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Mr. A. Roukema en mr. D.J. Rutgers, actueel tot 15-02-2016

Inmiddels is ruim een kalenderjaar verstreken sinds de inwerkingtreding van de eerste tranche van de
Wet Werk en Zekerheid. De tweede tranche volgde met ingang van 1 juli 2015. Een goed moment om
terug te blikken op de jurisprudentie die deze nieuwe wetgeving in het eerste kalenderjaar heeft
voortgebracht.

1. Inleiding

Op 1 januari 2015 is de eerste tranche van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking
getreden, waarmee onder andere wijzigingen zijn aangebracht in de proeftijd, uitzendarbeid,
oproepovereenkomst, aanzegtermijn en het concurrentiebeding. Per 1 juli 2015 is het gewijzigde
ontslagrecht in werking getreden; de WW-gerelateerde artikelen volgden per 1 januari 2016. De
doelstelling van de wetgever was het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken. Hoewel het
nog (te) vroeg is om conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de effectiviteit van de nieuwe
wetgeving, biedt de eerste jurisprudentie wel enig zicht of deze doelstelling wordt gerealiseerd. Met dit
artikel wordt beoogd een overzicht te verschaffen van de highlights in de jurisprudentie over het
afgelopen kalenderjaar, ten aanzien van de meest in het oog springende onderwerpen van de WWZ.

2. Proeftijd

Met ingang van 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan een proeftijd overeen te komen in een
arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor een duur van zes maanden of korter (artikel 7:652 lid 4
BW). Bij arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met een looptijd van tussen de zes maanden en
twee jaar en voor langer dan twee jaar, mag de proeftijd, net als onder het oude recht, maximaal één
respectievelijk twee maanden bedragen. In artikel 7:652 lid 8 sub d en e BW is de jurisprudentie van
de Hoge Raad gecodificeerd waarin is bepaald dat een proeftijd nietig is wanneer deze deel uitmaakt
van een opvolgende arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan met dezelfde of opvolgende
werkgever. Uit de vrijwel afwezige jurisprudentie ten aanzien van dit onderwerp lijkt afgeleid te kunnen
worden dat werkgevers inmiddels hun standaard arbeidsovereenkomsten hebben aangepast.[2]

3. Concurrentiebeding

Per 1 januari 2015 geldt de hoofdregel dat een concurrentiebeding, mits schriftelijk en met een
meerderjarige werknemer, alleen overeen mag worden gekomen in arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd. Een uitzondering hierop is mogelijk bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
indien uit de schriftelijke motivering bij het beding blijkt dat er sprake is van zwaarwichtige
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bedrijfsbelangen, welke niet alleen dienen te bestaan op het moment van het aangaan maar ook op
het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept. In drie uitspraken werd
inmiddels geoordeeld tot een ongeldig concurrentiebeding.[3] In deze gevallen ging het om het volledig
ontbreken van een motivering bij het concurrentiebeding. De lat om een geldig concurrentiebeding op
te nemen in bepaalde tijd contracten lijkt hoog te liggen, maar er zijn nog maar weinig uitspraken
waaruit dit blijkt. De kantonrechter Amsterdam oordeelde in juli 2015 over de houdbaarheid van een
dergelijke motivering in de zakelijke dienstverlening.[4] Het gaat dan om de vraag of opname van het
concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege de zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. In dit geval
oordeelde de kantonrechter dat de werkgever deze belangen onvoldoende concreet had gemaakt, meer
specifiek ontbrak een omschrijving van welke specifieke kennis en (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie de
werknemer zou verwerven en welke beschermd zouden moeten worden door het concurrentiebeding.

4. Scholing

Met de komst van de WWZ is meer nadruk komen te liggen op scholing van de werknemer en is
hiervoor op meerdere plaatsen in de wet een inspanningsverplichting voor de werkgever opgenomen.
Artikel 7:611a BW bepaalt in algemene zin dat de werkgever de werknemer in staat stelt scholing te
volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie ofwel voor de situatie dat de functie van
de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. Voorts speelt scholing een
rol bij de voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waar de werkgever dient te
onderzoeken of herplaatsing, als dan niet met behulp van scholing, mogelijk is (artikel 7:669 lid 1 BW).
Ook zal enige ongeschiktheid van de werknemer als gevolg van onvoldoende zorg voor scholing geen
redelijke grond kunnen vormen voor ontslag (artikel 7:669 lid 3 sub d BW). De werkgever heeft tevens
de mogelijkheid gekregen de gemaakte kosten voor scholing in mindering te brengen op een eventueel
te betalen transitievergoeding (artikel 7:673 lid 6 BW). Van deze laatste maatregel lijkt de praktijk
nauwelijks te kunnen profiteren, nu voor aftrekbaarheid onder andere als vereiste geldt dat de scholing
is gericht op bredere inzetbaarheid buiten de organisatie van de werkgever en de werknemer hiermee
vooraf moet instemmen. Een en ander is nader uitgewerkt in het Besluit voorwaarden in mindering
brengen kosten op transitievergoeding.
Over dit onderwerp is nog weinig jurisprudentie verschenen. In de schaarse rechtspraak is evenwel
zichtbaar dat in de beoordeling van een ontbindingsverzoek, scholing een belangrijkere rol speelt dan
voorheen waar het gaat om de herplaatsingsverplichting. Van de werkgever wordt een zichtbare
inspanning verwacht, waarbij slechts een mededeling dat herplaatsing niet mogelijk is onvoldoende
wordt bevonden. De kantonrechter Amsterdam oordeelde dat mag worden verwacht dat de
werknemer actief wordt begeleid, en dat eventuele belemmeringen worden weggenomen door
bijvoorbeeld het bieden van opleidingsmogelijkheden.[5]

5. Bepaalde tijd en ketenregeling
Aanzegtermijn

De aanzegverplichting van artikel 7:668 BW, die geldt vanaf 1 januari 2015, houdt in dat de werkgever
uiterlijk een maand voorafgaand het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB78FD&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 25-03-2016. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl

