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In het vorige nummer van Bedrijfsjuridische berichten is het 
eerste deel van de Kroniek Wet Werk en Zekerheid 2018 ver-
schenen. In die kroniek is voornamelijk ingegaan op de juris-
prudentie die is gewezen over de proeftijd, het concurren-
tiebeding, scholing, de ketenregeling en de beëindiging met 
wederzijds goedvinden dan wel de opzegging met instem-
ming. In dit tweede deel staat de jurisprudentie met betrek-
king tot de ontslaggronden en de vergoedingen centraal.

1. Inleiding

Net op het moment dat de meeste wijzigingen die de Wet 
Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) met zich heeft gebracht 
niet meer uit ons arbeidsrecht zijn weg te denken en de 
Hoge Raad zich over belangrijke onderwerpen heeft uitge-
sproken, heeft de wetgever opnieuw een nieuwe wet aan-
gekondigd: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB). 
Met de WAB worden enkele wijzigingen uit de WWZ terug-
gedraaid dan wel aangepast. Voor het ontslagrecht is rele-
vant dat een cumulatiegrond (‘de i-grond’) wordt geïntro-
duceerd. Ook relevant is dat met de WAB wordt gepoogd 
meer evenwicht aan te brengen in de transitievergoeding 
door het recht daarop al bij begin van het dienstverband toe 
te kennen en de uitzondering bij dienstverbanden van tien 
jaar of langer te schrappen. De beoogde inwerkingtredings-
datum van de WAB is 1 januari 2020.

Aangezien de WWZ voorlopig nog leidend zal zijn en de in 
de rechtspraak ontwikkelde lijnen met betrekking tot de re-
delijke ontslaggronden en de toegekende (billijke) vergoe-
dingen ook na 1 januari 2020 nog relevant blijven, wordt in 
dit artikel aan de hand van de meest relevante en gepubli-
ceerde jurisprudentie uit 2018 inzicht gegeven in de huidige 
stand van zaken.

2. Ontbindingsverzoek werkgever

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen in-
dien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van 
werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met 
scholing, onmogelijk is of niet in de rede ligt. Sinds de in-
werkingtreding van de WWZ bestond in de rechtspraak 
discussie over de vraag of een redelijke grond moet worden 
bewezen of dat kan worden volstaan met het aannemelijk 
maken daarvan. In 2018 heeft de Hoge Raad hierover in de 
‘16 februari beschikkingen’ eindelijk uitsluitsel gegeven.2 
Uit deze beschikkingen volgt dat het voor een ontbindings-
verzoek voldoende is als de verzoeker het bestaan van de 
redelijke grond in voldoende mate aannemelijk maakt.

1 Annemarth Hiebendaal is advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam.
2 HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:220 en HR 16 februari 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:182.

Hieronder worden de redelijke gronden uit artikel 7:669 lid 
3 BW besproken en volgt per redelijke grond een beknopte 
bespreking van de meest relevante rechtspraak uit 2018. 
Aangezien in 2018 geen noemenswaardige jurisprudentie is 
gepubliceerd over de c- en f-grond, wordt in deze kroniek 
niet op deze gronden ingegaan.

2.1 a-grond: bedrijfseconomisch ontslag
Indien het UWV de toestemming voor een ontslag heeft 
geweigerd kan de werkgever de kantonrechter alsnog om 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de a-grond ver-
zoeken. In de situatie waarbij het UWV wel een vergun-
ning heeft verleend, is het de werknemer die zich tot de 
kantonrechter kan wenden om herstel van de arbeidsover-
eenkomst of een billijke vergoeding te vorderen.3

In 2018 werd aan de kantonrechter Roermond de vraag voor-
gelegd of het opzegverbod tijdens ziekte van toepassing is 
indien de ziekmelding is gedaan nadat de ontslagaanvraag 
is ingediend bij het UWV, maar voordat het ontbindingsver-
zoek op de a-grond is ingediend bij de rechter.4 Waar het Hof 
’s-Hertogenbosch in 2017 nog oordeelde dat voor het ant-
woord op deze vraag niet het moment bepalend is waarop 
de ontslagaanvraag door het UWV is ontvangen, maar het 
moment waarop het ontbindingsverzoek door de rechter is 
ontvangen5, oordeelde de kantonrechter Roermond dat het 
opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing is indien 
de ziekmelding heeft plaatsgevonden nadat de ontslagver-
gunning werd aangevraagd en werkgever vervolgens een 
ontbindingsverzoek heeft ingediend, aangezien het ontbin-
dingsverzoek op de a-grond moet worden beschouwd als 
een verlengstuk van de procedure bij het UWV. Relevant is 
bovendien de overweging van de kantonrechter Roermond 
dat een werkgever in een ontbindingsprocedure niet kan 
volstaan met een blote verwijzing naar haar stellingen in 
de UWV-procedure, aangezien de ontbindingsprocedure 
een zelfstandige procedure betreft waarbij de werkgever op 
gebruikelijke wijze dient te voldoen aan zijn stelplicht. De 
kantonrechter Maastricht heeft bevestigd dat het opzegver-
bod tijdens ziekte niet van toepassing is in het geval van een 
bedrijfsbeëindiging.6

Er zijn meerdere uitspraken verschenen die zagen op de 
herplaatsingsverplichting van werkgevers. Het komt gere-
geld voor dat het UWV de toestemming weigert omdat geen 
sprake is geweest van een serieus herplaatsingstraject.7 In-
middels lijkt in de rechtspraak eensgezindheid te bestaan 
over het feit dat de herplaatsingsverplichting meer inhoudt 
dan het sturen van een vacaturelijst aan de werknemer8 
en dat ook het verstrekken van een lijst met niet-passende 

3 Artikel 7:671b lid 1 sub b BW en artikel 7:682 lid 1 sub b BW.
4 Kantonrechter Roermond 30 januari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:947.
5 Hof ’s-Hertogenbosch 22 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2820.
6 Kantonrechter Maastricht 20 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9191.
7 Zie o.m. Hof  ’s-Hertogenbosch 6 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5118, 

Kantonrechter Amsterdam 17 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5116 en 
Kantonrechter Haarlem 16 januari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:310.

8 Kantonrechter Haarlem 16 januari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:310.
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functies onvoldoende is.9 Volgens het Hof ’s-Hertogenbosch 
wordt op dit punt van werkgevers verwacht dat zij actief 
zoeken of herplaatsing in een passende functie mogelijk 
is. Bepaald relevant is dat dit Hof heeft overwogen dat de 
herplaatsingsverplichting met zich brengt dat de werkge-
ver daarbij acht dient te slaan op de gehele groep waartoe 
de werkgever behoort, waardoor deze niet is beperkt tot 
Nederland.10 Kortom, de lijn dat werkgevers niet lichtzinnig 
voorbij kunnen gaan aan hun herplaatsingsverplichting is in 
2018 in de jurisprudentie verder verstevigd.
Met betrekking tot een verzoek tot een billijke vergoeding 
geldt dat de beoordeling van eventuele verwijtbaarheid van 
werkgever als grondslag voor de billijke vergoeding pas re-
levant wordt als vaststaat dat in strijd met de a-grond is op-
gezegd.11 Indien een werkgever aannemelijk heeft gemaakt 
dat de werkzaamheden van de werknemer zijn komen te 
vervallen, wordt een verzoek tot herstel of billijke vergoe-
ding veelal afgewezen.12 Noemenswaardig is ook een ar-
rest van het Hof Amsterdam waarin werd geoordeeld dat 
de kantonrechter niet gebonden is aan de Uitvoeringsregels 
van het UWV.13

2.2 b-grond: langdurige ziekte
Over de b-grond is in 2018 slechts in beperkte mate juris-
prudentie verschenen. Wel werd geoordeeld dat sprake was 
van een redelijke grond tot beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werk-
nemer in een situatie waarbij de werknemer tevergeefs 
betoogde dat zijn eigenlijke functie een andere was dan 
de functie die hij na een auto-ongeval niet meer kon ver-
vullen.14 Voor de geambieerde functie beschikte werknemer 
in onderhavige kwestie niet over het benodigde diploma en 
het Hof Arnhem-Leeuwarden achtte het niet in strijd met 
de scholingsverplichting dat werkgever deze opleiding niet 
had gefaciliteerd. In een andere zaak was aan de orde of een 
werknemer binnen 26 weken na ontvangst van de toestem-
ming voor opzegging van het UWV in staat zou zijn de be-
dongen arbeid te verrichten. Werkgever had in deze proce-
dure een brief van de bedrijfsarts overgelegd waarin stond 
dat de bedrijfsarts niet de verwachting had dat de werkne-
mer binnen 26 weken volledig zou kunnen terugkeren in 
passende arbeid, al dan niet in aangepaste vorm of middels 
scholing of training.15 De werkgever heeft daarmee volgens 
het Hof ’s-Hertogenbosch voldoende aannemelijk gemaakt 
dat de werknemer niet binnen 26 weken in staat zou zijn de 
bedongen arbeid in aangepaste vorm te verrichten.

