werkgever (zij het dat een duidelijke norm voor de hoogte
ervan volgens hem ontbreekt), maar dat de RDA van het aanbieden
van een vergoeding door de werkgever geen voorwaarde voor de
ontslagvergunning mag maken."

25 G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan (diss.),
Deventer 1992, blz. 333, veronderstelt dat men er oorspronlcelijk
wellicht van is uitgegaan dat dit aspect al is geregeld in de
opzeggingstermijn. Hij signaleert dat in wezen de opzeggingstermijn een
andere doelstelling heeft, namelijk overbrugging van de periode die
nodig is om ander werk te vinden en dat een afvloeiingsregeling is
bedoeld ter tegemoetkoming in de nadelige gevolgen van het ontslag.
26 Vergelijk J.S. Dienske, Buitengewoon Arbeidsrecht, Alphen aan den
Rijn 1965, blz. 51: "Aanvankelijk werd op veel ruimer schaal
voorwaardelijke ontslagvergunningen verleend. Nimmer kan als
voorwaarde worden gesteld dat de aanvrager een bepaald geldbedrag
betaalt. Meent de Directeur van bet Gewestelijk Arbeidsbureau echter
dat betaling van een geldbedrag aan de werknemer die wordt ontslagen
16
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Ad c: het zelfstandig vaststellen van een vergoeding (motie Van
Nieuwenhoven)
Voor het antwoord op de vraag of op basis van de huidige rechtsregels
mogelijk is de RDA de bevoegdheid te verlenen zelfstandig een ontslagvergoeding vast te stellen en zo nee, welke aanpassingen noodzakelijk zijn om een dergelijke bevoegdheid te lcunnen introduceren,
is het van belang een overzicht te geven van de jurisprudentie en de
discussie over de verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM
(en artikel 112, eerste lid van de Grondwet'). De meeste argumenten
die naar voren zijn gebracht voor of tegen de stelling dat artikel 6
BBA strijdt met deze twee bepalingen zijn immers evenzeer relevant
voor de vraag of deze bevoegdheid aan de RDA kan worden verleend.
Daarna worden de opvattingen in de literatuur ten aanzien van het
vaststellen van een ontslagvergoeding door de RDA behandeld.
Verhouding tot artikel 6 EVRAP
Artikel 6 EVRM bepaalt, dat bij het vaststellen van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen een ieder recht heeft op een eerlijke en

redelijk is, dan zal hij laten blijken dat de vergunning niet wordt
verleend indien de werkgever de werlcnemer zulk een aanbod niet doet."
27 Artikel 112 van de Grondwet bepaalt: "Aan de rechterlijke macht is
opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en
over schuldvorderingen." Bij de bepaling van de competentie van de
rechterlijke macht dient rekening te worden gehouden met de
ontwikkeling van artikel 6 EVRM. Zie P.W.C. Akkermans en A.K.
Koekkoek (red.), De Grondwet een artikelsgewijs commentaar, Zwolle
1992, blz. 984-996. Hetgeen hierna over de verhouding tussen artikel
6 BBA en artikel 6 EVRM wordt geschreven, is van overeenkomstige
toepassing op de verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 112, eerste
lid van de Grondwet. Belangrijk verschil is dat artikel 6 BBA niet aan
artikel 112 van de Grondwet getoetst kan worden, gezien het
toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet.
28 Zie de vorige noot.
-
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openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn,
door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is
ingesteld. Artikel 6 EVRM heeft directe werking; burgers kunnen er
dus direct een beroep op doen.
In de literatuur is herhaaldelijk de verhouding tussen artikel 6
BBA en artikel 6 EVRM aan de orde geweest. Deze verhouding speelt
vooral een rot bij een antwoord op de volgende vragen:
1. Is bij de procedure bij de RDA sprake van vaststelling van
burgerlijke rechten en verplichtingen?
2. Is de procedure bij de RDA een "eerlijke en openbare
behandeling"? Deze vraag ziet met andere woorden op de
zorgvuldigheid waarmee de procedure is omgeven.
3. Moet de beslissing van de RDA getoetst kunnen worden door een
onafhankelijke rechter?
De verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM is veelvuldig
aan de orde geweest in de jurisprudentie, de politiek en de literatuur.
Hieronder volgt een overzicht van de standpunten ten aanzien van deze
verhouding.
Jurisprudentie
Het zijn vooral enkele uitspraken op Europees niveau geweest die in
Nederland aanleiding hebben gegeven de verhouding tussen artikel 6
BBA en artikel 6 EVRM aan de orde te stellen. In een uitspraak van
de Europese Commissie voor de rechten van de mens (ECRM) uit
198029 oordeelde de Commissie, dat de toestemming van de RDA
(toen directeur GAB) weliswaar de vaststelling van burgerlijke rechten
en verplichtingen in de zin van artikel 6 EVRM raakt, maar niet doorslaggevend is voor die vaststelling. Geschillen tussen de werknemer
en de werkgever over de eindiging van de arbeidsovereenkomst hebben wel direct betrekking op de vaststelling van burgerlijke rechten en

29 ECRM 8 oktober 1980, NJ 1981, 149.
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verplichtingen, maar aan het vereiste van rechterlijk toezicht was
volgens de Commissie voldaan, nu geschillen hierover aan de rechter
kunnen worden voorgelegd op grond van artikel 7:681 BW (toen artikel 7A:1639s BW), die zowel een oordeel over de feiten als over het
recht kan geven. Dit standpunt heeft de Conunissie in 1989 en 1990
herhaald ."
Met name de uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van
de mens (EHRM) in de Benthem-zaak van 23 oktober 1985' is aanleiding geweest de BBA-procedure kritisch te beschouwen.' In de
Benthem-zaak oordeelde het Hof, dat het Kroonberoep - waartegen
geen beroep bij een rechterlijke instantie mogelijk was- niet voldeed
aan de eis van behandeling door een onafhankelijke en onpartijdige
instantie en dat de procedure strijdig was met artikel 6 EVRM. Dat de
Kroon een administratiefrechtelijke instantie was deed niet ter zake,
nu het criterium is of het gaat om de vaststelling van burgerlijke
rechten en verplichtingen, hetgeen het geval was.'
De burgerlijke rechter was er tot het Benthem-arrest vanuit
gegaan dat de procedure van het Kroonberoep "met voldoende waarborgen was omkleed" en er dus geen reden was zichzelf bevoegd te

30 ECRM 6 november 1989, nr. 14212/88, besproken in NJB 1990, blz.
1052 en ECRM 9 mei 1990, nr. 14276/88. In deze laatste zaak bracht
de klager uitdrukkelijk naar voren, dat de rechter het ontslag slechts
marginaal toetst. De Commissie merkte hierover op dat de klager zijn
zaalc aan een rechter kon voorleggen en dit ook had gedaan.
31 EHRM 23 oktober 1985, NJ 1986, 102.
32 J.J. Nuijten, Praktijkboek Ontslagrecht, C.30 - Preventieve toetsing, §
5.11, Deventer.
33 De gemeente had aan Benthem een hinderwetvergunning verleend voor
een LPG-installatie. De inspecteur van de volksgezondheid ging tegen
dit besluit in beroep bij de Kroon, die besloot de hinderwetvergunning
niet te verlenen. Volgens het Hof is een hinderwetvergunning een
voorwaarde voor de uitoefening van een bedrijf en heeft het daarom een
eigendomskarakter. Dat was voor het Hof voldoende om te concluderen
dat een burgerlijk recht in de zin van artikel 6 EVRM in het geding
was.
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achten een uitspraak van de Kroon te beoordelen. Na het Benthemarrest achtte de burgerlijke rechter zich wel bevoegd in procedures
wegens onrechtmatige daad, ingesteld na een uitspraak van de Kroon
in een administratiefrechtelijk geschil." De Hoge Raad heeft daarna
enkele malen geoordeeld, dat het Kroonberoep niet met voldoende
waarborgen was oinkleed, maar dat de aard van de toets door de
burgerlijke rechter zich beperkt tot een rechtmatigheidstoetsing."
Na het Benthem-arrest stelden sonunige juristen zich op het
standpunt dat ook de BBA-procedure in strijd is met artikel 6 EVRM.
In de BBA-procedure . is immers de privaatrechtelijke verhouding
tussen werIcnemer en werkgever in het geding en is dus ook sprake
van een vaststelling van een burgerlijk recht. Van de weigering van
een ontslagvergunning staat geen beroep open bij een onafhankelijke
rechter, zodat strijd bestaat met artikel 6 EVRM.'
De President van de Rechtbank 's-Gravenhage deed in zijn tussenvonnis van 6 juli 198e een uitspraak over de verhouding tussen
artikel 6 BRA en artikel 6 EVRM. Voor een aantal werIcnemers waren
ontslagvergunningen aangevraagd. Nadat deze vergunningen waren

34 De wetgever reageerde op de Benthem-uitspraak door de Afdeling
Geschillen van bestuur van de Raad van State, die voorheen slechts een
adviserende Cunene had bij ICroonberoepen, om te vormen tot een
onafhankelijke administratieve rechter (Tijdelijke Wet Kroongeschillen).
35 HR 12 december 1986, NJ 1987, 381, HR 6 februari 1987, NJ 1988,
926 en RR 28 april 1989, NJ 1990, 213.
36 Zie o.a. P.F. van der Heijden, De GAB-ontslagprocedure: wachten op
nieuws uit Straatsburg?, NJB 1986, blz. 917. De opvalting dat strijd
bestaat met artikel 6 EVRM is in de literatuur voor het eerst
aangehangen door C.H.F. Polak in: Rechten van de mens in mundiaal
verband en europees peipectief, Maarssen 1978, blz. 97. Zie voor
uitwerking van deze opvatting P.F. van der Heijden, Een eerlijk proces
in het sociaal recht?, Deventer 1984, blz. 60-64 en de publicatie van de
Werkgroep Herziening Ontslagrecht, Internationaalrechteliike aspecten
van het nieuwe ontslagrecht, SMA 1991, blz. 214-221.
37 Pres. Rb. 's-Gravenhage 6 juli 1988 (Pally), met uitgebreide noot G.J.J.
Heerma van Voss, NJCM-Bulletin 1989, blz. 181-191
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verleend, stelden de ex-werlcnemers zowel een procedure wegens
kennelijk onredelijk ontslag tegen de werkgever in, als een procedure
wegens onrechtmatige daad tegen de Staat. De ex-werlcnemers stelden,
dat de procedure bij het GAB onrechtmatig en in strijd met artikel 6
EVRM was geweest, onder meer omdat het GAB geen onafhankelijke
instantie is en van diens beslissing geen hoger beroep openstaat.
De President van de Rechtban.k overwoog, dat de ontslagvergunning een voorwaarde is voor een rechtsgeldige opzegging van een
arbeidsovereenkomst. Wordt die vergunning verleend, dan is dit direct
beslissend voor de contractuele rechten en verplichtingen van de
werkgever en de werknemer. Aan het vereiste van het EVRM dat het
moet gaan om burgerlijke rechten en verplichtingen is dus voldaan.
Dat de werkgever van de vergunning geen gebniik hoeft te maken
doet niet ter zake, nu het van algemene bekendheid is dat een
werkgever van een vergunning juist wel gebruik pleegt te maken. Ook
het feit dat de werkgever gebruik kan maken van de procedure ex
artikel 7A:1639w BW (nu artikel 7:685 BW) was volgens de President
niet relevant, nu deze procedure een ander karakter draagt. Strijd met
artikel 6 EVRM is echter niet aanwezig, "nu eisers, zoals zij hier
hebben gedaan, bij de burgerlijke rechter terecht kunnen op grond van
een actie uit artikel 1401 Burgerlijk Wetboek" (nu artikel 6:162 BW).
De burgerlijke rechter zal echter volgens de President, gelet op artikel
6 EVRM, niet kunnen volstaan met een marginale toetsing, tenzij het
algemeen belang bij de beslissing van de directeur GAB heeft
meegewogen.
In 1990 deed het EHRM een uitspraak in een Oostenrijkse
ontslagzaak. 38 Deze zaak is in zoverre van belang, dat een parallel
zou kunnen worden getroldcen met de BBA-procedure:
Obermeier werd door zijn werkgever ontslagen. Omdat
Obermeier arbeidsongeschikt was, was voor zijn ontslag de
toesternming van een speciale administratiefrechtelijke instantie
vereist. Deze instantie verleende vervolgens de toestemming.

38 EHRM 28 juni 1990, NJ 1995, 491, NJCM bulletin 1990, blz. 782.
-
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Obermeier stelde voor het Hof dat geen volledig hoger beroep bij
een rechter openstond: de Oostenrijkse rechtbanken oordeelden
slechts of de administratiefrechtelijke instantie binnen haar
bevoegdheden was gebleven en niet over het ontslag zelf. Het
Hof gaf Obermeier gelijk: het ging hier om de vaststelling van
burgerlijke rechten en de beperkte toetsing van de Oostenrijkse
rechters constitueerde niet een effectieve rechtelijke toetsing zoals
artikel 6 EVRM eist.
Deze uitspraak van het Hof werd in de literatuur aangegrepen voor de
stelling dat uit het Benthem-arrest al duidelijk was geworden dat de
uitspraken van het ECRM uit 1980, 1989, en 1990 onjuist waren.
Nuijten echter betwijfelt of de Oostenrijkse en de Nederlandse situatie
wel vergelijkbaar zijn: de toets van kennelijke onredelijkheid van het
ontslag ex artikel 7:681 BW is wellicht niet zo marginaal als die van
de Oostenrijkse rechter."
Standpunt regering
Het standpunt van de Nederlandse regering over de verhouding van
artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM is beinvloed door de jurisprudentie.
De uitspraak van de ECRM uit 1980" indachtig schreef de toenmalige Minister van SZW in 1990 bij de behandeling van het
wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet in de Memorie van Antwoord: 41
"Artikel 6 EVRM regardeert derhalve onmiskenbaar de vaststetting van de rechten en verplichtingen bij de beeindiging van
arbeidsovereenkomsten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek

39 P.F. van der Heijden en G.J.J. Heerma van Voss, Artikel 6 BBA en
artikel 6 FIRM: op weg naar de climax? (EHRM 28 juni 1990,), NJB
1990, blz. 1312. J.J. Nuijten, t.a.p.
40 ECRM 8 oktober 1980, NJ 1981, 149.
41 EK 1989-1990, 20 569, blz. 17.
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staat voor partijen inzake de vaststelling van rechten en
verplichtingen bij de beeindiging van arbeidsovereenkomsten een
goede toegang open tot de rechter, die zowel op het punt van de
feiten als op dat van het recht kan oordelen. Aan de eisen van
artikel 6 EVRM wordt in ons land dan ook voldaan."
Ruim een maand daarvoor bij de behandeling bij de behandeling van
wetsvoorstel 21 479 (Herziening Ontslagrecht) 42 , had de toenmalige
Staatssecretaris van Justitie in het Nader Rapport na het advies van de
Raad van State zich als volgt uitgelaten over de verhouding tussen
artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM:
"In de door de Raad genoemde beslissine oordeelde de Europese Commissie voor de rechten van de mens dat de procedure
op grond van artikel 6 BBA niet doorslaggevend is voor de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van
artikel 6, eerste lid, EVRM, zodat dat artikellid ook niet van
toepassing is op die procedure.
Wij gaan er, op grond van latere jurisprudentie van het Europese
Hof voor de rechten van de mens in andere, maar vergelijkbare,
gevallen van uit dat artikel 6, eerste lid, EVRM wet van
toepassing is op de procedure op grond van artikel 6 BBA. 44
Daarmee rijst de vraag of, daar de procedure bij de directeur van
het Gewestelijk Arbeidsbureau niet aan de eisen van artikel 6,
eerste lid, EVRM voldoet, er sprake is van strijd met artikel 6,
eerste lid, EVRM. Dit is niet het geval. Het Europese Hof voor
de rechten van de mens heeft uitgemaakt dat het artikel niet
42 TK 1989-1990, 21 479.
43 ECRM 8 oktober 1990, NJ 1981, 149.
44 Zie EHRM 23 oktober 1985, NJ 1986, 102 (Benthem), EHRM 29 mei
1986, NJCM-Bulletin 1986, blz. 453 (Feldbrugge) en EHRM 27 oktober
1987, NJCM-Bulletin 1988, blz. 654 (Pudas en Boden). Recentere
uitspraken van het EHRM zijn van 19 april 1994, serie A 288 EHRM
(Van der Hurk) en 26 augustus 1997 (De Haan, wordt gepubliceerd in
Reports of Judgments and Decisions 1997).
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meebrengt dat ieder stadium van een procedure aan de eisen van
artikel 6, eerste lid, EVRM dient te voldoen. Voldoende is dat er
een rechterlijke instantie is die de toets van artikel 6, eerst lid,
EVRM kan doorstaan en die zowel op het punt van de feiten als
op dat van het recht kan oordelen (...). Aan dit vereiste is
voldaan, daar de beslissing van de directeur van het Gewestelijk
Arbeidsbureau door een vordering op grond van artikel 1401
Burgerlijk Wetboek ter toetsing aan de burgerlijke rechter
voorgelegd kan worden.'
Overigens is de verkrijging van een ontslagvergurming ex artikel
6 BBA niet de enige weg voor partijen om bij ontbreken van
overeenstemming tot een einde van de arbeidsovereenkomst te
komen."
Hiermee werd duidelijk afstand genomen van de hiervoor genoemde
uitspraak van de ECRM van 1980 en aansluiting gezocht bij onder
meer de Benthem-uitspraak.
Volgens Nuijtee heeft de regering na 1990 niet afgeweken van de
in de weergegeven passage uit het Nader Rapport opgenomen
opvatting. Samengevat komt die opvatting hier op neer, dat de
mogelijkheden die de artikelen 6:162 BW (onrechtmatige daad), 7:681
SW (kennelijk onredelijk ontslag) en 7:685 SW (ontbinding wegens
gewichtige redenen) bieden, een voldoende remedie zijn om te voldoen
aan de eisen die artikel 6 EVRM stelt. Deze opvatting keert terug in
de notitie van de Minister van SZW van 22 december 1992 inzake de
preventieve ontslagtoets."

45 Zie in dezelfde zin Rb. Den Haag 6 juli 1988 met uitgebreide noot
G.J.J. Heerma van Voss, NJCM-Bulletin 1989, blz. 181-191.
46 J.J. Nuijten, tap.
47 TK 1992-1993, 22 977.
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Standpunten in de literatuur over zelfstandige vaststelling
van een vergoeding door de RDA"

Onder meer Buije, Van der Heijdee, Scholtens' en Trap'
hebben erop gewezen dat de RDA niet de bevoegdheid heeft een
vergoeding vast te stellen. Los gezien van het feit dat voor een
dergelijke bevoegdheid in de huidige regels geen grondslag is te
vinden, vormt voor vaststelling van een vergoeding door de RDA
volgens hen artikel 6 EVRM een beletsel. De meeste argumenten om
de RDA een dergelijke bevoegdheid te ontzeggen, lcunnen rechtstreeks
worden ontleend aan de argumenten die zij hanteren voor de stelling
dat de BBA-procedure strijdig is met artikel 6 EVRM: de RDA is niet
een onafhankelijke en onpartijdige rechter als in artikel 6 EVRM
bedoeld. Daarnaast voldoet de BBA-procedure volgens deze schrijvers
niet aan de zorgvuldigheidsvereisten van een rechtelijke procedure: zo
moet een beslissing in zeer korte tijd genomen worden en is er geen
openbare behandeling."

48 Er zij hier nogmaals (vgl. noot 1) gewezen op het inventariserende
karakter van deze literatuurstudie dat het niet toelaat hier te komen tot
een zelfstandig oordeel van de onderzoekers over de verenigbaarheid
van een bevoegdheid van de RDA vergoedingen op te leggen met art.
6 EVRM.
49 D.J. Buijs, Het betere is de vijand van het goede, SR 1995, blz. 289290.
50 P.F. van der Heijden, Ontslagrecht de politiek te machtig, NJB
december 1994, blz. 1487 en Flexibiliteit en Zekerheid: van nota naar
wet, TVVS 1997, blz. 163.
51 C.G. Scholtens, Evaluatie art. 6 BBA, SMA 1992, blz. 481.
52 J.J. Trap en M.P. Vogel, Aanpassing van de preventieve ontslagtoets:
facelift van een mummie, SR januari 1995, blz. 3-4.
53 Vergelijk de opmerkingen uit 1994 van de toenmalige Minister van
SZW in diens voorstel van wet tot afschaffing van artikel 6 BBA (zie
noot 4): "De wijze van voorbereiding van de beslissing heeft aldus
trelcken van een rechterlijke procedure, zonder dat zij geacht kan
worden te voldoen aan de eisen die aan de rechterlijke procedure
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Barendrechtm daarentegen heeft in het kader van de discussie over
al dan niet afschaffing van de vergunningenprocedure gesteld dat bij
handhaving daarvan (ook) de RDA de bevoegdheid dient te krijgen tot
het vaststellen van vergoedingen: dan zou de RDA tenminste (net
zoals de rechter) ook naar tussenoplossingen kunnen zoeken. De
vergoedingen zouden moeten worden genormeerd op basis van uitsluitend objectieve normen, door de wetgever te bepalen en er moet een
mogelijkheid zijn van beroep op de rechter, al is het maar omdat
artikel 6 EVRM dat bepaalt, aldus Barendrecht. Hiermee wordt in de
visie van Barendrecht een oplossing gevonden voor de essentiele
zwakte van het huidige BBA, namelijk dat het alleen maar een "ja" of
"nee" tegen de vergunningaanvraag mogelijk maakt, zonder mogelijkheid van risicospreiding door toekenning van een vergoeding. Die
zwakte is volgens hem de oorzaak van de toeloop tot de rechterlijke
procedure, waarin wel tussenoplossingen mogelijk zijn.
De discussie over de vraag of de RDA de bevoegdheid zou
moeten krijgen een ontslagvergoeding toe te kennen heeft een extra
impuls gekregen door de discussie over de zogenoemde kantonrechtersformule (zie de volgende paragraaf). In het SER-advies
"Ontbinding van de arbeidsovereenkornst" van april I995 is door
de vakorganisaties de gedachte geopperd dat een door de Kring van
Kantonrechters op te stellen normering voor vergoedingen bij

worden gesteld. Voorts kleven er aan de procedure bezwaren die
inherent zijn aan een preventieve ontslagtoets door een bestuursorgaan.
Hoewel onbetwistbaar is dat de verlening van de toestemming tot
opzegging gevolgen heeft voor de rechtsbetreklcing van partijen, zal de
RDA grote terughoudendheid moeten betrachten bij de beoordeling van
de wederzijdse rechten en verplichtingen." Overigens is op de BBAprocedure de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
54 J.M. Barendrecht, bijdrage aan 50 jaar ontslagvergunning: en verder?
Handelingen van het HSI-symposium 19 januari 1995, Mededelingen van
het Hugo Sinzheimer Instituut nr. 8, blz. 25-37.
55 Advies inzake ontbinding van de arbeidsovereenkomst (artikel 1639w
BW), Den Haag, 21 april 1995, publicatienr. 95/08.
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ontbinding ook in de BBA-procedure zou kunnen worden gehanteerd.' Duk heeft zich in een bespreking van dat advies tegenover
die gedachte zeer kritisch opgesteld: zij plaatst de RDA in een quasirechterlijke positie, die van een autoriteit die vergoedingen vaststelt,
waarvoor hij niet geequipeerd, noch gekwalificeerd is, en leidt verder
de facto tot een zekere rechtsongelijkheid. Immers, "zit" de RDA te
hoog, dan heeft de werkgever geen reeel alternatief voor betalen, maar
zit de RDA te laag, dan kan de werknemer het door hem gewenste
hogere bedrag altijd nog trachten te incasseren via de procedure
wegens kennelijk onredelijk ontslag."
2.3 Ontbinding wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW)
Achtergrond
Reeds vanaf 1907, het begin van het burgerrechtelijk ontslagrecht,
bestaat zowel voor de werknemer als voor de werkgever de mogelijkheid te alien tijde de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW,
voorheen artikel 7A:1639w BW). Is de kantonrechter ervan overtuigd
dat gewichtige redenen aanwezig zijn, dan kan hij het verzoek om

56

Zie blz. 29 van het SER-advies, waar de werknemersleden en den van
de kroonleden aan het woord zijn; zie ook blz. 22 van het advies voor
het standpunt van ondernemers en een grote meerderheid van de
kroonleden: zij stellen dat de RDA bij de afweging van het verzoek om
een ontslagvergunning de vraag of partijen wel of niet een vergoeding
zijn overeengekomen niet kan en niet behoort te laten meewegen:
"enerzijds treedt hij daarmee buiten zijn in het Delegatiebesluit
omschreven taalc, anderzijds begeeft hij zich op het terrein van de
rechter."
57 R.A.A. Duk, 'E'en ander deel van de raad' en de ontbinding van de
arbeidsovereenkomst, SMA 1995, biz. 424-430.
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ontbinding inwilligen en een datum van ontbinding vaststellen.'
Tegen de ontbindingsbeschikking staat in principe geen hoger beroep
of beroep in cassatie open, zie het elfde lid van artikel 7:685 BW."
Als gewichtige redenen worden volgens het artikel beschouwd
"omstandigheden die een dringende reden als bedoeld in artikel 677
lid 1 zouden hebben opgeleverd indien de arbeidsovereenkomst
deswege onverwijld beeindigd zou zijn, alsook veranderingen in de
omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst
billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen." Bij een
verandering in omstandigheden diende volgens de wetsgeschiedenis
gedacht te worden aan die gevallen waarin het om buiten de schuld
van partijen gelegen redenen onbillijk zou zijn de arbeidsovereenkomst
voort te zetten en een snel uiteengaan van partijen de enige
aangewezen weg zou zijn. Hierbij valt te denken aan die gevallen
waarbij de mogelijkheid tot opzegging wet gewenst is maar niet
mogelijk is vanwege een opzegverbod, zoals in het geval de
werkgever een arbeidsovereenlcomst voor bepaalde tijd tussentijds wit
beeindigen vanwege het feit dat de opdracht waarvoor de werknemer
was aangenomen feitelijk niet meer uitvoerbaar is.
De opname van de dringende reden was bedoeld als tegemoetkoming aan werkgevers die aarzelden of zij een werknemer op staande
voet konden ontslaan. Hiermee werd een contentieus element opgeno-

58 De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, nu het om een
constitutieve handeling gaat. Zie echter Rb. Alkmaar 7 augustus 1997,
JAR 1997, 224 (ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een
directeur met ingang van 1 augustus 1997, derhalve zes dagen voor de
mondelinge behandeling) en Ktg. Amsterdam 2 juli 1997, JAR 1997,
220 (ontbinding arbeidsovereenkomst met ingang van 1 juni 1997).
59 Hoger beroep en cassatie van beschikkingen ex artikel 7:685 BW zijn
nochtans toegestaan, indien de rechter ten onrechte dit artikel heeft
toegepast of juist buiten toepassing heeft gelaten dan wet essentiele
vormen heeft verzuimd. Zie bijvoorbeeld HR 9 oktober 1992, NJ 1992,
771. Zie ook de artikelen van A.J. Swelheim, Appel en cassatie van
beschikkingen ex an. 7A:1639w, 1, 11 en III in respectievelijk
ArbeidsRecht 1994, 7, 1995, 42 en 1997, 26.
28

ACHTERGROIVDEN, RECENTE OIVTWIKKELINGEN EN JURIDISCHE DISCUSS1E

men in de procedure. Een extra contentieus element werd ingevoerd
met de wetswijziging van 1953, waarin de wetgever de mogelijkheid
erkende dat een verandering van omstandigheden ook gelegen kan zijn
in een oorzaak die haar oorsprong vindt in de schuld van een der partijen. 60 Bij diezelfde wetswijziging werd de mogelijkheid geintroduceerd dat de kantonrechter in dat geval ten gunste of ten laste van de
verzoeker een vergoeding kan toekennen. Bij de bepaling van de omyang van de vergoeding kan de kantonrechter alle hem relevant lijkende omstandigheden in aanmerking nemen. Daarnaast werd de regeling
van het kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7A:1639s BW, de voorloper van artikel 7:681 BW) geintroduceerd (zie paragraaf 2.4.).

Groei van de populariteit van art. 7:685 BW
De oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was dus met artikel
7:685 BW de bijzondere mogelijkheid te creeren dat partijen bij de
arbeidsovereenkomst op korte termijn van elkaar af kunnen wanneer
op de billijkheid gebaseerde overwegingen daartoe nopen. Hoewel de
rechterlijke ontbinding oorspronkelijk bedoeld was als een soort
ontsnappingsmogelijlcheid (een "noodluik"), ontwilckelde zij zich vanaf
de tachtiger jaren meer en meer tot een alternatieve route voor de weg
via de RDA.' Dat werkgevers steeds vaker aan de werknemers een

60 Van den Heuvel zegt op blz. 104 van zijn bundel Ontslagrecht
(Studiepockets Privaatrecht nr. 53, Zwolle 1996), dat artikel 7:685 BW
op twee gedachten hinkt, namelijk een extra-judiciele en een
contentieuze.
61 De literatuur heeft het hier niet altijd malckelijk mee gehad, zie F.D.
Kiewiet, Net oneigenlijk gebruik van art. 1639w BW en de
veranderingen in de omstandigheden, SMA 1982, blz. 372 380 en
L.J.M. de Leede, De ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens
gewichtige redenen, in: Blinde vlekken in het sociaal recht (1986), blz.
121-130. W.J.P.M. Fase merkte in zijn artikel Deregulering of
-

ontregeling van het ontslagrecht (SMA 1984, blz. 465 474) op, dat er
geluiden worden gehoord, "dat de wassende stroom art. 1639wprocedures het normale ontslagrecht dreigt te ondergraven, waardoor het
-
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vergoeding moesten betalen om de gevraagde ontbinding te verkrijgen
en bij vele kantonrechters het toekennen van een vergoeding aan de
werknemer bijna de norm was geworden, ook als de werkgever niets
te verwijten viel", deed de populariteit van de procedure niet
afnemen, integendeel: werden in 1977 nog geen 500 ontbindingsverzoeken ingediend, in 1990 waren dat er ruim 10.000" en in 1995
ruim 45.000. Na 1995 is een lichte dating ingezet, waarschijnlijk
vanwege de gunstige economische ontwilckelingen.
Deze vlucht van ontbindingsverzoeken had ook invloed op de
verhouding tussen het aantal aangevraagde ontslagvergunningen en het
aantal ingediende ontbindingsverzoeken. Was de verhouding in 1991
nog ongeveer 6 op 1, in de jaren daarna veranderde deze verhouding
naar 1,4 op 1 in 1996 en de eerste drie kwartalen van 19977 De
populariteit van de ontbindingsprocedure houdt verband met een
viertal kenmerken van de regeling terzake:
1. Het toepassingsgebied van artikel 7:685 BW is zeer ruim: vele
omstandigheden lwnnen de kantonrechter tot de conclusie leiden
dat een gewichtige reden voor ontbinding aanwezig is.
2. De ontbindingsprocedure is snel en hoger beroep en beroep in
cassatie zijn uitgesloten. Hierdoor ontstaat voor partijen snel
duidelijkheid over hun rechtspositie."

noodluik een valluik worth."
62 R. Hansma sprat( van "buitenwettelijk sinterklazen op kosten van de
werkgever" , zie zijn artikel Weg met de rechterlijke loongolf, NJI3 1996,
blz. 1635.
63 J.A.J. Peeters, Themis, een schone slaapster of een lui wijf? - Artikel
I639w in anderhalve instantie, SMA 1991, blz. 229-240.
64 Ontslagstatistiek 4' kwartaal 95 - 3' kwartaal 97, Arbeid Integraal nr. 6,
december 1997, blz. 25.
65 Daar is vroeger ook anders over gedacht. ten van de overwegingen van
de regering bij de wijzigingen van het ontslagrecht in 1954 om het BBA
te behouden, was de volgende: "De BBA-procedure geeft de partijen
binnen enlcele weken zekerheid waar zij aan toe zijn; de kantonrechter
zou er langer over doen"; zie G.F. Fortanier en J.J.M. Veraart,
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3.

