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Eind 2017 is in Bb 2017/83 het eerste deel van de kroniek Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) 2016-2017 verschenen.
In dat eerste deel stond voornamelijk de eerste tranche van de WWZ centraal. In dit artikel worden de onderwerpen van de
tweede tranche van de WWZ, te weten het ontslagrecht en de vergoedingen, besproken.

1. Inleiding

Met de WWZ is het systeem van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de vergoedingen in het geval van een
beëindiging van de arbeidsovereenkomst grondig op de schop gegaan. In het regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst
van Rutte III dat op 10 oktober 2017 (Regeerakkoord) is gesloten zijn echter alweer enkele wijzigingen op de WWZ
voorgesteld. Ten aanzien van de onderwerpen van de tweede tranche bestaan de voorgestelde wijzigingen kort gezegd uit
de introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht en uit het aanbrengen van meer evenwichtigheid in de
transitievergoeding. Tot op heden is nog onduidelijk wanneer deze wijzigingen zullen worden ingevoerd.
Omdat er vanuit kan worden gegaan dat de huidige wetgeving voorlopig nog leidend zal zijn, wordt in dit artikel aan de hand
van de (meest in het oog springende) gepubliceerde jurisprudentie over de afgelopen twee jaar inzicht geven in de huidige
stand van de rechtspraak. Gezien de hoeveelheid jurisprudentie die de afgelopen twee jaar is verschenen met betrekking
tot de onderwerpen die wij in dit deel van de kroniek behandelen, beogen wij niet een volledig en uitputtend overzicht te
geven, maar een algemene lijn – voor zover die er na tweeënhalf jaar WWZ is – te schetsen.

2. Ontbindingsverzoek werkgever

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de
werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Een door de
werkgever ingediend ontbindingsverzoek zal één van de volgende in art. 7:669 lid 3 BW limitatief opgesomde redelijke
gronden moeten omvatten: (a) het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege beëindiging van de activiteiten of
bedrijfsorganisatorische en/of -economische redenen; (b) langdurige ziekte van de werknemer; (c) het bij regelmaat niet
kunnen verrichten van de arbeid wegens ziekte; (d) ongeschiktheid voor de bedongen arbeid; (e) verwijtbaar handelen; (f)
werkweigering; (g) een verstoorde arbeidsverhouding; en (h) andere omstandigheden dan de a- tot en met g-grond.
Tweeënhalf jaar na de invoering van de tweede tranche van de WWZ kan worden vastgesteld dat het voor werkgevers
lastiger is geworden om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen. Uit diverse evaluaties is gebleken
dat het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken onder de WWZ is gestegen.[2] Als belangrijkste reden wordt gegeven
dat de ontslaggronden strikter moeten worden getoetst en dat cumulatie van ontslaggronden, in tegenstelling tot het oude
recht, niet meer mogelijk is. De kantonrechter kan uitsluitend overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indien
sprake is van een ‘voldragen ontslaggrond’. Hoewel de in het Regeerakkoord voorgestelde mogelijkheid van cumulatie
van ontslaggronden hierin verandering zal brengen, moet de praktijk het tot die tijd doen met de ‘voldragen ontslaggrond’.
Hierna volgt dan ook een beknopte beschrijving van de rechtspraak per redelijke grond. Omdat de gepubliceerde
rechtspraak weinig noemenswaardige uitspraken bevat die zien op de c- en f-grond, wordt in deze kroniek niet op deze
gronden ingegaan.

a-grond: bedrijfseconomisch ontslag

Over de a-grond is niet veel (gepubliceerde) rechtspraak verschenen. Dit kan worden verklaard doordat art. 7:671 a lid 1
BW en 7:671 b lid a sub b BW voorschrijven dat werkgevers zich voor een ontslag op deze grond eerst tot het UWV moeten
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wenden. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd, kan overigens wel zonder
tussenkomst van het UWV door de kantonrechter worden ontbonden (art. 7:671b lid 1 sub c BW). Een
arbeidsovereenkomst kan op de a-grond worden ontbonden indien sprake is van een verval van arbeidsplaatsen als gevolg
van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als
gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.
Indien het UWV de toestemming voor een ontslag heeft geweigerd of ten onrechte heeft verleend, kunnen werkgever of
werknemer de kantonrechter alsnog om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Uit de wetsgeschiedenis volgt
dat kantonrechters bij de beoordeling van een dergelijk verzoek dezelfde criteria dienen toe te passen als het UWV.[3] Een
ontbindingsverzoek op deze grond kan dus alleen worden toegewezen indien de kantonrechter oordeelt dat het UWV de
ontslagvergunning ten onrechte heeft geweigerd. Dit geschiedde onder meer in een uitspraak van Kantonrechter Tilburg.[4]

In een zaak waarover Kantonrechter Rotterdam zich boog, werd het oordeel van het UWV gevolgd en werd het verzoek tot
ontbinding afgewezen.[5]

Het opzegverbod wegens ziekte zoals dat gold in de UWV-procedure heeft ook gelding in de ontbindingsprocedure bij de
kantonrechter, aldus Kantonrechter Apeldoorn.[6]Art. 7:671b lid 7 BW staat immers in de weg aan ontbinding van de
arbeidsovereenkomst, indien de werknemer reeds vóór ontvangst van het ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt was. Het
Hof ’s-Hertogenbosch heeft in dit kader geoordeeld dat bij een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter niet het moment
waarop de ontslagaanvraag door het UWV is ontvangen, maar het moment waarop het ontbindingsverzoek door de
kantonrechter is ontvangen bepalend is.[7] Het opzegverbod wegens ziekte is derhalve ook van toepassing bij een
ziekmelding ná de UWV-procedure maar vóór het ontbindingsverzoek met als keerzijde dat een onterechte weigering van
de ontslagaanvraag door het UWV in dat geval niet door de kantonrechter wordt getoetst.

b-grond: langdurige ziekte

Net als ten aanzien van de a-grond, is ook de jurisprudentie waarin de b-grond voor ontslag is aangevoerd schaars. Deze
kan worden aangevoerd indien de werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, het niet aannemelijk is dat binnen
26 weken herstel zal optreden en de bedongen arbeid binnen die periode niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Ook
voor deze ontslaggrond geldt dat werkgevers zich eerst tot het UWV moeten wenden alvorens zij een ontbindingsverzoek
bij de kantonrechter kunnen indienen. Kantonrechter Almere kwam om die reden niet toe aan een inhoudelijke beoordeling
van de b-grond, hetgeen leidde tot niet-ontvankelijkheid.[8] Een voorbeeld waarbij een poging tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met de werknemer via het UWV niet slaagde, maar via de kantonrechter wel, is de uitspraak van
Kantonrechter Arnhem.[9] Deze kwam tot het oordeel dat de ontslaggrond voldoende aannemelijk was geworden, onder
meer vanwege het feit de werknemer niet had aangevoerd dat hij binnen een periode van 26 weken zou herstellen of dat hij
binnen die termijn de bedongen arbeid in aangepaste vorm zou kunnen verrichten.