2.3 d-grond: ongeschiktheid voor de bedongen arbeid
Een arbeidsovereenkomst kan op de d-grond worden ont-
bonden indien sprake is van ongeschiktheid van werknemer 
tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten 

9 Kantonrechter Amsterdam 17 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5116.
10 Hof ’s-Hertogenbosch 6 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5118.
11 Kantonrechter Amsterdam 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6316.
12 Zie o.m. Kantonrechter Rotterdam 21 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9806 

en Kantonrechter Alkmaar 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7697.
13 Hof Amsterdam 26 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2122.
14 Hof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9536.
15 Hof ’s-Hertogenbosch 1 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4570.

gevolge van ziekte of gebreken. Een werknemer dient van 
het disfunctioneren tijdig in kennis te worden gesteld en 
daarnaast moet hem voldoende gelegenheid worden gebo-
den zijn functioneren te verbeteren. Het aantal uitspraken 
over de d-grond is in 2018 onverminderd hoog. Opvallend 
is de hoeveelheid Hoge Raad-arresten die in 2018 over deze 
ontslaggrond zijn gewezen.
In de zogenaamde Decor-beschikking heeft de Hoge Raad 
een beoordelingskader geïntroduceerd voor ontbindings-
verzoeken. Het kader houdt kort gezegd in dat een rechter 
moet onderzoeken of, uitgaande van de feiten en omstan-
digheden die – zo nodig na bewijslevering – zijn komen vast 
te staan, in redelijkheid kan worden geoordeeld dat sprake 
is van de door werkgever aangevoerde ontslaggrond.16 Ver-
volgens moet volgens de Hoge Raad worden vastgesteld of 
de werkgever in redelijkheid is gekomen tot zijn besluit om 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst na te streven. In 
navolging van de Mediant-beschikking wordt in de Decor-
beschikking benadrukt dat als uitgangspunt geldt dat de 
wettelijke bewijsregels in ontbindingsprocedures van over-
eenkomstige toepassing zijn, waardoor werkgevers de aan 
hun ontbindingsverzoek ten grondslag liggende feiten en 
omstandigheden moeten stellen en bij voldoende gemo-
tiveerde betwisting door werknemer, ook daadwerkelijk 
moeten bewijzen. Dit maakt echter niet dat steeds vereist is 
dat de feiten en omstandigheden onomstotelijk vast komen 
te staan; onder omstandigheden kan volgens de Hoge Raad 
worden volstaan met het voldoende aannemelijk maken er-
van. Bij de d-grond bestaat voor werkgever een zekere mate 
van beoordelingsruimte ten aanzien van de vraag of sprake 
is van geschiktheid of ongeschiktheid van werknemer tot 
het verrichten van de bedongen arbeid. Voorts zijn de ont-
slaggronden in de WWZ ontleend aan de oude regelgeving 
en staat het rechters vrij bij hun oordeelvorming rekening te 
houden met het oude Ontslagbesluit dan wel de Beleidsre-
gels.17 Tot slot benadrukt de Hoge Raad in de Decor-beschik-
king dat appelrechters bij het bepalen van de einddatum 
van de arbeidsovereenkomst geen rekening hoeven te hou-
den met de opzegtermijn, zolang zij maar een datum bepa-
len die in de toekomst ligt. In een arrest van dezelfde datum 
was aan de orde of de werknemer in voldoende mate in de 
gelegenheid was gesteld zijn functioneren te verbeteren.18 
De Hoge Raad overwoog dat de werkgever de werknemer 
op een ander project te werk had gesteld als maatregel om 
ontslag te voorkomen, waarmee hem een reële kans werd 
geboden om binnen de onderneming werkzaam te blijven.
De toepasselijke wettelijke bewijsregels kwamen ook aan 
de orde in procedures die strekken tot ontbinding op de 
d-grond.19 De Hoge Raad heeft overwogen dat een rechter 
bij een ontbindingsverzoek op de d-grond dient na te gaan 
of in redelijkheid kan worden geoordeeld dat sprake is van 
disfunctioneren van de werknemer. De bewijsregels bren-
gen met zich dat werknemers die bewijs aanbieden van 
door hen aangevoerde feiten en omstandigheden die zich 

16 HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182. 
17 HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182.
18 HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:206.
19 HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1045.
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lenen voor bewijslevering en die tot een ander oordeel kun-
nen leiden, tot de levering van dat tegenbewijs moeten wor-
den toegelaten. Dit is een belangwekkende constatering, 
omdat hieruit volgt dat zodra een werknemer de stellingen 
van werkgever gemotiveerd betwist en bewijs daarvan aan-
biedt, hij in principe tot het tegenbewijs dient te worden 
toegelaten.
Daarnaast werd de Hoge Raad de vraag voorgelegd of van 
een werkgever kan worden verlangd dat een werknemer 
schriftelijk in kennis wordt gesteld van het disfunctione-
ren.20 De Hoge Raad overwoog dat van werkgevers kan wor-
den verlangd dat zij meer doen dan het mondeling aanspre-
ken van werknemers op hun functioneren. Onder andere 
de omstandigheid dat de mondelinge waarschuwingen bij 
werknemer geen effect leken te sorteren maakte dat het op 
de weg van werkgever lag hem er schriftelijk op te wijzen 
dat hij zijn functioneren diende te verbeteren en te bena-
drukken dat zou worden gestreefd naar een einde van de 
arbeidsovereenkomst wanneer daarin geen verbetering zou 
optreden. Gelet hierop overwoog de Hoge Raad dat het Hof 
’s-Hertogenbosch21 terecht had geoordeeld dat de arbeids-
overeenkomst ten onrechte door de kantonrechter was ont-
bonden. Omdat het Hof het gelet op de feiten en omstan-
digheden wel aannemelijk achtte dat een verbetertraject 
en het schriftelijk in kennis stellen van de ongeschiktheid 
niet tot het gewenste resultaat zouden hebben geleid en de 
arbeidsovereenkomst uiteindelijk toch zou zijn geëindigd, 
werd aan de werknemer een billijke vergoeding toegekend.
Aangezien het wel of niet toekennen van een ontbindings-
verzoek op de d-grond in sterke mate afhangt van de spe-
cifieke feiten en omstandigheden is het niet eenvoudig 
een eenduidige lijn in de rechtspraak waar te nemen. Wel 
is duidelijk dat ook in 2018 veel ontbindingsverzoeken op 
de d-grond zijn afgewezen.22 Van een afwijzing was onder 
meer sprake in de situaties waarin geen deugdelijk verbe-
teringstraject had plaatsgevonden waardoor het te vroeg 
was om te spreken van disfunctioneren23, de werkgever de 
afspraken uit het verbetertraject niet was nagekomen en 
geen goede vastlegging had plaatsgevonden24 of de her-
plaatsingsinspanningen van werkgever te wensen over lie-
ten.25 In vergelijking met voorgaande jaren lijkt het erop dat 

20 HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2105.
21 Hof ’s-Hertogenbosch 12 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4621.
22 Zie o.m. HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2105, Hof Arnhem-Leeu-

warden 29 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7836, Hof ’s-Hertogen-
bosch 21 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2758, Hof Amsterdam 12 juni
2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1949, Kantonrechter Alkmaar 13 december 
2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10651, Kantonrechter Utrecht 4 decem-
ber 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5959, Kantonrechter Utrecht 1 no-
vember 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5959, Kantonrechter Rotterdam 
8 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9076, Kantonrechter Maastricht 
20 juli 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:6990, Kantonrechter Almere 6 juli 
2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3066, Kantonrechter Alkmaar 23 mei 
2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4410, Kantonrechter Alkmaar 9 mei 
2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5288, Kantonrechter Rotterdam 3 mei 
2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5345, Kantonrechter Utrecht 6 april 2018, 
ECLI:NL:RBMNE:2018:1125 en Kantonrechter Rotterdam 27 maart 2018, 
ECLI:NL:RBROT:2018:2545.

