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De vergoeding bij ontslag en de aantrekkende arbeidsmarkt 
 
Inleiding 
 
Het Nederlandse ontslagrecht blijft naar Europese maatstaven een bijzonder geval door de 
verschillende wegen waarlangs het einde van de arbeidsovereenkomst kan worden gerealiseerd. De 
belangrijkste wegen langs welke een arbeidsovereenkomst in Nederland kan worden beëindigd zijn 
die via de kantonrechter op grond van “gewichtige redenen” ex artikel 7:685 BW en die via de 
Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA) door middel van een 
ontslagvergunning (eventueel gevolgd door een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag ex 
artikel 7:681 BW). Vanwege deze twee naast elkaar bestaande wegen wordt wel gesproken over een 
“dubbel ontslagrecht”. 

Eveneens bijzonder is dat het kiezen voor de ene of de andere weg vooral financiële gevolgen 
heeft. De RDA kan immers aan de werknemer geen vergoeding toekennen, terwijl de kantonrechter 
indien hij de arbeidsovereenkomst ontbindt - hetgeen hij in het merendeel van de gevallen doet - 
vrijwel standaard een vergoeding aan de werknemer toekent op basis van een zogenaamde 
kantonrechtersformule, waarbij aan de werknemer - grof gezegd - een vergoeding wordt toegekend 
ter grootte van het gewogen aantal dienstjaren maal het laatstverdiende brutomaandsalaris. 

Het wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid1, dat belangrijke veranderingen in het ontslagrecht 
beoogt aan te brengen, heft deze verschillende financiële gevolgen helaas niet op. Tijdens de 
behandeling van dit wetsvoorstel werd de motie Van Nieuwenhoven aangenomen, waarin de 
regering wordt verzocht onderzoek te verrichten naar enige mogelijke wijzigingen in ons dubbele 
ontslagrecht. 
 Voor de duidelijkheid zal ik hieronder aangeven waar de discussie over ons ontslagrecht de 
laatste tijd in de politiek en de literatuur om draait. Al deze punten (in samenhang) behandelen gaat 
het bestek van mijn bijdrage te buiten, hoewel dat mijns inziens wel de enige juiste weg is om de 
vermeende problemen van ons dubbele ontslagrecht te behandelen.2 Ik concentreer mij daarom op 
één onderdeel, te weten de verhouding tussen de ontbindingsvergoeding ex artikel 7:861 BW 
(kennelijk onredelijk ontslag) en die van artikel 7:685 BW (ontbinding wegens gewichtige redenen). Ik 
zal betogen, dat gezien de veranderende arbeidsmarkt de vanzelfsprekendheid waarmee de 
werknemer bij ontslag een vergoeding wordt toegekend, onjuist is. 
 
Recente discussie 
 
De laatste tijd zijn vooral de volgende onderwerpen ten aanzien van het ontslagrecht meerdere malen 
in de politiek en/of de juridische literatuur besproken: 
• het introduceren van de mogelijkheid dat de RDA, evenals de kantonrechter, een vergoeding 

toekent (of aan het verlenen van de toestemming tot ontslag de voorwaarde verbindt dat de 
werkgever een vergoeding aan de werknemer toekent); 

• het wettelijk normeren van de kantonrechtersformule; 
• het introduceren van een (partieel) hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen ex artikel 7:685 

BW; 
• de inhoud van de kantonrechtersformule zelf: zo bestaat kritiek op (de inhoud van de) factoren die 

de formule bepalen; 
• de verhouding tussen de vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW) en 

wegens ontbinding van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:685 BW). 
 