4.

De kantonrechter kan direct een vergoeding toekennen, terwijl de
RDA dat niet kan, met het risico voor de werkgever dat de
werlcnemer na vergunningverlening een vordering wegens
kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW) instelt.
De opzeggingsvoorschriften gelden niet, hoewel de kantonrechter
wel rekening zal houden met opzegverboden.

Een andere verklaring voor de populariteit van de ontbindingsprocedure geeft Duk, die het preventieve stelsel van het BBA "bureaucratisch" en "niet goed controleerbaar" noemt. Hij stelt: "De praktijk
leert zowel dat er op procedures ex artikel 6 BBA vaak heel wat valt
aan te merken - op de inhoud van de beslissingen zelf en op de wijze
van behandeling als dat in veel gevallen het behoud van de dienstbetrekking niet de zegen is die men daarvan bij het voeren van verweer
wellicht verwacht". Elders spreekt hij van: "de RDA-procedure met
zijn noodzaak (voor de werkgever) tot diepgaande informatieverschaffing" , van "de problemen die door werkgevers (en naar mijn ervaring
zeker niet steeds ten onrechte) van RDA-procedures worden geducht"
en noemt hij "de gang naar de RDA (..) een hindernissenloop".
Sprekend over de procedure bij de kantonrechter stelt Duk dat die
procedure de nadelen van de "bureaucratische" RDA-toets mist; de
procedure bij de kantonrechter geeft imrners "de gelegenheid tot een
daadwerkelijke confrontatie, in persoon, voor een daartoe gekwalificeerde autoriteit."'
In de literatuur zijn echter ook andere geluiden te horen. Zo

Arbeidsrecht, Haarlem 1961, blz. 64.
66 R.A.A. Duk, Ontslag: vergunning of vergoeding?, SMA 1994, blz. 395
en 'E'en ander deel van de raad' en de ontbinding van de
arbeidsovereenkomst, SMA 1995, blz. 424-430, alsmede Naar een paars
ontslagrecht ?, SMA 1995, blz. 3-8, waar hij spreekt van "de welhaast
grenzeloze bemoeizucht van de zijde van de ontslagambtenaren, bij
voorbeeld in de vorm van ellenlange vragenlijsten naar aanleiding van
een simpel verzoek (...)".
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stellen Knegt en Wilthagen': "Er is verdedigd dat de procedure op
het arbeidsbureau geen "eerlijk proces" bood, mede vanwege haar
informele, niet-objectieve karakter. In reactie daarop is de procedure
"verschriftelijkt" en geuniformiseerd. Ze kan de toets der juridische
kritiek doorstaan." Verder stellen zij dat de procedure het grote voordeel van laagdrempeligheid kent en bovendien bijdraagt aan het tegengaan van lichtvaardige ontslagen. "De toets vormt in de praktijk
eerder een bescheiden (verkeers)drempel dan een wezenlijke blokkade
in het economisch verkeer. Met name voor kleine bedrijven geldt dat
zij zelf door de preventieve toetsing worden beschermd: namelijk
tegen kostbare vorderingen van werknemers die achteraf de redelijkheid van hun ontslag betwisten."
Van Rijs en Wilthagen wijzen op het belang van de toetsing door
de RDA van ontslagverzoeken voor werknemers op grond van arbeidsongeschiktheid. Zij stellen dat in algemene zin de kantonrechter
"soepeler" is dan de RDA wat het honoreren van het ontslag
betreft.'
Tenslotte noemt Van den Heuvel als verklaring voor de grote
populariteit van de ontbindingsprocedure nog het feit dat
kantonrechters, niet gehinderd door hoger beroep en cassatie, steeds
meer de nadruk gingen leggen op de woorden dat ieder der partijen te
alien tijde bevoegd is een ontbindingsverzoek te doen en minder op
het extra-judiciele karakter van de procedure.'

De kantonrechtersformule
Met name vanuit de praktijk zijn kritische geluiden te beluisteren
geweest ten aanzien van de onvoorspelbaarheid van beslissingen van

67 R. Knegt en A.C.J.M. Wilthagen, Voorstel afschaffing ontslagtoets
onvoldoende onderbouwd, NJB 1993, blz. 381-382.
68 A.D.M. van Rijs en A.C.J.M. Wilthagen, Ontslagbescherming voor
arbeidsongeschikte werknemers: tussen wal en schip?, SMA 1994, blz.
417-431.
69 L.H. van den Heuvel, tap., biz. 101.
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kantonrechters ex artikel 7:685 BW over de hoogte van de door de
werkgever aan de werlcnemer toe te kennen vergoeding.' In de tijd
dat het aantal ontbindingsverzoeken enkele tientallen per jaar bedroeg,
waren deze geluiden vanzelfsprekend nog niet zo luid, vanwege het
relatief incidentele karakter van de toekenning van een ontbindingsvergoeding. Vanaf de jaren zeventig, toen het aantal ontbindingsverzoeken sterker begon te stijgen en de roep om duidelijke richtlijnen
luider werd, heeft een aantal formules ter berekening van een
vergoeding bij ontbinding het licht gezien.' De eerste formule die
in omloop kwam was de zogenaamde Zwartkruisformule uit 1972 72 .
Een minder toegepaste formule was de formule Briet, ook we! STformule genoemd.' Deze beide formules hadden gemeen dat zij voor
een bedrijf waren ontwildceld. Na deze formules ontwikkelde zich de
zogenaamde 1-2 formule, ook wel kantonrechtersformule genoemd,
welke ruwweg in drie varianten door bedrijven en kantonrechters werd

70

Zie o.a. J.J. Trap en M.P. Vogel, Ontbindingsvergoeding: is het einde
van de tombola in zicht?, SR 1996, blz. 251-252 en de bijdrage van
J.M. Barendrecht in HSI Mededelingen 8, 50 jaar ontslagvergunning:
en verder? Handelingen van het HSI-symposium 19 januari 1995. Zie

ook de hierna te noemen bijdragen van Loonstra en Scholtens.
71 Zie voor een overzicht van deze formules C.G. Scholtens, A.C.M.
Rutten en A.R. Leemreis, Afvloeiingsregelingen, Deventer 1988, blz.
45-55 en C.G. Scholtens, De vergoeding van art. 7A:1639w BW:
calculare necesse est, Trema 1993, blz. 435-446.
72 Genoemd naar P.G.M. Zwartkruis, die de formule beschreef in het
Financieele Dagblad van 4/6 november 1972. De formule kende vijf
factoren waar de rechter rekening mee hield ter berekening van de
ontbindingsvergoeding: leeftijd, diensttijd, functieniveau, herplaatsbaarheid en salaris. In de tweede helft van de tachtiger jaren verdween de
formule uit het zicht.
73 Genoemd naar L.A.E. Briet, Ontslagrecht in de prakujk, Deventer
1983, blz. 103. De formule gebruikte de factoren diensttijd, leeftijd en
salaris, doch op een wijze die geheel afwijkt van de huidige
kantonrechtersformule.
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toegepast.' Met deze formules was echter geen einde gekomen aan
de onvoorspelbaarheid van rechterlijke beslissingen over de ontbindingsvergoeding. Publicaties van onder andere Loonstra en Scholtens
brachten dit duidelijk aan het licht.'
Uiteindelijk besloot de Kring van Kantonrechters bij unaniem besluit
van 8 november 1996 tot aanbevelingen ter normering van de vergoeding in een landelijke kantonrechtersformule, ingaande per 1 januari
1997.' De formule bestaat uit een vermenigvuldiging van de factoren A, B en C, waarbij de factor A staat voor het gewogen aantal
dienstjaren en factor B voor de vaste bestanddelen van het brutomaandsalaris. Factor C fungeert als correctiefactor en dient volgens

74 Bij variant 1 bedroeg de vergoeding 1 maand salaris per dienstjaar. Bij
variant 2 bedroeg zij 1 maandsalaris per dienstjaar indien de werknemer
bij het einde van de dienstbetrekking 39 jaar of jonger was, 11/2 maand
bij een leeftijd tussen de 40 en 50 jaar en 2 maanden bij een leeftijd van
50 jaar of ouder. be derde variant komt overeen met de huidige
landelijke kantonrechtersformule. Zie ook ArbeidsRecht 1996, 42, 61
en 62 voor de inhoud van respectievelijk de Utrechtse, Bredase en
Amsterdamse varianten ye& introductie van de landelijke
kantonrechtersformule
75 C.J. Loonstra, Art. I639w BW: een enquete onder kantonrechters inzake
de vergoeding naar billijklzeid, Trema 1991, blz. 302 305, Art. 1639w
BW: een jurisprudentiele analyse 1984-1986 (11, slot), WPNR 1988, Hz.
114 117, C.G. Scholtens, De vergoeding van art. 7A:1639w BW:
calculare necesse es:, Trema 1993, blz. 435 446, Naar een wettelijke
nornzering van de ontslagvergoeding?, NJB 1994, Hz. 63 e.v.; Statistiek
Ontbindingsvergoedingen 1993, ArbeidsRecht 1994, 22, Statistiek
Ontbindingsvergoedingen 1994, ArbeidsRecht 1995, 26, Statistiek
Ontbindingsvergoedingen 1995, ArbeidsRecht 1996, 27, Statistiek
-

-

-

Ontbindingsvergoedingen 1996: het einde van een tijdperk?,
ArbeidsRecht 1997, 10.
76 be formule is opgenomen als bijlage bij ArbeidsRecht nr. 11 van 1996
en tevens in dit rapport in bijlage 6.2. Zie voor de achtergronden bij de
kantonrechtersformule het artikel van H.T. van der Meer en G.J.J.
Rensink, Achter de aanbevelingen, SMA 1997, blz. 7-26.
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de aanbevelingen bij de formule in "neutrale gevallen" op een te
worden gesteld.
Ten aanzien van de weging bij factor A geldt dat een dienstjaar
voor de veertigste verjaardag van de werknemer op een, een dienstjaar
tussen de veertigste en de vijftigste verjaardag op anderhalf en een
dienstjaar vanaf de vijftigste verjaardag op twee wordt gesteld.'
Onder factor B vallen vaste loonbestanddelen zoals vakantiegeld en
dertiende maand, doch niet bestanddelen als de auto van de zaak,
onkostenvergoedingen of het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De
factor C Icrijgt een doel in die gevallen waarin A x B tot onbillijke
resultaten zou leiden. Heeft de werknemer het ontslag aan zichzelf te
wijten, dan kan de factor op nul worden gesteld, met als gevolg dat
de werkgever de werlcnemer geen vergoeding verschuldigd zal zijn.
Heeft de werkgever zich ten opzichte van de werknemer laakbaar
gedragen, dan kan de factor C op hoger dan een worden gesteld.'
De factor C biedt de kantonrechter zo de ruimte recht te doen aan
de bijzondere omstandigheden van het concrete geval. Die ruimte is
in die zin niet onbeperkt, dat de aanbevelingen bij de formule de
kantonrechters verplichten te motiveren vanwege welke bijzondere
omstandigheden in een gegeven geval afwijking van het stellen van de
factor C op een gerechtvaardigd is.

77 Dit komt overeen met de voor de landelijke kantonrechtersformule
gebruikte "zuinige" of "Zeeuwse" variant, ook wel variant 3 genoemd
(zie J.J. Trap en M.P. Vogel, Ontbindingsvergoeding: is het einde van
de tombola in zicht?, SR 1996, blz. 251-252). De formule spreekt
overigens over "levensjaar" en niet over "verjaardag" . De omslagpunten
zouden dan bij de 39e en 49e verjaardag van de werlcnemer moeten
liggen. Uit de toelichting bij de formule blijkt echter dat toch
"verjaardag" wordt bedoeld, zie ook Ktg. Utrecht 8 december 1997,
JAR 1998, 28.
78 Zie over de toepassing van deze factor R.A.A. Duk, A xBx C = toch
eenvoudiger?, ArbeidsRecht 1997, 52, alsmede C.G. Scholtens Statistiek
Ontbindingsvergoeding 1997: iudex calculat, ArbeidsRecht 1998, 7.
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Met deze formule is gekozen voor de stelling, dat een ontslag via de
ontbindingsprocedure in principe een prijskaartje heeft ten bedrage van
A x B29 Over de grondslag van deze keuze zei een kantonrechter te
Utrecht recent het volgende:
"Voor een goed begrip diene dat de vergoeding ex 7:685
enerzijds dient als een pleister op de wonde voor het ontslag en
daarbij terugziet op het aantal gewerkte jaren en anderzijds
vooruitziet en poogt te wegen of een kans op blijvende
werkloosheid aanwezig zal
Enkele jaren vO6r de introductie van de formule stelde Barendrecht
reeds in zijn eerdergenoemde bijdrage aan het HSI-symposium dat het
ontslagrecht zoveel mogelijk uit de schuldsfeer moet worden gehaald.
Dat betekent dat geen onderscheid moet worden gemaakt tussen redelijk en onredelijk ontslag en dat er geen onderzoek moet zijn naar de
vraag aan wie de verandering van omstandigheden is te wijten. De
verandering van omstandigheden moet als gegeven worden aanvaard.
Dat leidt tot risico's voor beide partijen en die risico's moeten op
eerlijke wijze worden verdeeld. Vergoedingen zijn volgens
Barendrecht de enige goede drempel tegen ontslag: er gaat een
stimulans vanuit liaar de werkgever eerst naar andere oplossingen te
zoeken. In reactie op de stellingen van Barendrecht, indien en voor
zover die zouden inhouden dat iedereen die ontslagen wordt een
schadevergoeding dient te krijgen, heeft Rood onder meer geantwoord

Zie over de vraag of dit zowel geldt indien de werkgever het verzoek
tot ontbinding doet als wanneer de werlcnemer dat doet Th.
Gardenbroek, Kantonrechtersformule - de tombola blijft 7, SR 1998, blz.
20.
80 Ktg. Utrecht 28 oktober 1997, JAR 1998, 21. In casu besloot de
kantonrechter tot een vergoeding die aanzienlijk lager was dan
"neutrale" toepassing van de formule, nu de werkgever serieuze
pogingen had ondemomen in een vroegtijdig stadium een traject voor
een bun buiten de ondememing voor de werkneemster in gang te zetten
en de werlcneemster dit door haar houding bemoeilijkte.

79
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dat hij geen logische reden ziet onredelijk ontslag en redelijk ontslag
gelijk te stellen."
Op de kantonrechtersformule is iruniddels in de juridische literatuur
een aantal commentaren verschenen, zoals van Buijs en Stroink",
Christe", Due, Van de Water", Boot" en Scholtens", waarin
naast positieve geluiden ook enkele kritische geluiden lcunnen worden
beluisterd. Heerma van Voss en Van der Heijden" signaleren dat
met de introductie van de kantonrechtersformule een aantal discussiepunten met betrelcking tot afvloeiingsregelingen nog niet tot een
oplossing is gebracht. In de eerste plaats ligt nog de vraag voor of
iedere werknemer die verwijtloos wordt ontslagen, recht heeft op een
afvloeiingsregeling volgens de formule: de toelichting van de kantonrechters op hun formule lijkt daar wet op te wijzen. Als het antwoord
op de vraag ja is, is er, aldus de schrijvers, een nieuwe regel in het
Nederlandse ontslagrecht geintroduceerd. Immers, uitgangspunt van
het ontslagrecht is steeds geweest dat bij aanwezigheid van een

81 J.M. Barendrecht, respectievelijk M.G Rood, bijdragen aan 50 jaar

ontslagvergunning: en verder? Handelingen van het HSI-symposium 19
januari 1995, Mededelingen van het Hugo Sinzheimer Instituut nr. 8,
respectievelijk blz. 25-37 en blz. 71-72.
82 D.J. Buijs en F.A.M. Stroink, Landelijke kantonrechtersformule by
ontbinding van de arbeidsovereenkomst, SR 1997, blz. 32-37.
83 D. Christe, AxBx C =f ... De billijkheid door kantonrechters
verklaard, SR 1997, blz. 3.
84 R.A.A. Duk, AxBxC= toch eenvoudiger?, ArbeidsRecht 1997, 52.
85 R. van de Water, Ontbinding arbeidsovereenkomst behendigheids- of
kansspel?, SR 1997, blz. 175-176 (met naschrift D.J. Buijs op blz.
176-178).
86 G.C. Boot, De Aanbevelingen gen jaar later en hoe nu verder met het
kennelijk onredelijk ontslag, SR 1998, blz 4-7.
87 C.G. Scholtens Statistiek Ontbindingsvergoedingen 1997: iudex calculat ,
ArbeidsRecht 1998, 7.
88 G.J.J. Heerma van Voss en P.F. van der Heijden, Kroniek van het
sociaal recht, NJB 1997, p. 433-436.
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behoorlijke grond voor de bedindiging van het dienstverband een
ontslagvergunning wordt verleend, waarmee rechtsgeldig opzegging
kan geschieden: daarmee komt het contract zonder meer tot een einde.
Wil de werlcnemer schadevergoeding omdat zijn contract wordt
beeindigd, dan moet hij via de procedure van het kennelijk onredelijk
ontslag verhaal halen; de regeling van het kennelijk onredelijk ontslag
is echter niet zo ruim dat aan ieder verwijtloos ontslag een vergoeding
dient te worden verbonden.
De kritische geluiden van voornoemde schrijvers hebben veelal
betrekking op de inhoud van de factor C: volgens sonunigen biedt
deze factor de kantonrechter wel erg veel ruimte en is als het ware een
schijnzekerheid voor partijen geschapen", volgens anderen is deze
ruimte noodzakelijk." Ben inventarisatie van Due van de gepubliceerde rechtspraak ten aanzien van de formule enkele maanden na de
introductie daarvan levert het beeld op, dat afwijkingen van C = 1
meer naar boven dan naar beneden voorkomen. Gepubliceerde redenen
om naar beneden af te wijken zijn onder andere langdurige arbeidsongeschiktheid van de werlcnemer, de aanwezigheid van een sociaal
plan (hetgeen de kantonrechter vaak toepast, ook al wijkt dat in
ongunstige zin af van neutrale toepassing van de formule)", de

Buijs en F.A.M. Stroink, Landelijke
kantonrechtersformule bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, SR
1997, blz. 37. Christe spreekt in dit verband van "een verklaring voor
die malle, nogal apatisch aandoende unanimiteit, waarmee de kantonrechters zich tot de nieuwe formule hebben bekeerd", zie zijn artikel A
xBxC=f ... De billijkheid door kantonrechters verklaard, SR 1997,

89 Zie bijvoorbeeld D.J.

blz. 3.
90 G.C. Boot en .1.M. van Slooten, De landelijke kantonrechtersformuie en
het sociaal plan, SR 1997, blz. 137.
91 R.A.A. Duk, AxBxC= toch eenvoudiger?, ArbeidsRecht 1997, 52,
bevestigd door Scholtens' statistiek over 1997.
92 Zie over de verhouding tussen het sociaal plan en de
ontbindingsvergoeding G.C. Boot en S.M. van Slooten, De landelijke

kantonrechtersformule en het sociaal plan, SR 1997, blz. 136-139.
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aanwezigheid van een wachtgeldregeling", slechte financiele situatie
van de werkgever' en, vanzelfsprekend, ernstige verwijtbaarheid van
de werknemer aan het ontslag. Redenen om naar boven af te wijken
zijn verwijtbaarheid van de werkgever, bijvoorbeeld discriminatie of
een anderszins slechte behandeling van de werknemer, vaak gepaard
gaand met zwakke naar voren gebrachte redenen voor ontslag en korte
dienstverbanden, al dan niet in combinatie met het feit dat de
werkgever de werknemer bij zijn vorige werkgever had
"weggekocht" . Dit beeld wordt bevestigd door Scholtens die ook het
achterwege gebleven zijn van negatieve beoordelingen en
onrechtmatige schorsingen noemt."
Overigens pleit Duk - en met hem Scholtene - in sommige
gevallen voor A xB + C in plaats van A xB x C. 'miners, het
toepassen van dezelfde correctiefactor - bijvoorbeeld C = 4 - op twee
dienstverbanden van verschillende duur, terwijl in beide gevallen de
werkgever even verwijtbaar is geweest, kan zeer verschillende
uitkomsten teweegbrengen. Bij een hoge correctiefactor bij een kort
dienstverband blijft de vergoeding laag vanwege de lage A-factor. Bij
een lang dienstverband kan dezelfde hoge correctiefactor een in
verhouding tot de verwijtbaarheid van de werkgever onevenredig hoge
"straf" betekenen. De hoogte van de factor C zoals hij nu luidt kan
derhalve vanwege de directe verbondenheid met de factoren A en B
geen uniformerende werking teweegbrengen in die zin, dat de factor
C ten aanzien van bepaalde gedragingen van de werkgever of de
werlcnemer op een bepaalde, min of meer vaste hoogte wordt gesteld.

93 Zie over de verhouding tussen wachtgeldregelingen in het onderwijs en
de ontbindingsvergoeding P.R.W. Schainlc, Wachtgeld, ontbinding en
vergoeding in het bijzonder onderwijs, ArbeidsRecht 1997, 75.
94 J. v.d. Hulst, De llabenichts/Habewenig-exceptie, ArbeidsRecht 1995,
58.
95 Zie noot 77.
96 Scholtens meent dat AxB+C "misschien uiteindelijk (...) altijd de
Statistiek
voorkeur zal verdienen", zie zijn artikel
ontbindingsvergoedingen 1997: iudex calculat, ArbeidsRecht 1998, 7.
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Hoger beroep
Als gevolg van de verandering van het karakter van de procedure van
extra-judicieel naar contentieus ontstond de roep om de mogelijkheid
hoger beroep en beroep in cassatie in te stellen van beschikkingen ex
artikel 7:685 BW. De snelle toename van het aantal ontbindingsverzoeken maakte die roep sterker. Voorstellen daartoe zijn herhaaldelijk
van regeringswege gedaan. Reeds in het wetsontwerp 13 656 stelde
het kabinet Den Uyl hoger beroep en cassatie voor in geval van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor langer dan een
jaar. 97 Omdat dit wetsvoorstel als geheel ongunstig werd ontvangen,
werd het voorstel voor hoger beroep en cassatie eruit gehaald en
overgebracht naar wetsontwerp 16 682 tot wijziging van artikel
1639w." Het voorstel werd vervolgens opgenomen in wetsontwerp
17 620 vanwege de invoering van de verzoekschriftenprocedure (429a
e.v. Rv). 99 In juni 1983 verzocht de Minister van Economische
Zaken aanhouding van parlementaire behandeling van dit voorstel in
afwachting van het advies van het rapport van de dereguleringscommissie Van der Grinten. Toen de regering vervolgens instemde
met de voorgestelde variant 3 van deze commissie, verviel het voorstel
geheel. In deze variant had de commissie het achterwege laten van
hoger beroep en cassatie van beslissingen ex artikel 1639w als
voorwaarde verbonden aan het voortbestaan van de preventieve
toetsing van ontslagen door de RDA (toen: directeur GAB). 199 Twee
jaar later, in de adviesaanvrage aan de SER ten aanzien van wetsontwerp 21 479 (herziening ontslagrechO m , gaf de regering aan dat
zij had besloten geen hoger beroep en cassatie mogelijk te maken.'"

97 TK 1975-1976, 13 656.
98 TK 1980-1981, 16682.
99 TK 1982-1983, 17 620.
100 Zie voor het standpunt van de dereguteringscotrunissie Van der Grinten:
Bijlage Handelingen 11 1982-1983, 17 931, nr. 5, blz. 44 e.v., i.h.b.
blz. 49.
101 TK 1989-1990, 21 479.
102 Bijlage bij het advies Herziening Ontslagrecht, publicatie 88 SER.
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In zijn advies deed de SER in september 1988 toch weer het voorstel
hoger beroep en cassatie mogelijk te maken. Ook wetsontwerp 21 479
is geen wet geworden.
Recent stelde de STAR in haar reactie van 3 april 1996 op de
kabinetsnota Flexibiliteit en Zekerheid" voor partieel hoger beroep
- namelijk alleen van de toegekende vergoeding' - mogelijk te
maken.' Na negatieve adviezen dienaangaande van de Kring van
Kantonrechters, de Vergadering van Rechtbankpresidenten, de Vergadering van Presidenten van Appelcolleges en van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak besloot de regering dat voorstel niet over te
nemen. Belangrijkste punten van kritiek tegen het voorstel waren dat
de beslissingen omtrent de vergoeding en het wel of niet voortbestaan
van de arbeidsovereenkomst te veel samenhangen om ze te lcunnen
scheiden, de procedure nu snel en goedkoop was en dat niet meer zou
zijn na introductie van partieel hoger beroep en er een te groot beroep
op mensen en middelen zou moeten worden gedaan. Behandeling van
het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid in de Tweede Kamer leidde
tot aanneming van de motie-Van Nieuwenhoven (zie hoofdstuk 1).
In de literatuur en daarbuiten is de laatste jaren veelvuldig
gediscussieerd over de wenselijkheid van de introductie van hoger
beroep, vol of partieel, en - in mindere mate - beroep in cassatie van
beschildcingen ex artikel 7:685 BW." De belangrijkste in de litera-

103 TK 1996-1997, 25 263 en 25 264.
104 Waar in dit rapport wordt gesproken van partieel hoger beroep, wordt
steeds gedoeld op hoger beroep ten aanzien van de vergoeding bij de
ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW.
105 STAR-advies van 3 april 1996 inzalce de nota Flexibiliteit en Zekerheid,
publicatienr. 2/96. Ook het hiervoor genoemde wetsvoorstel 21 479
bevatte reeds het voorstel partieel hoger beroep te introduceren.
106 Uit de vele publicaties op dit terrein worden hier genoemd: D.J. Buijs,
Het spook van partied hoger beroep tegen ontbindingsbeschikkingen, SR
1996, blz. 155-156, L.H. van den Heuvel, Gedeeltelijk hoger beroep
van ontbindingsbeschikkingen is mogehjk en wenselijk, SR 1997, blz.
248-251, P. Ingelse, Half hoger beroep voor art. 1639w BW: het kan
anders, SR 1991, blz. 75-76, A.T.J.M. Jacobs, Ontslagrecht - het
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tuur genoemde argumenten voor invoering van een hoger beroep zijn,
dat het een kenmerk van een beschaafd rechtssysteem is dat burgers
in hoger beroep kurmen gaan tegen rechterlijke beslissingen, zeker
warmeer die een voor hen vitaal belang raken, zoals het voortbestaan
van de arbeidsovereenkomst (Jacobs, Mannoury); de procedure is een
contraire aangelegenheid geworden en dus is er geen grond meer voor
het ontbreken van beroep en cassatie (Van den Heuvel); er bestaat
gevaar voor willekeur en onvoldoende gemotiveerde beschilckingen
van kantonrechters (Van den Heuvel). De Vergaderingen van Rechtbankpresidenten en van Presidenten van Appelcolleges bepleitten in
hun boven reeds genoemde adviezen volledig versneld hoger beroep
in te voeren.
Als belangrijkste argumenten tegen de invoering van hoger beroep
worden genoemd dat partijen lange tijd in onzekerheid verkeren over
het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst, alsmede over de hoogte
van een eventueel uit te betalen vergoeding (Buijs, Mannoury, Peeters,
zie ook de Memorie van Antwoord bij wetsvoorstel 21 479). Daarnaast wordt gewezen op de grote druk die zal ontstaan op de bij het
rechterlijk apparaat aanwezige menskracht en middelen (Mannoury),
niet in het minst omdat er na invoering van een beroepsmogelijkheid
minder tussen partijen geregelde zaken zullen zijn (Buijs). Het
argument dat in ons rechtssysteem een hoger beroep van rechterlijke
uitspraken gebruikelijk is en niet uit te leggen valt waarom dat bij
ontbinding van een arbeidsovereenkomst dan niet het geval zou

'Amendement-Melkert verdient brede stem! , NJB 1997, blz. 1717-1718,
G. Mannourij, Haast of ongeduld? (bijdrage aan Klaar is Kees: opstellen
bij her afscheid van mr. F. C. Fliek), blz. 83-89, Nederlandse Vereniging
voor Procesrecht, Waarheen met artikel 1639w BW?, Deventer 1989,
A.J. Peeters, Themis, een schone slaapster of een lui wijf? - Artikel
1639w in anderhalve instantie, SMA 1991, blz. 229 240, van dezelfde
auteur: Herhalingsoefeningen, SMA 1998, Ni. 51-53, C.G.Scholtens,
Wetsvoorstel herziening ontslagrecht - commentaren en bezwaren, SMA
1992, Ni. 271 285 en Werkgroep Herziening Ontslagrecht, Commentaar
op SER Advies 88/12, Geschriften Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 16,
-

-

-

Alphen aan den Rijn 1989.
42

ACHTERGRONDEN, RECEIVTE OIVTIVIKKELINGEN EN JURIDISCHE DISCUSSIE

moeten zijn, pareert de laatste auteur met de stelling dat er wel meer
wetten bestaan die als hard en onbegrijpelijk worden ervaren: lex
dura, sed lex. Een introductie van hoger beroep zou volgens hem
•
dienen te geschieden in het kader van andere wijzigingen in het
systeem van ons ontslagrecht.'
Tegen de introductie van een partieel hoger beroep pleit vooral
het argument dat beslissingen over het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de vergoeding niet los van elkaar
kunnen worden gezien (Buijs, Peeters, Werkgroep Herziening Ontslagrecht', alsmede de adviezen van de Kring van Kantonrechters, de
Vergadering van Rechtbanlcpresidenten, de Vergadering van Presidenten van Appelcolleges en van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraakn. Zou in hoger beroep de rechtbank het niet eens zijn met
de beslissing van de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst ontbonden diende te worden, dan zou hij dat bij het bepalen van de
hoogte van de vergoeding toch tot uitdruldcing kunnen brengen. Ook
het omgekeerde geval is mogelijk: de rechtbank stelt in hoger beroep
de vergoeding voor de werlcnemer op nul, terwijl de kantonrechter
juist de vergoeding hoog had gesteld om de ontbinding te rechtvaardigen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat sterk wordt ingegrepen in het
evenwicht tussen de beslissing omtrent het wel of niet ontbinden van
de arbeidsovereenkomst en de beslissing omtrent de hoogte van een
ontbindingsvergoeding. Daarnaast ontstaat het gevaar dat geen van
beide rechters - de rechter in eerste instantie en die in hoger beroep zich verantwoordelijk voelt voor de beslissing ex artikel 7:685 BW.
Van den Heuvel spreekt dit argument niet aan: hij vreest geen
"onwerkbare situatie": de discussie spitst zich veelal toch enkel en

107 D.J. Buijs, Het spook van partieel hoger beroep tegen
ontbindingsbeschikkingen, SR 1996, blz. 155.
108 Commentaar op SER-Advies 88/12, Geschriften Vereniging voor
Arbeidsrecht nr. 16, Alphen aan den Rijn 1989, blz. 26.
109
43

ONISL4GVERGOEDINGEN

alleen toe op de hoogte van het te betalen bedrag.' w Introductie van
hoger beroep en cassatie zou de aantrekkelfticheid van de ontbindingsprocedure in belangrijke mate aantasten. Een belangrijke reden om
voor deze procedure te kiezen is inuners gelegen in het feit dat snel
duidelijlcheid bestaat over de rechtspositie van partijen.