Pagina 2/17

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB78FD&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


maanden of langer de werknemer schriftelijk dient te informeren of en onder welke voorwaarden de
arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, bij ontbreken waarvan de werkgever aan de werknemer een
vergoeding verschuldigd is van maximaal een maandsalaris. Dit vormvereiste blijkt in de jurisprudentie
over het algemeen praktisch te worden uitgelegd. Al in mei 2015 oordeelde de kantonrechter Utrecht
dat deze aanzegging ook bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst (schriftelijk) kan worden
gedaan.[6] Een mondelinge aanzegging, hoe duidelijk ook, is onvoldoende zo volgt uit twee uitspraken
van juni respectievelijk oktober 2015.[7] De wijze waarop de aanzegging op schrift is gezet wordt
evenwel ruim geïnterpreteerd door de kantonrechter Amsterdam.[8] Geoordeeld werd dat een
WhatsApp-bericht van werkgever aan werknemer voldoende was om aan de aanzegplicht te voldoen.
Nu de werknemer het bericht had ontvangen en hierop ook had gereageerd, had het de werknemer
duidelijk kunnen zijn dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Voor de
aanzegverplichting geldt eveneens de ontvangsttheorie van artikel 3:37 lid 3 BW. Uit de rechtspraak
volgt dan ook dat de werkgever zal moeten bewijzen dat de aanzegging tijdig is verzonden en ook
werd ontvangen door de werknemer. De werkgever doet er daarom verstandig aan de aanzegging
aangetekend te verzenden.[9] Wanneer de werknemer met vakantie is, is dit evenwel een
omstandigheid die voor diens rekening en risico dient te komen.[10] De aanzegverplichting geldt niet
bij een einde van rechtswege wegens het bereiken van de pensioenleeftijd.[11]

Ketenregeling

De wijziging in de ketenregeling van artikel 7:668a BW per 1 juli 2015 deed veel stof opwaaien, nu
wordt afgevraagd of deze wijziging er inderdaad toe zal leiden dat een werknemer sneller een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt aangeboden.[12] Over dit onderwerp zijn echter nog
geen uitspraken gepubliceerd. De maximumtermijn van de gehele keten is teruggebracht van drie
naar twee jaar en voorts is de maximumperiode waarbinnen overeenkomsten voor bepaalde tijd als
opeenvolgend worden aangemerkt verlengd van drie naar zes maanden. Hiervan kan niet meer bij
cao worden afgeweken. Artikel XXIIIe lid 2 van het overgangsrecht WWZ bepaalt dat op
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd het recht van toepassing is dat gold ten tijde van het
sluiten van deze tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit artikel ziet eveneens op (de beoordeling van)
opvolgend werkgeverschap. De rechtspraak op dit vlak wordt om deze reden logischerwijs nog veelal
naar oud recht beoordeeld vanwege aflopende arbeidsovereenkomsten, die zijn aangegaan voor 1
juli 2015.[13] De wijzigingen in de ketenregeling lijken met name voor werkgevers met seizoenswerkers
nadelig uit te pakken door het oprekken van de tussenperiode naar 6 maanden. Deze problematiek zal
zich in de loop van 2016 vermoedelijk meer manifesteren, wanneer voor het nieuwe seizoen nieuwe
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten welke mogelijk worden geacht in de keten
aan te sluiten.

6. Beëindiging met wederzijds goedvinden en
opzegging met instemming

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is op zichzelf geen nieuwe
figuur, maar wel dat deze met ingang van 1 juli 2015 is opgenomen in titel 10 van boek 7 BW. Artikel
7:670b lid 1 BW bepaalt dat een beëindigingsovereenkomst slechts geldig is indien deze schriftelijk is
aangegaan, waarbij in de parlementaire geschiedenis is verwezen naar de schriftelijkheidseis van het
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concurrentiebeding ex artikel 7:653 BW.[14] In de rechtspraak is ten aanzien van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst een tweetal vereisten ontwikkeld ter bescherming van de werknemer die akkoord
gaat met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in overleg en die naast de nieuwe
schriftelijkheidseis gelden. De reden voor deze extra waarborgen is dat een vrijwillige beëindiging grote
gevolgen kan hebben voor een werknemer. Ten eerste wordt vereist een op beëindiging van de
arbeidsovereenkomst gerichte, duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring. Ten tweede dient een
werkgever zich ervan te vergewissen, en in dit verband heeft hij een informatieplicht, of de werknemer
daadwerkelijk beëindiging wenst. Naast de schriftelijkheidseis blijven onder de WWZ ook deze vereisten
gelden. Onder de WWZ zijn op moment van schrijven nog geen uitspraken gepubliceerd over dit
onderwerp.
Vanuit het consumentenrecht is de bedenktermijn van artikel 7:670b lid 2 BW geïntroduceerd bij de
beëindiging met wederzijds goedvinden. De bedenktermijn geeft de werknemer het recht om een
beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te ontbinden. In de
rechtspraak is deze bedenktermijn nog niet inhoudelijk beoordeeld, in de zin dat de termijn ofwel de
wijze waarop de schriftelijke verklaring werd gedaan in rechte werd getoetst. De kantonrechter
Dordrecht oordeelde evenwel over een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en
werknemer, nadat de werknemer de reeds gesloten vaststellingsovereenkomst buitengerechtelijk had
ontbonden binnen de bedenktermijn.[15] De werknemer had aan werkgever aangegeven alleen een
vaststellingsovereenkomst te willen sluiten indien een beëindigingsvergoeding van een jaarsalaris
(€ 100.000,- bruto) werd toegekend. Werkgever verzocht vervolgens ontbinding op grond van artikel
7:669 lid 3 sub h en g BW, derhalve op basis van de restgrond en (subsidiair) een verstoorde
arbeidsverhouding. De werkgever stelde in dit kader onder andere dat sprake was van misbruik van
bevoegdheid door gebruikmaking van de bedenktermijn. De kantonrechter oordeelde echter dat het
enkele gebruikmaken van een wettelijke mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden niet maakt dat van
dit recht misbruik wordt gemaakt. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst op grond van een
verstoorde arbeidsverhouding, onder toekenning van een billijke vergoeding van € 10.000,- bruto.
De opzegging van de werkgever met instemming van de werknemer is eveneens van een wettelijke
basis voorzien per 1 juli 2015 in artikel 7:671 lid 1 BW. Ook hier geldt, ingevolge artikel 7:671 lid 2
BW, de bedenktermijn. De opzegging met instemming ligt dicht tegen de beëindiging met wederzijds
goedvinden aan en is hiervan in de praktijk ook vaak moeilijk te onderscheiden. De gevolgen van
beide wijzen van beëindiging zijn evenwel wezenlijk anders. Zo bestaat bij de beëindiging met
wederzijds goedvinden geen recht op een transitievergoeding, in tegenstelling tot de opzegging met
instemming. De kantonrechter Utrecht oordeelde over een vordering van een werknemer tot betaling
van de transitievergoeding.[16] Partijen hadden een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarna de
werknemer zich op het standpunt stelde dat de arbeidsovereenkomst feitelijk was opgezegd en hij
daarmee had ingestemd door middel van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. De
kantonrechter constateert dat partijen hadden beoogd een vaststellingsovereenkomst te sluiten, dit volgt
eveneens uit het feit dat over en weer finale kwijting werd verleend. Het feit dat de
vaststellingsovereenkomst (WW-vriendelijk) vermeldt dat de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief
van de werkgever maakt dit naar het oordeel van de kantonrechter niet anders.