De eerste drie punten zijn ook in de motie Van Nieuwenhoven naar voren gebracht. Naar aanleiding 
van deze motie heeft het Hugo Sinzheimer Instituut in samenwerking met de vakgroep Sociaal Recht 
en Sociale Politiek van de KUB in opdracht van de ministeries van Justitie en SZW onderzoek verricht 

                                                 
1 Tweede Kamer, zitting 1996-1997, 25 263 en 25 264 (WAADI). 
2 Ook de door de motie Van Nieuwenhoven genoemde mogelijke veranderingen zijn mijns inziens niets anders 
dan symptoombestrijding. 



naar deze punten. De eerste fase van dit onderzoek is inmiddels afgerond en is opgenomen in een 
interimrapport.3

 Het laatste punt - de verhouding tussen de vergoedingen ex artikel 7:681 BW en 7:685 BW - is 
in het interimrapport niet uitgebreid behandeld, daar de motie deze verhouding niet ter discussie 
stelde. In de tweede fase van het onderzoek, dat in de tweede helft van dit jaar zal zijn afgerond, zal 
over deze verhouding uitgebreider worden gerapporteerd. Ik zal hieronder de verhouding tussen 
deze twee vergoedingen behandelen, met name naar aanleiding van enige recente publikaties 
hierover. Daarbij zal ik tevens behandelen wat over deze verhouding in het interimrapport is 
opgenomen. 
 
De verhouding tussen de vergoedingen van artikel 7:681 en 685 BW 
 
Vooropgesteld moet worden dat de “schadevergoeding” ex artikel 7:681 BW historisch gezien een 
ander doel dient dan de “vergoeding” ex artikel 7:685 BW. Bij een kennelijk onredelijk ontslag wordt 
de schade die de werknemer lijdt begroot (naar billijkheid vastgesteld) en toegekend. De vergoeding 
die in het kader van de ontbindingsprocedure wordt toegekend is een vergoeding naar billijkheid 
waarbij de kantonrechter rekening houdt met alle relevante omstandigheden.4 Verwachte schade is 
één van die omstandigheden. De vergoeding in het kader van kennelijk onredelijk ontslag komt tot 
stand als het ontslag al een feit is, zodat de rechter de gevolgen van het ontslag reeds bij zijn beslissing 
kan betrekken (mits die gevolgen op het tijdstip van ingang van ontslag al kenbaar waren of konden 
zijn). Bij het vaststellen van de vergoeding in het kader van een ontbindingsprocedure is dit niet dan 
wel minder goed mogelijk, nu de arbeidsovereenkomst nog bestaat. 

Wat de factoren betreft die een rol spelen bij het antwoord op de vraag of een vergoeding 
gerechtvaardigd is, lijkt geen principieel verschil te bestaan tussen de beide artikelen. Met name de in 
artikel 7:681, tweede lid onder 2 BW genoemde grond laat de rechter de ruimte alle hem als belangrijk 
voorkomende factoren bij zijn beslissing te betrekken, zoals hij dat eveneens kan bij een beslissing ex 
artikel 7:685 BW.5

Wat de berekeningswijze van de toe te kennen vergoeding betreft was een verschil tussen 
deze twee artikelen vóór 1 januari 1997 - de datum van inwerkingtreding van de 
kantonrechtersformule - niet uit de rechtspraak af te leiden. De rechtspraak over artikel 7:681 BW van 
na 1 januari 1997 biedt volgens mij vooralsnog te weinig aanknopingspunten vóór de stelling dat de 
kantonrechtersformule bij de vaststelling van de hoogte van een vergoeding in geval van kennelijk 
onredelijk ontslag een even prominente rol speelt als bij de vergoeding ex artikel 7:685 BW. Niettemin 
laat het genoemde onderzoek zien dat kantonrechters bij het bepalen van de schadevergoeding ex 
artikel 7:681 BW de formule “in het achterhoofd houden”, ofschoon zij zich er van bewust zijn dat de 
vergoedingen ex artikel 7:681 en 685 BW een verschillende grondslag hebben.6 Op de vraag of de 
kantonrechtersformule invloed heeft op de berekening van de vergoeding wegens kennelijk 
onredelijk ontslag, antwoordde maar liefst driekwart van de 63 geïnterviewde kantonrechters aan te 
sluiten bij de kantonrechtersformule. Mijns inziens hangt dit samen met het door enkele 
kantonrechters geuite bezwaar, dat 7:681-zaken zulke “lastige” en “vervelende” zaken zijn (“het 
nakauwen van zaken die lang geleden hebben gespeeld”): het gebruik van de kantonrechtersformule 
biedt dan het houvast dat node wordt gemist.7 Een deel van de kantonrechters zegt dat het onjuist is 
dat de keuze van de werkgever doorslaggevend is voor de vergoeding van de werknemer. Sommige 