d-grond: ongeschiktheid voor de bedongen arbeid

De afgelopen twee jaar is veel jurisprudentie verschenen over de d-grond. Een arbeidsovereenkomst kan op deze grond
worden ontbonden indien sprake is van ongeschiktheid van werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders
dan ten gevolge van ziekte of gebreken. Zoals uit art. 7:669 lid 3 sub d BW volgt, dienen werknemers tijdig in kennis te
worden gesteld van het disfunctioneren en moeten zij voldoende gelegenheid krijgen om hun functioneren te verbeteren. De
ongeschiktheid van werknemer mag in ieder geval niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor
scholing van de werknemer.[10] Uit de wetsgeschiedenis van de WWZ volgt dat het toetsingskader ten aanzien van de d-
grond is ontleend aan de oude Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Beleidsregels).[11] Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft
bevestigd dat de criteria waaraan getoetst moet worden hieraan zijn ontleend.[12]

In beginsel dragen werkgevers de bewijslast van het disfunctioneren van werknemers, aangezien de wettelijke bewijsregels
van toepassing zijn in deze ontbindingsprocedure.[13] Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft hierover geoordeeld dat de
werkgever ermee kan volstaan aannemelijk te maken dat sprake is van disfunctioneren en dat met betrekking tot
disfunctioneren geen harde bewijzen vereist zijn.[14] Volgens het Hof Den Haag hangt of het disfunctioneren is komen vast te
staan onder meer af van de mate van concreetheid en onderbouwing van de stellingen van werkgever in samenhang met
de mate van concreetheid en onderbouwing van de betwisting van werknemer.[15]

Na invoering van de WWZ bleek al snel dat ontbindingsverzoeken op de d-grond regelmatig worden afgewezen.[16] De
afgelopen twee jaar lijkt deze lijn in de rechtspraak te zijn voortgezet.[17] Voor een geslaagd beroep op de d-grond dient de
werknemer ermee bekend te zijn dat hij niet goed functioneert en dit moet hem zorgvuldig zijn medegedeeld.[18] Het Hof ’s-
Hertogenbosch heeft zelfs geoordeeld dat een dergelijke mededeling schriftelijk dient plaats te vinden.[19] Een verzoek tot
ontbinding wordt blijkens de voorhanden zijnde jurisprudentie in beginsel afgewezen indien het disfunctioneren van
werknemer niet schriftelijk is vastgelegd.[20] In dat opzicht is het verstandig als werkgevers voor minder goed functionerende
werknemers in een zo vroeg mogelijk stadium een dossier opbouwen. De tekortkoming(en) in het functioneren en
verbeterpunten moeten door werkgevers concreet worden gemaakt.[21] Daarnaast wordt van werkgevers verwacht dat zij
aan werknemers instructies geven zodat zij bekend zijn met hetgeen van hen wordt verwacht.[22]

Werknemers moeten voldoende gelegenheid krijgen hun functioneren te verbeteren. De kwaliteit van het verbetertraject
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speelt dan ook een belangrijke rol in de beoordeling van het ontbindingsverzoek. Zoals in de Beleidsregels tot uitdrukking is
gebracht, moet de werkgever voldoende contact hebben met de werknemer om verbetering teweeg te brengen in zijn
functioneren. Dit contact dient te zijn gericht op verbetering en mag zich niet enkel beperken tot het registreren of
rapporteren van het gestelde tekortschieten in functioneren. Concreet betekent dit dat van de werkgever mag worden
verwacht dat hij een persoonlijk verbeterplan opstelt, waarin niet alleen de tekortkomingen en doelstellingen worden
beschreven maar ook de termijn die aan de werknemer wordt geboden om zich te verbeteren alsook de wijze van
begeleiding. Naarmate de werknemer een langer dienstverband heeft, mogen zwaardere eisen worden gesteld aan de
pogingen van de werkgever om verbetering teweeg te brengen en ontslag te voorkomen. Rechters hanteren ten aanzien
van verbetertrajecten veelal een strenge toets.[23] Wel voldoende werd geacht dat werkneemster een coach en een
opleiding op maat aangeboden had gekregen, waardoor haar ongeschiktheid volgens het Hof Amsterdam niet het gevolg
was van onvoldoende zorg door de werkgever.[24]

De duur van een verbetertraject hangt in sterke mate af van de individuele omstandigheden, waardoor in de rechtspraak
(nog) geen duidelijke lijn te ontdekken valt. Zo werden twee[25] en drie[26] maanden in bepaalde gevallen te kort geacht,
terwijl in andere gevallen zes weken[27] en drie[28] maanden wel voldoende werden bevonden.
Tot slot is vermeldenswaardig dat sprake kan zijn van contra-indicaties waardoor het disfunctioneren van werknemers
minder snel aannemelijk wordt gemaakt. Daarbij kan gedacht worden aan een salarisverhoging of bonusuitkering,
aangezien toekenning daarvan veelal impliceert dat een werknemer naar behoren functioneert.[29] Ook het toekennen van
een verlenging van de arbeidsovereenkomst[30] of meer verantwoordelijkheden[31] kunnen in een ontbindingsprocedure
averechtse werking hebben voor werkgevers. Tot slot spelen ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals
leeftijd en duur van het dienstverband, een rol bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek op de d-grond.[32]

e-grond: verwijtbaar handelen

De e-grond wordt in de jurisprudentie regelmatig als (een van de) ontslaggrond(en) aangevoerd. Voor een geslaagd beroep
op deze grond is vereist dat de werknemer zodanig verwijtbaar heeft gehandeld dat van de werkgever in redelijkheid niet
kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Werknemer dient derhalve welbewust, moedwillig of
toerekenbaar te hebben gehandeld. Verwijtbaar handelen wordt onder meer aanvaard indien sprake is van het (structureel)
niet nakomen van de re-integratieverplichtingen.[33] Alvorens tot ontbinding kan worden overgegaan dient de werknemer
schriftelijk te zijn aangemaand zijn re-integratieverplichtingen na te komen of dient de werkgever de betaling van het loon te
hebben gestaakt. Bovendien dient een deskundigenoordeel te worden overgelegd.[34]

Het blijft lastig een lijn in de jurisprudentie te ontdekken ten aanzien van het al dan niet slagen van een ontbindingsverzoek
op de e-grond. De zaken die zijn gepubliceerd zijn daarvoor veelal te casuïstisch van aard. Zo werd niet als (ernstig)
verwijtbaar aangemerkt het versturen van geheime bedrijfsgegevens naar het privé e-mailadres,[35] het niet erkennen van
een nieuwe leidinggevende,[36] het meenemen van hyacinten zonder te betalen[37] en het als verpleegkundige aan een
psychiatrisch patiënt met alcoholproblemen toestaan van het drinken van wijn.[38] Ook enkele ontbindingsverzoeken wegens
gedrag dat kan worden gelinkt aan #metoo werden op de e-grond afgewezen. Zo werd het handelen van een manager van
een accountantskantoor die via WhatsApp contact zocht met een sollicitant voor een studentstage met de mededeling dat
ze er ‘echt fantastisch uitzag’ en of ze vaak ‘zulke hakken’ aanhad weliswaar als verwijtbaar aangemerkt, maar niet
dusdanig dat van werkgever in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.[39]