23 Kantonrechter Almere 6 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3066.
24 Hof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7836.
25 Kantonrechter Rotterdam 8 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9076.

ontbindingsverzoeken op de d-grond het afgelopen jaar iets 
vaker zijn toegewezen.26

2.4 e-grond: verwijtbaar handelen
Het afgelopen jaar werden ontbindingsverzoeken regelma-
tig op (onder meer) de e-grond gebaseerd. Voor een toewij-
zing op deze grond is vereist dat een werknemer zodanig 
verwijtbaar heeft gehandeld dat van werkgever in redelijk-
heid niet gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereen-
komst laat voortduren. Net als ten aanzien van de d-grond, 
geldt dat ook de jurisprudentie die gewezen is over de 
e-grond erg casuïstisch van aard is en het niet eenvoudig is 
over deze grond algemene conclusies te trekken. De gepu-
bliceerde rechtspraak in 2018 over de e-grond bevat weer 
een aantal in het oog springende, soms smeuïge zaken. Zo 
werd geoordeeld dat geen sprake was van verwijtbaar han-
delen in de situatie waarbij werknemer weggegooide goe-
deren had meegenomen27 of in het geval een werknemer 
na afloop van werktijd op zijn telefoon een pornografisch 
filmpje had bekeken en dit aan twee collega’s had getoond 
waar ook een cliënt bij aanwezig was28. Ook is geen sprake 
van verwijtbaar handelen indien de werkgever onvoldoende 
in staat is te bewijzen dat een werknemer een stroomsto-
ring opzettelijk had veroorzaakt.29 Zelfs het bewust een 
verstrekte privélening aan een cliënt buiten het zicht van 
werkgever houden werd niet aangemerkt als verwijtbaar 
handelen door de werknemer.30

Verwijtbaar handelen werd wel aangenomen ten aanzien 
van een werknemer die klanten had geïntimideerd en ge-
schoffeerd en structureel te weinig omzet had afgedragen.31 
Ook het als buschauffeur tijdens rijden gebruik maken van 
een mobiele telefoon waardoor een botsing met een vracht-
wagen ontstond werd aangemerkt als verwijtbaar hande-
len.32 Andere zaken waarin werd vastgesteld dat sprake was 
van zodanig verwijtbaar handelen dat het een ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst kon rechtvaardigen, waren bij-
voorbeeld een kwestie waarin een werknemer gedurende 
ziekte concurrerende werkzaamheden had verricht33 of 
waarin een werknemer structureel weigerde het gezag van 
leidinggevende te accepteren.34 Ook het niet voldoen aan 

26 Zie o.m. HR 29 juni 2016, ECLI:NL:HR:2018:1045, HR 16 febru-
ari 2018, ECLI:NL:HR:2018:206, Hof ’s-Hertogenbosch 20 december 
2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5300, Hof Amsterdam 4 december 2018, 
ECLI:NL:GHAMS:2018:4469, Hof Arnhem-Leeuwarden 25 juni 2018, 
ECLI:NL:GHARL:2018:5829, Hof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2018, 
ECLI:NL:GHSHE:2018:65, Kantonrechter Zwolle 5 december 2018, AR 
Updates 2018-1398, Kantonrechter Maastricht 22 november 2018, 
ECLI:NL:RBLIM:2018:11192, Kantonrechter Utrecht 24 oktober 2018, 
ECLI:NL:RBMNE:2018:5210, Kantonrechter Amsterdam 24 oktober 
2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7572, Kantonrechter Rotterdam 12 septem-
ber 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7646, Kantonrechter Rotterdam 3 au-
gustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6322, Hof Amsterdam 12 juni 2018, 
ECLI:NL:GHAMS:2018:1949 en Kantonrechter Bergen op Zoom 16 maart 
2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1800. 

27 Kantonrechter Rotterdam 21 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2270.
28 Kantonrechter Alkmaar 14 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2837.
29 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2480.
30 Kantonrechter Rotterdam 19 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3440.
31 HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:687. 
32 Kantonrechter Breda 16 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4846.
33 Hof Den Haag 31 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1910.
34 Hof Amsterdam 24 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2639.
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re-integratieverplichtingen35 of het tot drie keer toe binnen 
kort tijdsbestek vergeten een treinwagon van de handrem 
te halen werd aangemerkt als verwijtbaar handelen. Tot 
slot werd verwijtbaar handelen ook aangenomen ten aan-
zien van een financieel directeur die zonder het te weten 
had meegewerkt aan fraude door ruim €19 miljoen over te 
maken aan fraudeurs die zich voordeden als de CEO’s van 
het bedrijf.36 In deze gevallen werd weliswaar geoordeeld 
dat sprake was van verwijtbaar handelen op grond waarvan 
de arbeidsovereenkomst kon worden ontbonden, maar ging 
het te ver om te stellen dat deze werknemers ook ernstig 
verwijtbaar hadden gehandeld. Daarvan is pas sprake in uit-
zonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen.37

Zo was van ernstig verwijtbaar handelen sprake in de situa-
tie waarbij een copiloot tijdens een vijfdaagse vlucht samen 
met vier bemanningsleden bier en wodka had genuttigd.38 
Ook het zonder opgave van reden maanden niet op het werk 
verschijnen39 of het als internationaal chauffeur niet tijdig 
verlengen van het rijbewijs en niet bereikbaar zijn voor de 
werkgever werd aangemerkt als ernstig verwijtbaar hande-
len.40 Ernstig verwijtbaar handelen werd voorts aan de orde 
geacht in een zaak waarin een werknemer weigerde mee te 
werken aan de re-integratie en een vakantie had geboekt 
ondanks dat de werkgever had geweigerd daar toestem-
ming voor te geven.41 Ook het door werknemer afwijzend 
reageren op re-integratievoorstellen en niet verschijnen op 
afspraken met werkgever42 of het in strijd handelen met het 
nevenwerkzaamhedenbeding werd als ernstig verwijtbaar 
gekwalificeerd.43 Ernstige verwijtbaarheid is in 2018 ook 
een aantal maal aangenomen ten aanzien van #MeToo-
gerelateerde handelingen. Het seksueel intimideren van 
medewerksters waarbij misbruik wordt gemaakt van een 
leidinggevende positie bestaande uit verbaal, non-verbaal 
of fysiek gedrag met een seksuele connotatie, werd aange-
merkt als ernstig verwijtbaar.44 Ook het gedrag waarbij een 
werknemer de borsten van twee collega’s had beetgepakt 
dan wel bewust had aangeraakt, een hand op de billen had 
gelegd en/of een gebukt staande vrouwelijke collega van 
achteren om de middel had beetgepakt, leverde ernstig ver-
wijtbaar handelen op ondanks de amicale en aanrakerige 
sfeer binnen het bedrijf.45

2.5 g-grond: verstoorde arbeidsverhouding
Voor een ontbinding op de g-grond moet sprake zijn van een 
dermate verstoorde arbeidsverhouding dat van werkgever 
in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de arbeids-
overeenkomst met werknemer in stand houdt. Het aantal 
ontbindingsverzoeken dat het afgelopen jaar primair dan 

35 Hof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7838 en 
Hof Den Haag 26 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:219.