                                                 
3 R.M. Beltzer, R. Knegt en A.D.M. van Rijs, Vergoedingen bij ontslag van werknemers: regelingen en praktijk 
(Interimrapport van het onderzoek Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren). Zie hoofdstuk twee van 
het rapport voor een literatuuronderzoek naar de vijf genoemde aspecten. 
4 Zie recent hierover W.L. Harenberg, Wat mag of moet de vergoeding ex art. 7:685 BW lid 8 vergoeden?, ArbeidsRecht 
1998, 8. 
5 Zo ook R.A.A. Duk, Redelijkheidstoetsing van ontslagen: wil de echte Sinterklaas opstaan?, SMA 1993, blz. 224. 
6 Sommige kantonrechters zeggen dat ze daarom de kantonrechtersformule niet uitdrukkelijk in het vonnis 
vermelden. 
7 R. van de Water, Van kennelijk onredelijk ontslag naar onredelijk ontslag, SR 1998, stelt op blz. 9, dat zijn ervaring is 
dat de vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag structureel lager zijn dan de ontbindingsvergoedingen. 
Als mogelijke verklaringen geeft hij, dat de rechter in een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure ex tunc oordeelt, 
terwijl de rechter in ontbindingszaken van een momentopname uitgaat, alsmede dat de opvatting dat de toetsing 
in het kader van kennelijk onredelijk ontslag een marginale is, een matigende rol op de vergoeding heeft. 



kantonrechters zeggen al gauw geneigd te zijn de werknemer in een 7:681-zaak een vergoeding toe te 
kennen als de werknemer via de RDA-procedure zonder vergoeding ontslag heeft gekregen, maar bij 
de gang via de kantonrechter zeker een vergoeding zou hebben gekregen. Anderen benadrukken het 
verschillende karakter van de procedures. 

Er bestaan ook enkele belangrijke formele verschillen tussen de twee procedures. Van belang 
is dat de ontbindingsprocedure een verzoekschriftenprocedure is en de kennelijk-onredelijk-
ontslagprocedure een dagvaardingsprocedure. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het 
(procestechnische) verloop van de procedure. Voorts is een beslissing op grond van artikel 7:681 BW 
vatbaar voor hoger beroep en cassatie, terwijl tegen een beslissing ex artikel 7:685 BW in principe niet 
in een hogere instantie kan worden opgekomen. Ook bestaat er een formeel verschil ten aanzien van 
de verhouding tussen het besluit over een vergoeding enerzijds en het besluit omtrent de 
aanwezigheid van een gewichtige reden respectievelijk kennelijke onredelijkheid van het ontslag 
anderzijds. Bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW worden de besluiten 
omtrent vergoeding en ontbinding gescheiden gehouden. De mogelijkheid van ontbinding is (in 
principe) niet afhankelijk van enige door de werkgever aan de werknemer aangeboden voorziening. 
Dit is anders bij een beslissing ex artikel 7:681 BW: de door de werkgever aangeboden vergoeding kan 
voor het oordeel over de kennelijke onredelijkheid van een ontslag van doorslaggevende betekenis 
zijn.8  

Ten slotte bestaat een aanmerkelijk verschil in de frequentie waarin de twee procedures 
voorkomen. Waar het aantal ingediende ontbindingsverzoeken in 1997 rond de 45.000 lag,9 wordt in 
hetzelfde jaar het aantal procedures wegens kennelijk onredelijk ontslag op een fractie daarvan 
geschat.10 Verklaringen voor het relatief spaarzame gebruik van de procedure ex artikel 7:681 BW 
kunnen zijn dat die procedure langer duurt dan een procedure ex artikel 7:685 BW en dat in een 
procedure ex artikel 7:681 BW aan de werknemer hoge eisen ten aanzien van de bewijsvoering 
worden gesteld. 
 