7. Ontbindingsverzoek werkgever

Met de WWZ is het systeem van beëindiging van de arbeidsovereenkomst grondig op de schop

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB78FD&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 25-03-2016. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl

Pagina 4/17

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB78FD&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


gegaan. Zowel de procedure als de inhoudelijke toets ter zake een verzoek tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst zijn strikter geworden. De eerste jurisprudentie laat zien dat het voor
werkgevers lastiger is geworden een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden en dat meer
ontbindingsverzoeken worden afgewezen dan voorheen.[17] Voorts is natuurlijk interessant te bezien op
welke wijze kantonrechters met de transitie- en billijke vergoeding omgaan.

Redelijke gronden

Een door de werkgever ingediend ontbindingsverzoek zal een van de volgende redelijke gronden
moeten omvatten: (a) het noodzakelijk vervallen van arbeidsplaatsen; (b) langdurige ziekte van de
werknemer; (c) het bij herhaling ziek melden; (d) ongeschiktheid voor de bedongen arbeid; (e)
verwijtbaar handelen; (f) werkweigering; (g) een verstoorde arbeidsverhouding; en tot slot (h) de
‘overige’ grond. Dat het nieuwe systeem nog moet wennen blijkt uit een ontbindingsverzoek
ingediend bij de kantonrechter Leeuwarden op de niet-bestaande j-grond.[18] Het valt op dat nog geen
zaken zijn gepubliceerd ter zake de gronden (c) en (f). Rechtspraak over een verstoorde
arbeidsverhouding is beduidend in de meerderheid. Een werkgever dient zich steeds te baseren op
een ‘voldragen’ redelijke grond. Dit volgt allereerst uit de wetsgeschiedenis en dit standpunt wordt
bevestigd in de jurisprudentie.[19] Uit enkele uitspraken volgt evenwel dat hierin onder
omstandigheden wel enige ruimte bestaat.[20] Zo kon een werkgever, hoewel niet succesvol, ter zitting
en met toestemming van de werknemer zijn d-grond aanvullen met e-, g- en h-gronden. Hierna volgt
een beknopte beschrijving van de rechtspraak van kantonrechters per redelijke grond.[21]

a-grond: bedrijfseconomisch ontslag

Op grond van artikel 7:671b lid 1 onder b BW kan een werkgever een ontbindingsverzoek doen op de
a-grond, wanneer UWV de toestemming voor opzegging heeft onthouden. Hierbij geldt dat het
ontbindingsverzoek op de a-grond niet zal worden toegewezen indien de werknemer (korter dan 104
weken) arbeidsongeschikt is (artikel 7:671b lid 6 BW). Het opzegverbod geldt niet indien het een
bedrijfssluiting betreft als bedoeld in artikel 7:670a lid 2 BW. Wanneer het derhalve geen volledige
sluiting betreft, zal het opzegverbod gedurende de eerste twee ziektejaren onverkort gelden, werd
ook geoordeeld door de kantonrechter Den Haag.[22] In dergelijke situaties zal het argument dat het
verzoek geen verband houdt met de ziekte niet baten, nu het ontbindingsverzoek op de a-grond
specifiek is uitgezonderd van artikel 7:671b lid 6 BW.[23]

b-grond: langdurige ziekte

Er zijn slechts enkele uitspraken gepubliceerd met betrekking tot de b-grond, in welke uitspraken het
steeds gaat om de vraag in hoeverre een werkgever kan worden gedwongen de tot slapend
dienstverband verworden relatie met een werknemer op te zeggen. De werknemer heeft hierbij baat
omdat hij, mits hij niet kan terugkeren naar het werk, bij een dergelijke beëindiging aanspraak heeft
op een transitievergoeding. De voorlopige conclusie luidt dat een werkgever niet kan worden
gedwongen een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer (langer dan 104 weken)
op te zeggen. De kantonrechter Gouda wees een tegenvordering van de werknemer op de voet van
artikel 7:686 BW dan ook af.[24] In het voorkomende geval staat het de werknemer vrij zelf ontbinding
te verzoeken (artikel 7:671c BW). Complicatie hierbij voor de werknemer is dat hij alleen voor een
transitievergoeding en billijke vergoeding in aanmerking kan komen indien de werkgever ernstig
verwijtbaar heeft gehandeld. Hoewel een dergelijke handelwijze, waarbij de werkgever de
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arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer niet opzegt, als onfatsoenlijk werd
bestempeld in de parlementaire geschiedenis[25], is dit op zichzelf onvoldoende voor het aannemen
van ernstig verwijtbaar handelen op basis waarvan een transitievergoeding en billijke vergoeding
wordt toegekend.[26]