36 Kantonrechter Amsterdam 31 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7881.
37 Hof Den Haag 14 augustus 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1908.
38 Kantonrechter Utrecht 19 oktober 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5099.
39 Kantonrechter Enschede 29 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1849.
40 Kantonrechter Rotterdam 4 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8109.
41 Kantonrechter Amsterdam 18 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6202.
42 Kantonrechter Den Haag 8 maart 2018, JAR 2018/95.
43 Kantonrechter Haarlem 2 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8563.
44 Hof ’s-Hertogenbosch 21 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2705.
45 Hof Den Haag 13 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:223.

wel subsidiair werd gebaseerd op de g-grond is aanzienlijk. 
Ook de Hoge Raad heeft zich over de g-grond uitgelaten. 
Zo is duidelijk gemaakt dat het voor toepassing van deze 
grond geen vereiste is dat sprake is van verwijtbaarheid 
aan de zijde van werknemer.46 Evenmin is geen vereiste dat 
werkgever een verwijt kan worden gemaakt van het ont-
staan dan wel voortbestaan van de verstoorde verhouding. 
De mate waarin een verstoorde arbeidsverhouding aan een 
partij verwijtbaar is weegt wel mee bij de beoordeling of 
de voortzetting van de arbeidsverhouding van werkgever 
kan worden gevergd. In het concrete geval was geen sprake 
van een verstoring die doelbewust door werkgever was ver-
oorzaakt en leverden de aan werkgever te maken verwijten 
onvoldoende grond op om het ontbindingsverzoek af te wij-
zen.
Voor de toets die rechters hanteren is voorts een arrest 
van het Hof Arnhem-Leeuwarden van belang.47 In die zaak 
stond centraal of de omstandigheid dat een leidinggevende, 
waarmee werknemer een verstoorde arbeidsverhouding 
had, inmiddels elders is gaan werken moet worden mee-
genomen in de beoordeling van het hoger beroep. Het Hof 
oordeelde van niet, omdat moet worden getoetst aan de 
hand van de situatie zoals die was ten tijde van de uitspraak 
van de kantonrechter (ex tunc). Een ex nunc toetsing kan 
in hoger beroep weliswaar plaatsvinden, maar alleen in de 
situatie waarbij wordt geoordeeld dat de kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst ten onrechte heeft ontbonden. In dat 
geval zijn potentiële ontwikkelingen die dateren van na de 
uitspraak van de kantonrechter relevant om mee te wegen 
in de beoordeling of herstel van de arbeidsovereenkomst of 
toekenning van een billijke vergoeding aangewezen is.
Uit een groot aantal uitspraken kan worden afgeleid dat 
onacceptabel gedrag van werknemers meer dan eens leidt 
tot een voldragen g-grond, omdat dit ertoe geleid heeft dat 
het vertrouwen van werkgever dusdanig is beschadigd dat 
sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeids-
relatie. Voortzetting van de arbeidsovereenkomst kan dan 
niet van werkgever worden gevergd en herplaatsing ligt niet 
in de rede. Een voorbeeld hiervan is het gedrag van werkne-
mer die tijdens zijn jubileumviering een stripper had uitge-
nodigd om in de kantine van het bedrijf een act op te voeren, 
waarna hij aan een klant had gevraagd te verklaren dat dit 
door hem was geregeld en betaald.48 Ook het langdurig en 
heimelijk opnemen van gesprekken met werkgever en an-
dere betrokkenen rechtvaardigde volgens de kantonrechter 
Rotterdam de conclusie dat sprake was van een verstoorde 
arbeidsverhouding die een voldragen g-grond opleverde.49 
Hetzelfde gold voor het plotseling zonder toestemming niet 
op het werk verschijnen en niet reageren op WhatsApp of 
mail, waarna door werknemer pas na een week werd aange-
kondigd dat hij weer naar werk zou komen.50 Een voldragen 
g-grond werd ook aanwezig geacht in de situatie waarbij 
een werknemer vermoedelijk seksuele handelingen had 

46 HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:220.
47 Hof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3020.
48 Kantonrechter Den Haag 20 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4996. 
49 Kantonrechter Rotterdam 7 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1169.
50 Hof Den Haag 29 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2873.
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verricht met een collega met een geestelijke beperking.51 
Tot slot leverde het gedrag van werknemer door ondanks 
de uitdrukkelijke instructie van werkgever toch thuis te 
blijven werken, voldoende grond op voor het oordeel dat 
sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding.52 In dit 
arrest werd tevens duidelijk gemaakt dat een werknemer 
in een dergelijke situatie in beginsel nog wel recht heeft op 
een transitievergoeding, maar dat een verzoek daartoe niet 
voor het eerst in hoger beroep kan worden gedaan.
Mediation speelt bij de beoordeling of sprake is van een ver-
stoorde arbeidsverhouding regelmatig een rol. Het Hof Arn-
hem-Leeuwarden kwam tot het oordeel dat het na een mis-
lukte mediation in beginsel gegeven is dat sprake is van een 
zodanig ernstige verstoring van de arbeidsverhouding dat 
voortzetting van de arbeidsovereenkomst op de bestaande 
leest niet meer mogelijk is.53 In een ander arrest van ditzelf-
de Hof werd geoordeeld dat het gezien de starre houding 
van werknemer en het feit dat mediation – tot tweemaal 
toe – niet tot resultaat had geleid, voldoende aannemelijk 
was dat sprake was van een ernstig en duurzaam verstoorde 
arbeidsverhouding. Hoewel de werknemer tijdens de zitting 
had verklaard echt aan de voorwaarden van werkgever te 
willen voldoen, heeft het Hof de ontbinding in stand gela-
ten omdat naar de overtuiging van het Hof het ‘point of no 
return’ reeds was bereikt.54 Een weigering van werkgever 
om mee te werken aan mediation kan ertoe leiden dat wordt 
geoordeeld dat in onvoldoende mate vaststaat dat sprake is 
van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, omdat 
onvoldoende is onderzocht of een alternatieve oplossing of 
interventie de indiening van een ontbindingsverzoek had 
kunnen voorkomen.55

In 2018 is met enige regelmaat sprake geweest van de si-
tuatie waarbij een ontbindingsverzoek op de primaire ont-
slaggrond werd afgewezen, maar de arbeidsovereenkomst 
op de subsidiair aangevoerde g-grond toch werd ontbon-
den.56 De Hoge Raad heeft hierover geoordeeld dat het Hof 
Amsterdam de arbeidsovereenkomst terecht op de g-grond 
had ontbonden, terwijl het beroep op de d-grond was af-
gewezen en werkgever bovendien ernstig verwijtbaar had 
gehandeld.57 Het Hof oordeelde dat geen voldragen d-grond 
aanwezig was, maar vond een ernstig en duurzaam ver-
stoorde arbeidsverhouding wel aannemelijk wegens het 
op non-actiefstellen van werknemer vanwege de ontevre-
denheid over het functioneren, zonder hem van die kritiek 
van tevoren op de hoogte te stellen. Een arbeidsverhouding 

51 Kantonrechter Maastricht 22 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2766.
52 Hof Amsterdam 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:319.
53 Hof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3020.
54 Hof Arnhem-Leeuwarden 13 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7182.
55 Hof Amsterdam 27 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1026.
56 Zie o.m. HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2218, Hof ’s-Hertogen-

bosch 29 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4917, Hof Arnhem-Leeu-
warden 29 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7836, Hof Arnhem-Leeu-
warden 6 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7181, Hof Den Haag 
29 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2873, Kantonrechter Amsterdam 
03 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4734, Kantonrechter Alkmaar 4 juni 
2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4854, Kantonrechter Haarlem 24 april 2018, 
ECLI:NL:RBNHO:2018:3077, Kantonrechter Maastricht 22 maart 2018, 
ECLI:NL:RBLIM:2018:2766 en Kantonrechter Den Haag 20 maart 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:4996.

57 HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2218.

kan zodanig verstoord zijn geraakt dat van een werkgever 
in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsover-
eenkomst te laten voortduren, ook wanneer de werkgever 
werknemer niet in de gelegenheid heeft gesteld zijn func-
tioneren te verbeteren. In zo’n situatie neemt de werkgever 
het risico aan werknemer een billijke vergoeding te moeten 
betalen, zoals ook in het onderhavige geval aan de orde was. 
Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden kwam – in tegenstelling 
tot de kantonrechter – tot het oordeel dat het beroep op de 
d-grond niet opging, maar wel sprake was van een duur-
zaam en grondig verstoorde arbeidsverhouding wegens een 
mislukte mediation waarna een conflictueuze situatie was 
ontstaan.58 Er was echter geen sprake van verwijtbaar han-
delen van werkgever, waardoor geen gebruik werd gemaakt 
van de zogenaamde ‘Asscher-escape’ en aan werknemer 
geen billijke vergoeding werd toegekend. Ernstige verwijt-
baarheid aan de zijde van werkgever werd wel aangeno-
men in een zaak waarbij de verstoorde arbeidsverhouding 
enkel aan werkgever te wijten was, omdat zij werknemer 
met een 24-jarig dienstverband van de ene op de andere 
dag op een zijspoor had gezet wegens het verval van een 
nieuwe functie die hij zou gaan bekleden.59 Werkgever had 
werknemer daarna volledig aan zijn lot overgelaten, waar-
door deze zich volgens de kantonrechter Haarlem aan de op 
hem rustende verplichtingen heeft onttrokken. Het lag op 
de weg van werkgever om werknemer te informeren, hoor- 
en wederhoor toe te passen en ervoor zorg te dragen dat hij 
zijn werkzaamheden – in ieder geval tijdelijk – kon blijven 
verrichten. Aan werknemer werd dan ook een aanzienlijke 
billijke vergoeding toegekend, waarover later meer.
Een atypische situatie speelde zich af bij de kantonrechter 
Maastricht, waarbij de verstoorde arbeidsverhouding niet 
aan een der partijen te wijten was maar werknemer bereid 
was zich te berusten in de ontbinding onder toekenning van 
een aanzienlijke all-in vergoeding.60 De arbeidsovereen-
komst werd derhalve ontbonden onder toekenning van een 
vergoeding van € 100.000. De omstandigheden dat door een 
werknemer expliciet wordt aangegeven dat sprake is van 
een vertrouwensbreuk61 dan wel door werknemer wordt 
erkend dat sprake is van een zodanige verstoorde arbeids-
verhouding dat beëindiging onvermijdelijk is62 of als werk-
nemer zelf een verzoek tot ontbinding heeft ingediend63, 
spelen bij de beoordeling of sprake is van een ernstige en 
duurzame verstoring van de arbeidsverhouding niet zelden 
een rol.
Naast toewijzingen van ontbindingsverzoeken op de 
g-grond zijn uiteraard ook afwijzingen gepubliceerd.64 Om 
een afwijzing te voorkomen dient aannemelijk te worden 
gemaakt dat sprake is van een zodanig duurzame en ern-