2.4 Kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW)
Gelijk met de invoering in 1953 van de mogelijkheid een vergoeding
toe te kermen bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel
7:685 SW (toen artikel 7A:1639w SW) werd de regeling van het
kennelijk onredelijk ontslag ingevoerd (artikel 7A:1639s SW, de
voorloper van artikel 7:681 SW). Aan de introductie van het kennelijk
onredelijk ontslag lag de gedachte ten grondslag dat opzegging van
een arbeidsovereenkomst onder bepaalde omstandigheden toch onredelijk kan zijn, ook al zijn de voor opzegging geldende bepalingen in
acht genomen. Deze gedachte impliceert dat ook indien de werkgever
een vergunning van de RDA heeft gekregen om een bepaalde werknemer te ontslaan, het ontslag onder omstandigheden kennelijk
onredelijk kan zijn."
Het tweede lid van artikel 7:681 geeft aan wanneer een ontslag
kennelijk onredelijk kan zijn. Deze opsomming is niet limitatief. Met
name de - vrij open geformuleerde - tweede grond is voor de praktijk
van belang gebleken: een ontslag kan kennelijk onredelijk zijn wanneer - mede in aanmerking genomen de voor de werlcnemer getroffen
voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden ander passend
werk te vinden - de gevolgen van de beeindiging voor hem te ernstig
zijn in vergelijking tot het belang van de werkgever bij beeindiging.
Het is met name de door de rechtspraak aan deze grond gegeven uitleg
die ervoor heeft gezorgd dat het kennelijk onredelijk ontslag zijn
oorspronkelijke karakter van het door de rechter laten corrigeren van

110 Zie voor kritiek op deze praktijk G. Mannoury, 'Gouden handdrukken',
SR 1995, blz. 119.
111 HR 5 april 1990, NJ 1991,422.
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(kennelijke) misslagen van de werkgever heeft verloren.n 2 De aanzet
hiertoe werd gegeven door het in 1961 door de Hoge Raad gewezen
arrest De Vries/ Lampe."' Na dit arrest zijn niet zozeer de redenen
van het ontslag, als wel de gevolgen van het ontslag van belang
geworden bij het bepalen of een ontslag kermelijk onredelijk is.
Gebrek aan financiele nazorg door de werkgever is na dit arrest in de
meeste gevallen voor de rechter de prominente reden geweest een
ontslag kennelijk onredelijk te verklaren.
De werknemer die meent dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is,
kan een schadevergoeding naar billijkheid eisen.)' 4 Net als bij de
vergoeding ex artikel 7:685 BW gaat het hierbij niet om een gefixeerd
bedrag - zoals bij de schadeloosstelling ex artikel 7:680 bij onregelmatig ontslag - maar om een vergoeding, waarin alle omstandigheden
van het geval zijn verdisconteerd. Enkele in de rechtspraak veel
tenigkerende omstandigheden zijn de duur van de arbeidsovereenkomst, de leeftijd van de werknemer, de (al dan niet voorzienbare)
schade die de werlcnemer als gevolg van het ontslag lijdt, de verwijtbaarheid van partijen ten aanzien van het einde van de arbeidsovereenkomst en de financiele situatie van de werkgever. us Volgens de

112 Van den Heuvel schrijft hierover in zijn bundel Ontslagrecht op blz. 66:
"Aanvankelijk werd het `kennelijk' door de rechtspraak zo uitgelegd, dat
de onredelijkheid de spuigaten uit moest lopen. Tegenwoordig ligt het
accent anders: (slechts) klein onrecht leidt niet tot kennelijk onredelijk
ontslag. In die zin is een verscherping van de toepassing van het
ontslagrecht vast te stellen. Deze werd in 1953 door de wetgever
voorzien toen hij opmerkte, dat de rechter het criterium van de
kennelijke onredelijlcheid in de loop van de tijd wel verder zou
invullen."
113 HR 1 december 1961, NJ 1962, 78.
114 Ook een vordering tot herstel van de dienstbetrekking is mogelijk, zie
artikel 7:682 BW.
115 Zie voor een overzicht van de factoren die een rol kunnen spelen J.J.
Groen, Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst (diss.),
Voerendaal 1989, blz. 78 en J.J.M. de Laat, De cirkel is weer rond, SR
1998, blz. 17. Zie voor een overzicht van de rechtspraak op basis van
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Hoge Raad moeten de gevolgen van het ontslag worden beoordeeld
naar de omstandigheden zoals die bestonden op de datum waarop het
ontslag is ingegaan. Omstandigheden die zich na de datum van het
ontslag hebben gemanifesteerd lcunnen echter wet een aanwijzing
vormen voor wat de werlcnemer op het tijdstip van beeindiging van de
arbeidsovereenkomst had mogen verwachten.' De rechter heeft een
grote vrijheid bij het bepalen van een antwoord op de vraag of een
ontslag kennelijk onredelijk is. Heeft hij echter vastgesteld, dat het
ontslag kennelijk onredelijk is, dan staat het hem niet meer vrij geen
vergoeding toe te kennen, at doet de wettekst anders vermoeden." 7
Relatie tussen de (vergoeding van de) artikelen 7:681 en 7:685 BW

De schadevergoeding ex artikel 7:681 SW dient een ander doel dan
de vergoeding ex artikel 7:685 SW. Bij een kennelijk onredelijk
ontslag wordt de schade die de werlcnemer lijdt begroot (naar billijkheid vastgesteld) en toegekend. De vergoeding die in het kader van de
ontbindingsprocedure wordt toegekend is een vergoeding naar billijkheid waarbij de kantonrechter rekening houdt met alle relevante
omstandigheden." 8 Verwachte schade is slechts een van die omstandigheden. De vergoeding in het kader van kennelijk onredelijk ontslag
komt tot stand als het ontslag at een feit is, zodat de rechter (een deel
van) de gevolgen van het ontslag reeds bij zijn beslissing kan betrekken (mits die gevolgen op het tijdstip van ingang van ontslag at
kenbaar waren of konden zijn), terwijl dit niet dan wet minder goed
mogelijk is bij het vaststellen van de vergoeding in het kader van een
ontbindingsprocedure, nu de arbeidsovereenkomst nog bestaat.

artikel 7:681 SW: A.M. Luttmer Kat, De Arbeidsovereenkomst,
-

aantekeningen 18 en 19 bij artikel 7:681 SW.
116 HR 3 maart 1995, NJ 1995, 451 en HR 17 oktober 1997, RvdW 1997,
197C.
117 HR 4 juni 1976, NJ 1977, 98.
118 Zie recent hierover W.L. Harenberg, Wat mag of moet de vergoeding

ex art. 7:685 BW lid 8 vergoeden?, ArbeidsRecht 1998, 8.
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Wat de factoren betreft die een rol spelen bij het antwoord op de
vraag of een vergoeding gerechtvaardigd is, lijkt echter geen principieel verschil te bestaan tussen de artikelen 7:681 en 7:685 BW. Met
name de in artikel 7:681, tweede lid onder 2 BW genoemde grond laat
de rechter de ruimte alle hem als belangrijk voorkomende factoren bij
zijn beslissing te betreklcen, net zoals hij dat kan bij een beslissing ex
artikel 7:685 BW.
Wat de berekeningswijze van de toe te kennen vergoeding betreft
was een verschil tussen deze twee artikelen voor 1 januari 1997 niet
uit de rechtspraak af te leiden. De rechtspraak over artikel 7:681 BW
van na 1 januari 1997 biedt vooralsnog te weinig aanknopingspunten
voor de stelling dat de kantonrechtersformule bij de vaststelling van
de hoogte van een vergoeding in geval van kennelijk onredelijk
ontslag een even prominente rol speelt als bij de vergoeding ex artikel
7:685 BW 119 , al kan hier reeds opgemerkt worden dat uit de
interviews met kantonrechters wel is gebleken dat velen van hen bij
het bepalen van de schadevergoeding ex artikel 7:681 BW de formule
"in het achterhoofd houden", ofschoon zij zich er van bewust zijn dat
de vergoedingen ex artikel 7:681 en 685 BW historisch gezien een
verschillende grondslag hebben (zie hoofdstuk 3).
Volgens Duk bestaat zowel wat de relevante factoren als de wijze
van berekening van de vergoeding betreft geen principieel verschil
tussen de vergoeding van artikel 7:681 BW en die van artikel 7:685
BW. 12° Van de Water stelt, dat zijn ervaring is dat de vergoedingen
wegens kennelijk onredelijk ontslag structureel lager zijn dan de
ontbindingsvergoedingen. Als mogelijke verklaringen geeft hij, dat de
rechter in een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure ex tunc oordeelt,
terwijl de rechter in ontbindingszaken van een momentopname uitgaat,

119 Zie voor kritiek op de gelijkstelling tussen de vergoeding ex artikel
7:681 BW en de vergoeding ex artikel 7:685 BW C.G. Scholtens en
L.J. Harmsma, De (schade)vergoeding van 7A:1639s BW en 7A:1639w
BW: appels en peren, ArbeidsRecht 1996, 72.
120 R.A.A. Duk, Redelijkheidstoetsing van ontslagen: wil de echte
Sinterklaas opstaan?, SMA 1993, blz. 224.
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alsmede dat de opvatting dat de toetsing in het kader van kennelijk
onredelijk ontslag een marginale is, een matigende rot op de
vergoeding heeft.'
Er bestaan enkele belangrijke formele verschillen tussen de twee
procedures. Allereerst is een beslissing op grond van artikel 7:681 BW
vatbaar voor hoger beroep en cassatie, terwij1 tegen een beslissing ex
artikel 7:685 BW in principe niet in een hogere instantie kan worden
opgekomen. Daarnaast wordt de vergoeding van artikel 7:681 BW
vastgesteld op het moment dat de arbeidsovereenkomst reeds is gedindigd. Ook bestaat een formeel verschil ten aanzien van de verhouding
tussen het besluit over een vergoeding enerzijds en het besluit omtrent
de aanwezigheid van een gewichtige reden respectievelijk kennelijke
onredelijkheid van het ontslag anderzijds. Bij de ontbinding van de
arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW worden de besluiten omtrent
vergoeding en ontbinding gescheiden gehouden. De mogelijkheid van
ontbinding is (in principe) niet athankelijk van enige door de werkgever aan de werknemer aangeboden voorziening. Dit is anders bij
een beslissing ex artikel 7:681 SW: de door de werkgever aangeboden
vergoeding kan voor het oordeel over de kennelijke onredelijkheid van
een ontslag van doorslaggevende betekenis zijni n Ten slotte is de
ontbindings- een verzoekschriftenprocedure en de kennelijk-onredelijkontslagprocedure een dagvaardingsprocedure. Dit heeft belangrijke
gevolgen voor het (procestechnische) verloop van de procedure.
Er bestaat een aanmerkelijk verschil in de frequentie waarin de twee
procedures voorkomen. Waar het aantal ingediende ontbindingsver-

121 R. van de Water, Van kennelijk onredelijk ontslag naar onredelijk
ontslag, SR 1998, blz. 9. Ten aanzien van de marginale toetsing merkt
hij op: "Of een ontslag kennelijk onredelijk is zal vol dienen te worden
getoetst. Op grond van art. 6 EVRM is er geen ruimte voor een
marginale toetsing."
122 J.J.M. de Laat, De cirkel is weer rond, SR 1998, blz. 16-17, merkt op
dat dit onderscheid anno 1998 wat kunstmatig aandoet: ook bij de
ontbinding moet worden geconstateerd dat de mogelijkheid een billijke
vergoeding toe te kennen de billijkheidstoetsing van de gevraagde
ontbinding sterk beinvloedt.
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zoeken over 1997 waarschijnlijk rond de 45.000 zal liggen,' wordt
het aantal procedures in het kader van kennelijk onredelijk ontslag
over 1997 op een fractie daarvan geschat.' Verklaringen voor het
relatief spaarzame gebruik van de procedure ex artikel 7:681 BW lcunnen zijn dat die procedure langer duurt dan een procedure ex artikel
7:685 BW en dat in een procedure ex artikel 7:681 BW aan de werknemer hoge eisen ten aanzien van de bewijsvoering worden gesteld.
Indien de werkgever een vergunning voor het beeindigen van de
arbeidsovereenkomst met een werknemer bij de RDA heeft aangevraagd, komt het voor dat de betreffende werlcnemer alvorens de
arbeidsovereenkomst is gedindigd een ontbindingsverzoek ex artikel
7:685 BW instelt met het oog op het verkrijgen van een vergoeding. '2-5 De kantonrechter verwijst de werknemer in een dergelijk
geval vaak naar de procedure ex artikel 7:681 BW, met het argument
dat deze met meer waarborgen is omgeven en/of dat artikel 7:685 BW
niet geschreven is voor dit geval. 126 De kantonrechter is echter te
alien tijde bevoegd een nog niet gedindigde arbeidsovereenkomst ex
artikel 7:685 BW te ontbinden, mits hij heeft vastgesteld dat er een
gewichtige reden is in de zin van de wet. Bij het antwoord op de

123 Ontslagstatistiek 4' kwartaal 95 - 3' kwartaal 97, Arbeid Integraal nr. 6,
december 1997, blz. 25.
124 Statistische gegevens ontbreken, maar uit opmerkingen van zeven
gelinterviewde kantonrechters kwam naar voren, dat voor hen het aantal
681-procedures tussen de 1 en 5% van het aantal 685-procedures
uitmaakt.
125 A.M. Luttmer-Kat, t.a.p., aantekening 6.
126 Zie bijvoorbeeld Ktg. Utrecht 11 juli 1988, Praktijkgids 1988, nr. 2958:
"De kantonrechter is dan ook van oordeel, dat artikel 1639w niet
oneigenlijk gebruikt moet worden om, als beeindiging van de
arbeidsovereenkomst al vast staat en op regelmatige wijze is opgezegd,
slechts te toetsen of een vergoeding op zijn plaats is." Zie tevens Ktg.
Utrecht 25 mei 1992, JAR 1992, 65, Ktg. Harderwijk 3 juli 1992, JAR
1992, 120, Rb. 's-Gravenhage 28 oktober 1992, JAR 1992, 112, Rb.
Amsterdam 18 november 1992, JAR 1992 144 en Ktg. Rotterdam 27
april 1993, JAR 1993, 133.
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vraag of een gewichtige reden bestaat, kan het feit dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn zal eindigen (nu de RDA de vergunning
niet zal weigeren dan wet de opzegtennijn na diens verleende vergunfling reeds loopt) een rot spelen: het is mogelijk dat de rechter dan,
behoudens in zeer bijzondere omstandigheden, tot de conclusie komt
dat er geen grand is de arbeidsovereenkomst nog eerder te laten
eindigen.
Nu de weg van ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond
van artikel 7:685 BW zo vaak wordt gekozen, de in die procedure aan
de werlcnemer toe te kennen vergoeding min of meer gestandaardiseerd is en het toekennen van een vergoeding in die procedure veel
vaker wel dan niet geschiedt, wordt in de literatuur de vraag gesteld
of het te rechtvaardigen is dat de wegen van ontslag via de RDA en
de kantonrechter op de huidige wijze naast elkaar bestaan, nu de keuze
voor de ene of de andere weg - een keuze die de werkgever vaak
maakt - feitelijk grote financiele consequenties voor de werlcnemer
heat.' De RDA kan inuners geen vergoeding toekennen.
Weliswaar kan de werlcnemer na verlening van de ontslagvergunning
een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag entameren, maar
die weg is langer en onzekerder dan de weg van de ontbinding.
In het verlengde hiervan wordt de vraag aan de orde gesteld of
een standaardisering van vergoedingen, toe te kennen in kennelijkonredelijk-ontslagprocedures, niet op haar plaats is, als de RDA niet
de bevoegdheid krijgt vergoedingen toe te kennen. Boot oordeelt dat
de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure de uitzondering moet blijven
op een eenmaal door de RDA verleende toestemming. Hij bepleit met
klem de kantonrechtersformule en de daarbij behorende aanbevelingen
niet uit te breiden naar de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure ex
artikel 7:681 BW. Hij wijst er onder meer op dat een dergelijke
nieuwe aanbeveling de uitstralende werking zal hebben dat in beginsel

127 Zie R. van de Water, Van kennelijk onredelijk ontslag naar onredelijk
ontslag, SR 1998, blz. 9; A.F.A.M. Schellart en R.S. van Coevorden,
Is verandering van omstandigheden kennelijk onredelijk?, SR 1998, blz.
12 en JIM. de Laat, De cirkel is weer rond, SR 1998, blz. 16.
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ieder ontslag, of het nu via de RDA of via ontbinding door de kantonrechter plaatsvindt, vergoedingsplichtig wordt: "Wanneer ieder ontslag
zich uiteindelijk vertaalt in geld, zal dat ertoe leiden dat deze vergoeding wordt gezien als compensatie voor het verlies van de arbeidsovereenkomst, de redenering is dan snel omgedraaid: omdat er een vergoeding tegenover komt te staan, wordt ieder ontslag toegestaan." Boot
acht dat onwenselijk en stelt dat, zolang de BBA-procedure bestaat, dit
een zodanige wijziging van het ontslagstelsel zou zijn dat die niet
zonder wetswijziging kan plaatsvinden.'
De Laat meent dat het verschil tussen de schadevergoeding van
artikel 7:681 BW en de vergoeding naar billijklieid van artikel 7:685
BW in beginsel marginaal is en er dus alle reden is de twee systemen
op elkaar aan te laten Schellart en Van Coevorden stellen,
dat de artikelen 7:681 en 685 BW elkaar door de rechtsontwikkeling
zo dicht genaderd zijn, dat van een relevant verschil ten aanzien van
het toekennen en de omvang van de vergoeding niet langer kan worden gesproken: "Van een relevant verschil zou in onze ogen ook geen
sprake mogen zijn, omdat er geen enkele rechtvaardiging is voor een
verschil in rechtspositie tussen de werlcnemer die door een gerechtelijke ontbinding afvloeit en de werlcnemer die wordt opgezegd. Een
dergelijk verschil is een anomalie in het gesloten systeem van het
ontslagrecht en werkt onaanvaardbare rechtsongelijkheid in de
hand."' Ook Van de Water pleit voor een gelijkschakeling van de
twee procedures. Naar zijn mening zit er een bepaalde onredelijkheid
in het feit dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de weg
die de werkgever
128 G.C. Boot, De Aanbevelingen gen jaar later en hoe nu verder met het
kennelijk onredelijk ontslag, SR 1998, blz. 7.
129 De Laat, t.a.p.
130 A.F.A.M. Schellart en R.S. van Coevorden, t.a.p.
131 R. van de Water, t.a.p. Verderop op dezelfde bladzijde stelt hij: "De
rechtspraak ten aanzien van kennelijk onredelijk ontslag vertoont een
min of meer gelijk tombola-effect zoals dit gold bij de
ontbindingsprocedure voor de invoering van de richtlijn van de Kring
van Kantonrechters", waarna hij enkele voorbeelden noemt.
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Gezien hetgeen hiervoor over de verhouding tussen de artikelen
7:681 en 7:685 BW is gezegd, is het vonnis van het kantongerecht
Utrecht van 24 juli 1996 opmerkelijk." De lcantonrechter oordeelde
dat het enkele feit dat de werkgever bij het beeindigen van de
arbeidsovereenkomst had gekozen voor de procedure bij de RDA, het
ontslag kennelijk onredelijk maakte, nu de werlcnemer op die manier
beroofd zou kunnen worden van een billijke vergoeding, die hem in
een ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW toegekend zou kunnen
worden." Verabsolutering van deze stelling zou tot de conclusie
leiden dat binnen de mogelijkheden van ons huidige ontslagrecht ofwel
de werkgever altijd de weg van de ontbinding via de kantonrechter
dient te kiezen, ofwel de werknemer altijd een billijke vergoeding
dient toe te kennen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.' Bij
vonnis van 4 februari 1998 (niet gepubliceerd) vernietigde de
Rechtbank Utrecht voornoemd vonnis van de kantonrechter,
overwegende, dat de enkele omstandigheid dat een werkgever kiest
voor de procedure bij de RDA op zichzelf niet meebrengt dat een
ontslag met gebruilcmaking van de aldus verkregen vergunning
kennelijk onredelijk is. 135

132 Ktg. Utrecht 24 juli 1996, JAR 1996, 185. Zie over dit vonnis C.G.
Scholtens en L J. Harmsma, De (schade)vergoeding van 7A:1639s LW
en 7A:1639w LW: appels en peren, ArbeidsRecht 1996, 72.
133 R. van de Water, Van kennetijk onredelijk ontslag naar onredelijk
ontstag, SR 1998, blz. 9, merkt naar aanleiding van deze uitspraak op:
"Alhoewel de nodige kanttekeningen kunnen worden geplaatst NJ het
oordeel van de kantonrechter roerde hij wel een bestaande onrechtvaardigheid aan."
134 Interessant detail is, dat de kantonrechter bij de bepaling van de hoogte
van de vergoeding wegens het kennelijk onredelijk ontslag aansluiting
zocht bij de in zijn kanton geldende formule voor de vergoeding bij
ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW. Zie ook
Rb. Amsterdam 26 juni 1996, JAR 1996, 148, Rb. Utrecht 16 april
1997, JAR 1997, 131, Rb. Zwolle 14 mei 1997, JAR 1997, 176 en Ktg.
Amsterdam 10 juli 1997, JAR 1997, 176.
135 In gelijke zin Ktg. Terneuzen 17 december 1997, JAR 1998, 32.
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3 De praktijk van ontslagvergoedingen: de
ontbinding van de arbeidsovereenkomst door
de kantonrechter (art 7:685 BVV)
In de hoofdstuldcen 3 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd
van de interviews die zijn afgenomen bij kantonrechters, rechters van
rechtbanken, regionaal directeuren en hoofden juridische zaken van
arbeidsvoorziening, advocaten en andere rechtshulpverleners. De verslagen die van de interviews zijn opgemaakt, zijn onderworpen aan
een kwalitatieve analyse. Waar dat van belang is, worden de uitkomsten ook kwantitatief, in tabelvorm, gepresenteerd. De interviews
leveren echter in de eerste plaats een `staalkaare op van ten dele
verschillende praktijken en van argumenten voi5r en tegen mogelijke
veranderingen van het bestaande stelsel van ontslagrecht. Methodisch
zou het interessant zijn deze staalkaart in een `tweede ronde' opnieuw
aan de respondenten voor te leggen. Dan zouden ook beter gefundeerde uitspraken mogelijk zijn over de mate waarin bepaalde
argumenten of bezwaren door de respondenten worden gedeeld.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze in de
praktijk van de ontbinding ex art. 7:685 BW het toekennen van
ontslagvergoedingen en het bepalen van de hoogte van vergoedingen
verloopt. De beantwoording van deze vraag heeft plaats op basis van
beschrijvingen die de geinterviewden (zowel kantonrechters als
anderen) van deze praktijk hebben gegeven. De resultaten geven dus
primair inzicht in de percepties van de geinterviewden van de praktijk
en van de omstandigheden en overwegingen (van henzelf en van
anderen) die in hun ogen van belang zijn voor de gang van zaken.
Voor zover men een stap verder zou willen gaan en hieruit conclusies
zou willen trelcken over de feitelijke gang van zaken, is er reden voor
de - obligate - waarschuwing dat de beschrijvingen en evaluaties van
de geinterviewden moeten worden gezien in relatie tot hun specifieke
positie in de praktijk, die bijvoorbeeld beperkingen met zich mee kan
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brengen ten aanzien van de informatie waarover men kan beschildcen.
Als in het navolgende wordt gesproken over 'de rechters' of 'de
advocaten' enzovoort, dan worden daarmee steeds de in het kader van
het onderzoek geinterviewde representanten van die categorie bedoeld.
Bij citaten wordt door middel van een getal (bijv.: [*23]) verwezen
naar de - hier geanonimiseerde - interview-bron.
3.1 Opvattingen over de wenselijkheid van een vergoeding bij
ontslag
Voorafgaand aan de analyse van de besluitvorming zelf is het zinvol
na te gaan welke opvattingen bij de kantonrechters zelf leven omtrent
de wenselijIcheid van het toekennen van een vergoeding bij de
ontbinding. Bekend is dat daaromtrent verschillende opvattingen leven:
sonunigen vinden dat het nadeel dat ontbinding voor de werknemer
meebrengt in beginsel moet worden gecompenseerd; anderen menen
dat de introductie van de kantonrechtersformule weliswaar meer
eenheid heeft gebracht in de praktijk maar tegelijkertijd de toekenning
van een vergoeding ten onrechte tot uitgangspunt heeft gemaakt.
Wij hebben daartoe kantonrechters, advocaten en rechthulpverleners de navolgende stelling voorgelegd, met de vraag daarover een
standpunt te bepalen:
'Ben ontbinding van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de
werkgever dient in beginsel gepaard te gaan met toekenning van
een vergoeding aan de werknemer, met uitzondering van een
aantal gevallen waarin de werlmemer de ontbinding in belangrijke
mate aan zichzelf heeft te wijten.'
Drie kwart van de lcantonrechters en ruwweg de helft van de overige
ginterviewden (Rechtbank-rechters , advocaten en rechtshulpverleners)
stemt met deze stelling in. De resultaten zijn weergegeven in tabel
3.1:
54

DE PRAKTIJK VAN DE ONTBIIVDING

tabel 3.1:

Standpunt ten aanzien van de stelling dat ontbinding
in beginsel gepaard dient te gaan met een vergoeding
mee
eens

gedeeltelijk
mee eens

niet
mee eens

totaal

kantonrechters
rechters Rechtbank
advocaten
rechtshulpverleners

19
2
5
2

8

8
1
4
1

35
3
9
3

totaal

28

8

14

50

Ter ondersteuning van dit standpunt worden vooral de volgende vier
overwegingen naar voren gebracht:
a.

een rechtvaardige allocatie van de lasten die van de ontbinding
het gevolg zijn;
Het zou onjuist zijn, aldus deze eerste overweging, de consequenties
van de ontbinding, die toch vooral voor werlcnemers ingrijpend
kunnen zijn, geheel op de werlcnemer te laten druldcen; dat, zo voegen
enkele kantonrechters daaraan toe, is ook het uitgangspunt dat in de
kantonrechtersformule tot uitdrukking is gebracht. Dit argument geldt
des te sterker als de werkgever het initiatief tot de ontbinding heeft
genomen, maar geldt volgens sommigen ook nog in geval van
gedeeltelijke verwijtbaarheid van de werknemer.
b.

de plicht tot vergoeding vloeit voort uit contractuele beginselen;
Wie een duurovereenkomst beeindigt, is, indien deze handeling bij de
wederpartij schade tot gevolg heeft, gehouden die schade te compenseren.
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c.
de verhouding tot de RDA-procedure;
Sommige kantonrechters wijzen erop dat de positie van de werknemer
in geval van ontbinding ongunstiger is dan die in geval van een RDAprocedure en beschouwen dit verschil mede als grondslag voor het
toekennen van een vergoeding. Na de RDA-procedure en gedurende
de dan geldende opzegtermijn heeft een werknemer gelegenheid zich
op een nieuwe baan te orienteren; bij ontbinding ontbreekt die
mogelijkheid meestal, zodat een overbruggende vergoeding redelijk is.
Voor zover werkgevers de ontbindingsprocedure gebruiken om zich
aan de kosten van de opzegtermijn te onttrekken, is het niet onredelijk
die keuze te compenseren door hen een vergoeding te laten betalen,
zo menen enkele kantonrechters en advocaten. Zou een werkgever
daar moeite mee hebben, dan kan hij betaling van een vergoeding
vermijden door voor de RDA-procedure te kiezen.
d.
duidelijkheid
Als de ontbinding (bijna) altijd vergezeld gaat van een vergoeding met
een bepaalde, vooraf bepaalbare hoogte, schept dat volgens respondenten uit de rechtshulpverlening en advocatuur voor alle partijen een
grote mate van duidelijkheid en voorspelbaarheid.
Door enkele kantonrechters en advocaten wordt erop gewezen dat het
belang van de toekenning van ontslagvergoedingen is toegenomen door
de terugtred van de overheid in de sfeer van de sociale zekerheid: de
leemtes die daar ontstaan, worden op deze manier in de particuliere
sector opgevangen. De principiele vraag of het in de stelling verwoorde uitgangspunt ook een juist uitgangspunt is, komt zo onder druk van
de zich wijzigende omstandigheden niet meer als zodanig aan de orde,
aldus enkele rechters.
Zij die het met de stelling oneens zijn, draaien het uitgangspunt om:
in beginsel is een vergoeding niet op haar plaats, tenzij er aantoonbare
schade is en er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als een
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bijzondere omstandigheid wordt onder meer aangeduid de veronachtzaming door de werkgever van zijn plichten, in het kader van een
belangenafweging tussen die van de werknemer en de werkgever.
Enkele rechters gebruiken een veel ruimere omschrijving en erkennen
dat zij weliswaar een omgekeerd uitgangspunt kiezen, maar dat dit in
zijn praktische consequenties nauwelijks verschilt van het andere.
Het is dan ook interessanter na te gaan in welke categorieen
van gevallen rechters een vergoeding niet op haar plaats achten. In
hoofdzaak lcunnen de volgende categorieen worden onderscheiden 136 :
a.

verwijtbaarheid: de werknemer is substantieel (mede-)verantwoordelijk voor het ontstaan van de situatie die tot het
onbindingsverzoek aanleiding heeft gegeven;

b.

gunstige arbeidsmarktpositie: de werknemer heeft reeds ander
werk aanvaard of heeft een zodanige positie op de arbeidsmarkt dat zulks spoedig verwacht mag worden;

c.