d-grond: ongeschiktheid voor de bedongen arbeid

De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden indien sprake is van ongeschiktheid van de
werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of
gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld
en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de
ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de
werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Het enkele feit dat bepaalde
gedragingen aan een werknemer verweten worden is op zichzelf onvoldoende voor de d-grond, de
betreffende gedragingen moeten de werknemer daadwerkelijk ongeschikt maken voor de bedongen
arbeid.[27] De werkgever zal derhalve moeten aantonen dat werknemer niet (langer) voldoet aan de
eisen die aan de functie worden gesteld.
In deze d-grond ligt een stevige zorg- en inspanningsplicht van de werkgever besloten. In de
rechtspraak komen deze elementen steeds in meer of mindere mate naar voren. Een voldragen d-
grond vereist een inspanning van de werkgever op al deze punten. Een goed voorbeeld is een
uitspraak van de kantonrechter Gouda, waarin werd geoordeeld dat de werkgever op alle punten
voldoende inspanningen had gepleegd.[28] Het aanspreken van de werknemer, het geven van
aanwijzingen en tijd om te verbeteren, het geven van waarschuwingen en het aanbieden van een
cursus passeerden de revue. Deze zaak leidde tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hieruit
kan niet de conclusie worden getrokken dat snel aan de d-grond is voldaan. De werkgever in kwestie
was reeds drie jaar actief bezig met het verbeteren van het functioneren van de werknemer. Er is ook
een groot aantal voorbeelden van uitspraken waarin het niet tot een ontbinding kwam, althans niet op
de d-grond. De elementen van verslaglegging en het bieden van de mogelijkheid tot verbetering,
binnen een reële tijdspanne, wegen zwaar in deze beoordeling.[29] Hoewel ontbinding op de d-grond
werd afgewezen, laat deze jurisprudentie zien dat een subsidiair verzoek op de g-grond succesvol
kan zijn. Vaak zal in dergelijke dossiers immers minimaal onenigheid bestaan over het uitoefenen van
de functie en de veronderstelde (on)geschiktheid. Wel geldt uiteraard dat (ook) deze grond voldragen
moet zijn. Het optellen van ontslaggronden is niet mogelijk, zoals regelmatig bevestigd in de
rechtspraak.[30] Voorts kunnen de persoonlijke omstandigheden van een werknemer meewegen bij
het oordeel of een redelijke grond voor ontslag bestaat. De kantonrechter Amsterdam oordeelde in
december 2015 dat, hoe ernstig de tekortkomingen van de werknemer ook waren, het lange
dienstverband en de persoonlijke omstandigheden maakten dat de redelijke grond niet kon worden
vervuld.[31] In dit oordeel speelde ook mee dat er geen problemen waren met de inhoudelijke
werkzaamheden zelf, dat gemaakte fouten werden erkend en de werknemer zijn best deed
verbetering te laten zien. Ook in disfunctioneringstrajecten dient de werkgever goed werkgeverschap
te betrachten.[32]

In hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden kwam een werknemer tevergeefs op tegen een
uitgesproken ontbinding op de d-grond.[33] De werknemer wordt niet gevolgd in zijn stelling dat hij niet
tijdig in kennis is gesteld van zijn veronderstelde disfunctioneren. Het hof oordeelt dat het aan de
werkgever is om aannemelijk te maken dat sprake is van disfunctioneren, dat weliswaar verslagen van
eerdere functioneringsgesprekken waaruit eerdere kritiek op het functioneren van werknemer blijkt
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ontbreken, maar dat werkgever eerdere signalen van disfunctioneren wel heeft opgepakt en heeft
geprobeerd het functioneren van werknemer door coaching te verbeteren. Ook de stelling dat het
verbetertraject werd onderbroken door ‘interventies’ door de werkgever gaat niet op. Het hof benadrukt
dat een werkgever niet alleen de verantwoordelijkheid heeft voor het functioneren van de werknemer,
maar ook voor het functioneren en de arbeidsomstandigheden van de andere personeelsleden. Deze
verantwoordelijkheid kan ook van invloed zijn op de duur van een verbetertraject, met name wanneer
het om een leidinggevende gaat zoals in dit geval.

e-grond: verwijtbaar handelen

De lat voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de
werknemer blijkt hoog te liggen. De e-grond wordt vaak ten grondslag gelegd aan een voorwaardelijk
ontbindingsverzoek volgend op een ontslag op staande voet. Uit de rechtspraak volgt tevens dat de
g-grond regelmatig in subsidiair verband wordt gecombineerd met de e-grond. Indien wordt
geoordeeld dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, komt hem in beginsel geen
transitievergoeding toe (artikel 7:673 lid 7 sub c BW). De situaties waarin tot ontbinding wegens
verwijtbaar handelen werd geoordeeld variëren sterk. Voorbeelden zijn stelen van de werkgever,
meermaals zonder toestemming niet op het werk verschijnen, niet-nakomen van re-
integratieverplichtingen, het onbevoegd uitschrijven van recepten of het door een kleuterleidster
vergeten van een kind in de auto.[34] Het zonder toestemming niet op het werk verschijnen lijkt slechts
tot een voldragen e-grond te kunnen leiden indien werknemer hierop al is aangesproken.[35] Voorts
geldt ook hier dat alle (persoonlijke) omstandigheden meewegen in de beoordeling of de grond
voldragen is.[36]