Volgens Kantonrechter Leeuwarden was namelijk geen sprake van een hardnekkig en herhaald ongewenst en (seksueel)
intimiderend karakter, maar van een incident. Kantonrechter Alkmaar kwam tot eenzelfde oordeel ten aanzien van een
docent die seksistische en dubbelzinnige opmerkingen naar leerlingen maakte en een leerlinge met een boek op haar billen
sloeg.[40] Hier speelde een rol dat de docent had aangegeven zijn spreekstijl en houding te willen aanpassen, sprake was
van een langdurig dienstverband en nooit eerder klachten tegen hem waren ingediend.
Daarentegen werd wel (ernstig) verwijtbaar geacht het herhaaldelijk en welbewust aansturen op het stilleggen van het
treinverkeer,[41] veroordelingen wegens het plegen van financiële fraude in samenhang met het niet op orde hebben van de
financiële administratie,[42] het niet op het werk verschijnen terwijl geen verlof was verleend,[43] het niet naar waarheid
invullen van bezoekverslagen en agenda,[44] het stelselmatig onttrekken aan regels voor privéklussen,[45] het nemen van een
hap uit een donut als supermarktmedewerker,[46] het meerdere malen niet nakomen van ziekteverzuimvoorschriften vanuit
het buitenland,[47] het zomaar niet op het werk verschijnen en onbereikbaar zijn,[48] het seksueel intimideren op de werkvloer,
[49] het hebben van fysiek contact met jonge studentes en het stellen van vragen met een seksueel karakter,[50] het vervalsen
van handtekeningen onder verslagen van functioneringsgesprekken[51] en handelen in verdovende middelen als analytisch
laboratorium assistent.[52]

g-grond: verstoorde arbeidsverhouding

Op grond van art. 7:669 lid 3 onder g BW bestaat een redelijke grond voor ontbinding indien de arbeidsverhouding zodanig
is verstoord dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Het
aantal ontbindingsverzoeken dat primair dan wel subsidiair wordt gebaseerd op g-grond is aanzienlijk. Uit onderzoek blijkt
dat de g-grond de meest aangevoerde grond voor ontbinding is.[53] Uit de jurisprudentie over de afgelopen twee jaar lijkt in
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ieder geval opgemaakt te kunnen worden dat het loont om de g-grond subsidiair aan te voeren bij een ontbindingsverzoek
dat primair is gebaseerd op een andere redelijke grond (veelal d-grond dan wel e-grond); in verschillende uitspraken wordt
de ontbinding alsnog toegewezen op de subsidiair aangevoerde g-grond.[54] Let wel; een g-grond als subsidiaire grond wordt
vol getoetst en leidt alleen tot ontbinding als deze als zelfstandige grond voldragen is.

De verstoorde arbeidsrelatie waarop een werkgever zich beroept, moet in beginsel betrekking hebben op de relatie tussen
werknemer en werkgever. Hieronder wordt ook verstaan een werknemer en leidinggevende. Uit de jurisprudentie blijkt het
bestaan van een gezagsverhouding bij de beoordeling van deze grond relevant te zijn.[55] Indien de aangevoerde g-grond
betrekking heeft op de relatie tussen een werknemer en zijn collega’s geldt een verzwaarde motiveringsplicht voor de
werkgever.[56] Deze lijn is ook in de jurisprudentie waarneembaar. Kantonrechter Groningen oordeelde in een geschil waar
al langere tijd sprake was van een samenwerkingsprobleem tussen collega’s, dat werkgever onvoldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat er inspanningen zijn verricht om de verhouding tussen de collega’s te verbeteren. Naar het oordeel van
de kantonrechter had het op de weg gelegen van de werkgever om een meer bemiddelende rol tussen de werknemers te
spelen.[57] Werkgever zal in een dergelijke situatie goed moeten onderbouwen op welke wijze het gegeven dat werknemers
niet meer door één deur kunnen tot gevolg heeft dat tussen werknemer en werkgever een ernstige en duurzaam verstoorde
arbeidsrelatie is ontstaan, herstel niet meer mogelijk is en voorts aannemelijk moeten maken dat hij alles heeft gedaan om
het samenwerkingsprobleem tussen de werknemers op te lossen.[58]

Kantonrechters en gerechtshoven nemen als uitgangspunt dat de werkgever aannemelijk dient te maken dat de
arbeidsverhouding in beginsel ernstig en duurzaam moet zijn verstoord, wil de ontbinding op de g-grond kunnen slagen.[59]

Ten aanzien van deze criteria volgt uit de wetsgeschiedenis dat geen wijziging werd beoogd ten opzichte van hetgeen in het
Ontslagbesluit en de Beleidsregels was geregeld.[60] In de jurisprudentie wordt veelvuldig naar dit punt in de parlementaire
geschiedenis verwezen. Ook Hof Arnhem-Leeuwarden haalt de parlementaire geschiedenis op dit punt meermaals aan. Het
Hof benadrukt daarbij dat er geen harde bewijzen op tafel hoeven te komen om aan te tonen dat er sprake is van een
verstoorde arbeidsrelatie. Voldoende is dat de werkgever de verstoorde arbeidsrelatie aannemelijk maakt.[61]

Van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding wordt in de jurisprudentie uitgegaan indien de arbeidsrelatie
langdurig verstoord is en de verstoring van zodanige aard is dat herstel of verbetering niet meer mogelijk is. Kantonrechter
Rotterdam oordeelde dat daar sprake van was in de situatie dat de samenwerking tussen een werknemer en de
leidinggevende al jaren stroef verliep, de werknemer de kritiek van leidinggevende op houding, gedrag en communicatie
stelselmatig integraal afwees en ook de bemiddeling van een mediator en vakbondsconsulenten niet had mogen baten. Hof
’s-Hertogenbosch ging uit van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie in een situatie waarbij de samenwerking
tussen een werknemer en het bestuur al jaren moeizaam was. De communicatie tussen beiden moest verlopen via een
derde. Naar het oordeel van het Hof kan niet van werkgever gevraagd worden om in een dergelijke buffer te voorzien.[62]

Ook in een situatie waarbij werkgever een relatie met werknemer had die diverse keren beëindigd werd, in welk geval ook
steeds de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, oordeelde Kantonrechter Roermond dat er sprake was van een ernstig en
duurzaam verstoorde arbeidsrelatie nu partijen niet in staat waren om werk en privé gescheiden te houden, hetgeen
voortdurend leidde tot confrontaties en escalaties op de werkvloer.[63] Daarentegen oordeelde Kantonrechter Almere dat een
echtscheiding tussen werknemer en werkgever onvoldoende is om een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie aan te
nemen.[64]