Standaardisering van de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag? 
 
Nu de weg van ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 BW zo vaak 
wordt gekozen, de in die procedure aan de werknemer toe te kennen vergoeding min of meer 
gestandaardiseerd is geworden en het toekennen van een vergoeding in die procedure veel vaker wel 
dan niet geschiedt, is de laatste tijd in de literatuur de vraag gesteld of het te rechtvaardigen is dat de 
wegen van ontslag via de RDA en de kantonrechter op de huidige wijze naast elkaar bestaan. De 
keuze voor de ene of de andere weg - een keuze die de werkgever vaak maakt - heeft immers feitelijk 
grote financiële consequenties voor de werknemer.11 De RDA kan immers geen vergoeding 
toekennen. Weliswaar kan de werknemer die ontslagen is omdat de werkgever gebruik heeft gemaakt 
van de ontslagvergunning van de RDA een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag entameren 
en zo proberen alsnog een vergoeding te krijgen, maar die weg is langer en onzekerder dan de weg 
van de ontbinding. 

In het verlengde hiervan is de vraag gesteld of een standaardisering van de vergoedingen, toe 
te kennen in kennelijk-onredelijk-ontslagprocedures, niet op haar plaats is als de RDA niet de 
bevoegdheid krijgt vergoedingen toe te kennen. Boot oordeelt dat de kennelijk-onredelijk-
ontslagprocedure de uitzondering moet blijven op een eenmaal door de RDA verleende toestemming. 
Hij bepleit met klem de kantonrechtersformule en de daarbij behorende aanbevelingen niet uit te 
breiden naar de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure ex artikel 7:681 BW. Hij wijst er onder meer op 
dat een dergelijke nieuwe aanbeveling de uitstralende werking zal hebben dat in beginsel ieder 

                                                 
8 J.J.M. de Laat, De cirkel is weer rond, SR 1998, blz. 16-17, merkt op dat dit onderscheid anno 1998 wat kunstmatig 
aandoet: ook bij de ontbinding moet worden geconstateerd dat de mogelijkheid een billijke vergoeding toe te 
kennen de billijkheidstoetsing van de gevraagde ontbinding sterk beïnvloedt. 
9 Ontslagstatistiek 4e kwartaal 95 - 3e kwartaal 97, Arbeid Integraal nr. 6, december 1997, blz. 25. 
10 Statistische gegevens ontbreken, maar uit opmerkingen van zeven geïnterviewde kantonrechters kwam naar 
voren, dat voor hen het aantal 681-procedures tussen de 1 en 5% van het aantal 685-procedures uitmaakt. 
11 Zie R. van de Water, Van kennelijk onredelijk ontslag naar onredelijk ontslag, SR 1998, blz. 9, A.F.A.M. Schellarts en 
R.S. van Coevorden, Is verandering van omstandigheden kennelijk onredelijk?, SR 1998, blz. 12 en J.J.M. de Laat, De 
cirkel is weer rond, SR 1998, blz. 16.



ontslag, of het nu via de RDA of via ontbinding door de kantonrechter plaatsvindt, 
vergoedingsplichtig wordt.12

De Laat daarentegen meent dat het verschil tussen de schadevergoeding van artikel 7:681 BW 
en de vergoeding naar billijkheid van artikel 7:685 BW in beginsel marginaal is en er dus alle reden is 
de twee systemen op elkaar aan te laten sluiten.13