58 Hof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7836.
59 Kantonrechter Haarlem 24 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3077.
60 Kantonrechter Maastricht 28 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9204.
61 Kantonrechter Leeuwarden 5 september 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:3601.
62 Kantonrechter Rotterdam 20 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1275.
63 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2278.
64 Zie o.m. Hof ’s-Hertogenbosch 28 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2817, 

Hof Den Haag 27 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:447, Kantonrechter 
Alkmaar 13 december 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10651 en Kantonrech-
ter Rotterdam 6 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2137.
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stig verstoorde arbeidsverhouding dat een oplossing daar-
voor niet in de rede ligt.65 Daar is bijvoorbeeld geen sprake 
van in de situatie waarbij de verhouding tussen werkgever 
en werknemer weliswaar op enig moment vertroebeld was, 
maar door werknemer werd aangevoerd dat het wederzijds 
vertrouwen herstelbaar is wanneer partijen met elkaar in 
gesprek gaan en elkaar recht in de ogen kijken.66

2.6 h-grond: andere omstandigheden
Indien sprake is van andere omstandigheden kan een ont-
bindingsverzoek op de h-grond worden gedaan. Deze grond 
wordt vaak in uitzonderlijke situaties toegepast. Aangezien 
de h-grond grond kan worden gezien als vangnetbepaling, 
variëren de ontbindingsverzoeken die hierop zijn gebaseerd 
sterk van elkaar. Een algemene lijn valt dan ook lastig te ont-
dekken.
De h-grond is bedoeld voor situaties die niet onder een 
van de andere ontslaggronden vallen en kan niet dienen 
als reparatie van de andere gronden.67 Het is dus niet de 
bedoeling een slechte financiële positie of het niet beschik-
ken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering onder de 
h-grond te scharen.68 Een rechter mag louter oordelen over 
het ontbindingsverzoek op de door werkgever aangedragen 
grond(en), aangezien niet zonder meer is toegestaan een an-
dere ontslaggrond dan die is aangevoerd ambtshalve aan te 
vullen.69 Veel verzoeken op de h-grond zien op ontbindings-
verzoeken van een arbeidsovereenkomst met een (statutair) 
bestuurder, waarbij sprake is van een verschil van inzicht 
over het te voeren beleid.70 Om tot ontbinding van een ar-
beidsovereenkomst op de h-grond over te gaan dient het be-
staan van verschil van inzicht wel door werkgever concreet 
te worden gemaakt. Weliswaar wordt in de h-grond niet 
uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat een werknemer tij-
dig in kennis moet worden gesteld van het bestaan van een 
verschil van inzicht, maar dat betekent niet dat een werkne-
mer volledig in het ongewisse mag worden gelaten. Het zon-
der waarschuwing volledig uit het niets na ongeveer drie 
maanden ontslaan van een bestuurder levert daarom geen 
redelijke grond op. Omdat vernietiging van de opzegging 
bij een overigens rechtsgeldige opzegging van de arbeids-
overeenkomst met een statutair bestuurder niet mogelijk 
is, kreeg de bestuurder een aanzienlijke billijke vergoeding 
mee.71 Ook wanneer een bestuurder nooit eerder is aange-
sproken op zijn functioneren of het bestaan van verschil van 
inzicht, kan een ontbindingsverzoek op de h-grond worden 
afgewezen.72 Het inhoudsloos worden van een arbeidsover-
eenkomst na ontslag als bestuurder leverde volgens het Hof 

65 Hof ’s-Hertogenbosch 28 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2817.
66 Kantonrechter Rotterdam 6 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2137.
67 Hof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:342 en 

Kantonrechter Alkmaar 28 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5379.
68 Kantonrechter Rotterdam 16 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5740.
69 Kantonrechter Den Haag 24 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10399.
70 Hof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4989, Hof 

’s-Hertogenbosch 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1643, Kantonrech-
ter Enschede 26 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3528 en Kanton-
rechter Zwolle 18 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3842.

71 Hof ’s-Hertogenbosch 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1643.
72 Kantonrechter Enschede 26 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3528.

Arnhem-Leeuwarden een voldragen h-grond op.73 Daaren-
tegen oordeelde de kantonrechter Zwolle dat dit niet zonder 
meer een redelijke grond voor ontbinding oplevert.74

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
met een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die 
2,5 jaar ‘op de bank heeft gezeten’ terwijl hij zijn loon kreeg 
doorbetaald, werd afgewezen op de a-grond maar toegewe-
zen op de h-grond.75 Ook de arbeidsovereenkomst met een 
werknemer die een geestelijk ambt bekleedde werd op de 
h-grond ontbonden, omdat de rechter vanwege de scheiding 
van kerk en staat slechts een marginaal toetsingskader had 
ten aanzien van de d- en g-grond.76 Het niet meer als kennis-
migrant werkzaam mogen zijn voor werkgever wegens een 
duurzame schorsing van de erkenning als referent77 en het 
afbranden van het pand waarin werkgeefster haar onder-
neming exploiteerde leverden omstandigheden op die vol-
doende werden geacht om de arbeidsovereenkomst op de 
h-grond te ontbinden.78 Niet voldoende voor ontbinding was 
een veroordeling voor een poging tot zware mishandeling, 
aangezien het incident plaatsvond na een cumulatie van 
omstandigheden die zich niet snel opnieuw zal voordoen.79

3. Ontbindingsverzoek werknemer

Een verzoek tot ontbinding door werknemer vereist om-
standigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereen-
komst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te 
eindigen.80 Hoewel het aantal ontbindingsverzoeken van 
de zijde van werknemer beduidend lager is dan het aantal 
door werkgevers ingediende verzoeken, zijn in 2018 enkele 
noemenswaardige uitspraken verschenen.
De voorzichtige conclusie kan worden getrokken dat ver-
zoeken tot ontbinding door werknemers veelal worden 
toegewezen, waarbij aan hen regelmatig een transitiever-
goeding en zelfs billijke vergoeding wordt toegekend. Waar 
in de Kroniek Wet Werk en Zekerheid 2016-2017 nog werd 
gewezen op de wetsgeschiedenis waarin was opgemerkt 
dat van ernstig verwijtbaar handelen slechts in uitzonder-
lijke situaties sprake zou zijn, zijn hier toch veel voorbeel-
den van. Zo werd een arbeidsovereenkomst met een zieke 
werkneemster die werd gedwongen tot terugkeer in haar 
oude functie terwijl in de rede lag haar ander passend werk 
te laten verrichten, onder toekenning van een billijke ver-
goeding ontbonden.81 Hetzelfde geldt voor de werkneem-
ster die per direct uit haar functie was ontheven waarna 
dit direct was medegedeeld aan alle collega’s.82 Ook een 
werkgever die is gestopt met loonbetaling, de activiteiten 
lijkt te hebben beëindigd en onvindbaar is handelde ern-
stig verwijtbaar waardoor recht bestond op een billijke ver-