In de parlementaire geschiedenis is echter ook bepaald dat bij een minder duurzaam verstoorde arbeidsrelatie de
arbeidsovereenkomst ontbonden moet kunnen worden ingeval de ernst daarvan zodanig is dat de voortzetting van de
arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd.[65] Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde onder
andere langs deze lijn.[66] Ook Kantonrechter Alkmaar oordeelde over een minder duurzaam verstoorde arbeidsrelatie; een
docent had – na een 25 jarig probleemloos dienstverband – ongewenste seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar
studenten. Kantonrechter Alkmaar oordeelde dat er in casu sprake was van een verstoorde
arbeidsverhouding.[67]Kantonrechter Rotterdam oordeelde daarentegen dat de arbeidsrelatie die door werknemer was
verstoord maar waarbij niet was voldaan aan het duurzaamheidsvereiste, de ernst niet zodanig was dat de
arbeidsovereenkomst ontbonden moest worden. Naar het oordeel van de kantonrechter is een gevolg van het
duurzaamheidscriterium dat partijen tenminste een poging moeten hebben gedaan om te onderzoeken of de verstoorde
arbeidsverhouding nog herstelbaar is, hetgeen in deze zaak niet was gebeurd.[68]

Voor een toewijzing van een ontbinding op de g-grond dient de werkgever aannemelijk te maken dat hij zich heeft
ingespannen de arbeidsrelatie te verbeteren, maar de inspanningen niet het gewenste effect hebben gehad. Overigens
betekent dit niet per definitie dat mediation moet hebben plaatsgevonden. Of mediation is doorlopen speelt wel een
belangrijke rol bij het toe- of afwijzen van een ontbindingsverzoek dat is gebaseerd op een verstoorde arbeidsrelatie. Indien
een werkgever niet ingaat op een verzoek van werknemer om een mediationtraject te doorlopen, kan dat tot een afwijzing
van de ontbinding leiden.[69] Het enkele feit dat een mediationtraject is doorlopen maar niet tot een oplossing heeft geleid,
maakt echter niet dat zonder meer sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie.[70] Zo oordeelde Hof ’s-Hertogenbosch dat
geen sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding terwijl partijen in casu reeds twee mediationtrajecten hadden
gevolgd.[71]
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Bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek op de g-grond speelt de vraag aan welke partij de verstoring van de
arbeidsrelatie kan worden verweten in beginsel geen rol.[72] Zo benadrukte het Hof Den Haag dat indien de verstoorde
arbeidsverhouding (ook) aan de werkgever te wijten is, dat niet aan een ontbinding in de weg staat. Volgens het Hof is de
schuldvraag niet als toetsingscriterium bij de ontslaggrond verstoorde arbeidsrelatie opgenomen in de Beleidsregels. Een
dergelijk criterium is volgens het Hof ook niet in de wetsgeschiedenis van de WWZ terug te vinden.[73] Ook Hof ’s-
Hertogenbosch en Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelden langs deze lijn.[74] Op het uitgangspunt dat de verwijtbaarheid geen
rol speelt, is wel een uitzondering aan te nemen indien de werkgever doelbewust een verstoring van de arbeidsverhouding
heeft gecreëerd om een ontbinding te forceren. Dit volgt ook uit een door Hof ’s-Hertogenbosch in maart 2017 gewezen
arrest. In de jurisprudentie van de afgelopen twee jaar is echter wel een aantal voorbeelden te vinden waarin de Asscher-
escape (de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de g-grond, met toekenning van een billijke
vergoeding, omdat de arbeidsverhouding is verstoord doordat werkgever ten onrechte getracht heeft de werknemer op een
andere onvolkomen grond te ontslaan) in uitzonderlijke situaties succesvol is toegepast en de rechter uiteindelijk toch over
is gegaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een billijke vergoeding.[75] Het merendeel van
de zaken waarin de verstoorde arbeidsverhouding door de werkgever is gecreëerd, wordt echter niet ontbonden. Rechters
oordelen in die gevallen veelal dat van werkgevers wordt verwacht dat zij de verhoudingen herstellen nu zij zelf
verantwoordelijk zijn voor de verstoring.[76]

Met betrekking tot de herplaatsingsplicht wordt in de literatuur en jurisprudentie nog wat wisselend gedacht. De g-grond sluit
de herplaatsingsplicht van art. 7:669 lid 1 BW niet uitdrukkelijk uit. In beginsel dient derhalve ook bij een ontbindingsverzoek
op de g-grond aan de herplaatsingsverlichting te worden voldaan. In de literatuur wordt echter ook wel het standpunt
ingenomen dat herplaatsing bij een verstoorde arbeidsverhouding niet in de rede ligt, tenzij de verstoorde
arbeidsverhouding beperkt blijft tot een geïsoleerde situatie met een collega.[77] Dit komt voort uit de opmerkingen van
minister Asscher tijdens de parlementaire behandeling van de WWZ, waarin hij heeft aangegeven dat herplaatsing niet in de
rede ligt bij een verstoorde arbeidsrelatie en dit anders ligt wanneer het een verstoorde arbeidsrelatie betreft op de
werkvloer en niet met de werkgever zelf.[78] Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat ook indien sprake is van een verstoorde
arbeidsverhouding, een ontbindingsverzoek slechts door de rechter kan worden toegewezen indien herplaatsing van de
werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt.[79]

Uiteindelijk zal een afweging moeten worden gemaakt van alle omstandigheden van het geval om te bezien of er bij een
ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding mogelijkheden zijn tot herplaatsing.

h-grond: andere omstandigheden

De h-grond is een vangnetbepaling. In de jurisprudentie en de literatuur lijkt het nog wat zoeken welke situaties onder de h-
grond kunnen worden geschaard, al geeft tweeënhalf jaar jurisprudentie enigszins een beeld. In het algemeen geldt dat tot
op heden relatief weinig arbeidsovereenkomsten zijn ontbonden op de h-grond; rechters lijken wat terughoudend te zijn met
de toepassing van de h-grond en oordelen niet snel dat sprake is van een voldragen h-grond.[80]