g-grond: verstoorde arbeidsverhouding

Het aantal ontbindingsverzoeken op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, al dan niet in
subsidiair verband met een andere redelijke grond, is aanzienlijk. Ook voor deze grond geldt dat voor
een voldragen g-grond een goede motivatie is vereist, in die zin dat het enkele bestaan van een
verstoorde arbeidsverhouding onvoldoende is.[37] Werkgever zal derhalve moeten aantonen dat van
hem niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De kantonrechter komt in
de meeste gevallen wel tot het oordeel dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, maar om
tot ontbinding over te gaan moet er meer aan de hand zijn. Niet zelden wordt geoordeeld dat de
werkgever onvoldoende tijd heeft genomen of werknemer onvoldoende kans heeft gegeven de
situatie te verbeteren.[38] De arbeidsverhouding hoeft overigens niet duurzaam verstoord te zijn, wil
sprake zijn van een voldragen g-grond. Bij deze beoordeling speelt met name een rol de (afwezigheid
van) mogelijkheden voor herplaatsing, bijvoorbeeld vanwege de beperkte grootte van de organisatie
van werkgever.[39] Voorts wordt benadrukt dat de arbeidsverhouding in dit verband in beginsel inhoudt
de verticale gezagsverhouding, zodat conflicten tussen collega’s onderling in beginsel niet onder
deze ontslaggrond kunnen worden geschaard.[40]

h-grond: overige

De h-grond is uitdrukkelijk niet bedoeld als veegbepaling en het geringe aantal uitspraken op basis
van deze grond past bij dit uitgangspunt. Het zal moeten gaan om een situatie die niet onder enig
andere ontslaggrond gepast kan of zou moeten worden. Een van de verschenen uitspraken betrof
een vermiste werknemer, die al ruim een jaar als vermist was opgegeven en ook niet kon worden
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opgespoord door het Openbaar Ministerie.[41] De arbeidsovereenkomst werd ontbonden op de h-
grond, onder toekenning van de transitievergoeding nu niet kon worden aangetoond dat de
werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld. In de literatuur is er wel voor gepleit om de bij ontslag
veel gebruikte grond van het ‘verschil van inzicht’ onder de h-grond te scharen, maar de vraag is
hoeveel ruimte hiervoor bestaat.[42] Dit pleidooi lijkt evenwel in de jurisprudentie op voorzichtige steun
te kunnen rekenen. In dit verband verwijzen wij naar een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam.[43]

De kantonrechter oordeelde dat gelet op het verschil van inzicht op het niveau van bestuur en
directeur, er sprake is van ‘andere omstandigheden’ dan in artikel 7:669 lid 1 en 3 sub a - g BW
genoemd – zoals vermeld in lid 3 van dat artikel onder h – die zodanig zijn dat van de werkgever in
redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De kantonrechter
oordeelde dat sprake was van een voldragen grond, waarvoor in de wetsgeschiedenis voldoende
aanknopingspunten zijn te vinden.[44]

Een in het oog springende uitspraak is een beslissing van de kantonrechter Rotterdam, die het
ontbindingsverzoek van werkgever op de h-grond afwees doch het ontbindingsverzoek van de
werknemer toewees op grond van een tekortkoming in de nakoming.[45] Deze uitspraak is opvallend,
nu voorheen de ontbinding wegens wanprestatie zelden werd gebruikt. Voornaamste reden was de
hoge drempel om wanprestatie (meer precies: een tekortkoming in de nakoming) aan te tonen.
Volgens het Hof ‘s-Hertogenbosch is zelfs ‘ernstige wanprestatie’ vereist.[46] Deze procedure was ook
onaantrekkelijk in vergelijking met de meer soepele maatstaf van ‘gewichtige redenen’ zoals die voor de
WWZ in de ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW gold. Onder de WWZ is, zoals uit het
bovenstaande volgt, de ontbindingsdrempel voor de kantonrechter door de ‘redelijke gronden’ evenwel
stevig verhoogd. Hier komt bij dat om voor meer dan een transitievergoeding in aanmerking te komen
(ook) ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever dient te worden aangetoond. Zo bezien ligt de
ontbindingsprocedure ex artikel 7:686 BW thans dichter tegen de reguliere ontbindingsprocedure aan
dan voorheen, reden waarom deze procedure meer in beeld komt, zoals blijkt uit een door een
werkgever aan de kantonrechter Rotterdam voorgelegd ontbindingsverzoek op de h-grond. De
werknemer werd in mei 2015 benaderd door de werkgever om zijn lopende arbeidsovereenkomst op te
zeggen en bij werkgever in dienst te treden. Werknemer ging hier op in en zou op 1 oktober 2015 in
dienst treden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd. Na
faillissement van werkgever volgde een doorstart met een nieuwe aandeelhouder. Met de nieuwe koers
was volgens de werkgever niet langer plaats voor werknemer, zodat ontbinding werd verzocht. De
kantonrechter oordeelde dat feitelijk sprake was van een situatie waarin de werkgever bij nader inzien
de werknemer niet langer in dienst wenste te hebben. Een dergelijke situatie past niet onder artikel
7:669 BW zodat ontbinding op de h-grond werd afgewezen. De tekortkomingen van de werkgever
werden door de kantonrechter evenwel voldoende ernstig bevonden om ontbinding op de voet van
artikel 7:686 BW te rechtvaardigen. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst onder
toekenning van een schadevergoeding van € 466.000,- bruto.

8. Ontbindingsverzoek werknemer

Een ontbindingsverzoek op de voet van artikel 7:671c BW vereist omstandigheden die van dien aard
zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. In een
aantal gevallen speelt ziekte een rol in het verzoek tot ontbinding, bijvoorbeeld dat terugkeer naar de
werkvloer genezing in de weg staat ofwel wanneer de werkgever gewoonweg de
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arbeidsovereenkomst niet opzegt na twee jaar ziekte.[47] Ook de verstoorde arbeidsverhouding speelt
in dergelijke verzoeken regelmatig een rol, al dan niet als een tegenverzoek van werknemer. Ook in
deze rechtspraak komt naar voren dat van ernstig verwijtbaar handelen op basis waarvan een billijke
vergoeding wordt toegekend, het zogenoemde muizengaatje waarover hierna meer, slechts in
uitzonderlijke gevallen sprake is. De kwalificatie ‘ernstig verwijtbaar handelen’ blijkt, in
overeenstemming met de wetsgeschiedenis, een hoge drempel.[48] De ernstige verwijtbaarheid werd
bijvoorbeeld niet aangenomen bij een onterechte loonstop of bij het aanhouden van een slapend
dienstverband. Ernstig verwijtbaar handelen werd wel aangenomen bij een situatie waarin een
werkgever een werknemer in een lege BV had geplaatst en enkele maanden geen salaris had
uitbetaald.[49]