73 Hof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4989.
74 Kantonrechter Zwolle 18 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3842. 
75 Kantonrechter Enschede 13 december 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4906.
76 Kantonrechter Den Haag 28 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12919.
77 Kantonrechter Amersfoort 25 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1864.
78 Kantonrechter Haarlem 23 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2209.
79 Kantonrechter Groningen 15 juni 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:3255.
80 Artikel 7:671c BW.
81 Kantonrechter Utrecht 14 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:481.
82 Kantonrechter Den Haag 24 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10399.
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goeding.83 Een billijke vergoeding werd ook toegekend aan 
een werkneemster die een ontbindingsverzoek had inge-
diend nadat haar werkgever een eerder ontbindingsverzoek 
had ingetrokken.84 In een vergelijkbaar geval ging dit voor 
werknemer mis omdat deze het tegenverzoek te laat had 
ingediend.85 De situatie waarbij de arbeidsverhouding door 
valse aantijgingen van werkgever, die onder meer zagen op 
drugsgebruik, diefstal en vergiftiging, zwaar onder druk is 
komen te staan, leverde voor werkgever een verplichting tot 
betaling van een billijke vergoeding op.86 Tot slot leverde het 
intimideren en bedreigen van de werknemer ernstig ver-
wijtbaar handelen op, op basis waarvan de arbeidsovereen-
komst op zijn verzoek werd ontbonden onder toekenning 
van een billijke vergoeding. Deze billijke vergoeding viel 
overigens lager uit, omdat werknemer niet eerder het initia-
tief had genomen een andere baan te zoeken.87

Een enkele keer werd een ontbindingsverzoek door werkne-
mer afgewezen wegens het ontbreken van belang. Daarvan 
was bijvoorbeeld sprake in het geval waarbij de arbeids-
overeenkomst hoe dan ook na 2,5 week van rechtswege zou 
eindigen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd.88

4. Vergoedingen

4.1 Transitievergoeding
In 2018 zijn in de jurisprudentie verschillende aspecten van 
de transitievergoeding aan de orde gekomen, waarbij een 
behoorlijk aantal arresten door de Hoge Raad werd gewe-
zen. Deze arresten lijken een aantal vragen uit de praktijk 
te hebben weggenomen. Zo bestond de vraag of een werk-
nemer bij een terecht gegeven ontslag op staande voet aan-
spraak kan maken op een transitievergoeding. Hierover 
werd door de Hoge Raad geoordeeld dat een transitiever-
goeding op grond van de wet niet verschuldigd is als een 
werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Hoewel 
voor een ontslag op staande voet sprake moet zijn van een 
dringende reden, hoeft dit niet per definitie ook ernstige 
verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer op te leveren. 
Voor het aannemen van een dringende reden is immers niet 
vereist dat een werknemer van zijn gedragingen een verwijt 
kan worden gemaakt. Een werknemer die rechtsgeldig op 
staande voet is ontslagen kan onder omstandigheden vol-
gens de Hoge Raad dus toch aanspraak maken op een tran-
sitievergoeding.89 Rechters zullen het recht van werknemer 
op een transitievergoeding afzonderlijk moeten beoordelen.
Al langere tijd werd gediscussieerd over de vraag of het uit-
sluiten van AOW-gerechtigde werknemers van het recht op 
transitievergoeding kan worden aangemerkt als verboden 
onderscheid op grond van leeftijd. De Hoge Raad kwam tot 
het oordeel dat dit niet het geval is.90 Weliswaar maakt de 

83 Kantonrechter Maastricht 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:10179.
84 Kantonrechter Alkmaar 27 november 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:9934.
85 Kantonrechter Leeuwarden 18 januari 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:237.
86 Kantonrechter Rotterdam 17 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3090.
87 Kantonrechter Alkmaar 13 juni 2018, AR Updates 2018-0726. 
88 Kantonrechter Leeuwarden 20 juni 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2215.
89 HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484.
90 HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651.

uitsluiting direct onderscheid op grond van leeftijd, maar 
van een verboden onderscheid is geen sprake. Ook de om-
standigheid dat sommige AOW-ers geen volledige uitkering 
hebben opgebouwd brengt volgens de Hoge Raad niet mee 
dat op hun legitieme belangen op excessieve wijze inbreuk 
wordt gemaakt door hen van het recht op transitievergoe-
ding uit te sluiten.
Met het oog op het maximeren van de transitievergoeding 
tot het pensioenplafond heeft de Hoge Raad geoordeeld 
dat hiertoe geen aanleiding bestaat als de arbeidsovereen-
komst met een werknemer kort voor het bereiken van de 
AOW-leeftijd wordt beëindigd.91 De transitievergoeding is 
dwingendrechtelijk van aard en vanwege het abstracte en 
gestandaardiseerde karakter ervan is voor de aanspraak 
niet van belang of een werknemer na het eindigen van de ar-
beidsovereenkomst werkloos is, dan wel aansluitend ander 
werk heeft gevonden. Een arbeidsovereenkomst die wordt 
beëindigd kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd door werknemer kan tot gevolg hebben dat de tran-
sitievergoeding hoger uitvalt dan het salaris dat deze tot 
aan pensioen zou hebben ontvangen. Gezien de dwingend-
rechtelijke aard van de transitievergoeding en de bedoeling 
van wetgever acht de Hoge Raad ook in dergelijke gevallen 
toekenning van de volledige transitievergoeding niet naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
In 2018 heeft de Hoge Raad zich ook uitgelaten over de vraag 
of een transitievergoeding verschuldigd is bij een structu-
reel substantiële vermindering van de arbeidsduur. De Hoge 
Raad heeft bepaald dat een werknemer bij een structurele 
vermindering van de arbeidsduur van ten minste twintig 
procent aanspraak kan maken op een gedeeltelijke transi-
tievergoeding, ondanks het feit dat de bestaande arbeids-
overeenkomst in aangepaste vorm is voortgezet door deze 
op te zeggen gevolgd door het overeenkomen van een nieuw 
(parttime) dienstverband.92 Door de Hoge Raad wordt over-
wogen dat de wet weliswaar niet voorziet in een gedeelte-
lijke transitievergoeding bij vermindering van arbeidsduur, 
maar dat de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daar-
aan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitie-
vergoeding in dit geval toch moest worden geboden. In een 
andere zaak werd door de kantonrechter ’s-Hertogenbosch 
ook al een gedeeltelijke transitievergoeding toegekend.93

De Hoge Raad heeft zich in 2018 ook gebogen over enkele 
procedurele aspecten in samenhang met de transitiever-
goeding. Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat rechters 
die bij ontbinding een transitievergoeding toekennen de 
werkgever uitsluitend de gelegenheid kunnen bieden het 
ontbindingsverzoek in te trekken als de werkgever dat heeft 
gevorderd of daarom is verzocht dan wel indien dit in de 
vordering of het verzoek besloten ligt.94 Voorts geldt dat in 
procedures waarbij door een werknemer tijdig een verzoek 
om toekenning van een transitievergoeding is ingediend, de 
vervaltermijn niet geldt voor een tegenverzoek of verweer 
van werkgever strekkende tot het betalen van geen of een 

91 HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1845.
92 HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617.
93 Kantonrechter ’s-Hertogenbosch 17 april 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1833.
94 HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1812.
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lagere transitievergoeding.95 Rechters hoeven de verval-
termijn niet ambtshalve toe te passen. De achterliggende 
gedachte is hierbij dat een tegenverzoek of verweer pas 
relevant is indien de werknemer aanspraak maakt op een 
transitievergoeding. Als de werkgever enkel binnen de ver-
valtermijn van drie maanden een tegenverzoek of verweer 
kan indienen bestaat het risico dat de werknemer kort voor 
het einde daarvan een procedure begint, als gevolg waarvan 
de werkgever niet meer in staat zal zijn tijdig een tegenver-
zoek of verweer in te dienen.
Wanneer een arbeidsovereenkomst in eerste instantie door 
de kantonrechter is ontbonden, maar het dienstverband in 
hoger beroep wordt hersteld, hoeft een reeds betaalde tran-
sitievergoeding naar het oordeel van de Hoge Raad niet au-
tomatisch te worden terugbetaald, omdat de ontbinding in 
hoger beroep niet ongedaan wordt gemaakt.96 Dit is anders 
dan het geval waarbij de opzegging wordt vernietigd, om-
dat de arbeidsovereenkomst dan rechtens nooit is geëindigd 
en de rechtsgrond aan het betalen van een transitievergoe-
ding komt te ontvallen. Als de arbeidsovereenkomst is ont-
bonden en een transitievergoeding is voldaan, en vervol-
gens na herstel in hoger beroep op een later moment toch 
(weer) wordt ontbonden, worden voor de berekening van de 
transitievergoeding het eerdere dienstverband en herstel-
de dienstverband bij elkaar opgeteld. In dat geval mag een 
reeds eerder door de werkgever aan de werknemer uitge-
keerde transitievergoeding op de verschuldigde transitie-
vergoeding in mindering worden gebracht.97 Er is dan geen 
sprake van een doorlopende arbeidsovereenkomst, omdat 
het uitgangspunt van de WWZ is dat een arbeidsovereen-
komst ook beëindigd blijft wanneer deze ten onrechte is 
ontbonden en (met terugwerkende kracht) wordt hersteld. 
Kortom, de periode tussen de twee arbeidsovereenkomsten 
wordt niet meegeteld. Een rechter kan hiervoor wel een 
voorziening treffen, maar is daartoe niet verplicht.98