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de h-grond is bedoeld voor (uitzonderlijke) situaties die niet onder de andere
ontslaggronden vallen. Als voorbeelden voor de h-grond zijn door de wetgever genoemd detentie of illegaliteit van de
werknemer, het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning, de voetbaltrainer met achterblijvende resultaten en
een verschil van inzicht over het te voeren beleid tussen de werkgever en manager.[81] Uit de jurisprudentie blijkt dat
rechters over het algemeen in uitzonderlijke gevallen, die niet onder één van de andere ontslaggronden vallen, overgaan tot
een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de h-grond. Daarbij hoeven andere omstandigheden als bedoeld in de h-
grond niet per definitie (volledig) in de risicosfeer van werknemer te liggen. Zo ontbonden kantonrechters
arbeidsovereenkomsten onder andere in situaties waarbij werknemers niet (meer) in het bezit waren van een VOG,[82] het
ontbreken van de vereiste opleiding,[83] intrekking van een noodzakelijke vergunning[84] en een werknemer die door de enige
opdrachtgever van werkgever niet meer werd toegestaan om op één van de locaties werkzaam te zijn.[85] Voornoemde
voorbeelden brengen mee dat de arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden doordat werknemer zijn werkzaamheden
niet meer kon uitvoeren.[86] Het voorgaande geldt overigens niet automatisch ook voor een statutair bestuurder die
ontslagen wordt. In de situatie dat de arbeidsovereenkomst van een directeur inhoudsloos was geworden doordat zijn
bestuursfunctie was weggevallen, rechtvaardigde dat naar het oordeel van Kantonrechter Apeldoorn geen ontbinding van
de arbeidsovereenkomst omdat de werkgever zelf had bewerkstelligd dat de functie inhoudsloos was geworden en het
daarom aan hem was om een andere oplossing voor de situatie te vinden dan ontbinding.[87] Daarentegen ontbond
Kantonrechter Zwolle wel de arbeidsovereenkomst van een directeur op de h-grond op grond van het enkele feit dat deze
inhoudsloos was geworden door het vennootschapsrechtelijk ontslag. De kantonrechter oordeelde dat de positie als
werknemer onlosmakelijk verbonden was met de positie van statutair directeur.[88]

De h-grond is uitdrukkelijk niet bedoeld ter reparatie van andere niet voldragen ontslaggronden of omzeiling van andere
ontslaggronden. Ook bij een ontbindingsverzoek (primair dan wel subsidiair) gebaseerd op de h-grond dient sprake te zijn
van een voldragen (h-)grond.[89] Gerechtshoven en kantonrechters passen dit veelal ook strikt toe.[90] Zo oordeelde Hof
Arnhem-Leeuwarden nog dat het verschil van inzicht betrekking had op het gegeven dat werknemer meende dat zij wel
geschikt was voor de functie, terwijl werkgever meende van niet. De onderbouwing komt er volgens het Hof op neer dat
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partijen een andere mening zijn toegedaan over het door werkgever gestelde disfunctioneren, waarmee werkgever een
poging doet tot reparatie van een niet geslaagd verzoek op de d-grond. Daar is de h-grond volgens het Hof echter niet voor
bedoeld.[91] Toch is er in de jurisprudentie ook een aantal uitspraken te vinden waarin rechters een wat ruimere uitleg van de
h-grond hanteerden. Zo oordeelde Kantonrechter Maastricht (welke uitspraak in hoger beroep is bekrachtigd door Hof ’s-
Hertogenbosch) dat er onvoldoende aanleiding was om de arbeidsovereenkomst met een directeur op de d-grond te
ontbinden, maar voldoende redenen om het verzoek toe te wijzen op de h-grond.[92] Kantonrechter Zutphen oordeelde in
een situatie waarin de werkplek van werknemer was komen te vervallen en er geen hervatting van de bedongen
werkzaamheden kon plaatsvinden dat de arbeidsovereenkomst elke betekenis verloren had en ontbinding daarvan
gerechtvaardigd was. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst, na afwijzing van de e- en g-grond, alsnog op de
h-grond.[93] Dit zijn echter de uitzonderingen; de algemene lijn in de jurisprudentie is dat de h-grond op zichzelf voldoende
onderbouwd moet worden voor een kans van slagen. Deze lijn wordt in de jurisprudentie ook doorgezet met betrekking tot
geschillen die een (statutair) directeur dan wel het hogere management betreffen, al lijken rechters daar eerder geneigd te
zijn over te gaan tot het toewijzen van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de h-grond. De rechtspraak lijkt met
betrekking tot dergelijke geschillen haar weg inmiddels te hebben gevonden. Volgens kantonrechter Arnhem is het zelfs
vaste jurisprudentie dat de h-grond ziet op de situatie van bijvoorbeeld een manager met wie een verschil van inzicht over
het te voeren beleid bestaat.[94]

In tegenstelling tot wat de wetsgeschiedenis bepaalt, volgt uit de rechtspraak dat het verschil van inzicht op basis van de h-
grond niet slechts over het te voeren beleid hoeft te gaan. Kantonrechter Utrecht ontbond de arbeidsovereenkomst omdat
de directeur een slechte relatie had met de gemeente, terwijl dit de belangrijkste financier van werkgever was en er van de
zijde van de gemeente werd aangedrongen op een andere directeur.[95] Volgens Rb. Noord-Holland was sprake van een
verschil van inzicht omdat de aandeelhouder, de RvC en de CEO het vertrouwen in de CFO hadden verloren nadat de CFO
niet mee wilde gaan in de wens van werkgever om de ondernemingsstructuur te wijzigen (met bijbehorende wijzigingen met
betrekking tot de functie van CFO).[96] Kantonrechter Leiden ontbond de arbeidsovereenkomst omdat werknemer volgens
werkgever niet beschikte over de vereiste persoonlijke eigenschappen en vaardigheden om de functie van directeur in de
nieuwe fase van de werkgever uit te voeren. De kantonrechter oordeelde dat ten tijde van de moeilijke omstandigheden
waarin de stichting verkeerde het eensgezind optrekken van bestuur en directeur belangrijker dan ooit was.[97] Op basis van
de jurisprudentie wordt het verschil van inzicht derhalve ruimer uitgelegd dan enkel een verschil over het te voeren beleid.
Wel moet er bij een geslaagd beroep op een verschil van inzicht sprake zijn van een fundamenteel verschil.[98] Hierbij wordt
echter geen onderscheid gemaakt of dit verschil van inzicht is ontstaan met statutair of titulair directeuren of het hogere
management.[99] Het is in ieder geval wel duidelijk dat het om hooggeplaatste werknemers moet gaan, en niet om ‘zo
maar’ een werknemer. [100]

3. Ontbindingsverzoek werknemer

In art. 7:671c BW is de ontbinding op verzoek van werknemer geregeld. Er is sprake van een open grond; de rechter is niet
gebonden aan de redelijke gronden van art. 7:669 lid 3 BW. Een ontbindingsverzoek op grond van dit artikel vereist
omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te
eindigen.
De afgelopen twee jaar is – in vergelijking met de ontbindingsverzoeken van de zijde van werkgever – over dit onderwerp
slechts in beperkte mate jurisprudentie gepubliceerd. In de gepubliceerde jurisprudentie worden nagenoeg alle verzoeken
toegewezen, waarbij door de rechter veelal wordt gewezen op de vrije arbeidskeuze.[101] In veel gevallen speelt een
verstoorde arbeidsverhouding, al dan niet als een tegenverzoek van werknemer, of ziekte, of een combinatie van beide, een
rol. Uitspraken met betrekking tot ziekte betreffen bijvoorbeeld onderwerpen waarbij een dienstverband slapend wordt
gehouden na twee jaar ziekte, maar ook het niet nakomen van re-integratieverplichtingen van de werkgever.[102] Met
betrekking de ontbindingsverzoeken die verband houden met een verstoorde arbeidsverhouding gaat het onder andere om
situaties waarin door werkgever doelbewust is aangestuurd op een verstoorde arbeidsverhouding door bijvoorbeeld
ongefundeerde beschuldigingen of een verstoorde arbeidsverhouding voortkomend uit een re-integratietraject.[103]