`nieuwkomers': bij jonge werknemers is een vergoeding niet
nodig, temeer niet als zij snel weer ander werk lcunnen
vinden;

d.

de slechte financiele positie van de werkgever.

Voor elk deze categorieen geldt dat het argument door enkele
respondenten wordt genoemd. Wij komen bij de behandeling van de
toepassing van de kantonrechtersformule uitgebreider op de genoemde
uitzonderingen terug.

136

Vgl. ook het overzicht op basis van gepubliceerde uitspralcen van
C.G. Scholtens in ArbeidsRecht 1998/2, nr.7, p. 9.
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3.2

Verloop van de ontbindingsprocedure

Allereerst dient onderscheid te worden gemaakt tussen de `geregelde'
en de `niet-geregelde zaken'. Onder de geregelde zaken worden die
zaken verstaan waarin bij de indiening van het ontbindingsverzoek
tussen beide partijen overeenstemming bestaat over de ontbinding en
de voorwaarden waarop deze plaats dient te hebben.
3.2.1

`Geregelde zaken'

In een substantieel deel van de gevallen komen partijen al voor zij de
kantonrechter benaderen een vergoeding overeen. Aan de geinterviewde advocaten en kantonrechters is een schatting gevraagd van het
percentage gevallen waarin voor de zitting een vergoeding wordt
overeengekomen. Het vaakst genoemd wordt een percentage van 75
a 80.'"
Indien partijen aan het kantongerecht duidelijk maken dat zij
al overeenstemming hebben bereikt, blijft een mondelinge behandeling
soms achterwege; dan wordt aan de hand van een standaard-model en
datgene wat partijen in de stukken aanvoeren door de gerechtssecretaris een beschiklcing opgemaakt die door de kantonrechter in de meeste
gevallen slechts wordt geautoriseerd. In deze zaken stelt de rechter
zich bij uitstek lijdelijk op; het motto is "u vraagt en wij draaien",
zoals een respondent het verwoordde.
Een meerderheid van de kantonrechters blijft echter de hoogte van de
afgesproken vergoeding marginaal toetsen, althans in die gevallen
waarin niet blijkt dat de werlcnemer professionele rechtsbijstand heeft
gehad. Als de vergoeding dan bovendien veel lager uitvalt dan volgens

137
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Namelijk door 5 van de 9 advocaten en 2 van de 3 rechtshulpverleners. Drie advocaten schatten het percentage hoger: 90 - 95%.
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de kantonrechtersformule, is dat aanleiding tot een actievere opstelling. De rechter gaat dan na of de werknemer voldoende geInformeerd
is over wat in dergelijke gevallen een gebruikelijke vergoeding is en
over de consequenties voor de WW-uitkering. In sommige gevallen
brengt dit mee dat partijen alsnog worden opgeroepen voor een
mondelinge behandeling.
Dat in een aantal `geregelde zaken' toch een - vaak betrekkelijk
zinloze - mondelinge behandeling plaatsheeft, houdt daarnaast verband
met eisen welke vanuit de uitvoeringsinstanties sociale zekerheid
(uvi's) worden gesteld aan de wijze waarop de beeindiging van de
arbeidsverhouding plaatsheeft. Van werknemers wordt door de uvi's
verlangd dat zij zich ervoor inzetten hun werk te behouden. Wat deze
eis concreet inhoudt voor het gedrag van de werknemer, is niet altijd
even duidelijk; werknemers zijn daarom vaak geneigd het zekere voor
het onzekere te nemen en zo veel mogelijk te doen alsof zij het met de
ontbinding oneens zijn. Recente ontwikkelingen op dit punt zijn de
invoering van de Wet boeten per 1 augustus 1996, die volgens
respondenten het aantal pro forma-mondelinge behandelingen deed
toenemen, en het in november 1997 gepubliceerde besluit van het
Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) dat een daling van het
aantal pro forma-mondelinge behandelingen tot gevolg lijkt te
hebben. 38 Hoe groot het aandeel van de `geregelde zaken' in het
geheel is, valt nauwelijks na te gaan; schattingen lopen uiteen van
`rneer dan de helft' tot '90 procent' .
Gevraagd naar het percentage vergoedingen in geregelde
zaken, erkennen enkele kantonrechters dat zij daar geen zicht op
hebben omdat zij deze zaken niet onder ogen krijgen. De anderen
maken schattingen die varieren van 75 % tot 100% van het totaal
aantal geregelde zaken; het gemiddelde van de schattingen ligt dicht

138

Lisv, Tesluit verweer tegen ontslag' van 19 november 1997, Stcrt.
1997, 229, tevens gepubliceerd in ArbeidsRecht 1997/12, nr. 76.
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bij 95 procent. Volgens sommige kantonrechters is het percentage
hoger dan bij de niet-geregelde zaken, volgens anderen juist lager. De
eersten stellen het `geregelde' karakter van de zaak voorop, hetgeen
bijna vanzelf een vergoeding zou impliceren, de laatsten wijzen erop
dat de regeling nog wel eens uitvloeisel is van een ontslag op staande
voet. Dat ontslag op staande voet wordt dan ingetrokken en vervangen
door een `neutrale' ontbinding, ter wille van een voor de werknemer
`elegante' oplossing. "De werkgever is dan meestal niet bereid een
vergoeding te betalen en de werlcnemer beseft eigenlijk wel dat hij er
zo nog aardig mee wegkomt", aldus een respondent.
Een respondent maakt melding van een bijzondere reden om
bij een geregelde zaak geen vergoeding toe te kennen. Als de
afgesproken vergoeding veel hoger is dan de neutrale vergoeding
volgens de kantonrechtersformule, dan concludeert deze rechter dat
"partijen er kennelijk at uit zijn" en dat het niet nodig is bij beschikking nog een vergoeding toe te kennen.
Het standpunt dat de kantonrechters innemen met betrelcking tot het
al dan niet toetsen van de hoogte van de vergoeding lijkt ingespannen
te zijn tussen de lijdelijkheid van de rechter in privaatrechtelijke
kwesties enerzijds, en de noodzaak compenserend op te treden ten
aanzien van ongelijke posities van werkgever en werlcnemer anderzijds. De meerderheid neemt dan ook een positie in tussen beide
extremen; drie kantonrechters zeggen altijd zelf te toetsen, zeven
zeggen dat niet te doen. Voor dat laatste standpunt worden twee
argumenten naar voren gebracht. In de eerste plaats de principiele
lijdelijkheid van de rechter ("wie is er wijzer dan partijen?"), in de
tweede plaats de (daarmee verbonden) beperktheid van de informatie
waarover de kantonrechter kan beschildcen.
De meeste kantonrechters nemen een actievere rot aan als
blijkt dat de werIcnemer geen professionele rechtsbijstand heeft gehad,
zeker als de overeengekomen vergoeding duidelijk lager is dan de
uitkomst van berekening met behulp van de kantonrechtersformule. De
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rechter zal dan nagaan of "de werknemer weet waar hij mee bezig is";
twee rechters stellen dat, als partijen niet goed kunnen uitleggen
waarom de overeengekomen vergoeding zo afwijkt, zij dan partijen
confronteren met de mogelijkheid dat zij de vergoeding op een ander
dan het overeengekomen bedrag zullen bepalen.
3.2.2

Niet-geregelde zaken

In het relatief geringe aantal gevallen waarin blijkt dat partijen nog
geen afspraak over de hoogte van de vergoeding hebben gemaakt,
trachten bijna alle kantonrechters te bevorderen dat partijen alsnog
overeenstemming daarover bereiken. Slechts twee rechters stellen dat
ze in zo'n geval meestal zelf de vergoeding vaststellen, vanuit de
opvatting dat als partijen elkaars standpunten kennen en er eerder al
niet zijn uitgekomen, niet te verwachten is dat de zitting daar veel aan
zal veranderen.
Meerdere rechters wijzen op de psychologische winst van een door
partijen zelf bereikte regeling. De meest gebruikte werkwijze kan als
volgt worden geschetst. Eerst tracht de kantonrechter de standpunten
van beide partijen helder voor het voetlicht te krijgen. Zonodig licht
hij partijen in over hun rechtspositie, opdat beide partijen over
dezelfde informatie beschikken. Vervolgens geeft de rechter "een
aanzet tot overleg", vooral door enige structuur aan te brengen in de
mogelijkheden die partijen hebben ("hardop gaan zitten denken"),
soms ook door partijen te wijzen op het onaantrekkelijke van
alternatieve mogelijkheden ("dan houd ik mijn `RDA-schrikverhaal' ").
Vervolgens schorst de rechter de zitting en stuurt partijen "met een
indicatie de gang op". Indirect kan hij op deze wijze de uitkomst van
de overeenstemming tussen partijen in niet onbelangrijke mate
beinvloeden.
Sommige rechters geven aan deze handelwijze ook toe te
passen in gevallen waarin overleg nauwelijks kansrijk is en sturen
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partijen zonodig een tweede keer de gang op, andere benadrukken dat
"het geen rituele dans moet worden" en dat je het in weinig kansrijke
gevallen, zoals "staande voet-situaties" beter achterwege kunt laten.
Ben andere uitzondering die wordt genoemd is de situatie waarin
dezelfde feiten eerder in een voorlopige voorziening ex art. 116 Rv
aan de orde zijn geweest en de rechter ben op de vergoeding gewezen
heeft, maar tijdens de ontbindingsprocedure blijkt dat partijen toch
geen afspraak hebben gemaakt. In dat geval onderneemt deze
respondent geen extra actie om partijen in gesprek te krijgen over een
vergoeding.
3.3

Wijze van toepassing van de kantonrechtersformule

Tijdens de interviews is een aantal vragen gesteld over de lcantonrechtersformule', gebaseerd op de aanbevelingen van de Kring van
Kantonrechters die sinds 1997 van kracht zijn. De vragen hebben
betreldcing op de wijze waarop rechters de formule en haar samenstellende elementen (A, B en C) gebruiken, op verschillen in werkwijze
tussen nu en voor 1997, en op de gevolgen die de introductie van de
formule heeft gehad voor de opstelling van de partijen die bij de
ontbindingsprocedure zijn betrokIcen.
Op de vraag naar het gebruik van een vaste formule bij het
bepalen van de hoogte van de vergoedingen noemen bijna alle
kantonrechters de kantonrechtersformule. Twee van de vijfendertig
rechters brengen daarbij een nuancering aan. Ben rechter zegt uit te
gaan van de elementen A en B, en slechts in uitzonderlijke gevallen
daarvan af te wijken. Ben andere rechter zegt de formule te hanteren
"op de achtergrond": de formule is niet primair maatgevend voor de
bepaling van de hoogte, maar er wordt altijd ook bekeken wat het
resultaat van hantering van de formule zou zijn, en daardoor is "de
bandbreedte een stuk teruggebracht". Deze rechter verwijst naar de
wijze waarop de alimentatienormen worden gehanteerd. Ben derde
rechter tenslotte stelt de formule toe te passen louter uit loyaliteit ten
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opzichte van de collega's, maar nog steeds bij voorkeur zonder
formule te werken.
Kantonrechters antwoorden regelmatig in termen van het al
dan niet `afwijken' van de kantonrechtersformule. Gelet op de tekst
van de aanbevelingen, en van de rot die de C-factor bij het bepalen
van de hoogte kan spelen in het bijzonder, is niet duidelijk of dit een
zinvolle uitdrulcking is. Sommige rechters wijzen er zelf op dat de
formule zo flexibel is dat "je er eigenlijk niet buiten kunt beslissen" . 1' Het is derhalve relevanter na te gaan welke invulling
kantonrechters zeggen te geven aan de verschillende elementen van de
formule, en op welke eventuele problemen ze daarbij stuiten.
3.3.1

Factor A

Factor A heeft betreklcing op het aantal dienstjaren. Hoewel de
toepassing van deze factor in de vragenlijst niet aan de orde is gesteld,
maakten negen rechters uit zichzelf opmerkingen over deze factor.
Belangrijkste vraagpunt lijkt te zijn hoe het aantal dienstjaren moet
worden berekend als de werlcnemer voorafgaand aan zijn dienstverband op andere wijze voor de werkgever werkzaamheden heeft
verricht, bijvoorbeeld in dienst van een uitzendbureau of van een
zuster- of moederbedrijf. De aanbevelingen geven daarover geen
uitsluitsel. Doorgaans wordt deze werktijd volgens de respondenten
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Vergelijk de volgende twee uitspraken, waarvan de vraag is of het
zinvol is te zeggen dat de eerste buiten, en de tweede binnen het
kader van toepassing van de formule zou vallen:
'Ik hanteer als formule A x B; slechts in heel bijzondere
(1)
gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige verwijtbaarheid, wijk ik
daarvan af';
`De kantonrechtersformule zit in mijn standaardmodel in de
(2)
computer verwerkt. Ik reken eerst uit wat er uitkomt met
C = 1 en corrigeer dan eventueel'.
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meegeteld. Een ander vraagpunt betreft periodes van ziekte of nonactief-stelling; twee respondenten melden dat zij deze meestal niet
meetellen bij de bepaling van factor A. Tenslotte geven twee rechters
er blijk van moeite te hebben met de huns inziens relatief zware
weging van dienstjaren bij oudere werknemers die er toe leidt dat zij,
ook als zij niet ver meer van hun pensioen verwijderd zijn, een forse
vergoeding lcrijgen.
3.3.2

Factor B

Factor B heeft betrekking op het verdiende inkomen. In de daaromtrent gestelde vraag wordt eerst in herinnering geroepen dat bepaalde
inlcomensbestanddelen volgens de aanbevelingen wet, en andere in
beginsel niet tot het inkomen worden gerekend, en vervolgens
gevraagd of zich gevallen voordoen waarin berekening van de hoogte
van de beloning op basis van de aanbevelingen tot een onbillijk
resultaat leidt.
Hoewel factor B in publikaties wet eens te restrictief wordt
geacht', brengt volgens drie kwart van de kantonrechters de
toepassing van factor B geen problemen mee. Zij stellen dat de
richtlijnen op dit punt niet star, maar duidelijk zijn; zij voorkomen
"gesteggel" over inkomenselementen die at dan niet in de berekening
moeten worden betrokken. Weliswaar laten de richtlijnen ruimte extra
componenten bij de berekening te betreklcen, maar er is volgens deze
respondenten alle reden voor een restrictieve opstelling in deze.
Vier rechters melden dat zij slechts af en toe, vier andere dat
zij regelmatig worden geconfronteerd met `schrijnende gevallen'. De
problemen hebben vooral betrekking op twee categorieen van
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gevallen. In de eerste plaats kan de beloningsstructuur van een
werlcnemer zo zijn opgebouwd dat een aanzienlijk deel van het
inkomen buiten de B-factor valt. Bij sommige werluiemers, bijvoorbeeld vertegenwoordigers, bestaat de beloning voor een relatief groot
deel uit variabele elementen, zoals provisie. Anderen hebben bij
indiensttreding gebruik gemaakt van de keuzemogelijkheid een deel
van het salaris niet contant maar in andere vorm te laten betalen,
bijvoorbeeld in de vorm van het gebruik van een 'auto van de zaak'
of in de vorm van een extra pensioenvoorziening ter reparatie van een
pensioengat. In dergelijke gevallen zou het onbillijk zijn deze
inlcomensbestanddelen bij de bepaling van factor B buiten beschouwing
te laten. Een rechter zei op dit punt een `eigen uitleg' van de formule
te hanteren en steeds elementen als een 'auto van de zaak' in de
vergoeding te betrelcken ("de in de richtlijn genoemde uitzondering is
bij mij dus regel"). In de tweede plaats worden de `echte"schrijnende
gevallen' genoemd waarin incidentele omstandigheden tot een onbillijk
resultaat dreigen te leiden. Een voorbeeld:
Een buitenlandse werknemer viel in de zogenaamde 35 %regeling. De werkgever wilde op enig moment niet meer de
verklaring aan de fiscus verstrelcken die vereist is om in de
gunstige fiscale regeling te vallen - en wilde de werknemer
ontslaan. Toen ontstond als gevolg van toepassing van het
normale fiscale tarief voor die werknemer zo een groot gat
tussen zijn vroegere en huidige loon, dat een normale toepassing van de factor B niet voor de hand zou liggen.
Ook in deze kwesties zien kantonrechters zich genoodzaakt een positie
te bepalen tussen enerzijds het belang de beslissing af te stemmen op
de specifieke omstandigheden van het concrete geval ("maatwerk") en
anderzijds het belang van een uniforme rechtstoepassing. De oplossing
wordt, behalve in een afwijkende berekening van de B-factor, soms
ook gevonden door de C-factor voor dit doel aan te passen.
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3.3.3

Factor C

De C-factor uit de kantonrechtersformule maakt het mogelijk de op
basis van A en B gevonden uitkomst naar boven of beneden bij te
stellen, indien de omstandigheden van het geval daar aanleiding toe
geven. In de interviews is gevraagd naar de wijze waarop kantonrechters deze C-factor hanteren.
Een meerderheid van de kantonrechters stelt met zoveel
woorden voorop dat een C-factor gelijk aan een in beginsel uitgangspunt van de berekening moet zijn. Er worden in algemene zin twee
redenen genoemd om daar zo veel mogelijk aan vast te houden. Ten
eerste is de informatie waarover de kantonrechter kan beschikken,
beperkt. Sommige rechters ervaren dat als een beperking van hun
mogelijkheden tot een adequate beoordeling van het juiste gewicht van
C, en tot een adequate motivering indien ze geneigd zouden zijn van
C = 1 af te wijken. Zeker in geval van verstoorde arbeidsverhoudingen, als partijen elkaar over en weer verwijten maken, is het beter aan
te sturen op een neutrale beschikking, waarmee het belang van de
werknemer toch het meest is gediend.
Ten tweede klinkt bij sonunigen een zekere beduchtheid door
voor de wijze waarop een hogere C-factor door partijen wordt
ervaren. De werknemer moet het niet als cadeau gaan zien, de
werkgever zal het al gauw als een (ongerechtvaardigde) straf ervaren:
"Je moet normaal gesproken ook al heel wat op je kerfstok
hebben, voordat je een boete krijgt van de omvang zoals
sommige werkgevers die nu krijgen doordat de kantonrechter
de correctiefactor op anderhalf of twee zet. Ik zal de correctiefactor pas omhoog laten gaan, als ik van oordeel ben dat
het onheuse gedrag van de werkgever tot oversparmenheid,
ziekte en dergelijke heeft geleid. In zulke gevallen ga ik ook
nog niet meteen naar twee." [*121
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Een rechter meldt dat als hij van mening is dat een van C = 1
afwijkende factor aangewezen is, hij partijen voor overleg de gang op
stuurt, waarbij hij hen richtlijnen meegeeft voor de hoogte van
vergoedingen.
Onder de redenen om de C-factor bij te stellen staat de
`verwijtbaarheid' van een van beide partijen prominent vooraan; ruim
drie kwart van de rechters noemt deze reden. Als de werkgever zich
heeft misdragen, gaat de C-factor naar 1,5 of naar 2, in sommige
gevallen naar 3 en in uitzonderlijke gevallen nog hoger; sommige
rechters beschouwen C=2 als een maximum. Aan de andere kant kan
de C-factor tot 0,5 worden teruggebracht of tot het rekenkundig minimum van C=0, hetgeen betekent dat geen vergoeding wordt toegekend.
Onder de overige argumenten om een hogere vergoeding toe
te kennen, worden door de respondenten genoemd:
a.
b.
c.

d.
e.

een kortdurend dienstverband;
arbeidsongeschiktheid, ontstaan in de werksfeer;
disfunctioneren van een werlcnemer, indien de werkgever hem
onvoldoende gelegenheid heeft gegeven zijn functioneren te
verbeteren;
`gewekte verwachtingen' ;
een concurrentiebeding dat zwaar op de werknemer drukt.

Onder deze laatste categorie vallen situaties waarin een werkgever met
bepaalde toezeggingen een werknemer heeft `losgeweekt' uit een
bestaand dienstverband, maar vervolgens al na korte tijd niet meer van
zijn of haar diensten gebruik wenst te maken. Zowel het loslaten van
het voorafgaande dienstverband als het aanvaarden van verplichtingen
ten behoeve van het nieuwe (bijvoorbeeld: het kopen van een huis)
brengen lasten mee die dan niet louter op de werknemer mogen
worden afgewenteld. De C-factor kan in dergelijke situaties hoog
uitkomen:
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"ten werluiemer, in dienst van Bank A, werd door Bank B
losgeweekt. Een jaar later kreeg de werknemer van Bank B te
horen dat hij `niet in hun cultuur paste' en dat hij zou worden
ontslagen. Ik heb de werknemer toen twee jaarsalarissen
toegekend; omgerekend komt dat neer op factor C=12." r 101
Onder de overige argumenten om de C-factor lager vast te stellen
worden genoemd:
a.

b.
c.
d.
e.

arbeidsongeschiktheid, ontstaan buiten de werksfeer: als de
werkgever al geruime tijd heeft gesuppleerd en zich heeft
ingezet voor reintegratie van de werlcnemer, of wanneer de
werknemer verslaafd is aan verdovende middelen, kan een
vergoeding volgens sommigen achterwege blijven;
lanuclurige ziekte
langdurige
ziekte ("daar
("daar hebben
hebben we
we immers de sociale
zekerheid voor");
de werIcnemer wit ontbinding in verband met positieverbetering;
de werknemer heeft at ander, vergelijkbaar werk gevonden;
de slechte financidle positie van de werkgever.

Het laatste argument geldt met name voor kleine bedrijfjes. Len
respondent noemt als voorbeeld een ondernemer met een eenmanszaak
die de arbeidsovereenkomst met zijn enige, reeds twintig jaar in dienst
zijnde werknemer beeindigt; het toekennen van een neutrale vergoeding kan in zo'n geval betekenen dat die ondernemer zijn hele
pensioenvoorziening kwijt is. Len argument, tenslotte, om de C-factor
juist niet lager te bepalen kan gelegen zijn in de consequenties die
verlaging zou lcunnen hebben voor de WW-rechten van de werlcnemer.
Duidelijk is dat de C-factor ook in die zin een `correctiefactof
is dat zij niet altijd bepalend is voor de berekening van de uitkomst.
In sonunige gevallen althans wordt eerst aan de hand van andere
citeria vastgesteld welke hoogte de vergoeding dient te hebben, en
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wordt vervolgens pas retrospectief vastgesteld welke de C-factor dus
is geweest. Bijna alle kantonrechters antwoorden ontkennend op de
vraag of zij zelf weer eigen, vaste regels hanteren in het gebruik van
de C-factor.
Door sommigen wordt de vraag opgeworpen in hoeverre de
huidige kantonrechtersformule conjunctuurgebonden is, en mede op
zich wijzigende arbeidsmarktverhoudingen zou moeten worden
afgestemd. Drie respondenten noemen als voorbeeld 'de IT-branche',
waar mensen gemaldcelijk een andere baan krijgen: is het in zo'n
situatie billijk iemand na een dienstverband van vijf jaar ten laste van
de werkgever een vergoeding van vijf maandsalarissen toe te kennen?
3.3.4 De consequenties van introductie van de aanbevelingen van de
Kring van Kantonrechters voor de vergoedingen
De recente ontwikkelingen rond ontslagvergoedingen hebben de vraag
doen rijzen in hoeverre de wijze waarop de hoogte van vergoedingen
wordt bepaald, verschilt van die vOor de introductie van de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters. Ook voordien, in sommige
gevallen tenminste al sinds 1972, maakten kantonrechters gebruik van
formules, die op hoofdpunten veel met de kantonrechtersformule
gemeen hadden maar in de detaillering veel verschillen vertoonden.
Op de vraag in hoeverre de wijze van vaststelling van de hoogte van
vergoedingen door de introductie van de aanbevelingen is beinvloed,
antwoorden de kantonrechters als weergegeven in tabel 3.2.
De invloed van de aanbevelingen wordt, in het licht van de
daarvoor al bestaande praktijk, overwegend als van beperkte omvang
gezien. Slechts een kantonrechter spreekt van een `duidelijke koerswijziging' , in de zin van een aanmerkelijke uitbreiding van het aantal
gevallen waarin vergoedingen worden toegekend.
Door de respondenten worden meerdere verschillen tussen de
nieuwe kantonrechtersformule en de `oude' formules genoemd.
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tabel 3.2

Mate waarin de wijze van vaststelling van de hoagie
van ontbindingsvergoedingen is beihvloed door de
introductie per 1-1-1997 van de aanbevelingen van de
Kring van Kantonrechters

Niet beinvloed:
Bijna niet beinvloed:
Enigszins beInvloed:
Zeker beinvloed:
Niet in staat verschil te beoordelen:
Totaal

4
16
6
7
2
35

Hoofdzakelijk konden de volgende verschillen worden genoteerd:
van suppletie- naar vergoedingsregeling;
(a)
Vroeger werden vergoedingen vooral toegekend in de vorm van een
suppletie op de WW-uitkering. De duur van de suppletie werd in
belangrijke mate bepaald door de (gewogen) duur van het dienstverband, volgens regels die vaak niet veel verschilden van de regels voor
de huidige A-factor:
"De vergoeding had duidelijk het karakter van een suppletie.
Ik had voor een werknemer een bepaald inkomen voor een
bepaalde periode in mijn hoofd en kende de werknemer dan
op basis van die gedachte een vergoeding toe. De werkgever
moest dan voor een bepaalde periode de uitkering tot een
bepaald bedrag aanvullen." [*22]
Deze wijze van vaststelling van een vergoeding is niet geheel
verdwenen. Een kantonrechter past haar nog wel eens toe als de
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werkgever weinig draagkrachtig is of als de werlcnemer aanzienlijke
kansen heeft opnieuw werk van vergelijkbaar niveau te vinden.
(b)
een andere weging van dienstjaren naar leeftijd;
Vooral de weging van de dienstjaren boven de 40 of 45 jaar is ten
opzichte van de `oude' formules veranderd.' Voor de hoogte van
de vergoeding heeft dat uiteenlopende consequenties; in sommige
gevallen althans heeft de kantonrechtersformule geleid tot verlaging
van het niveau van de vergoedingen. Twee rechters maken melding
van hogere vergoedingen dan vroeger, vier rechters stellen dat
ontbinden ten opzichte van vroeger niet kostbaarder is geworden.
(c)
een aanscherping van de inkomensbestanddelen;
Sonunige bestanddelen van het inkomen werden vroeger (vaker)
meegerekend, maar worden nu op grond van de aanbevelingen buiten
beschouwing gelaten. In dit verband worden onder meer genoemd de
'auto van de zaak' en pensioenpremies. Het weglaten van dit laatste
element wordt door sommige rechters toegejuicht, gezien de `enorme
hoeveelheid papierwerk' die daarmee vroeger soms gemoeid was.
Anderzijds blijkt uit de interviews dat de vakantietoeslag vroeger soms
niet in het inkomen werd meegerekend.
een inperking van de vroegere beoordelingsvrijheid;
(d)
Vroeger, aldus sommige respondenten, had de kantonrechter meer
beoordelingsvrijheid, had hij ook meer ruimte voor maatwerk. Anders
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Wij noteerden m.b.t. de inhoud van de `oude' formules de volgende
varianten:
- tot 40 jaar xl, daarna x2;
- tot 40 jaar xl, daama tot 50 vrouwen x2, daama allen x2;
- tot 45 jaar xl, daama x2;
- tot 45 jaar xl, daarna tot 50 xl1/2, daama x2;
- tot 45 jaar xl, daama xl 1/2.
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dan vroeger wordt de C-factor nu geexpliciteerd.
Van de negen rechters die uit zichzelf uitspraken doen over de
ontwilckeling van de hoogte van de vergoedingen stellen twee dat de
introductie van de kantonrechtersformule heeft geleid tot hogere
vergoedingen en zeven dat het niveau van de vergoedingen ongeveer
gelijk is gebleven.
3.3.5

De consequenties van introductie van de aanbevelingen voor het verloop van de procedure

De introductie van de aanbevelingen en de daarmee gepaard gaande
openbaarheid van de kantonrechtersformule hebben niet alleen
consequenties voor de werkwijze van de kantonrechters. Ook de
betroldcen partijen en hun rechtshulpverleners lcunnen zich op de
kantonrechtersformule orienteren. Gevraagd naar veranderingen die
met de introductie verband houden, noemen alle respondenten
veranderingen in de opstelling van partijen.
Advocaten en andere rechtshulpverleners kennen de formule,
gebruiken haar in het voortraject, zowel om aan hun eigen clienten de
mogelijkheden en beperkingen uit te leggen als om de wederpartij van
de redelijkheid van een bepaalde vergoeding te overtuigen, en
beroepen zich op de formule tegenover de rechter. De formule wordt
als uitgangspunt genomen, en de activiteiten van de rechtshulpverleners concentreren zich op de hoogte van de C-factor.
De rechters, advocaten en rechtshulpverleners zien in deze
externe werking van de formule een reeks van voordelen; genoemd
worden onder meer:
a.
de advocatuur heeft meer houvast gekregen; vroeger waren
advocaten meer afhankelijk van de individuele beleidslijn van
de kantonrechter die zij troffen;
b.
partijen bereiken gemalckelijker overeenstemming over een
redelijke vergoeding; werlcnemers stellen hun eisen minder
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hoog en werkgevers geven eerder toe;
partijen nemen, als ze overeenstemming hebben over de
ontbinding zelf, minder extreme standpunten in ten aanzien
van de elementen die bij de bepaling van de hoogte van de
vergoeding moeten worden meegerekend.
Sommige respondenten stellen daar tegenover dat de uitkomst van de
formule (met C=1) als een bijna vanzelfsprekende bodem is gaan
fungeren, waar de rechter slechts in uitzonderlijke gevallen onder kan
gaan.
Heeft de introductie van de kantonrechtersformule invloed
gehad op het aantal `geregelde zaken'? De advocaten menen unaniem
dat zij niet vaker dan vroeger proberen tot een schikking te komen;
daarvoor heeft de formule geen gevolgen gehad. Wet is het bereiken
van een schiklcing gemakIcelijker geworden. De opvattingen van de
geinterviewde rechters over eventuele veranderingen in het aantal
`geregelde zaken' lopen nogal uiteen. Een derde van hen zegt daar
geen zicht op te hebben en voor het overige zijn de meningen gelijk
verdeeld. Enerzijds zou een toename mogen worden verwacht,
anderzijds wijzen sommigen erop dat de Wet boeten, die enkele
maanden voor de formule van kracht werd, van veel meer betekenis
is geweest en heeft geleid tot een afname van het aantal geregelde
zaken. Deze kort op elkaar volgende, tegengestelde impulsen maken
het lastig op dit punt eenduidige conclusies te trekken.

c.