Gezien de verhouding tussen de artikelen 7:681 en 7:685 BW, is het vonnis van het 
kantongerecht Utrecht van 24 juli 1996 opmerkelijk.14 De kantonrechter oordeelde dat het enkele feit 
dat de werkgever bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst had gekozen voor de procedure bij 
de RDA, het ontslag kennelijk onredelijk maakte, nu de werknemer op die manier beroofd zou 
kunnen worden van een billijke vergoeding die hem in een ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW 
toegekend had kunnen worden. Verabsolutering van deze stelling zou tot de conclusie leiden dat 
binnen de mogelijkheden van ons huidige ontslagrecht ófwel de werkgever altijd de weg van de 
ontbinding via de kantonrechter dient te kiezen, ófwel de werknemer altijd een billijke vergoeding 
dient toe te kennen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.15 Dit vonnis heeft in de literatuur veel 
aandacht gekregen.16 Bij vonnis van 4 februari 199817 vernietigde de Rechtbank Utrecht voornoemd 
vonnis van de kantonrechter, overwegende, dat de enkele omstandigheid dat een werkgever kiest 
voor de procedure bij de RDA op zichzelf niet meebrengt dat een ontslag met gebruikmaking van de 
aldus verkregen vergunning kennelijk onredelijk is.18  

Hoewel de rechtbank naar mijn mening terecht het vonnis van de kantonrechter vernietigde, 
heeft de kantonrechter wel duidelijk gemaakt tot welke ongerijmdheid het bestaan van twee 
verschillende wegen met verschillende financiële consequenties leidt. Er is inderdaad geen 
steekhoudend argument te verzinnen waarom de ene werknemer wel en de andere niet een 
“vergoeding” mee zou krijgen, terwijl beiden even veel of weinig schuld aan het ontslag hebben 
gehad. Maar hiermee wil ik niet gezegd hebben dat een gelijkschakeling tussen de twee procedures en 
standaardisering van de vergoeding ex artikel 7:681 BW de oplossing zou zijn. Mijns inziens is de 
huidige vergoedingenpraktijk van 7:685 BW juist het probleem, niet het feit dat de RDA geen 
“vergoeding” kan toekennen en de werknemer die “vergoeding” dan maar vervolgens bij de rechter 
door middel van een 7:681-procedure moet zien te halen. Niet voor niets schrijf ik het woord 
“vergoeding” in de vorige zin tussen aanhalingstekens. Want wat wordt er eigenlijk vergoed in 
ontbindingszaken? Hierover zei een kantonrechter te Utrecht recent het volgende: 
 
“Voor een goed begrip diene dat de vergoeding ex 7:685 enerzijds dient als een pleister op de wonde 
voor het ontslag en daarbij terugziet op het aantal gewerkte jaren en anderzijds vooruitziet en poogt 
te wegen of een kans op blijvende werkloosheid aanwezig zal zijn.”19

 
Ik vind dit een prima uitgangspunt, mits er inderdaad een “wonde” - dat wil zeggen: schade - is en de 
rechter daadwerkelijk zo is uitgerust om de bedoelde weging te maken. Aan beide voorwaarden lijkt 
het mij in de praktijk geregeld te schorten, maar ik zal mij concentreren op het eerste aspect. Ik krijg 
met name op basis van de gesprekken die ik met kantonrechters heb gevoerd niet de indruk dat zij 
zich er steeds goed rekenschap van geven of de werknemer wel enige schade lijdt of zal lijden door 
het ontslag, anders dan dat de werknemer “het jammer vindt” dat er een einde aan zijn 
arbeidsovereenkomst komt. Hoewel de vergoeding ex artikel 7:685 BW een vergoeding naar 
billijkheid is en geen zuivere schadevergoeding, meen ik toch dat uit die billijkheid niet kan 
voortvloeien dat een vergoeding door de werkgever in principe verschuldigd is, tenzij er moverende 

                                                 
12 G.C. Boot, De Aanbevelingen één jaar later en hoe nu verder met het kennelijk onredelijk ontslag, SR 1998, blz. 7. 
13 De Laat, t.a.p.
14 Ktg. Utrecht 24 juli 1996, JAR 1996, 185. 
15 Interessant detail is, dat de kantonrechter bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wegens het 
kennelijk onredelijk ontslag aansluiting zocht bij de in zijn kanton geldende formule voor de vergoeding bij 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW. 
16 Zie o.a. P.F. van der Heijden, Ontslag: handdruk verplicht, AÆ 1996, blz. 688-689, NRC 3 oktober 1996: Hoogleraar: 
gouden handdruk voor iedereen, AD: Dubbel ontslagrecht is onnodig gecompliceerd (bijdrage van P.A. Charbon) en C.G. 
Scholtens en L.J. Harmsma, De (schade)vergoeding van 7A:1639w en 1639s: appels en peren, ArbeidsRecht 1996, 72. 
17 Rb. Utrecht 4 februari 1998, JAR 1998, 66. 
18 In gelijke zin Ktg. Terneuzen 17 december 1997, JAR 1998, 32. 
19 Ktg. Utrecht 28 oktober 1997, JAR 1998, 21. 