Ook het concurrentiebeding speelt bij werknemersverzoeken met enige regelmaat een rol. Aan een concurrentiebeding
kunnen geen rechten worden ontleend indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst een gevolg is van ernstig
verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. In de zaken waarin het ontbindingsverzoek van werknemer wordt
toegewezen, wordt het concurrentiebeding dan ook veelal vernietigd. Kantonrechter Amsterdam wees echter een verzoek
tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe, maar wees de vernietiging van een concurrentiebeding af wegens het
ontbreken van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Het is volgens de kantonrechter voor de ontbinding op verzoek
van de werknemer niet noodzakelijk dat er een verstoorde arbeidsrelatie bestaat zodanig dat van de werknemer in
redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.[104]

Bij een werknemersverzoek tot ontbinding is de werkgever in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd. Voor
toekenning van een transitievergoeding (maar overigens ook voor de toekenning van een billijke vergoeding) geldt in het
geval van werknemersverzoeken dat de werknemer zal moeten aantonen dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft
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gehandeld. In de praktijk wordt dit niet snel aangenomen; het merendeel van de verzoeken wordt toegewezen zonder
toekenning van een vergoeding.[105] De kwalificatie ‘ernstig verwijtbaar handelen’ blijkt, in overeenstemming met de
wetsgeschiedenis, een hoge drempel.[106] In de wetsgeschiedenis wordt opgemerkt dat van ernstig verwijtbaar handelen
slechts in uitzonderlijke situaties sprake zal zijn. Gedacht moet worden aan situaties waarin de werkgever grovelijk de
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst of zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt of waarin werkgever een valse
grond voor ontslag aanvoert.[107] Een verplichting voor een werkgever om een werknemer zo snel mogelijk te ontslaan na
afloop van de loondoorbetalingstermijn bestaat niet volgens het Hof.[108] Ernstig verwijtbaar handelen werd voorts niet
aangenomen in het geval waarin een werknemer van de PVV zich ‘als een hond behandeld voelt’ door zijn werkgever en
verwacht niet meer aan het werk te komen door het PVV stigma dat aan hem kleeft.[109] Ernstig verwijtbaar handelen werd
daarentegen wel aangenomen in een situatie waarin een werknemer op grond van onjuiste informatie werd voorgehouden
dat hij zijn targets niet zou hebben gehaald. Kantonrechter Den Haag oordeelde dat dit in strijd is met de vereisten van goed
werkgeverschap en dat ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever oplevert. De arbeidsverhouding is door het handelen
van de werkgever zo ernstig verstoord, dat sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de
arbeidsovereenkomst behoort te eindigen.[110] Voorts werd door de Kantonrechter Rotterdam ernstige verwijtbaarheid
aangenomen in het geval de werkgever niet of nauwelijks invulling heeft gegeven aan de op haar rustende re-
integratieverplichtingen. De werkgever had geen actie ondernomen naar aanleiding van de adviezen van de bedrijfsarts en
het deskundigenoordeel UWV.[111]

4. Transitievergoeding en billijke vergoeding

Met de WWZ is de transitievergoeding ingevoerd, waarmee de wetgever (te) hoge ontslagvergoedingen aan banden heeft
willen leggen.[112] Bovendien heeft de wetgever met de introductie van de billijke vergoeding in de WWZ de mogelijkheid
willen creëren voor rechters om werknemers in uitzonderlijke gevallen – indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of
nalaten van werkgever – een additionele billijke vergoeding toe te kennen.[113] Deze mogelijkheid werd al snel omgedoopt
tot het “muizengaatje”, omdat door de wetgever meerdere malen werd benadrukt dat werknemers niet snel aanspraak
maken op deze vergoeding. Daarvoor dient immers sprake te zijn van “ duidelijke en uitzonderlijke gevallen van
onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig met goed werkgeverschap”. [114]

Transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt, in tegenstelling tot de kantonrechtersformule, af van de lengte van het
dienstverband en niet (of nauwelijks) van de leeftijd van werknemer.[115] Voorts maken noch de te volgen ontslagroute noch
het soort arbeidsovereenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) een verschil ten aanzien van de aanspraak op deze
vergoeding. De achterliggende gedachte bij de transitievergoeding is namelijk dat deze door werknemers wordt aangewend
voor de transitie naar een andere baan.[116]

De afgelopen twee jaar stonden in de jurisprudentie verschillende aspecten van de transitievergoeding centraal. Het meest
in het oog springend waren de “slapende dienstverbanden”. Met de invoering van de transitievergoeding in de WWZ lijkt de
wetgever geen rekening te hebben gehouden met de consequentie dat werkgevers dienstverbanden met langdurig
arbeidsongeschikte werknemers na twee jaar bewust niet beëindigen, zodat wordt voorkomen dat zij verplicht zijn tot
betaling van de transitievergoeding. Kantonrechters Groningen en Roermond achtten een dergelijke keuze van werkgever
niet ongeoorloofd en niet in strijd met goed werkgeverschap.[117] Inmiddels heeft de wetgever voor dit onbedoelde gevolg
maatregelen aangekondigd op basis waarvan werkgevers voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige
arbeidsongeschiktheid zullen worden gecompenseerd.[118] Deze regeling treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in
werking.[119]