3.4

Verhouding van de besluitvorming van kantonrechters tot
de sociale zekerheid

Op verschillende manieren zijn de besluitvorming van kantonrechters
over ontbinding van een arbeidsovereenkomst en de besluitvorming
van de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (de uvi's) met elkaar
verbonden. De verhouding tussen beide vloeit voort uit de bekende eis
dat werknemers, alvorens aanspraak te kunnen maken op een
werkloosheidsuitkering, zich een redelijke mate van inspanning moeten
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getroosten hun bestaande baan te behouden.'
Hun positie in deze brengt met zich mee dat de uvi's een
kritisch oog houden zowel op de opstelling van een werknemer in
geval van ontbinding van de arbeidsovereenlcomst als op de wijze
waarop de financiele lasten die daaruit voortvloeien over de betrolcken
partijen - en indirect ook over de uvi - worden verdeeld. In de
dagelijlcse praktijk van de ontbindingszaken manifesteert de verhouding zich in de bezorgdheid van de werlcnemer en van zijn belangenbehartigers over de consequenties die de uvi's aan bepaalde gedragskeuzes van de werknemer lcunnen verbinden. Deze bezorgdheid legt
op haar beurt indirect een druk op de kantonrechter met dit aspect van
de positie van de werlcnemer rekening te houden.
Een van de punten waarop de uvi's in beginsel attent zijn, is
het felt dat een werkgever, door niet op te zeggen maar met succes
ontbinding te verzoeken, ontsnapt aan zijn gehoudenheid gedurende de
opzegtermijn loon door te betalen, met als gevolg dat de uitkering
over (teruninste een deel van) deze termijn ten laste van de uvi dreigt
te komen. In het wetsvoorstel 'Flexibiliteit en zekerheid' is opgenomen dat de werIcnemer eerst na ommekomst van de normale opzegtermijn aanspraak zou lcunnen maken op een WW-uitkering. Tijdens deze
termijn zou hij met behulp van de bij de kantonrechter verkregen
vergoeding in de kosten van zijn levensonderhoud moeten voorzien.
Aan de kantonrechters is gevraagd of zij thans bij het vaststellen van
de hoogte van de vergoeding met het over deze termijn verschuldigde
loon rekening houden, en of aanneming van het bedoelde wetsvoorstel
voor hen reden zou zijn de wijze van vaststelling van de vergoeding
aan te passen.
Een grote meerderheid van de kantonrechters houdt nu geen
rekening met het loon over deze termijn; zes van hen voeren daartoe
aan dat dit element at in de kantonrechtersformule is verdisconteerd.
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Acht rechters houden hoogstens in sorrunige gevallen rekening met het
loon over de opzegtermijn; de volgende situaties worden in dit
verband genoemd:
a.
bij korte dienstverbanden, met een contractuele opzegtermijn
die in maanden langer is dan het dienstverband in jaren is; dan
wordt het over de opzegtermijn verschuldigde loon als minimum gehanteerd of wordt tegen een latere datum ontbonden;
b.
in zaken die even goed of beter via de RDA hadden kunnen
worden afgehandeld, bijvoorbeeld gevallen van reorganisatie;
c.
als een zeer lage vergoeding wordt overwogen; dan fungeert
het loon over de opzegtermijn als minimum.
Een rechter tenslotte verdisconteert het loon over de opzegtermijn wel
in de vergoeding, met een maximum van drie maanden; zijn grond
daarvoor is dat "de ontbinding in dat opzicht geen voordeel behoeft te
zijn voor de werkgever, ten opzichte van de RDA-procedure".

tabel 3.3

afhankelijk
van overleg
in de Kring:

Zou de in Tlexibiliteit en zekerheid' opgenomen
bepaling dat pas aanspraak op WW ontstaat na afloop
van de wettelijke opzegtermijn voor u reden zijn de
hoogte van de vergoedingen aan te passen?
nee

5

- geneigd tot: nee
- weet nog niet
- geneigd tot: ja

4
7
4

ja, soms
ja, steeds

3
12

totaal

35
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In vergelijking met deze relatief sterke mate van overeenstemming
zou, na de eventuele aanvaarding van het wetsontwerp 'Flexibiliteit en
zekerheid', het beeld initieel veel diverser zijn. De kantonrechters
lijken dan voor de keuze te staan hetzij te aanvaarden dat aan de
vergoeding van de werknemer afbreuk wordt gedaan, hetzij te
aanvaarden dat de werkgever zwaarder wordt belast. Een derde van
de rechters wit het uiteindelijk oordeel in deze laten afhangen van
nader beraad ver de kwestie binnen de Kring van Kantonrechters. In
tabel 3.3 (zie vorige bladzijde) worden de standpunten weergegeven.
Ongeveer de helft van de rechters zou dus tenminste geneigd
zijn met de wijziging in de WW-aanspraken rekening te houden. Ms
argument daarvoor wordt door sornmige rechters naar voren gebracht
dat de vergoeding is bedoeld als compensatie voor inkomensverlies;
als de werlcnemer daarvan eerst 'een stuk moet opeten' wordt aan de
compensatie afbreuk gedaan en verslechtert de positie van de werIcnemer; daarmee zal dus via verhoging van het vergoedingsbedrag
rekening moeten worden gehouden. Voor anderen ligt het probleem
vooral bij de werknemers die een kort dienstverband hebben gehad,
dus een beperkte vergoeding krijgen en deze geheel of bijna geheel
zullen moeten 'opsouperen' ; zij zijn geneigd het loon over de fictieve
opzegtermijn als bodem voor de hoogte van de vergoeding te
hanteren. Enkelen constateren dat het door de wijziging moeilijker zou
worden "C op nut te zetten".
De rechters die geneigd zouden zijn Oen rekening te houden
met de voorgestelde wijziging brengen vooral naar voren dat zij hun
eigen werkwijze niet door procedures bij andere instanties willen laten
beinvloeden (in termen als: "dat zou niet zuiver zijn"; "we moeten ons
niet laten afleiden"). Enlcelen stellen dat de verantwoordelijkheid voor
de consequenties van de wijziging niet bij hen terecht moet komen,
maar bij de wetgever ligt: als de wetgever ervoor kiest deze wijziging
aan te brengen, moeten we aannemen dat het risico ook bij de werknemer ligt. Een aantal rechters spreekt de verwachting uit dat de
bedoelde wijziging een aantal ongewenste gevolgen zou hebben. Niet
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alleen is er grote kans dat het gemiddeld niveau van de ontslagvergoedingen zal stijgen, ook zal het gebruik van sluipwegen erdoor worden
bevorderd, zoals vergoedingen in de vorm van een suppletie op de
WW-uitkering, gespreide betaling van de vergoeding, lijfrentes en
`onzichtbare' vergoedingen buiten het witte circuit. De mogelijkheid
de ontbindingsdatum naar een later tijdstip te verschuiven, wordt door
de rechters gedeeltelijk aanvaard, maar niet van harte: het past
eigenlijk niet bij de procedure en partijen willen doorgaans liever snel
uit elkaar. Als partijen het erover eens zouden zijn, zijn sommige
rechters wel bereid de ontbindingsdatum te verschuiven.
Aan de advocaten en rechtshulpverleners is de vraag voorgelegd of de bedoelde wijziging voor hen reden zou zijn om in plaats
van de kantonrechter eerder te kiezen voor de weg van de BBAprocedure. In meerderheid verwachten de respondenten niet dat zij
hun keuze daardoor zullen laten beinvloeden. Hetzelfde geldt voor de
in het voorstel opgenomen WW-garantie na een `verklaring van geen
bezwaar' bij ontslag op bedrijfseconomische gronden.
De complexe verhouding tussen de besluitvorming van
kantonrechters over ontbinding en die van de uvi's over aanspraken
op een WW-uitkering komt ook tot uiting in de antwoorden op de aan
de rechters gestelde vraag in hoeverre zij in de motivering rekening
houden met de consequenties voor de WW-rechten van de werknemer.
Een derde van de rechters zegt daar geen rekening mee te houden,
twee derde van hen zegt dat wel te doen.
De rechters die geen rekening houden met de mogelijke consequenties voor de besluitvorming bij de uvi's, voeren daarvoor in
hoofdzaak twee motieven aan: zuiverheid en lijdelijkheid. De zuiverheid heeft betrekking op de taakopvatting van de rechter: die taak
bestaat in het beoordelen van de verhouding tussen partijen, van de
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Vgl. de vragen 8 en 9 in de vragenlijst advocaten/rechtshulpverleners, opgenomen in de bijlagen van dit rapport.
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eventuele noodzaak van een ontbinding en van de daarbij passende
redelijke vergoeding; at het andere is de verantwoordelijkheid van
andere instanties. De lijdelijkheid van de rechter brengt volgens de
desbetreffende respondenten met zich mee dat partijen zelf in de hand
hebben welke omstandigheden at dan niet in de beschikking worden
vermeld: als partijen niet over verwijtbaarheid beginnen, komt het niet
in de beschikking terecht, als ze dat wel doen wordt het niet verdoezeld. Op het gebruik dat anderen (zoals de uvi's) vervolgens eventueel
van de motivering van de beschiklcing maken, dienen niet de rechters
maar die anderen te worden aangesproken.
Voor de rechters die er wel rekening mee houden, lijkt een
belangrijke overweging te zijn dat zij zich er niet voor willen lenen'
indirect een rot te spelen in de besluitvorming van de uvi's. Zij
zeggen er niet op uit te zijn ten koste van alles de uitkering van de
werknemer te sauveren, maar zij willen ook niet dat hun overwegingen door de uvi's worden gebruikt als "extra ammunitie om een werknemer een uitkering te onthouden". Zij anticiperen juist wel op het
gebruik dat anderen van de tekst van de beschildcing zullen maken en
houden daar bij de formulering rekening mee. Enkele rechters
huldigen een nog verdergaand standpunt en vinden dat de schuldvraag
in het kader van het ontslagrecht irrelevant zou moeten zijn; het is
inuners voor de rechter (en voor de uvi's) nauwelijks na te gaan hoe
de verantwoordelijkheid voor de beeindiging van de arbeidsverhouding
is verdeeld. In de praktijk hanteren deze rechters veelal een standaardbeschiklcing waarin over 'verwijtbaarheid' bewust niets is opgenomen;
deze standaard-beschiklcing wordt gebruikt in die gevallen waarin over
de ontbinding zelf tussen partijen geen verschil van mening bestaat,
eventueel alleen over de hoogte van de vergoeding. Ook hier speelt de
lijdelijkheid van de rechter een rot, zodat:
"de grootste boeven soms met nog redelijk neutrale beschikkingen de deur uitlopen. Je hebt toch vaak als doel een
schildcing te bereiken, dan ga je iets minder uitgebreid
motiveren." r 10]
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3.5

Verhouding van de besluitvorming van kantonrechters tot
een sociaal plan

Als de ontbindingsaanvraag wordt gedaan in het kader van een
reorganisatie waarbij voor de afvloeiing van het personeel een sociaal
plan bestaat, kan de vraag rijzen aan de hand van welke criteria de
kantonrechter de hoogte van de vergoeding dient te bepalen: die van
de kantonrechtersformule of die van het sociaal plan? Die vraag klemt
vooral wanneer de vergoeding volgens het sociaal plan aanzienlijk
lager zou uitvallen dan die volgens de kantonrechtersformule.
In antwoord op de daarover gestelde vragen wijst een aantal
rechters erop dat deze kwestie, juist omdat de opvattingen onder
kantonrechters hierover uiteenlopen, binnenkort thema zal zijn van
nader overleg in de Kring van kantonrechters. Overzien wij de
antwoorden op de vraag, dan stellen wij echter vast dat de opvattingen
van de rechters op hoofdpunten nogal gelijkluidend zijn. Alle rechters
vinden dat een sociaal plan dat aan bepaalde minimum-eisen voldoet,
moet worden gevolgd, bijna, allemaal noemen ze tevens bijzondere
condities waaronder afwijking van het plan gerechtvaardigd is.
Belangrijke redenen om het sociaal plan te volgen zijn dat het in
onderhandelingen tussen de betroldcen partijen is overeengekomen, en
dat het vervolgens uit een oogpunt van gelijke behandeling van alle
werlcnemers ook verdient nagevolgd te worden.
De belangrijkste minimum-eis is dat het plan inderdaad met de
representatieve vakbonden moet zijn overeengekomen; een ruime
meerderheid van de rechters noemt uit zichzelf deze voorwaarde. Aan
een met de ondernemingsraad overeengekomen plan wordt veel
minder, door sommigen zelfs geen waarde gehecht. Verder vereist
toepassing van het plan natuurlijk wel dat de gevraagde ontbinding in
verband staat met de reorganisatie, en dat het plan voldoende actueel
is en "niet al zeven jaar in een la ligt". De bereidheid niettemin in individuele gevallen van de bepalingen van het plan af te wijken, wordt
met name met de volgende categorieen van gevallen in verband ge79
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bracht:
(a)

de 'vergeten gevallen': met bepaalde, in dit geval relevante
omstandigheden lijkt in het sociaal plan onvoldoende rekening
te zijn gehouden;
Soms komen bepaalde bijzondere omstandigheden in de wijze van
bepaling van vergoeding, zoals die in het sociaal plan is opgenomen,
onvoldoende tot hun recht. Genoemd worden onder meer gehandicapte
werlcnemers en ouderen. Veelal kent het sociaal plan zelf een clausule
dat afwijking in bijzondere gevallen geoorloofd is; de rechters
verschillen van mening over de vraag of het noodzakelijk is dat de
werknemer eerst daarop een beroep doet.
(b)

de vergoeding volgens het plan wijkt sterk af van die volgens
de kantonrechtersformule;
Daarbij kan ook een rol spelen dat de omstandigheden aanleiding
geven tot een verhoogde C-factor. Een respondent noemt het geval
van een werkgever die zijn vestiging had verplaatst en daarbij de
werlcnemers een baangarantie had gegeven; kort nadat de desbetreffende werlcnemer was meeverhuisd, sloot hij de vestiging toch. In zo'n
geval is deze rechter niet bereid het sociaal plan aan te houden.
(c)

(d)

hoger personeel dat zich niet vertegenwoordigd voelt door de
vakbonden;

de keuze om voor deze werknemer ontbinding te verzoeken
blijkt op onjuiste gronden tot stand te zijn gekomen
Als voorbeelden worden genoemd gevallen waarin bij de selectie de
ancienniteitsregels niet zijn toegepast, of waarin de keuze samenhangt
met een ziekte van de werknemer die echter van voorbijgaande aard
is en niet verwijtbaar.
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3.6

Rol van de kantonrechtersformule in de `kennelijk onredelijk ontslag'-procedure (art 7:681 BVV)

In een afzonderlijke vraag is nagegaan in hoeverre de introductie van
de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters consequenties heeft
gehad voor de wijze waarop in de `Icennelijk onredelijk ontslag'procedure (art 7:681 BW) de hoogte van de vergoeding wordt
bepaald. Bijna alle kantonrechters zijn in 1997 actief bij zulke procedures betrokken geweest, zij het soms maar in enkele gevallen.
Drie kwart van de kantonrechters zegt bij de bepaling van de
hoogte van de vergoeding ex art. 7:681 BW aan te sluiten bij de
kantonrechtersformule. De meesten zeggen nadruldcelijk "de formule
in het achterhoofd te hebben"; sornmigen voegen daaraan toe dat ze
de formule niet expliciet in het vonnis vermelden. De verhouding
tussen kantongerechts- en RDA-procedure speelt in deze opstelling een
belangrijke rol. Het wordt door een deel van de kantonrechters onjuist
geacht wanneer de keuze van de werkgever voor een van beide wegen
in het ontslagrecht een verschillend resultaat met zich mee zou
brengen voor de vergoeding aan de werknemer. Sommige kantonrechters zeggen al gauw geneigd te zijn een 681-claim te honoreren als de
werknemer via de RDA zonder vergoeding ontslag heeft gekregen,
maar bij de gang via de kantonrechter zeker een vergoeding zou
hebben gekregen. Anderen daarentegen blijven veel meer het
verschillend karakter van de ontbindingsvergoeding en de vergoeding
op grond van kennelijk onredelijk ontslag voorop stellen. Vijf
kantonrechters zeggen de formule wel te gebruiken, maar naast andere
methoden om de hoogte van de vergoeding te bepalen. Uit de antwoorden blijkt dat de kantonrechtersformule een zekere `zuigkrache
heeft in de richting van de `kennelijk onredelijk ontslag'-procedure :
"Als een ontslag kennelijk onredelijk is, dan heeft de werIcnemer schade. In de meeste gevallen had de werknemer voor de
beeindiging van het dienstverband een hoger inkomen. Je weet
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niet hoe je de schade moet begroten. Meestal gebruik ik dan
ook de kantonrechtersformute als uitgangspunt. De schade uit
kennelijk onredelijk ontslag is mijns inziens ook niet veel
anders dan de nadelige gevolgen die verbonden zijn aan
ontslag. [*23]
"Eigenlijk wordt er in dergelijke procedures hetzelfde gehandeld als in ontbindingszaken, dat wil zeggen dat na de
comparitie partijen veelal de gang op worden gestuurd met als
uitgangspunt te komen tot een vergoeding gebaseerd op de
kantonrechtersformule. [*24]
Overwegingen van berekenbaarheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid maken het aantrekkelijk het bereik van de kantonrechtersformule
in deze zin uit te breiden. Door sommigen wordt gewezen op de verschillende posities waarin werknemers in beide procedures verkeren:
"Bij de ontbindingsprocedure is onbekend hoeveel schade de
werknemer zal lijden. Bij de kennelijk onredelijk ontslagprocedure worden de omstandigheden ten tijde van het ontslag
met terugwerkende kracht beoordeeld. De werknemer kan dan
overtuigender aangeven dat de gevolgen voor hem of haar
groot zijn. Oftewel, de gevolgen (materiele schade) zijn bij de
art. 7:681 BW procedure beter te concretiseren. Op dat
moment is duidelijk of de ontslagreden correct was. Kortom,
de werlcnemer heeft een tactisch voordeel ten opzichte van de
werknemer in een ontbindingsprocedure."
Enkele rechters geven aan dat zij 681-zaken 'lastige' of `vervelende'
zaken vinden ("het nakauwen van zaken die lang geleden hebben
gespeeld"); gebruik van de formule levert in deze zaken het houvast
op dat men overigens mist.
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4

De praktijk van ontslagvergoedingen: de
preventieve toetsing door de Regionaal
Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (art 6 BBA)

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de Regionaal
Directeuren voor de Arbeidsvoorziening (RDA) in de praktijk te werk
gaan met hun bevoegdheid tot het geven van toestemming voor de
beeindiging van de arbeidsverhouding, de aan- of afwezigheid van een
ontslagvergoeding in ogenschouw genomen. Bovengenoemde vindt
plaats op basis van beschrijvingen die de RDA tijdens interviews over
hun praktijk hebben gegeven, waardoor inzicht wordt verkregen in de
overwegingen van de RDA bij hun besluitvorming.
4.1 De rol van financide compensatie in de beoordeling van de
ontslagaanvrage
Om inzicht te verkrijgen in welke mate partijen voor of tijdens de
RDA procedure een ontslagvergoeding overeenkomen zijn de volgende
vragen aan de Regionaal Directeuren voor de Arbeidsvoorziening
voorgelegd:
'In hoeveel procent van de gevallen komt het voor dat partijen voor
of tijdens de procedure een ontslagvergoeding overeenkomen?
Kunt u daarin ook een onderscheid maken in ontslaggronden?
Kunt u de opbouw en hoogte van de vergoeding nader aanduiden? En
zo ja; waar bestaat die vergoeding uit?
Mate van overeenkomen van ontslagvergoeding
Voor zover desgevraagd door de RDA'en percentages worden
genoemd van gevallen waarin een ontslagvergoeding wordt overeen83

OIVTSLAGVERGOEDINGEN

gekomen, lopen die uiteen van svijf procent' tot 'minder dan de helft'.
Een deel van de geinterviewden kon geen schatting geven met
betrekking tot het voorkomen van bedoelde vergoeding: deze is slechts
bij de RDA bekend indien een van de betrokken partijen daar tijdens
de ontslagvergunningsprocedure melding van maakt. De aanwezigheid
van een sociaal plan is echter vaak wel bekend bij de RDA, waardoor
in geval van een collectieve ontslagaanvraag, de (collectieve) ontslagvergoeding als een gegeven wordt verondersteld.
De meerderheid (zeven) van de tien geinterviewden noemt vooral
de bedrijfseconomische reden als de ontslaggrond waarbij het meest
frequent een ontslagvergoeding door partijen wordt overeengekomen.
Bij de ontslaggrond 'verstoorde arbeidsverhouding' komt dit daarentegen bijna niet voor; het aanwezig zijn van een ontslagvergoeding in
geval van een verstoorde arbeidsverhouding werd door een van de
geinterviewden een smeermiddel genoemd. Bij de ontslagaanvrage op
grond van disfunctioneren speelt de ontslagvergoeding zeker een rol.
Zo komt het volgens een RDA regelmatig voor dat werknemers van
55 jaar en ouder geen verweer voeren tegen zo'n aanvraag omdat door
de werkgever een ontslagvergoeding wordt aangeboden. Doorgaans
wordt er door de werkgever geen ontslagvergoeding aangeboden bij
arbeidsongeschiktheid als ontslaggrond.
Opbouw en hoogte van ontslagvergoeding
Met betrekking tot de opbouw en de hoogte van de ontslagvergoeding
menen vier van de tien geinterviewden dat de hoogte van deze
vergoeding overeenlcomt met de hoogte van de vergoeding berekend
met behulp van de kantonrechtersformule. Een minderheid verklaart
niet bekend te zijn met de exacte hoogte van de vergoeding.
Een van de geinterviewden vermeldt daarentegen dat partijen zelf
zelden aansluiting zoeken bij de kantonrechtersformule; de hoogte van
de vergoeding wordt individueel bepaald of volgens sociaal plan.
De aanvulling op de WW-uitkering, meestal afhankelijk van
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dienstjaren en leeftijd, wordt als meest voorkomende variant genoemd.
Tevens kan er sprake zijn van een bedrag ineens, als een vertrekpremie of om de werknemer te bewegen een lagere functie te accepteren.
Daarnaast zijn behalve financiele vergoedingen andere vergoedingen
opgesomd welke niet in de financiele sfeer liggen, zoals outplacement
en actieve bemiddeling. Een aan de werlcnemer geoffreerde combinatie
van een financiele vergoeding met outplacement komt eveneens een
enkele keer voor.
Wat is veranderd in de houding van partijen ten opzichte van de
kantonrechtersformule?
Zeven van de tien geinterviewden verklaren dat de houding van de
partijen ter zake veranderd is na de introductie van de kantonrechtersformule. Individuele werknemers en vertegenwoordigers verwijzen in
hun verweerschrift veelal naar de kantonrechtersformule daar deze bij
partijen meer duidelijkheid schept. Een RDA geeft aan dat na
invoering van de kantonrechtersformule er een tendens bij werkgevers
lijkt te ontstaan om, bij werknemers met een relatief lang dienstverband, een ontslagaanvraag bij de RDA in te dienen, om zo in eerste
instantie te ontkomen aan het betalen van een ontslagvergoeding.
Beslissing in relatie met overeengekomen ontslagvergoeding
Op de vraag of de RDA in hun overwegingen tot het nemen van de
beslissing op het voorliggende ontslagverzoek van de werkgever
rekening houden met een overeengekomen vergoeding antwoorden
vier van de tien ondervraagden dat dit nooit gebeurt. De respons
varieerde van primair moet aannemelijk zijn dat er gegronde redenen
zijn om het dienstverband te beeindigen' of 'Het enkele feit dat
partijen een vergoeding zijn overeengekomen garandeert zeker geen
toestemming voor het beeindigen van de arbeidsverhouding voor de
werkgever' tot `ik beoordeel alleen de redelijkheid van ontslag, los
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van de vraag of een vergoeding is toegekend' alsmede 'de RDA heeft
een poortwachtersfunctie. Hij beoordeelt of het ontslag noodzakelijk
is en niet wat de gevolgen zijn van het ontslag.' Len geinterviewde
merkt op dat er soms een spanningsveld bestaat tussen de mening van
de RDA en de ontslagcommissie. Formeel dient de RDA te weigeren
als de noodzaak van het ontslag niet aannemelijk is gemaakt, maar als
blijkt dat de werlcnemer een vergoeding meekrijgt en de werknemer
geen verweer voert, komt een ontslagcommissie wel eens tot het
advies wet een ontslagvergunning te verlenen.
Zes van de tien RDA'en vinden dat de aanwezigheid van een
ontslagvergoeding meegenomen kan worden in de overwegingen met
betrekking tot het ontslagverzoek van de werkgever. Len van hen
merkt daarover op:
"Officieel speelt het at dan niet overeenlcomen van een vergoeding
geen rot. Het }can een rol spelen bij de toetsing van de aanvraag
in het kader van artikel 8 van het Delegatiebesluit 1993. Het mag
echter niet van doorslaggevende betekenis zijn, tenzij er sprake is
van bijzondere omstandigheden." [*761
Op de vraag of de RDA wel eens een ontslagaanvrage afwijst omdat
werkgever geen financiele regeling heeft aangeboden antwoorden
negen van de tien gelnterviewden dat zij geen ontslagverzoeken
afwijzen vanwege het feit dat de werkgever geen financiele regeling
heeft aangeboden. In een incidenteel geval wordt wet eens door twee
van de respondenten contact opgenomen met een werkgever, maar het
niet aanbieden van een financiele regeling is geen grond voor
afwijzing. Tevens merkt een van de geinterviewden op dat indien hij
het ontslag onbillijk vindt, hij geen vergunning geeft, of er nu sprake
is van een vergoeding of niet.
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Initiatieven om de zaak in de minne te schikken

Zeven van de tien geinterviewden ondernemen wel eens initiatieven
om de zaak in der minne te schildcen. Daaraan worden wel voorwaarden verbonden: eerst moet duidelijk zijn dat er een goede reden is
voor het ontslag en/of dat de procedure er niet door wordt verlengd.
Sommige RDA'en trachten ook voor de procedure pogingen te
ondernemen om ontslag te voorkomen. De RDA poogt via zijn
netwerk en contacten op de arbeidsmarkt oplossingen te creeren. Het
betreft hier dan meestal een voornemen tot een meervoudig ontslag.
Op deze wijze lukt het de RDA regelmatig om het aantal werlcnemers,
waarvoor het voornemen bestaat om tot beeindiging van de arbeidsverhouding over te gaan te verminderen. Soms lukt dit door het
vormen van arbeidspools. Soms worden ook tijdens de procedure
pogingen ondernomen om partijen met elkaar te confronteren. Zo nu
en dan komt uit zo'n comparitie naar voren dat de werlcnemer met
scholing of training toch binnen de onderneming aan de slag kan
blijven.
Het initiatief kan, behalve op het voorkOmen van een voorgenomen ontslag, erop gericht zijn te bewerkstelligen dat het ontslag, als
het onvermijdelijk is, gepaard gaat met een financiele regeling. Een
RDA merkte daarover op:
"Als de ontslagaanvraag betrekking heeft op in de persoon
gelegen factoren, zoals disfunctioneren en een verstoorde
arbeidsverhouding, valt uit de stulcken doorgaans op te maken dat
voortzetting van de arbeidsverhouding zinloos is. Dan wordt
partijen aanbevolen nogeens met elkaar te gaan praten. Daarbij
wordt dan ook opgemerkt dat het misschien goed is om tijdens dat
gesprek ook aandacht aan een eventuele vergoeding te schenken.
De RDA houdt in enkele gevallen een comparitie. Hij hoort
partijen dan aan en probeert te bereiken dat ze begrip krijgen voor
elkaars standpunten. Bij zo'n comparitie wordt partijen geen
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oplossing opgelegd, maar wordt ernaar gestreefd dat partijen zelf
een oplossing bedenken. Dit werkt beter dan een oplossing die
door een derde wordt opgelegd. Deze rot van intermediair/
bemiddelaar past bij de rol van de RDA."[*76]
De vraag wordt gesteld of in het geval dat de werkgever na bemiddeling door de RDA een zodanige vergoeding aan de werknemer
aanbiedt, dat deze geen inhoudelijk verweer meer voert tegen zijn
ontslagaanvraag, deze bemiddeling dan altijd leidt tot een toestemming
voor beeindiging van de arbeidsverhouding. Acht van de geinterviewde RDA'en verlenen in bovengenoemde gevallen niet altijd toestemming voor beeindiging van de arbeidsverhouding. Zij geven daarvoor
de volgende redenen:
a) de aanvraag dient op zijn eigen merites beoordeeld te worden;
b) het aanbieden van een schadevergoeding speelt bij die beslissing
geen rot;
c) ontslagen waarin een vergoeding is toegekend mogen niet ten
onrechte worden afgewenteld op gemeenschapsgelden;
d) de werkgever kan een vergunning niet kopen, er wordt altijd
inhoudelijk getoetst aan de not-men uit het Delegatiebesluit 1993.
Twee van de geInterviewde RDA'en noemen redenen om in dat geval
wel te komen tot een toestenuning voor de beeindiging van de
arbeidsverhouding. Als een RDA de wenselijkheid van een vergoeding
aangeeft en partijen vervolgens daadwerkelijk een vergoeding
overeenkomen, dan kan de RDA niet meet weigeren, aldus een RDA;
de hoogte van de ontslagvergoeding kan de RDA echter niet toetsen.
Volgens een andere RDA kan de RDA in de praktijk wel tot toestemming komen voor de beeindiging van de arbeidsverhouding, maar
moet hij wel op enkele zaken bedacht zijn, zoals ancienniteit. Ms de
werkgever tot overeenstenuning komt met een wericnemer, die volgens
de ancienniteitsregels niet voor ontslag in aanmerking komt, is terughoudendheid geboden. De ancienniteit moet Unifiers ambtshalve
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getoetst worden. De werknemer wordt er in zo'n geval op gewezen
dat het niet uitgesloten is dat een en ander consequenties zou kunnen
hebben voor zijn uitkeringsrechten.
Anderzijds wordt door een RDA opgemerkt dat het contraproduktief
zou zijn om partijen die overeensterruning hebben bereikt de deur te
wijzen. In de beschildcing wordt in zo'n geval gemeld dat partijen
overeenstemming hebben en dat de werlcnemer afziet van de bescherming die het ancienniteitsbeginsel hem biedt.
Wederindiensttredingsvoorwaarde
De bevoegdheid om de wederindiensttredingsvoorwaarde te verbinden
aan de ontslagvergunning wordt door een grote meerderheid regelmatig tot vaak gehanteerd. Deze voorwaarde wordt alleen gehanteerd bij
bedrijfseconomische ontslaggronden', waaronder: opzegging in de
schoonmaakbranche, seizoenswerk, wegvallen van orders, gevallen
van (vermoedelijk) tijdelijke bedrijfseconomische noodzaak, als de
werknemer een kwetsbare positie heeft op de arbeidsmarkt. In een
enkel geval waarbij een wijziging van het produktieproces aan de orde
is, wordt volgens een van de geinterviewden de werkgever om een
toezegging gevraagd om de werknemer in dienst te nemen, indien de
wijziging bij gebrek aan succes wordt teruggedraaid. Deze toezegging
komt dan in de beschildcing en maakt daar deel van uit. Een van deze
geinterviewden hanteert deze voorwaarde standaard bij elke toestemming die wordt verleend bij een bedrijfseconomisch ontslag. Een van
de geinterviewden hanteert deze voorwaarde bijna niet, omdat dat
"mensen lui maakt". Als er bijvoorbeeld tijdelijk geen werk is en
opgezegd wordt en deze voorwaarde zou gekoppeld zijn aan de
ontslagvergunning, dan zouden werknemers volgens deze respondent
gaan zitten wachten tot er weer werk is.