Een van de eerste uitspraken in hoger beroep handelde eveneens om ernstig verwijtbaar handelen,
wegens het delen van (expliciete) privé e-mails in een ontslagprocedure bij UWV.[50] De kantonrechter
Eindhoven sprak zich uit over het ontbindingsverzoek van een werknemer, in navolging van een
afwijzing van UWV. De werknemer verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning
van een vergoeding van € 27.702,- bruto. Ontbinding werd toegewezen echter werd ernstig verwijtbaar
handelen van de werkgever niet aangenomen, omdat naar het oordeel van de kantonrechter niet
aannemelijk was dat werkgever de e-mails had gebruikt om werknemer te manipuleren, chanteren, te
schaden of anderszins een onwerkbare situatie te creëren. Werknemer stelde hoger beroep in bij het
Hof ‘s-Hertogenbosch. Het hof is van oordeel dat bij het bepalen van de hoogte van een billijke
vergoeding alle omstandigheden van het geval moeten meewegen en komt tot de conclusie dat wel
sprake was van ernstig verwijtbaar handelen. De impact van de handelwijze van de werkgever, door het
oprakelen van de e-mails en het openbaar maken daarvan, op werknemer werkte zodanig verstorend op
de arbeidsrelatie dat aan ontbinding daarvan niet kon worden ontkomen, waarmee werkgever een door
hem gewenste situatie heeft gecreëerd waar hij geen recht op had als gekeken wordt naar de UWV-
beslissing. Een en ander leidde tot een billijke vergoeding van € 10.000,- bruto.

9. Transitievergoeding en billijke vergoeding

Met de WWZ zijn twee vergoedingen geïntroduceerd, te weten de transitievergoeding en de billijke
vergoeding. Met de transitievergoeding wordt beoogd dat de hoogte van de vergoedingen worden
beperkt en dat deze worden aangewend voor mobiliteit van werknemers. Naast de wettelijke
transitievergoeding kan de kantonrechter in een (limitatief) aantal uitzonderlijke gevallen een billijke
vergoeding toekennen, het zogenoemde ‘muizengaatje’.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is ingevolge artikel 7:673 BW verschuldigd onder de in dit artikel genoemde
voorwaarden (arbeidsovereenkomst is na 24 maanden door werkgever beëindigd of niet verlengd),
tenzij het eindigen of niet voortzetten het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de
werknemer (artikel 7:673 lid 7 sub c BW). Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar
handelen of nalaten van een werknemer zich slechts voordoet in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld
als een werknemer grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de
arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Er zijn
inmiddels diverse uitspraken gewezen waarin de werknemer zijn recht op de transitievergoeding heeft
verspeeld, doordat bijvoorbeeld bewust in strijd met het beleid van de werkgever werd gehandeld, al
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dan niet voor eigen gewin.[51] Ook in diverse ontbindingszaken op de e-grond, verwijtbaar handelen
van de werknemer, wordt regelmatig geoordeeld dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van
de werknemer: het wijzigingen van telefoonabonnementen ten behoeve van kennissen,
disfunctioneren en onbereikbaar blijven tijdens ziekte, weigering tot re-integreren, diefstal en
werkweigering leidden tot onthouden van de transitievergoeding.[52]

Billijke vergoeding

Een billijke vergoeding kan worden toegekend wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft
gehandeld (artikel 7:671b lid 8 en lid 9 en 7:673 lid 9 BW), in situaties dat beëindiging van het
dienstverband niet had behoren plaats te vinden, maar vernietiging van de opzegging niet goed
mogelijk is (artikel 7:681 lid 1 BW), indien herstel van het dienstverband niet mogelijk is (artikel 7:682
BW) of wanneer in hoger beroep herstel van de arbeidsovereenkomst niet geschiedt terwijl het
ontslag eigenlijk niet had mogen plaatsvinden (artikel 7:683 lid 3 BW). Ten aanzien van de hoogte
van de billijke vergoeding, wordt door kantonrechters conform de wetsgeschiedenis bepaald dat deze
– naar haar aard – in relatie moet staan tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de
werkgever, en niet tot de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Ook de redelijkheid van het
ontslag weegt niet mee nu dit is verdisconteerd in de transitievergoeding. De hoogte wordt steeds
bepaald op een wijze die en op het niveau dat aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het
geval. Omstandigheden als de hoogte van het loon, de duur van het dienstverband, de leeftijd van de
werknemer en diens kansen op de arbeidsmarkt hoeven bij de bepaling van de hoogte van de billijke
vergoeding geen rol te spelen, deze worden immers geacht te zijn verdisconteerd in de
transitievergoeding.[53] De financiële positie van de werkgever kan hierin wel een rol spelen, mits deze
voldoende is onderbouwd.[54]

