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De B van brutoloon, bonus en bedrijfsauto 
 
R.M. Beltzer* 
 
Voor het berekenen van de billijke vergoeding in de zin van art. 7:685 lid 8 BW 
bedienen rechters zich van een formule: factor A dient te worden vermenigvuldigd 
met factor B en de som daarvan wordt vermenigvuldigd met factor C. In 
maart/april- nummer van dit jaar kwam factor A van deze formule aan de orde: het 
gewogen aantal dienstjaren.1 De B staat voor “beloning”. Wat daar precies onder 
dient te verstaan, is niet altijd duidelijk. Valt de jaarlijks toegekende bonus eronder? 
En hoe zit het met de bijdrage van de werkgever in de premie voor de 
ziektekostenverzekering of het pensioen? In deze bijdrage wordt bekeken hoe de 
rechtspraak factor B vanaf het ontstaan van de kantonrechtersformule in 1997 heeft 
ingevuld.2

 
Het begin: de aanbevelingen uit 1997 
 
Toen de Aanbevelingen van de kring van kantonrechters (de kantonrechtersformule) 
in 1997 in werking traden, werd voor factor B het volgende vermeld: 
 
3.3 Bij de berekening van B (beloning) zal worden uitgegaan van het bruto maandsalaris, in 

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

 
De toelichting op de Aanbevelingen gaf aan dat in de praktijk bleek dat over de vraag 
wat onder het salaris (of in de terminologie van de formule: beloning) moet worden 
verstaan nogal eens discussie ontstaat. “Om dergelijke discussies ter vermijden is voor 
een aanbeveling op dit punt gekozen en is de ruimte voor afwijking zo beperkt 
mogelijk gehouden. In voorkomende gevallen kan echter toch aanleiding bestaan een 
uitzondering te maken. Met name zal zulks het geval zijn wanneer een aanzienlijk deel 
van de inkomsten van een werknemer bestaat uit provisie. Indien dit structureel het 
geval is zal met deze component rekening gehouden dienen te worden.” Voorts 
bepaalden de Aanbevelingen dat de uitgezonderde looncomponenten slechts dan voor 
de vaststelling van B in aanmerking genomen worden, wanneer sprake is van een zeer 
uitzonderlijk geval. Hiervan kon gedacht worden aan een oudere werknemer die als 
afwijkende arbeidsvoorwaarde heeft bedongen dat een aanzienlijk deel van de 
beschikbare loonsom zal worden voldaan in de vorm van een premiestorting in een 
pensioenfonds. 
 

                                                      
* R.M. Beltzer is UHD arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de UvA en redacteur van 
dit tijdschrift. 
1 R.M. Beltzer, “Factor A – helder principe of open einde?”, PP 2003, p. 31-36. 
2 Voor een uitgebreider jaarlijks overzicht over de toepassing van de kantonrechtersformule 
verwijs ik naar de bijdragen van C.G. Scholtens in het blad ArbeidsRecht, nummers 1998, 7, 
1999, 14, 2000, 7, 2001, 14, 2002, 7, 2003, 10 en 12. 



De kring van kantonrechters stond dus een vrij strikte uitleg van factor B voor. Het 
moest om vaste loonbestanddelen gaan en bepaalde vergoedingen zijn uitdrukkelijk 
uitgezonderd. Bij de Aanbevelingen uit 1998 en 1999 is daar niets meer aan gewijzigd.3 
Scholtens stelde zich vlak na het in werking treden van de kantonrechtersformule al de 
vraag of een strikte uitleg zich wel verdraagt met de ontwikkeling in het bedrijfsleven 
van flexibele arbeidsvoorwaardenpakketten, waarin werknemers kunnen kiezen 
tussen bijvoorbeeld hetzij lager vast salaris en grotere auto (en/of een 
tantièmeregeling), hetzij een hoger vast salaris en een kleinere auto (en/of een 
minder goede tantièmeregeling).4 Uit de aan het eind van dit artikel te bespreken 
enquête onder kantonrechters blijkt dat de meesten zich anno 2003 naar hun oordeel 
houden aan een strikte uitleg van factor B. Hieronder wordt bekeken of dit oordeel 
wordt geschraagd door de rechtspraak zoals die vanaf 1997 ten aanzien van factor B is 
gewezen. Daarbij zal ik een onderscheid maken naar verschillende 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Bonus/tantième/winstdeling 
 