144 Vgl. art. 5, lid 2 Delegatiebesluit.
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Een van de geinterviewden maakt ook nog gebruik van een andere
voorwaarde; bij een aanvraag voor deeltijdontslag, wordt een volledige
vergunning afgegeven onder voorwaarde dat de werkgever de
werknemer in dienst neemt voor minder aantal uren.

4.2 Verhouding besluitvorming van de RDA tot sociaal plan
Zeven van de tien geInterviewden vinden dat het feit dat vakbonden
een sociaal plan zijn overeengekomen met de werkgever op zich niet
voldoende is om tot een toestenuning voor beeindiging van de
arbeidsverhouding te komen. Daarbij wordt de redenering gevolgd dat
de reden van ontslag altijd aannemelijk gemaakt moet worden; de
werkgever moet dus net als in andere gevallen met argumenten komen
waarom juist deze werknemer ontslagen moet worden, het ontslag
wordt dan aan het ancienniteit- en het afspiegelingsbeginsel getoetst.
Enkele geInterviewden noemen wel punten waarop ze in mindere of
meerdere mate rekening houden met een sociaal plan. Drie RDA'en
stellen dat als een sociaal plan is overeengekomen, het motief voor het
ontslag aannemelijker is gemaakt; het is een aanwijzing dat de
vakbonden accoord zijn met het ontslag. De toetsing zal in dat geval
marginaal zijn. Het sociaal plan wordt niet inhoudelijk beoordeeld.
Volgens een respondent zou het ontbreken van een sociaal plan
een element in de beoordeling lcunnen zijn, bijvoorbeeld bij de
beeindiging van een bedrijf, waarbij een grote som geld vrij komt.
Indien er geen vergoeding wordt aangeboden, zou dat een reden
lcunnen zijn om de vergunning te weigeren, omdat dan onvoldoende
rekening is gehouden met de belangen van de werknemers. Twee
RDA'en noemen het sociaal plan als den van de factoren die in
beslissingen mee worden gewogen maar kennen het een marginale rol
toe in hun besluitvorming.
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5 Opvattingen over wijzigingsvoorstellen

In de motie-Van Nieuwenhoven' worden drie mogelijke wijzigingen van het ontslagrecht aan de orde gesteld:
1.
het mogelijk maken van volledig hoger beroep (en cassatie)
van ontbindingsbeschikkingen;
2.
het mogelijk maken van partieel hoger beroep van ontbindingsbeschiklcingen
3.
het verlenen van de bevoegdheid aan de RDA tot het vaststellen van ontslagvergoedingen.
Daarnaast wordt nog de mogelijkheid genoemd van een versneld
volledig hoger beroep.'"
De genoemde mogelijke wijzigingen zijn tijdens de interviews ter
beoordeling voorgelegd aan de diverse betrokkenen. Daarnaast is in
meer algemene zin gevraagd naar veranderingen van het bestaande
stelsel van ontslagrecht die betrokkenen wenselijk achten. In dit
hoofdstuk worden hun oordelen over deze voorstellen, en de argumenten die zij daarvoor aandragen, gerapporteerd.

5.1

Volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen

Op de vraag of het wenselijk is volledig hoger beroep van ontbindingsbeschiklcingen mogelijk te maken, antwoorden de respondenten
als volgt:

145
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De motie is in de bijlagen van dit rapport opgenomen.
0.m. in de brief van de Vergaderingen van rechtbankpresidenten en
van presidenten van appelcolleges aan de Minister van Justitie van
18 september 1996.
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tabel 5.1

Is volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen
wenselijk?
niet zonder
meer: net

Jo:
kantonrechters
advocaten
RDA'en
rechters Rb
rechtshulpverleners
totaal

4
4
3
1

12

totaal

1

23
4
5
2
2

35
9
10
3
3

12

36

60

8
1
2

Een duidelijke meerderheid van de kantonrechters wijst deze mogelijkheid dus af, het oordeel van de overige categorieen is verdeeld.
5.1.1 Argumenten voor hoger beroep
Een deel van de kantonrechters erkent dat er uit een oogpunt van
rechtsbescherming argumenten zijn om hoger beroep mogelijk te
maken:
"Om onbenullige zaken lcun je in drie instanties procederen en
over zoiets belangrijks als het ontslag niet. Dat is raar."
r 16,*22I
Maar slechts drie van hen laten dit element het zwaarste wegen. De
overgrote meerderheid van de kantonrechters acht de bezwaren van
allerlei praktische consequenties van eventueel hoger beroep veel
belangrijker. In hun perceptie is het eerste vooral een `theoretisch' of
een `academisch' argument, maar is er bij betroldcenen nauwelijks of
geen behoefte aan een voorziening als hoger beroep.
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De advocaten en RDA 'en die het voorstel steunen, stellen de hoofdregel ,voorop dat het mogelijk moet zijn een zaak in meer dan een
instantie aan een onafhanlcelijke rechter voor te leggen. Het ontbreken
van die mogelijkheid is des te wranger nu het hier gaat om een vooral
voor de werlcnemer zeer groot belang. Het bezwaar dat partijen langer
in onzekerheid verkeren, weegt volgens hen niet tegen dit belang op.
Een van de advocaten meent dat de mogelijkheid van beroep de
kantonrechters er bovendien toe aan zal zetten beter te gaan beoordelen en motiveren. Volgens sommige rechters zou het introduceren van
hoger beroep van ontbindingsbeschildcingen een positief effect lcunnen
hebben op het gebruik van de RDA-procedure, waarbij de kantonrechtersprocedure dan de functie (terug)krijgt van een noodluik voor die
gevallen waarin opzegging niet mogelijk is.
Een van de kantonrechters stelt nog een andere dan de hier
behandelde varianten voor, namelijk om de mogelijkheid van hoger
beroep te koppelen aan de duur van het dienstverband. Alleen bij een
langdurig dienstverband, bijvoorbeeld van acht jaar of langer, zou dan
de mogelijkheid van beroep open moeten staan.
5.1.2 Argumenten tegen hoger beroep:
Het meest prominente bezwaar is dat aan de praktische waarde van de
ontbindingsprocedure ernstig afbreuk zou worden gedaan, met name
omdat de snelheid waarmee duidelijkheid wordt gegeven over het al
dan niet voortbestaan van de arbeidsovereenkomst wordt weggenomen.
Hieronder volgt een overzicht van de door de respondenten naar voren
gebrachte bezwaren tegen invoering van hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen:
(a)

het spoed- en definitieve karakter van de procedure zou
wegvallen;
Juist aan het spoed- en definitieve karakter ontleent de procedure haar
betekenis. Partijen hebben er belang bij snel te weten of de arbeids93
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overeenkomst nog voortbestaat of niet, om praktische, om psychosociale en om economische redenen. Praktisch: de werkgever moet
desgewenst andere arbeidskrachten lcunnen inzetten, de werknemer
moet ander werk kunnen aanvaarden of een uitkering aanvragen.
Psycho-sociaal: er is nogal eens sprake van verstoorde arbeidsverhoudingen, de procedure is voor beide partijen pijnlijk en behoort niet te
lang te duren. Economisch: de mobiliteit en flexibiliteit op de
arbeidsmarkt is gebaat bij snelle duidelijkheid en zekerheid van de
positie van partijen.
de kwaliteit van de procedure bij de kantonrechter zou
verloren gaan;
De kantonrechter zou meer als een tussenstation worden gezien, waar
het een en ander wordt uitgewisseld, maar het er nog niet op aankomt;
de echte strijd zou inuners pas voor de rechtbank plaatsvinden.
Partijen zullen zich minder inzetten voor de procedure en minder
bereid zijn tot een schikking. Het schaarse goed 'rechterlijke macht'
zal minder goed worden benut. Het unieke karakter van de ontbinding
als een laagdrempelige, informele procedure ten overstaan van een
kantonrechter die zich zeer betroldcen opstelt, zal verloren gaan.
(b)

er is in de praktijk nauwelijks behoefte aan hoger beroep;
(c)
Er is in de praktijk volgens de rechters nauwelijks behoefte aan hoger
beroep. Er is in feite al een soort hoger beroep, in de vorm namelijk
van de intreldcingsbevoegdheid. Werkgevers zeggen sotns wet dat ze
de vergoedingen te hoog vinden, maar van de mogelijkheid om het
ontbindingsverzoek in te treldcen maken ze geen gebruik. Vernietiging
in hoger beroep van de ontbinding zelf heeft niet veel zin: terugkeer
naar de oorspronlcelijke werkplek is zeer onwaarschijnlijk; doorgaans
zal dit toch neerkomen op het betalen van een geldsbedrag door de
werkgever. Ook bij andere procedures waar hoger beroep ontbreekt
(bijv. huurprijsbeschiklcingen) is geen luide roep om hoger beroep
waarneembaar.
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(d)
van hoger beroep is geen kwaliteitsverbetering te verwachten;
In de behoefte aan uniformiteit, die ten dele achter het voorstel mag
worden verwacht, wordt al voor een belangrijk deel voorzied door de
kantonrechtersformule. De rechtbank zal in hoger beroep veelal tot
dezelfde conclusie komen als de kantonrechter, nu het bij een
ontbinding vanwege de aard van het geschil niet om een rechtsvraag
gaat maar om een billijkheidstoets, aldus een advocaat. Meerdere
respondenten menen dat het hoger beroep alleen maar betekent dat
voor de tweede keer een billijkheidstoets wordt gepleegd. Een
kantonrechter merkte daarover op:

"Je moet die zaken niet inhoudelijk helemaal over gaan doen.
Partijen lcunnen op de zitting alles al regelen. Het risico van
een enkele foute beslissing moet maar genomen worden. Het
aantal echte tegenspraak-gevallen is gering." [*29]
(e)

de kosten voor werkgever en werknemer worden veel hoger;

Sommige respondenten verwachten dat in heel veel gevallen hoger
beroep zal worden ingesteld, hetgeen voor beide partijen aanzienlijke
rechtsbijstandskosten met zich mee zal brengen.
(0

onduidelijke consequenties hangende het beroep

Er zijn veel onduidelijlcheden over de positie van partijen, zolang het
beroep nog aanhangig is. Kan de werlcnemer aanspraak maken op
doorbetaling van zijn loon? Is hij verplicht ander werk te zoeken? Kan
ondertussen alsnog via de RDA-procedure en opzegging een eind
komen aan het dienstverband? Sommige rechters stellen dat hoger
beroep alleen mogelijk is als tegelijk de BBA-procedure wordt
afgeschaft.
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5.2

Versneld volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen

Op de vraag of het wenselijk is een versneld volledig hoger beroep
van ontbindingsbeschildcingen mogelijk te maken, antwoorden de
kantonrechters in meerderheid ontkennend: van de 32 rechters achten
18 dew mogelijkheid niet wenselijk en/of niet mogelijk, en van de
overigen getuigt een meerderheid van grote aarzeling of het mogelijk
zal zijn de daartoe vereiste condities te vervullen. Behalve de
argumenten die al eerder tegen volledig hoger beroep zijn aangevoerd,
en die hier opnieuw naar voren worden gebracht, worden capaciteitsen financiele problemen genoemd. Sommigen wijzen erop dat de
soorten gevallen die in beroep aan de orde komen vaak juist de
gevallen zijn die zich niet voor snelle afhandeling lenen.
De advocaten en rechtshulpverleners staan positiever tegenover
deze mogelijkheid, mits een behoorlijke versnelling kan worden
gerealiseerd (binnen twee weken of een maand); zij aarzelen echter
juist over de haalbaarheid, bijvoorbeeld van het hanteren van kortere
termijnen. De drie geinterviewde rechters van rechtbanken menen dat
een versnelde procedure zoveel organisatorische problemen meebrengt
dat zij niet realiseerbaar is. Enkele advocaten wijzen op de mogelijkheid van het introduceren van een `zes weken-procedure' zoals in
alimentatiezaken. Enkele respondenten bepleiten bovendien het
instellen van speciale Arbeidskamers bij de rechtbanken of van
speciale arbeidsgerechten die zich met deze zaken zouden moeten gaan
bezighouden.

5.3

Partieel hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen

De vraag naar de mogelijkheid van partieel hoger beroep, dat wit
zeggen hoger beroep alleen van de beslissing met betrekking tot de
hoogte van de vergoeding, wordt door de kantonrechters, de RDA'en
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en de advocaten in overgrote meerderheid negatief beantwoord.
Slechts vijf van de 35 rechters, een RDA en twee advocaten zien
hiertoe mogelijkheden. De bezwaren zijn hoofdzakelijk de volgende:
de beslissing al dan niet te ontbinden en de vaststelling van de
a.
hoogte van de vergoeding zijn zozeer met elkaar verbonden
dat beroep van de hoogte van de vergoeding alleen niet juist
zou zijn;
voor de werkgever is het onwenselijke gevolg dat, als in
b.
beroep een hogere vergoeding wordt toegekend, hij het
ontbindingsverzoek niet meer kan intreklcen; de intreklcingsmogelijkheid wordt dus illusoir;
partieel beroep voegt niets toe aan de kwaliteit van de
c.
rechtspleging: het subjectieve oordeel (C-factor) van de hogere
rechter kan anders zijn dan dat van de kantonrechter, maar tot
een grotere uniformiteit in de toekenning van vergoedingen zal
dat niet bijdragen.
Een van de geinterviewde Rechtbank-rechters is voor partieel beroep,
onder meer omdat een werkgever die een vergoeding moet betalen aan
een werlcnemer die, naar later blijkt, heeft verzwegen dat hij tijdens
de procedure al een nieuwe baan had aanvaard, daar nog jets tegen
kan doen.'"
5.4

Wettelijke regeling van de kantonrechtersformule?

Van de kantonrechters is meer dan de helft tegenstander van wettelijke
regeling van de kantonrechtersformule, een vijfde van hen is voorstander en de overigen zijn ambivalent ('er is niet echt jets tegen, maar het
voegt ook niets toe').
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Daarbij zij aangetekend dat volgens andere bron thans al in deze
mogelijkheid wordt voorzien via het middel van request-civic!.
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Twee van de zeven kantonrechters die voorstander zijn, koppelen hun
standpunt aan de introductie van partieel hoger beroep. De RDA'en
zijn verdeeld, de overige respondenten zien merendeels weinig heil in
wettelijke regeling (zie tabel 5.2).
Door de voorstanders van wettelijke regeling worden vooral twee
argumenten naar voren gebracht: het ligt rechtsstatelijk op de weg van
de wetgever om deze norm vast te stellen; en het is goed als de norm
boven het niveau van een morele verplichting wordt verheven en alle
kantonrechters eraan gebonden zijn. De tegenstanders brengen de
volgende bezwaren tegen wettelijke regeling naar voren:
a.

dit voorstel is in strijd met het karakter van de ontbindingsprocedure: `wil je het wettelijk regelen, dan moet je er ook
een echte contentieuze procedure van maken, maar dan ben je
de soepelheid en snelheid van nu kwijt' ;

tabel 5.2

Is wettelijke regeling van de kantonrechtersformule
wensehjk?
wense- niet niet
lijk: zinvol: wenselijk: totaal

kantonrechters
advocaten
RDA'en
rechters Rb
rechtshulpverleners
totaal

98

7
3
5
1

11
6
2

17
3
2
3

35
9
10
3
3

16

19

25

60
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b.

c.

het draagt het gevaar in zich van verlies aan flexibiliteit; het
wordt moeilijker de formule aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals een veranderende conjunctuur van de arbeidsmarkt;
het kan consequenties hebben voor de eisen die aan de motivering van de beschikking worden gesteld, als advocaten gaan
aanvoeren dat de motivering niet in overeenstemming is met
de wettelijke norm, en dus de werkbelasting van de kantonrechters verzwaren.

Op de vraag of, als de norm wettelijk zou worden vastgelegd, ook een
norm zonder C-factor mogelijk zou zijn, antwoorden de kantonrechters unaniem ontkennend. Veel genoemd argument voor dit standpunt
is dat de factoren die van belang zijn voor de beslissing niet limitatief
lcunnen worden vastgelegd, en dat de rechter met het oog op een
billijke beslissing een bepaalde ruimte nodig heeft. Sommige respondenten willen de voile ruimte van C behouden ("De C-factor is naar
zijn aard een joker"); anderen geven wel blijk van een behoefte aan
een nadere invulling van de C-factor, maar ook zij menen dat het open
karakter van de formule gehandhaafd moet blijven. Het virtueel
schrikbeeld van de rechters lijkt te zijn dat zij in dit opzicht tot
`rekenaars' zouden worden gereduceerd, hetgeen in hun ogen niet te
verenigen is met het billijkheidsoordeel dat bij ontbinding van hen
wordt gevraagd.
5.5

Dient de RDA de bevoegdheid te krijgen vergoedingen vast
te stellen?

Over de vraag of aan de RDA de bevoegdheid zou moeten worden
toegekend om zelf vergoedingen vast te stellen bij het verlenen van
ontslagvergurmingen zijn de oordelen verdeeld. Van de kantonrechters
is ruim de helft tegen- en een derde voorstander van dit wijzigingsvoorstel. De standpunten over deze kwestie zijn vaak nauw verweven
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met een meer algemeen oordeel over de verhouding tussen de
kantongerechts- en de RDA-procedure.

tabel 5.3

Dient aan de RDA de bevoegdheid te worden toegekend ontslagvergoedingen vast te stellen?
voor

kantonrechters
RDA'en
advocaten
rechters Rb
rechtshulpverleners

13
5
1

totaal

20

weet niet tegen totaal
2
1

20
4
8
3
2

35
10
9
3
3

3

37

60

1

De respondenten die voor toekenning van de bevoegdheid aan de RDA
pleiten, binden hun standpunt merendeels aan bepaalde voorwaarden
die moeten worden vervuld:
eerste voorwaarde is dat de RDA-procedure gehandhaafd blijft
a.
(en vier respondenten willen eigenlijk dat het BRA wordt
afgeschaft);
alleen in die gevallen waarin de werlcnemer niet opkomt tegen
b.
het ontslag als zodanig (1 respondent);
op voorwaarde dat er duidelijke afbakening komt van de
c.
bevoegdheden van de RDA en van de kantonrechter, waarbij
de rechter het laatste woord heeft (3 respondenten);
mits de RDA-procedure wordt aangepast, en met name hoor
d.
en wederhoor mogelijk wordt (1 respondent);
mits de RDA ook de kantonrechtersformule gaat hanteren (2
e.
respondenten);
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f.

alleen in de zin van een indirecte bevoegdheid: de RDA deelt
mee dat het betalen van een vergoeding mede een rot zal
spelen in de beoordeling van de vergunningaanvraag; garandeert de werkgever dat niet, dan kan de RDA weigeren,
waarna de werkgever eventueel de kantonrechter kan benaderen (2 respondenten).

Onder deze voorwaarden zien de voorstanders van het toekennen van
deze bevoegdheid aan de RDA er vooral een manier in om de huidige
discrepantie tussen de 'twee wegen' in het ontslagrecht wat betreft
vergoedingen op te heffen. Als de hierboven onder f. omschreven
oplossing wordt gekozen, dan zou, aldus twee kantonrechters, het
merendeel van de kennelijk onredelijk ontslagprocedures overbodig
worden; het is huns inziens vreemd dat ontbinding en vergoeding wel
in een instantie te regelen is, maar dat de werknemer na opzegging
een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure moet starten met een
onzekere uitkomst.
Argumenten die tegen het verlenen van deze bevoegdheid aan de RDA
naar voren worden gebracht, zijn:
a.
dit is geen taak die aan een publiekrechtelijke instantie als de
RDA kan worden toebedeeld; de RDA krijgt dan een rechtersfunctie die hem niet past;
dat zou in strijd zijn met Europees recht;
b.
c.
de RDA is niet onafhanIcelijk en de procedure biedt te weinig
waarborgen voor een goede procesgang en procesorde;
d.
het ontbreekt de RDA aan voldoende kennis en kwaliteit om
zo'n taak aan te kunnen;
e.
de opzegtermijn fungeert bij de RDA nu al als alternatief voor
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de vergoeding.'"
Bovendien wijzen de tegenstanders op enkele problematische consequenties die het toekennen van de bevoegdheid zou lcurmen hebben:
als de RDA'en dit gaan doen op basis van een richtlijn, heeft
de werIcriemer dan nog mogelijkheden in een 681-procedure
vol te houden dat de vergoeding te bag is vastgesteld?
hoe zou deze nieuwe praktijk genormeerd moeten worden?
Wettelijk? Via het Delegatiebesluit?
de kantonrechter zal dan gedwongen worden de beslissing van
de RDA in 681 zaken minder marginaal te gaan toetsen. De
681-procedure zal dan waarschijnlijk een soort redelijkheidstoets worden waar veel gebruik van zal worden gemaakt,
waardoor partijen nog weer voor een 1angere periode met
elkaar geconfronteerd zullen worden.
5.6

Gewenste wijzigingen in het systeem van het Nederlandse
ontslagrecht

Op de vraag of het, gegeven de 'twee wegen' tot beeindiging van
arbeidsverhoudingen die nu in het ontslagrecht bestaan en het gebruik
dat daarvan wordt gemaakt, wenselijk zou zijn het ontslagrecht op
bepaalde punten te wijzigen, geeft twee derde van de kantonrechters
een bevestigend antwoord. Bij de overige categorieen zijn de meningen verdeeld.
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De hier genoemde argumenten werden door de volgende aantallen
respondenten spontaan naar voren gebracht:
(a) door 14 kantonrechters;
(b) door 5 kantonrechters en een advocaat, van wie er 3 art. 6
EVRM noemen;
(c) door 8 kantonrechters en een advocaat;
(d) door 4 kantonrechters en een advocaat;
(e) door 1 kantonrechter.
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In de opvattingen van de respondenten omtrent wijziging van het
Nederlandse stelsel van ontslagrecht kunnen drie hoofdlijnen worden
getraceerd. Sommige respondenten menen dat de ontstaansgeschiedenis
en systematiek van het stelsel wel een beetje eigenaardig zijn, maar
dat iedereen over het algemeen met het huidige stelsel goed uit de
voeten kan, zodat er geen noodzaak is het systeem te veranderen. Een
tweede categorie is ook niet van mening dat het duale stelsel zou
moeten worden beeindigd, maar wel dat de verhoudingen in het
gebruik van beide wegen is zoekgeraakt en dat er ongerechtvaardigde
verschillen zijn tussen beide procedures; de oplossing wordt dan
gezocht hetzij in (gedeeltelijk) herstel van het primaat van de RDAprocedure, hetzij in het gelijktreldcen van de mogelijkheden tot het
toekennen van vergoedingen. Een derde categorie heeft een voorkeur
voor beeindiging van het duale karakter van het stelsel, waarbij door
de meesten afschaffing van het BBA wordt bepleit.

tabel 5.4

Hoofdlijnen in opvattingen omtrent wijziging van het
duale stelsel in het Nederlandse ontslagrecht

categorie:

kantonrechters
advocaten
RDA'en
rechters Rb
rechtshulpverleners
totaal

3
1
2
geen een aangepast duaal
noodzaak duaal stelsel stelsel
tot wijziging handhaven opheffen totaal
5
4
3
1
1

12

1

18
5
2
2
1

35
9
10
3
3

14

18

28

60

5
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De verschillende opvattingen over het al dan niet handhaven van het
BRA en de RDA-procedure komen in het kader van de vraag naar
wenselijke veranderingen in het systeem van het Nederlandse
ontslagrecht vanwlf aan de orde. Hoewel vijftien van de 35 kantonrechters expliciet voor afschaffing pleiten, en drie zelfs alle preventieve toetsing, dus ook die van de kantonrechter, achterwege when
laten, worden door de respondenten ook diverse argumenten aangedragen om de RDA-procedure te handhaven.
Sommige genterviewden wijzen erop dat de praktijk van en
de onderlinge verhouding tussen beide procedures sinds de jaren
tachtig aanzienlijk is veranderd. Ook de praktijk van de RDAprocedure zelf is veranderd, mede onder invloed van de turbulente
veranderingen die de arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft ondergaan.
V66r afschaffing van de RDA-procedure worden door de respondenten
de volgende argumenten aangevoerd:
het is onjuist dat een bestuursorgaan een uitspraak doet over
a.
een civiele verbintenis;
de procedure is traag en bureaucratisch en de procedurele
b.
waarborgen van de RDA-procedure schieten tekort;
het zou beter zijn werkgever en werknemer zonder tussenc.
komst van de RDA een oplossing te laten vinden, al vergt dat
vermoedelijk aanpassing van de regels in het SW en de WW.
Tegen afschaffing worden als argumenten naar voren gebracht:
de RDA is goed gekwalificeerd voor het beoordelen van
a.
(collectieve) ontslagverzoeken bij reorganisaties; in geval van
afschaffing van deze procedure dwing je mensen naar een
instantie te gaan die qua kennis van zaken de mindere is;
Het BRA hanteert nu een aantal criteria die ervoor moeten
b.
zorgen dat de juiste persoon voor ontslag wordt voorgedragen
(ancienniteit, afspiegeling) en dat discriminatoir ontslag wordt
voorkomen. Ms die normen verdwijnen, aldus een respondent, worden de zwaldceren en de ouderen dan weer het eerst
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c.
d.

e.

ontslagen?'
de RDA-procedure vervult een poortwachtersfunctie ten
opzichte van de sociale zekerheid
zonder de drempel van de RDA-procedure zullen werkgevers
sneller geneigd zijn werknemers op te zeggen zonder dat daar
een voldoende reden voor is;
de RDA-procedure is ook een instrument om de arbeidsmarkt
te sturen. De kantonrechter doet dat niet.