De hoogte van de billijke vergoeding zal langs deze lijn steeds afhangen van de weging van
voornoemde factoren. Dit levert dan ook diverse rechtspraak op, waaruit tot op heden nauwelijks een
lijn valt te ontdekken voor wat betreft de wijze van berekening van de billijke vergoeding. Op 1
september 2015 oordeelde de kantonrechter ‘s-Hertogenbosch op een ontbindingsverzoek van de
werknemer als eerste over een vordering tot betaling van een billijke vergoeding op basis van ernstig
verwijtbaar handelen van de werkgever.[55] De kantonrechter kende een billijke vergoeding toe ter
hoogte van de transitievergoeding van € 30.654,05 bruto. De kantonrechter Amersfoort kende een
billijke vergoeding toe van € 4.000,- bruto bij een transitievergoeding van € 1.596,- bruto, waarbij
benadrukt werd dat werkgever zeer verwijtbaar is geweest en dat de billijke vergoeding een
punitief/afschrikwekkend karakter dient te hebben.[56] Ook in Enschede kende de kantonrechter een
billijke vergoeding toe van ongeveer tweemaal de transitievergoeding, € 20.000,- bruto, vanwege het
feit dat werkgever in grote mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van de verstoorde arbeidsrelatie.
De kantonrechter Alkmaar kende een billijke vergoeding toe van de helft van de transitievergoeding,
wegens een onterechte non-actiefstelling.[57] De eenzijdige demotie van een werknemer werd door de
kantonrechter Amsterdam bestraft met een billijke vergoeding van € 40.000,-, met de aantekening dat
bij een lagere vergoeding het risico bestaat dat dit een vrijbrief wordt voor ernstig verwijtbaar
handelen van de werkgever, door een verstoorde arbeidsverhouding te construeren en zo op
oneigenlijke wijze het einde van het dienstverband met een werknemer te realiseren.[58] De
toegekende billijke vergoeding was (ook hier) ruim twee keer de transitievergoeding. De
kantonrechter Rotterdam kende een billijke vergoeding toe van driemaal de transitievergoeding
(€ 16.187,- bruto), een bedrag van € 50.000,- bruto, vanwege het feit de werknemer zich door de
opstelling van werkgever gedwongen ziet de arbeidsovereenkomst te beëindigen in het zicht van
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pensioen.[59] De kantonrechter hield hierbij rekening met de verwijtbaarheid van de werkgever alsmede
de inkomensderving en de pensioenschade van de werknemer. Een zeer voorzichtige conclusie zou
kunnen zijn dat kantonrechters bij het vaststellen van de billijke vergoeding komen tot een vergoeding
die varieert tussen grofweg de helft tot drie keer de transitievergoeding.

10. Pro-forma ontbinding

Een veelbesproken onderwerp is de pro forma praktijk. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de regering
het standpunt inneemt dat wanneer partijen zelf reeds overeenstemming hebben over de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst, geen aanleiding meer bestaat voor een verzoek om pro-forma ontbinding.
De pro-forma praktijk wordt als ongewenst gezien vanwege de druk die dit op de rechterlijke macht legt.
In de evaluatie van de WWZ stelt Minister Asscher dan ook dat voor het vaststellen van afspraken
tussen partijen middels een pro-forma ontbinding onder de WWZ in beginsel geen grond meer bestaat,
nu de rechter geen andere vergoedingen kan toekennen dan de wettelijke transitievergoeding en
eventueel een billijke vergoeding voor zover sprake is van ernstige verwijtbaarheid.
In de praktijk blijkt nog steeds behoefte te bestaan aan de pro-forma ontbinding en inmiddels hebben
diverse kantonrechters zich hierover uitgesproken. Hieruit blijkt dat bij elk ontbindingsverzoek de
kantonrechter allereerst zal moeten nagaan of een redelijke grond bestaat. Een redelijke grond wordt
tot op heden steeds aangenomen wanneer partijen het over het bestaan hiervan eens zijn.[60]

Verdeeldheid tussen de kantonrechters doet zich echter voor bij de gewenste ontbindingsdatum en
de aard en hoogte van de (transitie)vergoeding. De kantonrechter Almelo constateerde dat rechters
niet langer aan een pro-forma ontbinding kunnen meewerken nu de wet dwingend voorschrijft hoe de
datum van ontbinding moet worden vastgesteld, zodat hij de ontbindingsdatum vaststelde in afwijking
van de wens van partijen en conform artikel 7:671b lid 8 BW.[61] De kantonrechter Utrecht
daarentegen ziet geen bezwaren en oordeelt ‘Nu de overeengekomen einddatum in het voordeel is
van de WW-uitvoerende instantie en van de werknemer, is er geen rechtens relevant belang
geschaad met een verder weg liggende einddatum dan de in de wet neergelegde einddatum van
artikel 7:671b lid 8 aanhef en onderdeel a BW’.[62]

De kantonrechter Zutphen oordeelde dat voor toekenning van de transitievergoeding geen wettelijke
grondslag bestaat nu een eventuele verschuldigdheid volgt uit de wet.[63] Andere rechters hebben wel
aangenomen dat een overeengekomen vergoeding kan worden toegekend.[64] De kantonrechters
Dordrecht en Rotterdam kenden de overeengekomen vergoedingen toe, waarin de
transitievergoeding werd geacht begrepen te zijn. De kantonrechter Rotterdam kende in een andere
zaak niet de overeengekomen vergoeding toe, maar nam op in het dictum dat werkgever ‘bereid is
om aan werknemer een vergoeding ter hoogte van € 40.000,- bruto toe te kennen vanwege
inkomstenderving, waarin de wettelijke transitievergoeding geacht wordt te zijn inbegrepen’.[65] Vanuit
theoretisch perspectief zijn deze uitspraken interessant nu de WWZ wetgever de kantonrechter alleen
de bevoegdheid lijkt te geven om een transitievergoeding en een billijke vergoeding toe te kennen,
een ‘overeengekomen vergoeding’ hoort daar niet bij.[66]

Voor vergoedingen van andere aard, zoals outplacement en kosten rechtsbijstand, zijn weer andere
grondslagen denkbaar. De kantonrechter Rotterdam kende dergelijke vergoedingen niet toe, maar
nam deze wel op door in de beschikking te benoemen dat ‘de kantonrechter verstaat dat
werkgeefster de kosten van het outplacementtraject van werkneemster tot een bedrag van maximaal
€ 3.000,- (exclusief BTW) voor haar rekening neemt alsmede dat werkgeefster een bijdrage in de
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kosten van rechtsbijstand van werkneemster verstrekt van € 1.000,- te vermeerderen met BTW.’[67]

Probleem hiervan voor de werknemer is dat een dergelijke motivering geen executoriale titel oplevert.
De kantonrechter Leeuwarden neemt hierin een formeler standpunt in en oordeelt dat slechts ruimte
is voor het toekennen van de transitievergoeding en een billijke vergoeding en wees derhalve de
aangeboden outplacementvergoeding af.[68] De kosten voor outplacement zouden volgens deze
kantonrechter onder een billijke vergoeding vallen, maar nu van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten
geen sprake is, is voor toekenning van een door werkgever aangeboden vergoeding geen plaats.
Gezien deze stand van zaken is het voor de praktijk nog afwachten of en zo ja hoe deze categorie
vergoedingen in formele beschikkingen opgenomen kunnen worden.