Het tweede aspect betreft de aanspraak op een transitievergoeding bij deeltijdontslag. Door het Hof Amsterdam werd in dit
kader geoordeeld dat een werknemer die vanwege medische beperkingen slechts nog 55% van de volledige werktijd kon
werken en om die reden instemde met een omzetting van zijn fulltime dienstverband in een parttime dienstverband, geen
aanspraak maakt op een transitievergoeding.[120] De reden hiervoor is dat het hier niet ging om een situatie waarbij partijen
de bedoeling hadden een einde te maken aan de arbeidsrelatie en dus geen sprake was van een beëindiging in de zin van
art. 7:673 BW. Kantonrechter Amsterdam kende daarentegen wel een transitievergoeding toe aan een werknemer die niet
had ingestemd met het deeltijdontslag en waarvan bovendien niet vaststond dat hij nooit volledig zou herstellen.[121] Het
ontslag ten aanzien van de 60% van de volledige werktijd waarin hij (voorlopig) niet meer kan werken werd dan ook
aangemerkt als een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst ex art. 7:673 BW.
Het derde aspect ziet op de groep werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Op grond van art. 7:673 lid 7
sub b BW geldt als uitgangspunt dat werkgevers in dat geval geen transitievergoeding verschuldigd zijn, indien de
beëindiging of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst verband houdt met of na het bereiken van AOW-
gerechtigde leeftijd. Kantonrechter Utrecht heeft in dit kader echter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld die zien
op de mogelijke strijdigheid tussen de uitsluiting van AOW’ers van het recht op een transitievergoeding en het verbod op
leeftijdsdiscriminatie.[122] De Hoge Raad heeft zich over deze vraag vooralsnog niet uitgelaten.
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Tot slot is relevant dat in de jurisprudentie meerdere malen is bevestigd dat een werknemer die op staande voet is
ontslagen of waarvan de arbeidsovereenkomst is ontbonden wegens verwijtbaar handelen, toch aanspraak kan maken op
een transitievergoeding. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de werkgever niet kan aantonen dat sprake is van
ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer.[123] Bovendien kende Kantonrechter Haarlem ook een
transitievergoeding toe aan een werknemer waarvan de ernstige verwijtbaarheid van zijn handelen – het bewust niet
openmaken van een koffer die op Schiphol een bedreiging vormde – vaststond, omdat het niet toekennen daarvan gezien
zijn leeftijd, langdurige dienstverband en goede staat van dienst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.[124] Een ander geval betrof een werknemer die drie pennen had gestolen van een klant van zijn
werkgever. Deze werknemer had weliswaar ernstig verwijtbaar gehandeld en zijn ontslag op staande voet werd dan ook niet
vernietigd, maar de kantonrechter kende hem gezien de relatief kleine misstap toch een gedeeltelijke transitievergoeding
toe.[125] Tot slot is het goed om te benoemen dat uiteraard ook voorbeelden bestaan van uitspraken waarbij rechters het
verzoek om een transitievergoeding aan een op staande voet ontslagen werknemer hebben afgewezen.[126]

Billijke vergoeding

In beginsel zijn er drie situaties waarin werknemers aanspraak kunnen maken op een billijke vergoeding, namelijk (i) indien
het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever (art. 7:671b
lid 8 en 9, 7:671c lid 2 en 3, 7:673 lid 9 en 7:682 BW), (ii) als de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigbaar is en
werknemer in plaats van herstel om een billijke vergoeding verzoekt (art. 7:681 BW), of (iii) als vergoeding in een procedure
in hoger beroep (art. 7:683 BW).
Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2017 77 uitspraken gepubliceerd waarin de
rechter heeft geoordeeld dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. In 74 gevallen is aan
werknemer een billijke vergoeding toegekend.[127] In 188 uitspraken is een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten niet
aangenomen. Minister Koolmees trekt hieruit de conclusie dat rechters kritisch toetsen en niet snel tot het oordeel komen
dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever of van de werknemer.[128] Bovengenoemde
getallen bezien is het echter de vraag of deze conclusie juist is, omdat het beoogde “muizengaatje” in de praktijk toch niet
zo nauw lijkt te zijn als aanvankelijk werd voorgesteld.

Werknemers lijken standaard om een billijke vergoeding te verzoeken. Bij een dergelijk verzoek hoeven zij geen specifiek
bedrag te noemen, maar in de praktijk wordt dit veelal wel gedaan. Uitzonderlijk was de uitspraak van Kantonrechter
Leeuwarden, die aan een werknemer een billijke vergoeding toekende ter hoogte van € 15.000 terwijl deze slechts om een
vergoeding van € 10.000 had verzocht. [129] De verklaring hiervoor was dat een collega van de werknemer in een andere
zaak ook een billijke vergoeding van € 15.000 toegekend had gekregen.[130] Deze uitspraak hield in hoger beroep echter
geen stand, aangezien partijen de grenzen van de rechtsstrijd bepalen en dus geen hogere vergoeding kan worden
toegekend dan waar om is verzocht.[131] De toegekende billijke vergoedingen lopen qua hoogte uiteen. Zo werd door
Kantonrechter Roermond een billijke vergoeding toegekend van € 0, die zeer in contrast stond met de door Kantonrechter
Assen toegekende vergoeding van € 125.000.[132] Een andere in het oog springende vergoeding kwam overeen met ruim 33
maandsalarissen en werd door Kantonrechter Alkmaar toegekend wegens het aanvoeren van een valse ontslaggrond met
als doel een onwerkbare situatie te creëren.[133]

Over de hoogte van de billijke vergoeding is de afgelopen twee jaar veel geprocedeerd. De meest in het oog springende
uitspraak is het zogenaamde ‘ New Hairstyle-arrest’, waarin de Hoge Raad de door velen verlangde handvatten heeft
gegeven voor de berekening van de (additionele) billijke vergoeding.[134] Hoewel in de memorie van toelichting bij de WWZ
is bepaald dat het gevolgencriterium reeds is “geforfaiteerd” in de transitievergoeding en de billijke vergoeding naar haar
aard in relatie staat tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever en niet tot de gevolgen van het ontslag,
was de rechtspraak hierover in beginsel wisselend.[135] Zo werd bij het berekenen van de hoogte van de billijke vergoeding
door sommige kantonrechters in meer of mindere mate toch rekening gehouden met het gevolgencriterium of een
soortgelijk criterium.[136] Dit in tegenstelling tot kantonrechters die conform de bedoeling van de wetgever voornamelijk
rekening hielden met de ernst van de verwijtbaarheid van de gedragingen van werkgever.[137] Weer andere kantonrechters
volstonden met een verwijzing naar de parlementaire geschiedenis zonder te motiveren hoe zij de door hen toegekende
billijke vergoeding hadden berekend.[138]

In juni 2017 maakte het New Hairstyle-arrest aan dit wisselende beeld een einde. In dit arrest heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat rechters bij de berekening van de billijke vergoeding wel degelijk rekening mogen houden met de individuele
omstandigheden van werknemers en de gevolgen van het ontslag. Volgens de Hoge Raad kunnen bij de berekening de
volgende gezichtspunten een rol spelen: (i) de mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de
opzegging een verwijt valt te maken, (ii) of de redenen voor de werknemer om af te zien van vernietiging van de opzegging
aan de werkgever zijn toe te rekenen, (iii) of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden, (iv) welke inkomsten de
werknemer daaruit geniet, (v) welke (andere) inkomsten de werknemer in redelijkheid in de toekomst kan verwerven, en (vi)
of de werknemer aanspraak maakt op een transitievergoeding. Voorts wordt benadrukt dat het er uiteindelijk om gaat dat
werknemers worden gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgevers. De Hoge Raad
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overweegt voorts dat, door rekening te houden met de gevolgen van het ontslag, de billijke vergoeding kan tegengaan dat
werkgevers voor een vernietigbare opzegging kiezen omdat dat voordeliger uitpakt dan het op juiste wijze beëindigen van
de arbeidsovereenkomst of het in stand houden daarvan.
In de jurisprudentie die sinds New Hairstyle is verschenen spelen bovengenoemde gezichtspunten bij de berekening van de
billijke vergoeding herhaaldelijk een (doorslaggevende) rol.[139] Het valt op dat niet altijd de nadruk wordt gelegd op dezelfde
gezichtspunten. Kantonrechters houden veelal rekening met de inkomensschade van werknemers als gevolg van het
ontslag, waarbij wordt gekeken naar het inkomen dat werknemers hadden verdiend indien zij niet zouden zijn ontslagen.[140]