Ook over de afzonderlijke procedures worden door sommige respondenten voorstellen tot verbetering naar voren gebracht. Zo pleit een
kantonrechter ervoor de intreldcingsbevoegdheid bij de 685-procedure
te schrappen, omdat deze alleen maar uitloopt op "het plagen van de
werknemer": met het dienstverband komt het inuners toch nooit meer
in orde. Een andere rechter stelt voor de werkgever ook in het geval
hij niet de verzoeker is de mogelijkheid te geven de behandeling van
het verzoek tot ontbinding te beeindigen. Voorts wordt door een
enkele respondent voorgesteld het ontslag op staande voet af te
schaffen. Een geInterviewde RDA pleit ervoor het bemiddelen een
grotere rol te laten spelen in de werkzaamheden van de RDA:
"Een comparitie levert doorgaans veel op. Op deze wijze
wordt voorkomen dat de beeindiging van het dienstverband in
de geschilsfeer wordt getroldcen. Het komt erg vaak voor dat
er helemaal geen geschil is, maar dat partijen niet de moeite
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Ook het voorstel van de toenmalige minister van SZW in 1994 tot
afschaffing van het BBA (zie hoofdstuk 2, noot 14) omvatte een
uitwerking van de gedachte dat afschaffing van het BBA noodzakelijkerwijs gepaard moet gaan met verschillende aanpassingen van het
civiele ontslagrecht. Vgl. de toelichting bij het voorstel, afgedrukt
in Ontslagrecht zonder ontslagvergunning, HSI Mededelingen 10,
Amsterdam (Hugo Sinzheimer Instituut) 1995.
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hebben genomen om zich in het standpunt van de ander te
verdiepen. Deze werlczaamheden kosten echter veel tijd en
mankracht en de voor partijen bereikte resultaten vind je in
geen enkele statistiek terug." [*76]
Verdergaande voorstellen tot wijziging van het ontslagrecht die door
respondenten naar voren worden gebracht, zijn onder meer de algehele
afschaffing van de preventieve toetsing, en een regeling naar analogie
van het huurrecht. Bij afschaffing van de 6 BBA- en de ontbindingsprocedure ontstaat een systeem waarin de werkgever in principe mag
opzeggen, mits hij de werknemer een vergoeding betaalt die bij
voorbeeld overeenkomt met de huidige kantonrechtersformule.
Wericnemers die menen dat de standaard-vergoeding niet redelijk is,
lcunnen dan achteraf de kantonrechter benaderen.
Enkele respondenten bepleiten een oplossing die aansluit bij
het huurrecht. Na afschaffing van het BBA kan in het ontslagrecht
aansluiting worden gezocht bij het systeem van de beeindiging van een
huurovereenkomst. De werknemer kan dan door de werkgever worden
opgezegd. Als de werknemer daar niet mee aldcoord gaat, moet de
werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Daarbij zou de werknemer niet automatisch recht
krijgen op een vergoeding; dat zou door de wetgever nader geregeld
moeten worden. Op deze wijze zou de preventieve toetsing gehandhaafd blijven voor werknemers die daarvan gebruik willen maken.
Len RDA bepleit een andere aan het huurrecht ontleende
variant: de ontslagvergunningprocedure zou, naar analogie van de
huuradviescommissies, moeten worden ingericht als een voorportaal
tot de kantonrechter. De procedure eindigt met een `dringend advies'
aan partijen, waarna partijen desgewenst alsnog de zaak aan de
kantonrechter lcunnen voorleggen. Deze constructie zou het mogelijk
maken de huidige actieve opstelling en deslcundigheid van de RDA,
met name in arbeidsmarktkwesties, te behouden en te combineren met
een rechterlijke toetsing.
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6

Samenvatting en conclusies

Het stelsel van ontslagrecht in Nederland heeft een duaal karakter, in
de zin dat er in normale gevallen twee wegen zijn om een dienstverband te doen eindigen. De ene weg is die van de preventieve toetsing
van ontslagvoornemens op grond van art. 6 van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) door de Regionaal Directeur voor
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA). De andere weg loopt langs
de kantonrechter, die op grond van art. 7:685 een beschildcing tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan geven. Op beide procedures bestaat kritiek, onder meer omdat een echte beroepsmogelijkheid
ontbreekt.
Een belangrijk verschil tussen beide wegen is dat de kantonrechter de bevoegdheid heeft de werlcnemer een vergoeding toe te
kennen, en de RDA deze niet heeft. De Kring van kantonrechters
heeft eind 1996 aanbevelingen opgesteld voor de wijze van bepaling
van de hoogte van de op grond van art. 7:685 BW toe te kennen
vergoedingen, daarin opgenomen is een berekeningswijze die bekend
staat als de `Icantonrechtersformule'.
Tijdens de discussies in de Tweede Kamer over wetsontwerp
25 263 (Tlexibiliteit en zekerheid') is gevraagd naar de mogelijkheid
van een regeling voor vergoeding bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst in het kader van de RDA procedure en naar de mogelijkheid
van partieel of volledig hoger beroep tegen de beschilcking tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. In het
onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt, is een antwoord gezocht
op de volgende vragen:
(1)
Welke kenmerken heeft de praktijk van het vaststellen van
vergoedingen in geval van ontslag van werlcnemers?
(2)
Welke voor- en nadelen zouden volgens betroldcenen verbonden zijn aan de realisatie van een of meer voorgestelde
wijzigingen van de huidige regeling?
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In het tweede hoofdstuk zijn allereerst de juridische kwesties
rond de wijzigingsvoorstellen aan de orde gesteld. Ten aanzien
van de RDA is vastgesteld dat de aan- of afwezigheid van een
vergoeding alleen een rol kan spelen in de algemene redelijkheidstoetsing van de voorliggende ontslagaanvraag, die de RDA
op grond van artikel 8 van het Delegatiebesluit 1993 meet
uitvoeren. Aangenomen wordt dat de RDA op basis van de
huidige regels geen andere voorwaarden mag verlenen aan de
vergunning dan in het Delegatiebesluit staan opgenomen. In 1975
had de Hoge Raad bepaald dat de voorwaarde, dat de werkgever
voor de werlcnemer een afvloeiingsregeling vast zou stellen, niet
toelaatbaar is; in 1991 bepaalde de Hoge Raad dat de toestemming van de RDA afhanIcelijk kan worden gesteld van een
voorwaarde.
Voor het antwoord op de vraag of de RDA de bevoegdheid kan worden gegeven zelfstandig vergoedingen vast te stellen
is het van belang in te gaan op de jurisprudentie en de discussie
over de verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM (en
artikel 112, eerste lid van de Grondwet). De argumenten die naar
voren zijn gebracht voor of tegen de stelling dat artikel 6 BBA
strijdig zou zijn met deze twee bepalingen zijn hier evenzeer van
toepassing. De Europese Commissie voor de Rechten van de
mens heeft geoordeeld, dat de toestemming van de RDA de
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen raakt, maar
daar niet doorslaggevend voor is, zoals artikel 6 EVRM eist. Na
het Benthem-arrest van het Europese Hof voor de rechten van de
mens - waarin het ICroonberoep als hoogste instantie in strijd met
artikel 6 EVRM werd geacht - stelden sommige juristen zich op
het standpunt dat de BBA-procedure strijdt met artikel 6 EVRM.
In de Pally-zaak uit 1988 overwoog de President van de Recht108
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bank ' s-Gravenhage dat de vergunningverlening direct beslissend
is voor de contractuele rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer. Strijd met artikel 6 EVRM is echter niet
aanwezig, nu de weg naar de burgerlijke rechter openstaat op
grond van een actie uit onrechtmatige daad. Volgens Nuijten
stellen de Nederlandse regeringen zich vanaf 1990 op het standpunt, dat artikel 6 EVRM van toepassing is op de BBA-procedure, maar dat strijd met artikel 6 EVRM niet bestaat, nu de weg
van artikel 6:162 (onrechtmatige daad) en artikel 7:681 BW
(kennelijk onredelijk ontslag) openstaat.
In de literatuur delen verschillende auteurs de opvatting
dat de RDA niet de bevoegdheid heeft een vergoeding vast te
stellen. Barendrecht daarentegen heeft gesteld dat bij handhaving
van de ontslagvergunning (ook) de RDA de bevoegdheid dient
te krijgen tot het vaststellen van vergoedingen. De vergoedingen
zouden wettelijk moeten worden genormeerd op basis van objectieve normen en er moet een mogelijkheid zijn van beroep op de
rechter.
In de literatuur en daarbuiten is de laatste jaren veelvuldig
gediscussieerd over de wenselijkheid van de introductie van
hoger beroep, vol of partied, en - in mindere mate - beroep in
cassatie van beschikkingen ex artikel 7:685 BW. De belangrijkste
in de literatuur genoemde argumenten voor invoering van een
hoger beroep zijn, dat deze mogelijIcheid een kenmerk is van een
beschaafd rechtssysteem en dat de procedure een contraire
aangelegenheid is geworden en de grond voor het ontbreken van
beroep en cassatie dus is weggevallen. Als belangrijkste argumenten tegen de invoering van hoger beroep worden genoemd
dat partijen lange tijd in onzekerheid verkeren over het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en over de hoogte van een
109

OATSLAGVERGOEDINGEN

eventueel uit te betalen vergoeding en dat het rechterlijk apparaat
zal warden overbelast. Tegen de introductie van een partieel
hoger beroep pleit vooral het argument dat beslissingen over het
voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de
vergoeding niet los van ellcaar kunnen worden gezien.
Nu de weg van ontbinding van de arbeidsovereenkomst
op grond van artikel 7:685 BW zo vaak wordt gekozen, de in die
procedure aan de werlcnemer toe te kennen vergoeding min of
meer gestandaardiseerd is en het toekennen van een vergoeding
in die procedure veel vaker wel dan niet geschiedt, wordt in de
literatuur de vraag gesteld of het te rechtvaardigen is dat de
wegen van ontslag via de RDA en de kantonrechter op de
huidige wijze naast elkaar bestaan, nu de keuze voor de ene of
de andere weg - een keuze die de werkgever vaak maakt - feitelijk grote financiele consequenties voor de werIcnemer heeft, en
of een standaardisering van de vergoedingen, toe te kennen in
kennelijk-onredelijk-ontslagprocedures, niet op haar plaats is, als
de RDA niet de bevoegdheid lcrijgt vergoedingen toe te kennen.
De meningen in de literatuur zijn hierover verdeeld.
In de hoofdstuldcen drie tot en met vijf zijn de resultaten
weergegeven van het empirische onderzoek dat hoofdzakelijk is
gebaseerd op interviews met rechters, RDA'en, advocaten en
andere rechtshulpverleners. De resultaten geven dus primair
inzicht in de percepties van betrokkenen van de ontslagpraktijk
en in hun opvattingen en argumenten met betreldcing tot de
eerder genoemde wijzigingsvoorstellen.
De aan de ge1nterviewden voorgelegde stelling dat de
ontbinding van de arbeidsovereenkomst in beginsel gepaard dient
te gaan met toekenning van een vergoeding aan de werknemer,
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behalve in geval van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer,
heeft de instemming van drie kwart van de kantonrechters en de
helft van de Rechtbank-rechters, advocaten en rechthulpverleners.
Een rechtvaardige verdeling van de lasten van de eenzijdige
verbreking van de arbeidsverhouding maakt dat wenselijk, zo
brengt een kwart van de kantonrechters en de advocaten naar
voren. Desalniettemin zijn er diverse omstandigheden waarin de
respondenten een vergoeding niet op haar plaats achten. Behalve
bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer is dat onder meer
het geval bij werkaanvaarding door de werknemer, bij jeugdige
`nieuwkomers' met een kort voorafgaand dienstverband of ook
wel bij werkgevers die in een slechte financiele positie verkeren.
In de dagelijkse praktijk hebben kantonrechters te maken
met grote hoeveelheden (75 - 80 %) geregelde zaken': zaken
waarin partijen al vOor de indiening van het ontbindingsverzoek
materieel overeenstemming hebben bereikt over de ontbinding en
de voorwaarden waarop deze plaats dient te hebben. De `geregelde zaken' kunnen vaak zonder mondelinge behandeling worden
afgehandeld; meestal wordt slechts marginaal getoetst of de
werlcnemer rechtshulp heeft gehad en of de hoogte van de
vergoeding niet te zeer afwijkt van de berekening volgens de
kantonrechtersformule. Ten dele heeft in `geregelde zaken' toch
een mondelinge behandeling plaats, onder meer omdat werknemers en hun rechtshulpverleners zich niet willen blootstellen aan
het (reele of vermeende) risico van een verlies van WW-rechten.
Volgens schattingen van de kantonrechters gaat gemiddeld 95
procent van de ontbindingen gepaard met toekenning van een
vergoeding.
Het standpunt dat de kantonrechters innemen met betrekking tot het al dan niet toetsen van de hoogte van de vergoeding
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lijkt te zijn ingeldemd tussen de lijdelijkheid van de rechter in
privaatrechtelijke kwesties enerzijds, en de noodzaak compenserend op te treden ten aanzien van ongelijke posities van
werkgever en werlcnemer anderzijds. Als blijkt dat partijen nog
geen afspraak over de hoogte van de vergoeding hebben
gemaakt, trachten bijna alle kantonrechters te bevorderen dat
partijen alsnog in onderling overleg overeenstemming daarover
bereiken. Zij kunnen de totstandkoming van overeenstemming
tussen partijen indirect in niet onbelangrijke mate be1nvloeden.
Als belangrijkste argument voor deze werkwijze wijzen de
rechters op de grotere aanvaardbaarheid voor partijen van een in
onderling overleg gemaakte afspraak.
Vrijwel alle kantonrechters zeggen desgevraagd de
kantonrechtersformule (A x B x C) te hanteren. Gelet op de in
de formule ingebouwde flexibiliteit, is het van belang na te gaan
welke invulling kantonrechters zeggen te geven aan de verschillende elementen van de formule, en op welke eventuele problemen ze daarbij stuiten. Factor A heeft betrekking op het aantal
dienstjaren en is betrekkelijk onproblematisch. Hoewel factor B,
die betreklcing heeft op het verdiende inkomen, in publikaties
wel eens te restrictief wordt geacht, doen zich volgens drie kwart
van de kantonrechters op dit punt geen problemen voor. Wel
soms als de beloningsstructuur van een werlcnemer zo is opgebouwd dat een aanzienlijk deel van het inkomen uit variabele
elementen bestaat, zoals bij vertegenwoordigers soms het geval
is, en in enkele speciale `schrijnende gevallen'.
De C-factor uit de kantonrechtersformule maakt het
mogelijk de op basis van A en B gevonden uitkomst naar boven
of beneden bij te stellen, indien de omstandigheden van het geval
daar aanleiding toe geven. Een C-factor gelijk aan 1 moet in
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beginsel uitgangspunt van de berekening zijn, vinden velen. De
informatie waarover de kantonrechter kan beschikken, is beperkt
en dat maakt ook een adequate beoordeling van het juiste
gewicht van C lastig. Zeker in geval van verstoorde arbeidsverhoudingen, als partijen elkaar over en weer verwijten maken, is
het beter aan te sturen op een neutrale beschikking. Als redenen
voor verhoging van 'C' worden verder onder meer genoemd:
verwijtbaarheid van de werkgever, een kortdurend dienstverband
en arbeidsongeschiktheid ontstaan in de werksfeer. Argumenten
om de C-factor lager vast te stellen, zijn onder meer: verwijtbaarheid van de werknemer, arbeidsongeschiktheid ontstaan
buiten de werksfeer, langdurige ziekte, werkhervatting van de
werknemer elders, en een slechte financiele positie van de
werkgever. De C-factor is ook in die zin een 'correctiefactor' dat
zij niet altijd bepalend is voor de berekening van de uitkomst;
pas na bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt retrospectief vastgesteld welke de C-factor dus is geweest.
De invloed van de introductie van de aanbevelingen van
de Kring van Kantonrechters op de praktijk van het vaststellen
van vergoedingen wordt, in het licht van de daarvoor al bestaande praktijk, overwegend als van beperkte omvang gezien, al
wordt een aantal verschillen tussen de praktijken vOor en na 1
januari 1997 aangegeven. Groter is het effect bij de in het geding
betrokken partijen. Partijen passen zelf de kantonrechtersformule
toe en bereiken eerder overeenstemming over een redelijke
vergoeding. Sommige rechters en advocaten stellen daar tegenover dat de uitkomst van de formule (met C=1) als een bijna
vanzelfsprekende bodem is gaan fungeren, waar de rechter
slechts in uitzonderlijke gevallen onder kan gaan.
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De uitvoeringsinstellingen (uvi's) sociale zekerheid verlangen op
grond van de WW dat werknemers, alvorens aanspraak te kunnen
maken op een werkloosheidsuitkering, zich een redelijke mate
van inspanning moeten getroosten hun bestaande baan te
behouden. Op de aan de rechters gestelde vraag in hoeverre zij
in de motivering rekening houden met de consequenties voor de
WW-rechten van de werknemer antwoordt een derde van de
rechters ontkennend; twee derde van hen zegt dat wel te doen.
De eersten stellen de zuiverheid en lijdelijlcheid van 'hun'
procedure voorop, de laatsten letten op de externe effecten en
lijken zich er niet voor willen lenen' indirect een rol te spelen
in de besluitvorming van de uvi's.
In verband met enkele in het wetsontwerp `Flexibiliteit en
zekerheid' opgenomen voorstellen is gevraagd naar de wijze
waarop betrokkenen op de invoering daarvan zouden reageren.
Als werknemers gedurende de fictieve opzegtermijn eerst een
deel van de vergoeding zullen moeten opeten', zal ongeveer de
helft van de kantonrechters geneigd zijn de hoogte van de
vergoeding aan te passen. Ben meerderheid van de genterviewde
advocaten en rechthulpverleners zegt niet te verwachten dat hun
beleid ten aanzien van de keuze tussen RDA en kantonrechter
door de nieuwe maatregelen in de richting van de RDA-procedure zou worden bijgesteld.
Over de vraag in hoeverre de kantonrechter rekening
moet houden met een bestaand `sociaal plan', blijken de
opvattingen van de kantonrechters op hoofdpunten nogal
gelijkluidend te zijn. Alle kantonrechters vinden dat een sociaal
plan dat aan bepaalde minimum-eisen voldoet, moet worden
gevolgd, bijna allemaal noemen ze tevens bijzondere condities
waaronder afwijlcing van het plan gerechtvaardigd is.
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Ruim drie kwart van de kantonrechters zegt bij de bepaling van
de hoogte van de vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag ex
art. 7:681 BW aan te sluiten bij de kantonrechtersformule. De
meesten zeggen nadrukkelijk "de formule in het achterhoofd te
hebben", maar deze niet in het vonnis te noemen. Uit de
uitspraken van de kantonrechters is op te maken dat de kantonrechtersformule een zekere zuigkracht' heeft in de richting van
de `kennelijk onredelijk ontslag'-procedure.
Hoofdstuk 4 gaat in op de praktijk van ontslagvergoedingen: de preventieve toetsing door de Regionaal Directeur voor de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (art. 6 BBA). Het is RDA'en
lang niet altijd bekend dat partijen een ontslagvergoeding zijn
overeengekomen; alleen als een van de betrokken partijen dit
tijdens de ontslagvergunnningsprocedure meldt. De aanwezigheid
van een sociaal plan is echter vaak wel bekend bij de RDA. De
meerderheid van de geInterviewde RDA' en noemt vooral de
bedrijfseconomische reden als de ontslaggrond waarbij het meest
frequent een ontslagvergoeding door partijen wordt overeengekomen.
Met betrekking tot de opbouw en hoogte van de ontslagvergoeding menen vier van de tien genterviewde RDA'en dat de
hoogte van de ontslagvergoeding overeenkomt met de hoogte van
de vergoeding berekend met behulp van de kantonrechtersformule. De meest voorkomende variant van vergoeding wordt de
aanvulling op de ww-uitkering genoemd, meestal gerelateerd aan
dienstjaren en leeftijd. Ook worden door de werkgever aan de
werknemer niet-financiele vergoedingen aangeboden zoals
outplacement en scholing.
De houding van partijen na invoering van de katonrechtersformule is veranderd. Individuele werknemers en hun
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vertegenwoordigers verwijzen in hun verweerschrift veelal naar
de kantonrechtersformule. Er zijn werkgevers die juist in het
geval van ontslagverzoeken van werknemers met lange dienstverbanden met hun verzoek naar de RDA gaan, om zo te ontkomen
aan het betalen van een ontslagvergoeding.
Vier van de tien geinterviewde RDA'en houden in bun
overwegingen tot het nemen van de beslissing geen rekening met
de door partijen overeengekomen ontslagvergoeding. Zes van de
tien RDA'en vinden dat de aanwezigheid van een ontslagvergoeding meegenomen kan worden in de overwegingen met betrekking tot het ontslagverzoek van de werkgever. Het kan een rol
spelen bij de toetsing van de aanvraag in het kader van artikel 8
van het Delegatiebesluit 1993. De meerderheid van de RDA'en
wijst geen ontslagverzoek af touter omdat er een ontslagvergoeding ontbreekt.
De meerderheid van de geinterviewde RDA'en onderneemt wel eens initiatieven om de zaak in der minne te schikIcen.
Soms gebeurt dit voordat de ontslagprocedure begint, soms
tijdens de procedure. Op deze wijze lukt het de RDA regelmatig
om het aantal werknemers dat met ontslag bedreigd wordt te
verkleinen. In enlcele gevallen is het initiatief niet gericht op het
voorkomen van ontslag, maar op het bewerkstelligen van een
vergoedingsregeling. Indien de werkgever na bemiddeling door
de RDA een vergoeding aanbiedt waardoor de werknemer geen
inhoudelijk verweer meer heeft verleent de RDA niet in alle
gevallen toestemming tot ontslag. De minderheid van de geinterviewde RDA'en noemt redenen om die toestemming in die,
gevallen wel te verlenen. De wederindiensttredingsvoorwaarde
wordt door de meerderheid van de geinterviewde RDA' en
regelmatig tot vaak gehanteerd.
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De meerderheid van de geInterviewde RDA'en vindt dat het feit
dat vakbonden een sociaal plan zijn overeengekomen met de
werkgever op zich zelf niet voldoende is om tot een toestemming
voor de beeindiging van de arbeidsverhouding te komen. De
reden van ontslag moet altijd getoetst worden vindt de meerderheid van de geinterviewde RDA's. De minderheid van de
genterviewde RDA'en houdt in mindere of meerdere mate wel
rekening met het sociaal plan.
Hoofdstuk vijf gaat voornamelijk in op de opvattingen
over de in de motie-Van Nieuwenhoven genoemde mogelijke
wijzigingen van het ontslagrecht:
1.
het mogelijk maken van volledig hoger beroep (en
cassatie) van ontbindingsbeschikkingen;
2.
het mogelijk maken van partieel hoger beroep van
ontbindingsbeschikkingen
3.
het verlenen van de bevoegdheid aan de RDA tot het
vaststellen van ontslagvergoedingen.
Daarnaast is in meer algemene zin gevraagd naar veranderingen
van het bestaande stelsel van ontslagrecht die betrolckenen
wenselijk achten.
Volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen
wordt door een duidelijke meerderheid van de kantonrechters
afgewezen, het oordeel van de overige categorieen is verdeeld.
Uit een oogpunt van rechtsbescherming zou het wenselijk zijn,
maar de bezwaren van allerlei praktische consequenties van
eventueel hoger beroep wegen voor de meeste respondenten
zwaarder. Belangrijkste bezwaar is dat aan de praktische waarde
van de ontbindingsprocedure ernstig afbreuk zou worden gedaan,
met name omdat de snelheid waarmee duidelijkheid wordt
gegeven over het al dan niet voortbestaan van de arbeidsover117
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eenkomst wordt weggenomen. Daarnaast zou afbreuk worden
gedaan aan de kwaliteit van de procedure, terwijI er in de
praktijk volgens hen nauwelijks behoefte is aan hoger beroep.
Van de advocaten en RDA-en stellen zij die het voorstel steunen
de hoofdregel voorop dat het mogelijk moet zijn een zaak in
meer dan een instantie aan een onafhankelijke rechter voor te
leggen. Het ontbreken van die mogelijkheid is in hun ogen des
te wranger nu het hier gaat om een vooral voor de werknemer
zeer groot belang.
Versneld hoger beroep wordt, zo het al wenselijk wordt
geacht, in meerderheid als niet haalbaar beschouwd, ook door de
drie geInterviewde rechters van rechtbanken. Partieel hoger
beroep (nl. uitsluitend m.b.t. de hoogte van de vergoeding) wordt
door de overgrote meerderheid van de respondenten onwenselijk
geacht: de beslissing tot ontbinding en de vaststelling van de
hoogte van de vergoeding zijn zozeer met elkaar verbonden dat
beroep van de hoogte van de vergoeding alleen niet juist zou
zijn. Bovendien zou het slechts een tweede billijkheidsoordeel
genereren dat geen bijdrage levert aan grotere uniformiteit in de
toekenning van vergoedingen.
Van de kantonrechters is meer dan de helft tegenstander
van wettelijke regeling van de kantonrechtersformule, een kwart
is voorstander en de overigen zijn ambivalent. Twee van de
zeven voorstanders koppelen hun standpunt aan de introductie
van partieel hoger beroep. De RDA-en zijn op dit punt verdeeld,
de overige respondenten zien merendeels weinig heil in wettelijke regeling.
Over de vraag of aan de RDA de bevoegdheid zou
moeten worden toegekend om zelf vergoedingen vast te stellen
bij het verlenen van ontslagvergunningen, zijn de oordelen
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verdeeld. Van de kantonrechters is ruim de helft tegen- en een
derde voorstander van dit wijzigingsvoorstel. De advocaten en
rechtshulpverleners zijn merendeels tegen, de RDA'en verdeeld.
Voorstanders zien er vooral een manier in om de huidige
discrepantie tussen de 'twee wegen' in het ontslagrecht wat
betreft vergoedingen op te heffen; bovendien kunnen zo kennelij k-onredelij k-ontslag-procedureswordenvermeden. Argumenten
die tegen het verlenen van deze bevoegdheid aan de RDA naar
voren worden gebracht, zijn onder meer dat dit geen taak is die
aan een bestuurlijke instantie als de RDA kan worden toebedeeld
en de RDA bovendien niet onafhankelijk is.
In de opvattingen van de respondenten omtrent wijziging
van het Nederlandse stelsel van ontslagrecht kunnen drie
hoofdlijnen worden getraceerd. Een eerste categorie respondenten
meent dat de ontstaansgeschiedenis en systematiek van het stelsel
wel een beetje eigenaardig zijn, maar dat iedereen over het algemeen met het huidige stelsel goed uit de voeten kan, zodat er
geen noodzaak is het systeem te veranderen. Een tweede
categorie is ook niet van mening dat het duale stelsel zou moeten
worden beeindigd, maar wel dat de verhoudingen in het gebruik
van beide wegen is zoekgeraakt en dat er ongerechtvaardigde
verschillen zijn tussen beide procedures; de oplossing wordt dan
gezocht hetzij in (gedeeltelijk) herstel van het primaat van de
RDA-procedure, hetzij in het gelijktreldcen van de mogelijkheden
tot het toekennen van vergoedingen. Een derde categorie heeft
een voorkeur voor beeindiging van het duale karakter van het
stelsel, waarbij door de meesten afschaffing van het BBA wordt
bepleit.
Daarnaast worden door de respondenten voorstellen tot
wijziging van het huidige ontslagrecht naar voren gebracht. Ten
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dele hebben deze betreklcing op elementen van bestaande
procedures, zoals het voorstel de intrelckingsbevoegdheid bij de
ontbindingsprocedure te schrappen of deze juist uit te breiden tot
die gevallen waarin de werkgever niet als verzoeker optreedt.
Ten dele hebben de voorstellen een verdergaande strekking, zoals
afschaffing van het ontslag-op-staande-voet, algehele afschaffing
van de preventieve toetsing van ontslagen, een regeling van het
ontslagrecht naar analogie van de beeindiging van huurovereenkomsten en een op de werkwijze van de huuradviescommissies
geent voorstel tot hervorming van de BBA-procedure.
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7

Bijlagen

7.1

Motie-Van Nieuwenhoven c.s.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1997-1998

25 263 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van
enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)
Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN NIEUWENHOVEN C.S. Voorgesteld
11 november 1997
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat tegen een beschikking van de kantonrechter tot ontbinding
van de arbeidsovereenkomst noch hoger beroep noch cassatie mogelijk is;
overwegende, dat het ontbreken van hoger beroep uit het oogpunt van
rechtsbescherming als onwenselijk moet worden beschouwd;
overwegende, dat de Stichting van de Arbeid heeft geadviseerd de mogelijkheid van partieel hoger beroep op te nemen in de wet;
overwegende, dat thans in veel gevallen de ontbindingsprocedure bij de
kantonrechter slechts wordt gevoerd omdat de RDA procedure niet de
mogelijkheid kent van toekenning van een vergoeding;
overwegende, dat met onderhavig wetsvoorstel wordt bereikt dat de RDA
procedure aanzienlijk wordt versneld hetgeen tot gevolg kan hebben dat om
deze reden niet meer de toevlucht hoeft te worden gezocht tot de kantonrechter voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
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verzoekt de regering de mogelijkheid van een regefing voor vergoeding bij
bedindiging van de arbeidsovereenkomst in het kader van de RDA procedure
te onderzoeken en in dit kader ook de mogelijkheid van partieel hoger beroep
of een volledig hoger beroep tegen de beschikking tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te beoordelen en hierover de
Kamer zo spoedig mogelijk, maar zeker voor 1 maart 1998 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Nieuwenhoven
Bijteveld-Schouten
Van Dijke
Marijnissen
Rosenmeller
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7.3

Aanbevelingen van de Kring van kantonrechters

Aanbevelingen voor procedures ex art. 7A: 1639w, zoals vastgesteld in de
plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters op 8 november 1996.
Inwerkingtreding: 1 januari 1997
De procedure
1.1

1.2

1.3

De tijd tussen binnenkomst van het verzoekschrift en de verzending van de beschikking zal in beginsel niet langer zijn dan acht
weken.
De dagbepaling van de beschildcing (art. 429k, lid 1 Rv) zal
geschieden met inachtneming van een termijn van in beginsel
maximaal drie weken.
Indien de verwerende partij ter mondelinge behandeling zonder
bericht niet verschijnt, zal de verzoekende partij een uittreksel uit
het bevolkingsregister/handelsregister worden gevraagd dat niet
ouder is dan de datum van de oproeping. Hierna zal een nieuwe
oproeping volgen aan het uit het uittreksel gebleken adres, tenzij
uit een ontvangstbevestiging of anderszins voldoende is komen
vast te staan dat de oproep verweerder bereikt heft. Als de
verzoeker staat op een spoedige behandeling kan de verweerder
op kosten van de verzoekende partij per deurwaardersexploit
worden opgeroepen.

De beschikking
2.1

2.2

Een ontbindingsbeschildcing zal tenminste bevatten de leeftijd van
de werknemer, de datum van indiensttreding en de hoogte van het
salaris, dat wil zeggen de beloning, berekend op de onder 3.3
beschreven wijze.
In de ontbindingsbeschiklcing op tegenspraak zal duidelijk
gemotiveerd worden hoe de rechter tot zijn beslissing ten aanzien
van de ontbinding, alsmede ten aanzien van de toekenning van
een vergoeding van een bepaalde hoogte of het achterwege laten
daarvan is gekomen.
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De vergoeding
3.1

Wanneer de rechter het verzoek tot ontbinding inwilligt wegens
veranderingen van omstandigheden en het hem met het oog op de
omstandigheden van het geval billijk voorkomt dat aan een der
partijen ten taste van de wederpartij een vergoeding zal worden
toegekend, zal de hoogte van deze vergoeding op de volgende
wijze worden vastgesteld (de "kantonrechtersformule"):
vergoeding = A x B x C
waarbij:
A = aantal gewogen dienstjaren
B = beloning
C = correctiefactor

3.2

Voor de berekening van A (aantal gewogen dienstjaren) wordt de
diensttijd afgerond op hele jaren. Vervolgens worden de dienstjaren op de volgende wijze gewogen:
dienstjaren voor het 40e levensjaar tellen voor 1, van het 40e tot
het 50e voor 1,5 en elk dienstjaar vanaf het 50e telt voor 2.

3.3

Bij de berekening van B (beloning) zal worden uitgegaan van het
bruto maandsalaris, in ieder geval vermeerderd met vaste en
overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een
vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en
een vaste ploegentoeslag.
Behoudens zeer uitzonderlijke gevallen zullen niet tot B (beloning) worden gerekend: het werkgeversaandeel pensioenpremie,
de auto van de zaalc, onkostenvergoedingen, tantieme, het
werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering en een niet
structurele winstdeling.

3.4

De correctiefactor C is bij een "neutrale" of "kleurloze" ontbinding gelijk aan 1 (éen). De C is 0 (nut) indien de kantonrechter
van oordeel is dat op basis van de bijzondere omstandigheden van
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het geval de toekenning van een vergoeding niet gerechtvaardigd
is. In de overige gevallen zal de kantonrechter een correctiefactor
C hanteren op basis van zijn beoordeling van de bijzondere
omstandigheden van het geval.
3.5

De vergoeding zal - behoudens eventuele immateriele schade niet hoger zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de
pensioengerechtigde leeftijd.

Toelichting op de aanbevelingen
(N.B. De toelichting wordt hier weergegeven in een ingekorte versie; de
passages die van belang zijn voor de bepaling van de hoogte van de
vergoeding, zijn overgenomen, RK)

Inleiding
Vooropgesteld zij dat de commissie haar taak met de aanbieding van deze
aanbevelingen aan de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters
nog geenszins voltooid acht. Aan de hand van de resultaten van de in het
voorjaar onder alle kantonrechters gehouden enquete zal worden gewerkt aan
voorstellen tot uitbreiding en/of verfijning van de aanbevelingen. De gekozen
term "aanbevelingen" (en niet: "richtlijnen") geeft aan dat het om uitgangspunten gaat, waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Partijen
zullen derhalve in een procedure op generlei wijze rechten kunnen ontlenen
aan de aanbevelingen (al ligt het voor de hand de reden van afwijking van
een aanbeveling wel te motiveren). Ten overvloede wordt vermeld dat
mitsdien geenszins sprake is van recht in de zin van art. 99 RO. (. . .)

De beschikking
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2.2

In de ontbindingsbeschikking op tegenspraak zal duidelijk
gemotiveerd worden hoe de rechter tot zijn beslissing ten aanzien
van de ontbinding, alsmede ten aanzien van de toekenning van
een vergoeding van een bepaalde hoogte of het achterwege laten
daarvan is gekomen.

Zoals reeds in de inleiding werd vermeld, heeft de commissie er bewust voor
gekozen geen aanbevelingen te willen doen ten aanzien van de vraag in welke
gevallen al dan niet ontbonden zou dienen te worden. De commissie acht de
motivering van de beslissing ten aanzien van dit punt echter zozeer van
belang, dat zij dit in deze aanbeveling - ten overvloede - heeft neergelegd. In
die gevallen waarin de kantonrechter van oordeel is dat de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden, zal duidelijk moeten blijken hoe de
lcantonrechter bij de vaststelling van de vergoeding de bijzondere omstandigheden van het geval heeft gewogen. Naarmate C (de correctiefactor) meet afwijkt van 1 (= neutrale ontbinding) wordt een uitgebreidere motivering
aanbevolen. Deze motivering dient in ieder geval zeer uitgebreid te zijn
warmer toekenning van een vergoeding achterwege wordt gelaten.