Artikel 96 Rv

Zoals uit voorgaande blijkt kleven aan de reguliere formele ontbindingsprocedure de nodige
onzekerheden. Deze onzekerheid lijkt de basis te zijn voor partijen om via artikel 96 Rv een formele
ontbinding van de kantonrechter te krijgen. Dit artikel biedt partijen de mogelijkheid om zich
gezamenlijk tot de kantonrechter naar hun keuze te wenden om hun geschil te beslechten. Het is
echter maar de vraag in hoeverre deze procedure bij formele ontbindingen uitkomst kan bieden. In dit
verband is de uitspraak van de kantonrechter Utrecht relevant, die een verzoek op de voet van artikel
96 Rv afwees.[69] De kantonrechter overwoog dat het einde van de arbeidsovereenkomst door middel
van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst slechts plaatsvindt op grond van een limitatieve reeks
van redelijke gronden die de kern van het nieuwe systeem van ontslagrecht vormen. De
kantonrechter oordeelde dat partijen een duidelijke keuze dienen te maken, door te kiezen voor ofwel
opzegging met instemming of een beëindigingsovereenkomst. Als dit niet mogelijk is kunnen partijen
zich tot de relatief bevoegde kantonrechter wenden met een (geregeld) ontbindingsverzoek op grond
van een van de redelijke gronden van artikel 7:669 BW. De kantonrechter beoordeelde de zaak dan
ook binnen het kader van de aangevoerde grond voor ontslag, zijnde een verstoorde
arbeidsverhouding. De kantonrechter in Gouda oordeelde langs een minder formele lijn dat tussen
partijen vaststond dat sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van verdere
samenwerking geen sprake meer kon zijn.[70] De kantonrechter heeft daarop de arbeidsovereenkomst
ontbonden onder toekenning van de tussen partijen overeengekomen vergoeding van € 90.346,67
bruto, waarbij werkgever expliciet werd veroordeeld tot betaling van dit bedrag. De kantonrechter
Rotterdam volgde in zoverre dezelfde lijn dat, nu partijen overeenstemming hadden over de
verstoorde arbeidsverhouding en dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van werkgever
kon worden gevergd en dat ook overigens geen sprake kon zijn van herplaatsing, daarmee de
redelijke grond vaststond. De kantonrechter ging over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en
vermeldde daarbij te verstaan ‘dat werkgeefster aan werknemer een vergoeding betaalt van
€ 125.000,- bruto, in welk bedrag de aanspraken van werknemer op de transitievergoeding begrepen
zijn’.[71] Op basis van deze uitspraken is onduidelijk of en in hoeverre in de toekomst op een dergelijk
gezamenlijk verzoek een beschikking zal volgen waarin ook de overeengekomen beëindigingsafspraken
worden opgenomen.

11. Hoger beroep

Voorheen was het, behoudens uitzonderingsgevallen, niet mogelijk om tegen een
ontbindingsbeschikking van de kantonrechter hoger beroep en cassatie in te stellen. Artikel 7:683 BW
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maakt hoger beroep en cassatie echter expliciet mogelijk. Het enkele instellen van beroep of cassatie
schorst de tenuitvoerlegging van de beschikking niet. Het Hof ‘s-Hertogenbosch sprak zich uit over de
reikwijdte van artikel 7:683 BW en de mogelijkheden een reeds uitgesproken ontbindingsdatum te
wijzigen (met terugwerkende kracht), nu dit artikel niet voorziet in de situatie dat de rechter in hoger
beroep van oordeel is dat tegen de verkeerde datum is ontbonden.[72] Het hof constateert dat de
kantonrechter ten onrechte de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst heeft ontbonden met
ingang van 1 oktober 2015 in plaats van met ingang van 1 november 2015. Het hof is van oordeel dat
artikel 7:683 BW geen limitatieve opsomming geeft van de uitspraken die de rechter in hoger beroep
kan doen. Het hof ziet vanwege de herstelfunctie van het hoger beroep reden en mogelijkheid om in een
situatie als de onderhavige uitsluitend de datum van ontbinding te wijzigen, met dien verstande dat
ontbinding wel per een latere datum, maar niet per een eerdere datum dan die van de beschikking in
eerste aanleg in beginsel mogelijk zal zijn. Nu de wetgever inmiddels de mogelijkheid van hoger beroep
heeft opengesteld, ziet het hof aanleiding om een wijziging van de ontbindingsdatum in hoger beroep
mogelijk te achten, in een situatie als de onderhavige waarin de arbeidsovereenkomst in eerste aanleg
reeds is ontbonden, partijen het erover eens zijn dat de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te blijven
en dat alleen wordt verzocht om wijzing van de datum van ontbinding in een latere datum dan door de
kantonrechter is bepaald, zodat van een ontbinding met terugwerkende kracht geen sprake is. Gelet op
het voorgaande is het hof van oordeel dat de datum van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in
de beschikking kan worden gewijzigd in 1 november 2015, hoewel deze datum reeds is verstreken.
Voor de overige uitspraken in hoger beroep verwijzen wij naar het voorgaande waarin eveneens twee
hof uitspraken zijn behandeld.

12. Afsluitende opmerkingen

Wij zijn het met de Minister eens dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.[73] In 2020 wordt de
WWZ in zijn geheel geëvalueerd en op dat moment zal meer gezegd kunnen worden over de lijn in de
rechtspraak en de uitleg van de open normen in de WWZ. Met name is interessant om alsdan te bezien
op welke wijze de redelijke gronden worden getoetst, wat de ruimte is die de h-grond biedt, in welke
gevallen sprake is van ernstige verwijtbaarheid en hoe de billijke vergoeding zich ontwikkelt. Ook zal
dan een beter beeld gevormd kunnen worden of de rechtspraak in beroep en cassatie bijdraagt aan de
eenheid van rechtspraak en daarmee aan de rechtszekerheid voor werkgever en werknemer.
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