Tot slot is vermeldenswaardig dat in 2018 de Wet houdende 
maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij 
ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of 
langdurige arbeidsongeschiktheid bekend is gemaakt.99 
Deze wet voorziet in de introductie van artikel 7:673e BW, 
waarin wordt geregeld dat de werkgever die wegens beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidson-
geschiktheid door ontbinding, opzegging of met wederzijds 
goedvinden een transitievergoeding heeft betaald, daarvoor 
in beginsel volledig wordt gecompenseerd door het UWV. 
Deze wet geeft ook aanspraak op compensatie van transitie-
vergoedingen die sinds 2015 zijn betaald, mits het verzoek 
om compensatie binnen bepaalde tijd na inwerkingtreding 
van de wet wordt ingediend. In het licht van deze wet heeft 
het Scheidsgerecht Gezondheidszorg geoordeeld dat een 
werkgever op grond van goed werkgeverschap onder om-

95 HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2305.
96 HR 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:80. Dit arrest komt weliswaar uit 

2019, maar met het oog op dit aspect van de transitievergoeding is van 
belang het toch in deze kroniek al te bespreken. 

97 Kantonrechter Amsterdam 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7572. 
98 HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3241.
99 Wet van 11 juli 2018, Stb. 2018, 234.

standigheden verplicht kan worden tot beëindiging van 
een slapende arbeidsovereenkomst over te gaan en, zo hij 
die verplichting niet nakomt, daartoe kan worden veroor-
deeld.100 Het is afwachten of deze lijn door andere rechters 
zal worden gevolgd.

4.2 Billijke vergoeding
In beginsel bestaan drie situaties waarin werknemers aan-
spraak kunnen maken op een billijke vergoeding, namelijk 
als (i) het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is 
van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever 
(artikelen 7:671b lid 8 en 9, 7:671c lid 2 en 3, 7:673 lid 9 en 
7:682 BW), (ii) de opzegging van de arbeidsovereenkomst 
vernietigbaar is en werknemer in plaats van herstel om een 
billijke vergoeding verzoekt (artikel 7:681 BW), of (iii) ver-
goeding in een procedure in hoger beroep (artikel 7:683 
BW). In navolging op het veelbesproken New Hairstyle-
arrest uit 2017, waar de tweede vorm van billijke vergoe-
ding centraal stond, is in 2018 door de Hoge Raad geoor-
deeld dat de daarin opgenomen gezichtspunten ook van 
toepassing zijn op de begroting van de eerste en derde vorm 
van billijke vergoedingen.101 De gezichtspunten gelden ook 
wanneer sprake is van statutair bestuurders.102 Ondanks dat 
de maatstaf voor het berekenen van billijke vergoedingen 
hetzelfde is, kan de uitkomst wel verschillen, bijvoorbeeld 
doordat een andere afweging van kansen wordt gemaakt.103 
Verder is ook in 2018 nog maar eens bevestigd dat de toe-
passelijkheid van de WNT een relevante factor is bij het be-
palen van de hoogte van de billijke vergoeding.104 Rechters 
zijn weliswaar niet gebonden aan de in de WNT opgenomen 
maximering, maar dat neemt niet weg dat het doel en de 
strekking van deze wet wel als relevante omstandigheden 
in de overwegingen moeten worden betrokken. Dit vormt 
overigens geen beletsel om naast de billijke vergoeding ook 
een transitievergoeding toe te kennen.
Door de Hoge Raad is geoordeeld dat appelrechters een dis-
cretionaire bevoegdheid hebben bij het wel of niet herstel-
len van een arbeidsovereenkomst of het in plaats daarvan 
toekennen van een billijke vergoeding.105 Indien een appel-
rechter tot het oordeel komt dat de arbeidsovereenkomst in 
eerste aanleg ten onrechte is ontbonden en herstel van de 
arbeidsovereenkomst niet in de rede ligt, is deze niet ver-
plicht aan werknemer een billijke vergoeding toe te kennen. 
Vanzelfsprekend dient de appelrechter in de motivering 
van zijn oordeel wel inzicht te geven in de omstandigheden 
die tot deze beslissing hebben geleid. Als het partijdebat 
hiertoe aanleiding geeft, dient een rechter bij het bepalen 
van de hoogte van de billijke vergoeding de gevolgen voor 
werknemer van het verlies van de arbeidsovereenkomst 
kenbaar te betrekken bij de berekening van de hoogte van 
de billijke vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ver-

100 Scheidsgerecht Gezondheidszorg 27 december 2018, AR Updates 2019-
0065.

101 HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:878 en HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:857. 
102 Hof ’s-Hertogenbosch 22 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1228 en Kanton-

rechter Arnhem 31 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:353.
103 Hof Arnhem-Leeuwarden 22 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5773.
104 Hof ’s-Hertogenbosch 20 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5304. 
105 HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:857. 
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wachte duur waarop een arbeidsovereenkomst zou hebben 
voortgeduurd als de werkgever de arbeidsrelatie met werk-
nemer niet door ernstig verwijtbaar handelen zou hebben 
verstoord.106 De gevolgen worden naar hun aard mede be-
paald door de ‘waarde’ die de arbeidsovereenkomst voor 
werknemer had.107

Door werknemers is het afgelopen jaar veelvuldig om toe-
kenning van een billijke vergoeding verzocht. Hoewel toe-
kenning van de billijke vergoeding in de wetsgeschiedenis 
als uitzonderlijk werd gezien (het ‘muizengaatje’), kennen 
rechters in de praktijk regelmatig een billijke vergoeding 
toe.108 Daarbij was meer dan eens sprake van aanzienlijke 
billijke vergoedingen. De hoogste billijke vergoeding (tot 
nu toe) bedroeg € 628.000 en werd toegekend door de 
kantonrechter Haarlem in de reeds besproken zaak waar-
bij werkgever de werknemer na een 24-jarig dienstverband 
van de ene op de andere dag op een zijspoor had gezet.109 
Een billijke vergoeding met een omvang van € 550.000 
werd toegekend aan een statutair bestuurder met een lang 
en vlekkeloos dienstverband waarvan het dienstverband 
abrupt ten einde kwam.110 De kantonrechter Haarlem kende 
een billijke vergoeding van € 534.000 toe aan een werkne-
mer die een dag nadat zijn leidinggevende ontslag had ge-
nomen het bericht kreeg dat zijn functie was vervallen en 
per direct op non-actief werd gesteld, waardoor sprake was 

106 HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2218.
107 HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:857.
108 Hof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10307, 