redenen zijn anders te oordelen. De huidige kantonrechtersformule leidt echter wel tot die conclusie: 
bij afwijking van een standaard-toepassing van de formule (die ruwweg neerkomt op het aantal 
gewogen dienstjaren maal het vaste brutomaandsalaris) dient de kantonrechter volgens de uitleg bij 
de formule duidelijk te motiveren waarom hij dat doet. Dat nodigt uit tot een standaard-toepassing 
van de formule. Geen wonder dat de roep om introductie en standaardisering van vergoedingen via 
de andere weg steeds luider wordt. 
 
Conclusie 
 
Ik zou willen pleiten voor een omkering van de regel uit de kantonrechtersformule, die bepaalt dat bij 
een ontbinding van de arbeidsovereenkomst de werkgever in principe aan de werknemer een 
vergoeding verschuldigd is ter hoogte van een bedrag dat overeenkomt met een “neutrale” 
toepassing van die formule. De omkering houdt dan in, dat een vergoeding slechts dan verschuldigd 
is indien billijkheidsoverwegingen daartoe nopen. Waar geen schade is of zal ontstaan, valt niets te 
“vergoeden”. Dit vraagt om een meer casuïstische benadering van ontbindingsprocedures dan thans, 
maar dit past beter bij het uitgangspunt van het burgerrechtelijke ontslagrecht dat een vergoeding 
alleen op haar plaats is als daar een bijzondere aanleiding toe bestaat.20 Ik weet dat sommige 
kantonrechters er ook zo over denken, doch zich gehinderd zien gelijk hun gedachte te handelen, nu 
de kantonrechtersformule hen bijkans dwingt een “neutrale” vergoeding vast te stellen.  

Daar komt nog het volgende bij: schade kan eerder aangenomen bij een slappe arbeidsmarkt 
dan bij een overspannen arbeidsmarkt. Op een overspannen arbeidsmarkt zullen de meeste 
werknemers immers snel een nieuwe baan vinden, met als gevolg dat zij veelal geen of in zeer 
beperkte mate schade lijden. Er zijn tekenen die erop wijzen dat de krapte die nu al bij sommige 
sectoren waarneembaar is,21 zich ook bij andere sectoren voor zal doen. Des te meer reden de huidige 
vergoedingenpraktijk opnieuw onder de loep te nemen om zo te voorkomen dat die praktijk werkelijk 
ontaardt in niets anders dan sinterklazen op kosten van de werkgever.22 Wellicht dat dan ook de roep 
om een standaardisering van de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag minder wordt. 
 
 

                                                 
20 Dit uitgangspunt valt o.a. af te leiden uit het uitgangspunt van artikel 7:677 eerste lid BW, dat beëindiging van 
een arbeidsovereenkomst altijd mag. Zie L.H van den Heuvel, De kantonrechtersformule, SR 1997, blz. 328-329. 
21 Hierbij valt vooral te denken aan het vaak genoemde voorbeeld van werknemers in de IT-branche. Een ander 
voorbeeld van krapte vormen de berichten, dat de Limburgse organisaties van Thuiszorg in België personeel 
werven omdat dat in Nederland niet te vinden zou zijn. Tijdens het schrijven van dit artikel viel mijn oog op een 
bericht in het Financieel Dagblad van 8 april jl. met de kop ”Randstad zoekt platteland af naar telefonistes” in 
verband met  een tekort van tussen de 1.500 en 2.000 personen in de telemarketing. 
22 R. Hansma, Weg met de rechterlijke loongolf, NJB 1996, blz. 1635. 
 