Zo maakte Kantonrechter Rotterdam een vergelijking tussen de situatie zonder vernietigbare opzegging en de situatie
waarin de werknemer zich ten tijde van de uitspraak bevond.[141] De billijke vergoeding die in deze uitspraak werd toegekend
kwam globaal overeen met zes maandsalarissen inclusief vakantietoeslag (€ 57.000). Daarbij werd door de kantonrechter
overwogen dat het voor de werknemer mogelijk moet zijn binnen een periode van circa negen tot twaalf maanden elders
werk te vinden, waardoor de billijke vergoeding als het ware een compensatie biedt voor het inkomstenverlies. Het Hof
Arnhem-Leeuwarden nam in aanmerking dat de werknemer aansluitend op het ontslag een nieuwe baan had, waardoor hij
geen inkomens- of andere schade had geleden door het ten onrechte verleende ontslag op staande voet. De werkgever valt
het ten onrechte verleende ontslag op staande voet dan wel te verwijten, maar uit niets is gebleken dat sprake was van een
vooropgezet plan om werknemer op staande voet te ontslaan. Bovendien neemt het Hof de gedragingen van werknemer –
het doen van negatieve uitlatingen over werkgever op Facebook (“Nog effe jong… dan bisse van det gepruts aaf van dae
koekwous” ), het meerijden zonder toestemming en de slordige omgang met de bestuurderspas – in aanmerking. Alle
omstandigheden in aanmerking nemende kent het Hof werknemer een billijke vergoeding toe van € 1.000. [142] In
tegenstelling tot de meeste rechters, hield Kantonrechter Maastricht geen rekening met de inkomsten die werknemer had
verkregen als zijn arbeidsovereenkomst niet zou zijn geëindigd, maar met de duur van de periode van werkloosheid, lengte
van het dienstverband, leeftijd van werknemer en zijn functioneren.[143] In deze uitspraak werd aan werknemer een billijke
vergoeding toegekend ter hoogte van € 110.000.
De richting die de Hoge Raad heeft gegeven aan de berekening van de billijke vergoeding wordt veelal omarmd. Daarbij
wordt wel benadrukt dat de hoogte van billijke vergoedingen per individueel geval moet worden bepaald en afhangt van de
specifieke omstandigheden van het geval. Of er ooit een heldere lijn valt te trekken in de jurisprudentie, is dus maar de
vraag.

5. Hoger beroep

Met de WWZ is de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie geïntroduceerd in het ontslagrecht. Partijen kunnen binnen
drie maanden na de datum van de beschikking van de kantonrechter in beroep gaan bij het gerechtshof. Het enkele
instellen van beroep of cassatie schorst de tenuitvoerlegging van de beschikking overigens niet. Van de mogelijkheid tot
hoger beroep wordt veel gebruik gemaakt. Onderwerpen die in hoger beroep aan de orde komen zijn onder andere
ontbindingszaken (63% van alle zaken heeft betrekking op ontbindingszaken waarvan bijna alle verzoeken in eerste aanleg
zijn gedaan door de werkgever),[144] een betwiste opzegging door werkgever (ontslag op staande voet) en het toekennen
van een transitievergoeding en billijke vergoeding. Boot en Meijers komen in hun bijdrage voor het Tijdschrift Arbeidsrecht,
waarvoor zij 146 hoger beroep zaken hebben onderzocht, tot de conclusie dat de gemiddelde duur van het hoger beroep
zeven maanden is en de gerechtshoven regelmatig tot een ander oordeel komen dan de kantonrechters.[145] Van belang
hierbij is dat indien in hoger beroep wordt geoordeeld dat het ontbindingsverzoek in eerste aanleg ten onrechte is
afgewezen, de rechter bepaalt op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst eindigt, waarbij ontbinding met terugwerkende
kracht niet is toegestaan. Indien in hoger beroep tot het oordeel wordt gekomen dat de arbeidsovereenkomst in eerste
aanleg ten onrechte is ontbonden, kan de rechter een billijke vergoeding toekennen of overgaan tot herstel van de
arbeidsovereenkomst waarbij herstel met terugwerkende kracht dan wel mogelijk is.
De Hoge Raad heeft zich sinds de invoering van de WWZ een aantal maal uitgelaten. De eerste WWZ beschikking van de
Hoge Raad werd gewezen in december 2016. Het betrof het Mediant-arrest inzake de voorwaardelijke ontbinding.[146] De
Hoge Raad oordeelde dat een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet ook
onder de WWZ nog mogelijk is. Een voorwaardelijk ontbindingsverzoek kan echter alleen worden toegewezen als de
kantonrechter het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig acht. Acht de kantonrechter het wel rechtsgeldig, dan kan hij
niet, vooruitlopend op een eventueel andersluidend oordeel van het hof, een voorwaardelijke ontbinding uitspreken. Voorts
heeft de Hoge Raad het New-Hairstyle arrest gewezen, waarin gezichtspunten zijn gegeven voor de berekening van de
billijke vergoeding.[147] Tot slot heeft de Hoge Raad zich in het Constar-arrest uitgelaten over de vraag in welke gevallen een
aanzegging te gelden heeft als een opzegging. Voorts heeft de Hoge Raad in dat arrest geoordeeld dat de kwalificatie van
een werkgeverswisseling die heeft plaatsgevonden voor 1 juli 2015, beoordeeld moet worden naar het voordien geldende
recht, derhalve naar de maatstaf van het arrest Van Tuinen/Wolters.[148]

6. Afsluitende opmerkingen

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CFFCC4&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 20-06-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op
www.wolterskluwer.nl

Pagina 9/16

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CFFCC4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


Ten aanzien van de tweede tranche van de WWZ, te weten het ontslagrecht en de vergoedingen, constateren wij dat in de
jurisprudentie inmiddels enigszins een lijn valt te ontdekken met betrekking tot diverse onderwerpen. Een voorbeeld hiervan
betreft de berekening van de billijke vergoeding. Daarnaast wordt ook steeds beter zichtbaar welke toets (kanton)rechters
ten aanzien van de ontslaggronden hanteren. Duidelijk is dat een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor
werkgevers niet eenvoudig is. Met dat gegeven in het achterhoofd lijkt de praktijk met de WWZ vooralsnog uit de voeten te
kunnen. Afgewacht moet worden of de voorgestelde wijzigingen uit het Regeerakkoord hierin verandering brengt. De
introductie van de mogelijkheid van cumulatie van ontslaggronden lijkt in ieder geval bij te dragen aan de breed gedragen
wens van een meer flexibele arbeidsmarkt.
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