De vergoeding
De aanbeveling voor een landelijke definitie van de "kantonrechtersformule"
welke zoveel mogelijk door de kantonrechters in den lande zal worden
gebruikt vormt het kempunt van deze aanbevelingen. Zeker nu steeds meer
worth overgegaan tot het publiceren van de eigen formule dreigt een
wildgroei en onoverzichtelijkheid.

3.1
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Wanneer de rechter het verzoek tot ontbinding inwilligt wegens
veranderingen van omstandigheden en het hem met het oog op de
omstandigheden van het geval billijk voorkomt dat aan een der
partijen ten taste van de wederpartij een vergoeding zal worden
toegekend, zal de hoogte van deze vergoeding op de volgende
wijze warden vastgesteld (de "kantonrechtersformule"):
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vergoeding = A maal B maal C
waarbij:
A = aantal gewogen dienstjaren
B = beloning
C = correctiefactor
De voorgestelde formule sluit aan bij de bestaande pralctijk, met dien
verstande dat er een nieuwe variable (C) is toegevoegd die de beoordeling
door de kantonrechter van de omstandigheden van het geval uitdrukt. Blijkens
de uitkomst van de enquete relateren vrijwel alle kantonrechters hun
beslissing ten aanzien van de vergoeding mede aan de factoren leeftijd, salaris
en de lengte van het dienstverband van de werlc.nemer, al dan niet expliciet
neergelegd in een formule.
De voorgestelde definitie van de kantonrechtersformule heeft het voordeel dat
partijen geen rechten aan de kantonrechtersfonnule kurmen ontlenen: de
discretionaire bevoegdheid van de kantonrechter bij het bepalen van een
billijke vergoeding is neergelegd in de formule zelf (C). De vergoeding zal
in beginsel worden afgerond op een rond getal.
Voor het geval de kantonrechter van oordeel is dat toekenning van een
vergoeding achterwege dient te blijven, wordt verwezen naar 2.2, laatste
volzin en 3.4, laatste alinea. Zie voor een nadere uitwerking en definiering
van de variabelen hieronder onder 2.2-2.4.

3.2

Voor de berekening van A (aantal gewogen dienstjaren) wordt de
diensttijd afgerond op hele jaren. Vervolgens worden de dienstjaren op de volgende wijze gewogen: dienstjaren voor her 40e
levensjaar tellen voor 1, van her 40e tot her 50e voor 1,5 en elk
dienstjaar vanaf her 50e telt voor 2.

Voor de weging van het aantal dienstjaren is de in het land meest gebruikte
methode gekozen. Een voorbeeld van de toepassing van deze zogenaamde
staffelmethode: bij een werknemer van 54 jaar met 17 dienstjaren geldt:
A = (3x1) maal (10x1,5) maal (4x2) = 26.
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Peildatum voor de leeftijd van de werknemer zal (behoudens zeer bijwndere
omstandigheden) zijn de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
De commissie heeft in de eerste plaats voor deze datum gekozen am
aansluiting te zoeken bij het sociaal verzekeringsrecht. linmers, voor de
vaststelling van de duur en hoogte van een WW-uitkering is (onder meer) de
eerste werkloosheidsdatum bepalend. In de tweede plaats is hiervoor gekozen
omdat de inkomensschade voor de werknemer (waarvoor de vergoeding mede
een compensatie beoogt te zijn) zich vanaf deze datum voordoet.
Uit de enquete is gebleken dat ongeveer 60 procent bij berekening volgens
een formule uitgaat van hele dienstjaren, al dan niet volgemaakt. De
conunissie heeft gekozen voor een eenvoudig hanteerbare middenweg in de
vonn van afronding op hele dienstjaren, met dien verstande dat een periode
van een half jaar en &en dag telt als een heel dienstjaar. Peildatum voor
vaststelling van de lengte van het dienstverband zal (behoudens zeer
bijzondere omstandigheden) zijn de datum van ontbinding, omdat uit deze
datum de uiteindelijke lengte van het dienstverband blijkt.
Waar hiervoor wordt gesproken van "zeer bijzondere omstandigheden" wordt
gedoeld op de situatie dat de ontbinding in verband met naderende VUT-,
WW- of IOAW-rechten per een (aanmerkelijk) latere datum wordt uitgesproken. Ook in de "onderhandelingspraktijk" zijn immers vergoeding en
ontbindingsdatum in zekere zin "communicerende vaten".

3.3

Bij de berekening van B (bcloning) zal worden uitgegaan van het
bruto maandsalaris, in ieder geval vermeerderd met vane en
overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een
vaste dertiende maand, een structurele ovenverkvergoeding en een
vaste ploegentoeslag. Behoudens zeer uitzonderlijke gevallen
zullen niet tot B (beloning) worden gerekend: het werkgeversaandeelpensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen,
tantiente, het werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering en
een niet structurele winstdeling.

In de praktijk blijkt dat over de vraag wat onder het salmis (of in de
terminologie van de aanbevolen formule: beloning) moet worden verstaan
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nogal eens discussie ontstaat. Om dergelijke discussies ter vermijden is voor
een aanbeveling op dit punt gekozen en is de ruimte voor afwijking zo
beperkt mogelijk gehouden. In voorkomende gevallen kan echter toch
aanleiding bestaan een uitzondering te maken. Met name zal zulks het geval
zijn wanneer een aanzienlijk deel van de inkomsten van een werIcnemer
bestaat uit provisie. Indien dit stnictureel het geval is zal met deze component
rekening gehouden dienen te worden. De commissie beveelt aan om in dit
geval zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen inzalce de
agentuurovereenkomst.
De in de aanbeveling uitgezonderde looncomponenten zullen slechts dan voor
de vaststelling van B in aarnnerking genomen worden, wanneer spralce is van
een zeer uitzonderlijk geval. Hiervan is bijvoorbeeld sprake, indien een
oudere werknemer als afwijkende arbeidsvoorwaarde heeft bedongen dat een
aanzienlijk deel van de beschikbare loonsom zal worden "voldaan" in de
vorm van een premiestorting in een pensioenfonds.

3.4

De correctiefactor (C) is bij een "neutrale" of "kleurloze"
ontbinding gelijk aan I (gen). De C is 0 (nul) indien de kantonrechter van oordeel is dat op basis van de bijzondere omstandigheden van het geval de toekenning van een vergoeding niet
gerechtvaardigd is. In de overige gevallen zal de kantonrechter
een correctiefactor (C) hanteren op basis van zijn beoordeling van
de bijzondere omstandigheden van het geval.

Het zwaartepunt van de aanbevelingen ligt naar het oordeel van de commissie
in de eerste volzin van deze aanbeveling: bij een "neutrale" of "kleurloze"
ontbinding wordt een vergoeding toegekend op basis van de formule, waarbij
C op 1 wordt gesteld. Van een "neutrale" of "kleurloze" ontbinding is sprake
indien de kantonrechter van oordeel is dat er geen sprake is van omstandigheden die aanleiding geven tot toekenning van een hogere of lagere
vergoeding dan gebruikelijk is. Daarmee is als uitgangspunt gekozen dat
toekenning van een vergoeding overeenkomstig de formule A x B gerechtvaardigd is in een geval waarin zich geen bijzondere omstandigheden
voordoen die afwijking van hetgeen "gebruikelijk" is rechtvaardigen. Hierbij
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valt bijvoorbeeld te denken aan het vervallen van een arbeidsplaats wegens
reorganisatie, waarbij de ancienniteitsvolgorde in acht is genomen en zich
geen bijzondere financiele omstandigheden voordoen. Van geval tot geval zal
beoordeeld dienen te worden of er spralce is van omstandigheden die voldoende grond vormen om af to wijken van vorenbedoeld "kleurloos" uitgangspunt.
Ms omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot toekenning van een
afwijkende vergoeding scoorden in de enquete de verwlithaarheid en de
risicosfeer met betrekking tot en de schuld aan het ontstaan van de gewichtige
reden hoog.
Zoals reeds in de inleiding word gesteld, stelt de commissie zich voor te
zijner tijd te komen met een verdere verfijning van de formule. Thans wordt
volstaan met beschrijving van de situatie waarin C gelijk is aan 0 of 1. De
beschrijving van het geval waarin C gelijk is aan nul spreekt voor zich: de
oorzaak van de ontbinding is bijvoorbeeld zozeer verwijtbaar aan de
werknemer dat toekenning van enige vergoeding niet gerechtvaardigd is.
3.5

De vergoeding zal - behoudens eventuele intmateriele schade niet hoger zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de
pensioengerechtigde leeftijd.

Een 63-jarige met 20 dienstjaren zou bij toepassing van de formule eon
vergoeding ontvangen die hoger ligt dan zijn redelijkerwijs te verwachten
inkomstenderving.
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7.4

A

Vragenlijst rechters

Introductie

In november is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Tlexibiliteit en
zekerheid' behandeld. Bij die gelegenheid is een motie-van Nieuwenhoven
aangenomen die de regering vraagt na te gaan of er mogelijIcheden zijn de
ontslagvergunning van de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening vergezeld
te doen gaan van een vergoeding, en of hoger beroep van ontbindingsbeschikking van de kantonrechter mogelijk is.
Aan ons is verzocht in het kader van onderzoek in hoofdzaak drie vragen na
te gaan:
1.
op welke manier worden ontslagvergoedingen in de praktijk
vastgesteld?
zou het naar de mening van betrokkenen wenselijk zijn de RDA2.
procedure zodanig bij te stellen dat de werlcnemer in het kader
van deze procedure een vergoeding kan krijgen?
zou het wenselijk zijn het instellen van hoger beroep tegen
3.
ontbindingsbeschikkingen mogelijk te malcen?
Ik zou u nu eerst een aantal vragen willen voorleggen over de manier waarop
u in de praktijk vaststelt of een ontbinding met een vergoeding gepaard moet
gaan en, zo ja, op welke hoogte het bedrag van de vergoeding moet worden
bepaald.

Uitspraken over eigen praktijk
1.

In hoeveel gevallen van ontbinding van de arbeidsovereenlcomst
kent u tevens een vergoeding toe? Weet u in welk percentage van
de door u uitgesproken ontbindingen dat het geval is?
Heeft het percentage dat u noemt ook betrekking op de zogenaamde `geregelde zaken' of is de verhouding in die gevallen
anders?
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2.

lk geef u nu de tekst van een stelling, en wu graag weten of u
het met deze stelling eens bent. Een ontbinding van de arbeidsovereenlcomst op initiatief van de werkgever dient in beginsel
gepaard te gaan met toekenning van een vergoeding aan de
werknemer, met uitzondering van een aantal gevallen waarin de
werIcnemer de ontbinding in belangrijke mate aan zichzelf heeft
te wijten.
Voortzetting van de vraag:

Waarin verschilt u van mening met het standpunt dat in deze
stelling is verwoord? Kunt u dat toelichten?
3.

Als nit datgene wat partijen naar voren brengen, blijkt dat zij
overeensterruning hebben bereikt over de hoogte van een aan de
werlcnemer uit te betalen vergoeding, in hoeverre toetst u dan zelf
nog of er spralce is van een 'billijke vergoeding'?
[indien toetsing] In welke omstandigheden wijkt u clan af van
wat partijen eerder zijn overeengekomen?

4.

Als er tussen partijen nog geen afspraak blijkt te zijn gemaakt
over een vergoeding, bevordert u dan dat partijen alsnog daarover
in gesprek gaan of stelt u dan zelf de hoogte van de vergoeding
vast?

5.

Maakt u, teneinde de hoogte van de vergoeding te bepalen,
gebruik van een vaste formule?
[India! kantonrechtersfonnule

Zoals u weet is de kantonrechtersformule opgebouwd uit een
zogenaamde A-, een B en een C-factor.
-

5a.
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Ten aanzien van de factor B worden in de richtlijnen van de
Kring van Kantonrechters componenten genoemd die in de hoogte
van de beloning worden meegerekend (zoals bruto loon, valcantie-
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toeslag, 13e maand), terwijl andere elementen uitdruldcelijk niet
tot de beloning worden gerekend (zoals de auto van de zaak,
werkgeversdeel pensioenpremie). Volgens de richtlijnen dient
hiervan alleen in uitzonderlijke gevallen te worden afgeweken.
In de literatuur is wel gesteld dat de richtlijnen op dit punt te
restrictief zijn.
Doen zich in uw praktijk van ontbindingszaken gevallen voor
waarin de hoogte van de beloning, berekend volgens de richtlijnen voor factor B, naar uw oordeel niet billijk is?
Zo ja, in welke soort(en) van gevallen?
Op welke wijze lost u dit op?
De C-factor is in `neutrale' gevallen gelijk aan den, maar kan
desgewenst hoger of lager worden genomen. Hoe hanteert u zelf
deze C-factor?

[int: doorvragen naar specificaties: in welke gevallen hoeveel?]
Maakt u in de wijze waarop u de C-factor hanteert, gebruik van
eigen vaste regels of formules? Zo ja, welke?
7.

Per 1 januari 1997 zijn aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters van kracht geworden, waarin de zgn. lcantonrechtersformule' is opgenomen. In hoeverre is de wijze waarop u nu de
hoogte van ontbindingsvergoedingen bepaalt, daardoor beInvloed?

8.

[voor zover niet reeds bij 7. aan de orde gekomen.]
Kant u aangeven op welke punten de wijze waarop u tegenwoordig de hoogte van de vergoeding bepaalt verschilt van de wijze
waarop u dat vOor 1 januari 1997 deed?
[voor zover niet al duidehjk uit het antwoord op 8..]
Op welke manier bepaalde u voor 1997 de hoogte van ontbindingsvergoedingen?
[alleen indien formule' genoemd.]
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9.

De richtlijnen van de Kring van ICantonrechters van begin 1997,
die erop gericht waren via de kantonrechtersformule een zekere
uniformiteit te bereiken, zijn niet alleen voor de kantonrechters
zelf van betekenis. Ook partijen en hun advocaten kunnen van de
inhoud van de aanbevelingen op de hoogte zijn en zich daarop
orienteren.
Hebt u sinds begin 1997 veranderingen rond de praktijk van
ontbindingszalcen opgemerkt die u met de introductie van de
richtlijnen in verband brengt?
Welke invloed heeft de introductie van de richtlijnen volgens u
gehad op het aandeel van de zogenaamde `geregelde zalcen' in het
geheel van de ontbindingszaken?

10.

Houdt u bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding ook
rekening met het salaris dat de werkgever gedurende de normale
opzegtermijn zou hebben moeten doorbetalen, als hij zou hebben
opgezegd?

10a.

Indien het huidige wetsvoorstel 'Flexibiliteit en zekerheid' wordt
aangenomen, kan de werlcnemer ook na ontbinding door de
rechter pas na afloop van de gewoonlijk geldende opzegtermijn
aanspraak maken op een WW-uitkering. flat betekent dat de
werlcnemer voor zijn inkomen gedurende deze periode op de
vergoeding zou zijn aangewezen.
Zou dat voor u reden zijn om de wijze waarop u de hoogte van
de vergoeding vaststelt, aan te passen? Zo ja, in welke zin?
Zijn er andere mogelijkheden om met deze eventuele wijziging
van de regeling rekening te houden?

10b.
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Als u in de ontbindingsbeschiklcing de hoogte van de vergoeding
motiveert, in hoeverre houdt u dan bij de formulering van die
motivering rekening met de eventuele consequenties voor de
WW-reehten van de werknemer?
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11.

12.

13.

Indien de ontbindingsaanvraag wordt gedaan in het kader van een
reorganisatie, waarbij voor de afvloeiing van personeel een
sociaal plan bestaat, in hoeverre houdt u dan bij de bepaling van
de hoogte van de vergoeding rekening met de inhoud van dit
sociaal plan?
.

Bent u in het jaar 1997 ook actief geweest in kennelijk onredelijk
ontslag-procedures?
In hoeverre is de kantonrechtersformule van belang voor de wijze
waarop u de hoogte van de vergoeding ex art. 7:681 BW bepaalt?
In hoeverre is de wijze waarop de hoogte van de vergoeding
wordt bepaald nu anders dan voor 1997?

Ik wil u nu een aantal vragen stellen over voorstellen tot wijziging van het
ontslagrecht die in de motie-Van Nieuwenhoven en in het kader van de
discussies over 'Flex en zekerheid' aan de orde zijn gesteld.
U hebt van ons een belcnopte bloemlezing ontvangen van bijdragen die in
daarover de laatste jaren in de vakbladen zijn verschenen. Ik zal u daarbij
steeds vragen uw standpunt toe te lichten aan de hand van argumenten pro of
contra zo'n wijziging.
C

Uitspraken over wenselijkheid wijzigingen ontslagrecht

14.

In de motie-van Nieuwenhoven wordt de regering onder meer
gevraagd na te gaan of het wenselijk is ook ten aanzien van
ontbindingsbeslissingen hoger beroep mogelijk te maken. Daarbij
wordt nog onderscheid gemaakt tussen drie varianten:
a.
volledig hoger beroep van de beschiklcing;
b. volledig hoger beroep, maar dan in een versnelde procedure, omdat er snel duidelijkheid moet komen over het al dan
niet voortduren van een arbeidsovereenkomst, of
c.
partieel hoger beroep, d.w.z. alleen van de hoogte van de
vergoeding.
Over elk van deze drie varianten zou ik uw mening willen horen.
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14a.

Vindt u het gewenst dat volledig hoger beroep van de ontbindingsbeschilcking worth mogelijk gemaakt? Om welke redenen?

14b.

Zou dit volledig hoger beroep in een versnelde procedure moeten
worden behandeld? Om welke redenen?
[indien ja..] Hoe zou de versnelling naar uw mening lcunnen
worden gerealiseerd?

14c.

Bent u een voorstander van gedeeltelijk hoger beroep van de
ontbindingsbeschikking, namelijk alleen ten aanzien van de
hoogte van de vergoeding? Om welke redenen?

15.

Er is daarnaast voorgesteld om de berekening van de ontbindingsvergoeding een wettelijk grondslag te geven en een kantonrechtersformule neer te leggen in de wet.
Bent u er voorstander van dat de wijze van berekening van de
ontbindingsvergoeding wettelijk wordt geregeld?
Om welke redenen?

16.

De huidige kantonrechtersformule brengt, via de zogenaamde Cfactor, een betreklcelijke ruimte met zich mee om een hogere of
lagere vergoeding toe te kennen als omstandigheden daartoe
aanleiding geven. Sommigen achten deze speelruimte noodzakelijk, anderen menen dat de unifonniteit en voorspelbaarheid van
de rechtspraak gediend zouden zijn bij een formule zOnder Cfactor.
Acht u het mogelijk de formule zo vorm te geven dat de berekening uitgaat van nauw omschreven factoren, maar zonder Cfactor?
Waarom (niet)?
[indien mogelijk geacht.]
Aan welke criteria zou zo'n vaste formule moeten voldoen?
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17.

Tenslotte is voorgesteld om de Regionaal Directeur voor de
Arbeidsvoorziening, in het kader van zijn verantwoordelijk.heid
voor de ontslagvergunningen, de bevoegdheid te geveri aan zijn
toestemming tot ontslag de verplichting tot het betalen van een
vergoeding te verbinden. Bent u er voorstander van dat de
Regionaal Directeur de bevoegdheid tot het vaststellen van
ontslagvergoedingen Icrijgt? Om welke redenen?

18.

Zoals u weet, staan in het gewone ontslagrecht twee `normale'
wegen tot beeindiging van arbeidsverhoudingen open: die via de
Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (de ontslagvergunning) en die via de kantonrechter (ontbinding). Bovendien
kan, ook na verlening van een ontslagvergunning, een procedure
worden gevoerd op grond van art. 7:681 BW (kennelijk onredelijk ontslag).
Als u het huidige gebruik van beide wegen beziet, zouden het dan
volgens u wenselijk zijn wijzigingen aan te brengen in een van
beide, of in beide procedures? Zo ja, welke?

7.5

Vragenlijst RDA'en

A. Introductie (als bij 6.4 onder A)
B. Uitspraken over eigen praktijk
1 In hoeveel procent van de gevallen komt het voor dat partijen voor of
tijdens de procedure een ontslagvergoeding overeenkomen?
a)
Kunt u daarin ook een onderscheid malcen in ontslaggronden?
bl) Kunt u de opbouw en hoogte van de vergoeding nader aanduiden?
b2)
Zo ja; waar bestaat die vergoeding uit?
2 Heeft de introductie van de kantonrechtersformule tot een gewijzigde
opstelling van partijen geleid? Zo ja; hoe?
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3 Indien partijen een vergoeding overeenkomen hebben neemt u dat mee in
uw overwegingen tot het nemen van de beslissing op het voorliggende
ontslagverzoek van de werkgever?
Zo ja; in welke mate neemt u in uw beslissing mee dat partijen een
vergoeding overeen zijn gekomen?
4 Komt het in uw ontslagpraktijk voor dat door u een ontslagverzoek niet
wordt gehonoreerd, omdat de werkgever de werlcnemer geen financiele
regeling heeft aangeboden om de gevolgen te verzachten?
Zo ja;
in welke gevallen?
a)
b)
bij welke ontslaggronden?
5 Ondemeemt u initiatieven om partijen ertoe te bewegen om vOlir of
tijdens de procedure de zaak in de minne te schiklcen?
Zo ja;
in welke gevallen?
a)
bl) leidt dat tot intrekking van de ontslagaanvrage?
b2) Zo ja; in welke gevallen?
Zo nee; waarom niet?
6 lndien na uw bemiddeling de werkgever een zodanige vergoeding aan de
werknemer aanbiedt, dat deze geen inhoudelijk verweer meer voert tegen
zijn ontslagaanvraag, leidt dat dan altijd tot een toestemming voor
beeindiging van de arbeidsverhouding? Zo nee; waarom niet?
7 Maakt u gebruik van de bevoegdheid om een wederindiensttredingsvoorwaarde te verbinden aan een toestemming tot beeindiging van de
arbeidsverhouding?
Zo ja;
a) hoe vaalc
b) in welke gevallen?
8 Indien de ontslagaanvrage wordt gedaan in het kader van een reorganisatie, waarbij er voor de afvloeiing van personeel een sociaal plan
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bestaat, in hoeverre houdt u clan daar rekening mee bij de nemen van de
beslissing tot het geven van toestenuning tot beeindiging van de arbeidsverhouding(en)? Zo ja, op welke manier?
C. Uitspraken over wenselijkheid wijzigingen van het ontslagrecht
In de motie-van Nieuwenhoven wordt de regering onder meer gevraagd na
te gaan of het wenselijk is ook ten aanzien van de ontbindingsbeslissingen
hoger beroep mogelijk te maken. Daarbij wordt nog onderscheid gemaakt in
drie varianten:
a. volledig hoger beroep van de beschikking;
b. versneld volledig hoger beroep; of
c. partieel hoger beroep, d.w.z. alleen van de hoogte van de vergoeding.
Over elk van deze varianten zou ik graag uw mening willen horen.
9 Vindt u het gewenst dat volledig hoger beroep van de ontbindingsbeschikking wordt mogelijk gemaalct? Om welke redenen?
10 Zou dit hoger beroep in een versnelde procedure moeten worden
behandeld?
Om welke redenen? Indien ja: Hoe zou de versnelling naar uw mening het
best kunnen worden gerealiseerd?
11 Bent u een voorstander van gedeeltelijk hoger beroep van de
ontbindingsbeschildcing, namelijk alleen ten aanzien van de hoogte van de
vergoeding? Om welke redenen?
12 Er is daarnaast voorgesteld om de berekening van de ontbindingsvergoeding een wettelijke grondslag te geven en een kantonrechtersformule neer te leggen in de wet.
Bent u er voorstander van dat de wijze van berekening van de ontbindingsvergoeding wettelijk wordt geregeld? Om welke redenen?
13 De huidige kantonrechters formule brengt, via de zogenaamde Cfactor, een betrelckelijke ruimte met zich mee om een hogere of lagere
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vergoeding toe te kennen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Sonunige achten deze speelruimte noodzakelijk, anderen menen dat de
uniformiteit en voorspelbaarheid van de rechtspraalc gediend zouden zijn
bij een formule zonder C-factor.
a) Acht u het mogelijk de formule zo vorm te geven dat de berekening
uitgaat van nauw omschreven factoren, maar zonder C-factor?
b) Waarom (niet)?
c) Aan welke criteria zou zo'n vaste formule moeten voldoen?
14 Er is voorgesteld om de RDA naast zijn bevoegdheid tot het geven
van toestemming tot beeindiging van de arbeidsverhouding ook een
bevoegdheid te verlenen tot het vaststellen van een ontslagvergoeding.
Bent u er voorstander van dat de Regionaal Directeur de bevoegdheid tot
het vaststellen van ontslagvergoedingen krijgt? Om welke redenen?
15 Wenst u uitbreiding van de bevoegdheid om een wederindiensttredings-voorwaarde te verbinden aan een toestemming tot beeindiging van
de arbeidsverhouding, ook in geval de werkgever in zijn ontslagverzoek
andere ontslaggronden aanvoert clan de bedrijfseconomische?
Zo ja, aan welke ontslaggronden denkt u dan?

16 Wenst u de bevoegdheid te verkrijgen om ook een financiele
voorwaarde te kunnen verbinden aan een toestetruning tot betindiging van
de arbeidsverhouding?
Zo ja;
a) in welke gevallen denkt u dew bevoegdheid nodig te hebben?
b) bij welke door de werkgever aan te voeren ontslaggronden denkt u
deze voorwaarde(n) te kunnen toepassen?
17 Somtnigen stellen voor om een ontslagvergoeding of een andere
mate van tegemoetkoming die door de werkgever in een ontslagvergunningsprocedure aan de werknemer wordt aangeboden een grotere rol
te laten spelen bij toetsing van de redelijkheid van het ontslag. Wat is uw
mening hierover en welke (on)mogelijkheden ziet u daarin?
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18 Zoals u weet, staan in het gewone ontslagrecht twee "normale"wegen tot beeindiging van arbeidsverhoudingen open: via de RDA en
die via de kantonrechter. Bovendien kan ook na de verlening van
toestenuning voor de beeindiging van de arbeidsverhouding door de RDA,
een procedure worden gevoerd op grond van artikel 7:681 BW (kennelijk
onredelijk ontslag).Als u het huidige gebruik van beide wegen beziet, zou
het dan volgens u wenselijk zijn wijzigingen aan te brengen in een van
beide, of in beide procedures? Zo ja, welke?

7.6

Vragenlijst advocaten/rechtshulpverleners

I. Pralctijk
1. Bent u van mening dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst in
beginsel gepaard dient te gaan met een ontslagvergoeding voor de
werknemer?
2. In hoeveel procent van de gevallen worden door u en de wederpartij voor
de zitting bij de kantonrechter een ontslagvergoeding overeengekomen?
3. Indien het niet lukt tot een schikking te komen, welke omstandigheden
kunnen daaraan dan ten grondslag liggen?
4. Probeert u vaker vooraf tot een schikking te komen dan vOor de
introductie van de kantonrechtersformule?
5. Heeft de introductie van de kantonrechtersformule tot een gewijzigde
opstelling van u en/of partijen bij ontbindingszaken geleid en zo ja, hoe?
6. In hoeveel procent van de gevallen wordt een ontslagvergoeding
overeengekomen die overeenkomt met de kantonrechtersformule, waarbij
factor C op 1 wordt gesteld ("neutrale vergoeding")?
7. Welke omstandigheden zijn voor u reden geen neutrale ontslagvergoeding
overeen te komen?
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8. Als het wetsvoorstel flexibiliteit en zekerheid in werking is getreden, zal
bij de toekenning van een vergoeding door de rechter de werIcriemer een
deel van de vergoeding voor de duur van de opzegtermijn, die bij normale
opzegging zou hebben gegolden, moeten opsouperen en krijgt de
werlcnemer pas na die termijn recht op WW. Is dat voor u een reden
eerder de RDA-procedure te kiezen?
9. Volgens hetzelfde wetsvoorstel mag de werknemer een verklaring van
geen bezwaar afgeven bij een ontslagaanvraag om uitsluitend bedrijfseconomische redenen, met als gevolg voor de werlcnemer dat er een verkorte
behandelingsprocedure geldt en dat hem bij verlening van de vergunning
geen WW-uitkering mag worden geweigerd. Die "WW-garantie" geldt
niet bij ontbinding. Is dit voor u een reden meer gebruik te maken van de
RDA-procedure?
Treedt u ook op in ontslagzalcen van ambtenaren?
Zo ja, hoe worth naar uw ervaring de hoogte van de vergoeding in
ambtenarenzaken bepaald?
II. Wijzigingen ontslagrecht
Hoe staat u tegenover de volgende voorstellen tot wijziging van het
ontslagrecht?
1. Het toekennen aan de RDA van de bevoegdheid zelfstandig een vergoeding vast te stellen bij het verlenen van een ontslagvergunning? (motie
Van Nieuwenhoven)
2. De mogelijkheid van het stellen van fmanciele voorwaarden aan de
ontslagvergunning door de RDA?
3. Het wettelijk normeren van de wijze van vaststelling van de bij ontbinding
door de kantonrechter op te leggen vergoeding? (motie Van Nieuwenhoyen)
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4. Als er een wettelijke normering zou komen, acht u dan de huidige
kantonrechtersformule een juiste norm? Zo nee, welke norm stelt u dan
voor?
5. Volledig hoger beroep ten aanzien van beslissingen van de kantonrechter
ex art. 7:685 BW? (motie Van Nieuwenhoven)
6. Partieel hoger beroep - alleen van de vergoeding - ten aanzien van
beslissingen ex art. 7:685 BW? (motie Van Nieuwenhoven)
7. Versneld hoger beroep ten aanzien van beslissingen ex art. 7:685 BW?
Waarin zou die versnelling volgens u kunnen liggen?
III. Slotvragen
1. Zou u wijzigingen willen zien in de huidige regeling en pralctijk van
ontbinding ex art. 7:685 BW en zo ja, welke?
2. Zou u wijzigingen willen zien in de huidige pralctijk van de verlening van
ontslagvergunningen door de RDA en zo ja, welke?
3. Steeds valcer dan vroeger wordt voor de weg van art. 7:685 BW gekozen
om een einde aan de arbeidsovereenkomst te malcen. Hoe zou volgens u
de verhouding tussen de procedures bij de RDA en de kantonrechter
moeten zijn?
4. Wat zijn volgens u de belangrijkste knelpunten in het huidige ontslagrecht? (mogelijk: bestaan van twee wegen, relatie met WW, "rechterlijke
loongolf", traagheid RDA, geen hoger beroep na ontbinding)
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