Hof ’s-Hertogenbosch 1 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4536, 
Hof Arnhem-Leeuwarden 19 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9191, 
Hof Amsterdam 28 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3396, Hof 
’s-Hertogenbosch 20 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3925, Hof 
’s-Hertogenbosch 13 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3842, 
Hof Den Haag 24 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1569, Hof ’s-Her-
togenbosch 21 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2758, Hof Am-
sterdam 5 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1872, Hof Arn-
hem-Leeuwarden 11 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5383, Hof 
Amsterdam 29 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1846, Hof ’s-Herto-
genbosch 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1643, Hof Amsterdam 
27 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1026, Hof Den Haag 28 febru-
ari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:355, Hof ’s-Hertogenbosch 22 febru-
ari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:738, Hof Den Haag 30 januari 2018, 
ECLI:NL:GHDHA:2018:120, Kantonrechter Zwolle 28 november 2018, 
ECLI:NL:RBOVE:2018:4751, Kantonrechter Rotterdam 2 november 2018, 
ECLI:NL:RBROT:2018:10320, Kantonrechter Maastricht 24 oktober 2018, 
ECLI:NL:RBLIM:2018:10179, Kantonrechter Arnhem 11 oktober 2018, AR 
Updates 2018-1170, Kantonrechter Leiden 10 oktober 2018, AR Updates 
2018-1255, Kantonrechter Roermond 5 oktober 2018, AR Updates 2018-
1190, Kantonrechter Zwolle 13 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3617, 
Kantonrechter Haarlem 19 september 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7958, 
Kantonrechter Den Haag 28 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12919, 
Kantonrechter Amsterdam 6 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6636, 
Kantonrechter Nijmegen 31 augustus 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4114, 
Kantonrechter Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5040, 
Kantonrechter Leiden 20 juni 2018, AR Updates 2018-1251, Kantonrech-
ter Almere 15 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2894, Kantonrechter Al-
melo 24 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1995, Kantonrechter Alkmaar 
23 mei 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4410, Kantonrechter Leeuwarden 
2 mei 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1775, Kantonrechter Rotterdam 26 april 
2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3432, Kantonrechter Roermond 23 april 
2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3878, Kantonrechter Roermond 9 april 2018, 
ECLI:NL:RBLIM:2018:3300, Kantonrechter Den Haag 21 maart 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:3424 en Kantonrechter Den Haag 1 maart 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:2361.

109 Kantonrechter Haarlem 24 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3077.
110 Kantonrechter ’s-Hertogenbosch 17 september 2018, AR Updates 2018-

1092.

van een schending van de herplaatsingsverplichting.111 In de 
situatie waarbij sprake was van een verstoorde arbeidsver-
houding vanwege het eenzijdig en prematuur beëindigen 
van de mediation door werkgever werd een billijke vergoe-
ding toegekend van € 196.435,34.112 Een statutair bestuur-
der die zonder waarschuwing en volledig uit het niets na 
ongeveer drie maanden werd ontslagen zonder redelijke 
grond kreeg een billijke vergoeding mee van € 100.000.113 
Eenzelfde vergoeding werd toegekend aan een statutair be-
stuurder waarvan de arbeidsovereenkomst onregelmatig 
was opgezegd en door werkgever een te beperkt onderzoek 
was gedaan naar de herplaatsingsmogelijkheden binnen 
het concern.114 Een billijke vergoeding van € 90.000 werd 
toegekend aan een internationale werknemer die direct op 
non-actief was gesteld en als gevolg van ontbinding van zijn 
arbeidsovereenkomst met zijn gezin terug naar Duitsland 
moest verhuizen.115 Tot slot werd aan een werknemer een 
billijke vergoeding van € 66.000 toegekend wegens het on-
voldoende invulling geven aan de herplaatsingsverplichting 
door werkgever.116

In sommige gevallen werden de transitievergoeding en 
billijke vergoeding met elkaar verrekend, waarbij de achter-
liggende gedachte is dat het deel van de transitievergoeding 
betrekking hebbende op de inkomensschade redelijkerwijs 
in mindering moet worden gebracht op de gevolgschade.117 
Verder werd door de kantonrechter Utrecht naast een billij-
ke vergoeding ook een immateriële ontslagvergoeding toe-
gekend.118

In tegenstelling tot bovengenoemde toewijzingen werden 
verzoeken om een billijke vergoeding ook regelmatig afge-
wezen, veelal vanwege de omstandigheid dat geen sprake 
was van ernstige verwijtbaarheid van werkgever.119 Ook 
kwamen enkele procesmatige aspecten aan bod. Zo kan 
een zelfstandig verzoek om een billijke vergoeding door 
werknemers niet voor het eerst in hoger beroep worden ge-
daan120 en kan het verstrijken van de vervaltermijn bij een 
verzoek om billijke vergoeding niet worden gerepareerd 
met een beroep op onrechtmatige daad.121

111 Kantonrechter Haarlem 16 januari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:310.
112 Kantonrechter Almere 2 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6856.
113 Hof ’s-Hertogenbosch 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1643.
114 Kantonrechter Amsterdam 29 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8549.
115 Kantonrechter Amsterdam 25 juni 2018, AR Updates 2018-1015.
116 Kantonrechter Amsterdam 17 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5116.
117 Kantonrechter Haarlem 24 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3077 en Kan-

tonrechter Utrecht 12 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:100.
118 Kantonrechter Utrecht 12 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:100. 
119 Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10753, 

Hof ’s-Hertogenbosch 29 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4907, Hof 
Arnhem-Leeuwarden 28 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10354, 
Hof Amsterdam 13 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4182, Hof Am-
sterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3792, Hof Amsterdam 
28 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3111, Hof Amsterdam 24 april 
2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1397, Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 
2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2478, Kantonrechter Rotterdam 21 november 
2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9806, Kantonrechter Amsterdam 9 augus-
tus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6316, Kantonrechter Rotterdam 29 juni 
2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5129, Kantonrechter Zwolle 6 juni 2018, 
ECLI:NL:RBOVE:2018:2218 en Kantonrechter Amersfoort 15 februari 2018, 
ECLI:NL:RBMNE:2018:368.

120 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2278.
121 Kantonrechter Breda 31 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:740.
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5. Hoger beroep

Van de bij WWZ geïntroduceerde mogelijkheid om in het 
ontslagrecht in hoger beroep en cassatie te gaan wordt veel-
vuldig gebruik gemaakt. In vergelijking met voorgaande 
jaren zijn het afgelopen jaar opvallend veel arresten gewe-
zen door de Hoge Raad. De meeste relevante arresten van de 
Hoge Raad en Hoven zijn hierboven reeds besproken.
Relevant is nog om op te merken dat uit de gepubliceerde 
rechtspraak volgt dat de grondslag van een ontbindings-
verzoek weliswaar in hoger beroep kan worden gewijzigd, 
maar niet meer tijdens de mondelinge behandeling.122 Daar-
naast is relevant dat de Hoge Raad heeft bepaald dat gedra-
gingen van een werkgever na de aanzegging dan wel feiten 
en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het 
einde van rechtswege voor de beoordeling of sprake is van 
ernstige verwijtbaarheid van werkgever toch relevant kun-
nen zijn.123 Tot slot heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over 
de vraag of een verplichting tot loondoorbetaling bestaat in 
de situatie waarbij een gegeven ontslag op staande voet in 
hoger beroep toch rechtsgeldig wordt geoordeeld.124 In dit 
specifieke geval ging het om een ontslag op staande voet 
wegens het wederrechtelijk ontnemen van drie boeken. Na-
dat de kantonrechter het ontslag op staande voet had ver-
nietigd werd door het Hof geoordeeld dat dit ontslag toch 
rechtsgeldig was, als gevolg waarvan de arbeidsovereen-
komst alsnog werd beëindigd. Aan de orde was de vraag of 
de werknemer in de periode tussen het moment waarop hij 
op staande voet was ontslagen en de latere einddatum aan-
spraak maakte op doorbetaling van zijn salaris, terwijl hij in 
die periode niet tot het werk was toegelaten. De Hoge Raad 
heeft geoordeeld dat in een dergelijke situatie voor werk-
gevers geen loondoorbetalingsverplichting bestaat, omdat 
de oorzaak van het niet verrichten van werk in redelijkheid 
niet voor hun rekening dient te komen.

6. Afsluitende opmerkingen

De rechtspraak met betrekking tot het ontslagrecht blijft 
ook in 2018 casuïstisch van aard. Voor de meeste redelijke 
gronden is geen eenduidige lijn vast te stellen. Met de juris-
prudentie die de afgelopen vier jaar onder de WWZ is gewe-
zen, ligt er echter een goede basis om na de introductie van 
de cumulatieve ‘i-grond’ op voort te borduren.
Ten aanzien van de transitievergoeding en billijke vergoe-
ding heeft de in 2018 gepubliceerde rechtspraak op een aan-
tal belangrijke punten duidelijkheid verschaft. Zeker de ar-
resten die de Hoge Raad hierover heeft gewezen, zijn zowel 
voor wat betreft inhoudelijke als procedurele aspecten ver-
helderend geweest. Ook hier geldt dat de praktijk daarmee 
ook na de inwerkingtreding van de WAB goed mee uit de 
voeten zal kunnen.

122 Hof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:342.
123 HR 19 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1979.
124 HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209.
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