Een populaire beloningsvorm is de werknemer het vooruitzicht bieden dat indien hij 
(of zijn afdeling of het hele bedrijf) in een bepaalde periode (meestal een jaar) goed 
genoeg presteert, er een eenmalige extra beloning in het verschiet ligt: een bonus, 
tantième of winstdeling. Er behoeft niet altijd een direct zichtbare relatie met de 
prestatie van de werknemer te zijn. Regelmatig is een bonus iets wat het karakter van 
een vast loonbestanddeel heeft en werknemers zullen het in dat geval als een 
verworven recht beschouwen, ook indien het bedrijfsresultaat toekenning ervan niet 
rechtvaardigt. Wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden, dan zal een werknemer 
menen dat de bonus deel uitmaakt van het vaste inkomen. De werkgever zal 
schermen met het argument dat de bonus alleen wordt toegekend indien hij daartoe 
voldoende termen ziet - en vanzelfsprekend is een werkgever in het kader van een 
ontbindingsprocedure eerder geneigd te stellen dat de werknemer er nu net dit jaar 
niet voor in aanmerking komt. Dat laatste lijkt zich te hebben voorgedaan in Rb. 
Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 12 april 2002 (JAR 2002/139). De 
rechtbank rekende de bonus over het jaar 2000 mee. De bonus van de werknemer 
voor 2001 was voor de werknemer op nul gesteld, maar daar ging de kantonrechter 
aan voorbij, onder meer nu dat zonder toelichting was geschied en het bij de 
werkgever (een bank) gebruikelijk was dat een bonus werd toegekend. Dezelfde 
werkgever kreeg vijf maanden later ten aanzien van de ontbindingsvergoeding ten 
behoeve van een andere werknemer dezelfde argumentatie te horen (Rb. 
Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 16 augustus 2002, JAR 2002/228). In 
de zaak die leidde tot Ktg. Zutphen 28 januari 1999 (JAR 1999/49) twistten partijen 
over de vraag of de winstdeling tot het in aanmerking te nemen loon behoorde. 
Weliswaar was die winstdeling afhankelijk van het bedrijfsresultaat, maar nu de 
werknemer die echter ieder jaar had genoten ten bedrage van gemiddeld 7,5% van 
zijn bruto-inkomen, beschouwde de kantonrechter die als vast loonbestanddeel. 
Anders lag dat bij Rb. Amsterdam 11 juli 2001 (JAR 2001/154), waar de bonus van 
een statutair directeur niet werd meegerekend omdat die in een periode van tien jaar 
vier keer was toegekend en daarom volgens de rechter niet structureel van aard was. 

                                                      
3 In de Aanbevelingen van 1998 werd bepaald dat kosten van rechtsbijstand niet tot de 
kantonrechtersformule behoort. Deze “vergoeding” zou volgens mij echter toch al niet tot 
factor B behoren, nu zij niet zou worden vermenigvuldigd met A en C. 
4 C.G. Scholtens, “Statistiek Ontbindingsvergoeding: iudex calculat”, ArbeidsRecht 1998, 7. 



 
Meent de rechter dat de bonus dient te worden meegenomen, dan zal hij tevens 
moeten vaststellen hoe hoog de bonus is. Hij kan daarbij aansluiting zoeken bij de 
hoogte van de bonus in voorgaande tijdvakken. Zo bepaalde de kantonrechter te 
Amsterdam op 21 januari 1997 (JAR 1997/56) dat de gemiddelde bonus over de 
laatste vier jaar moest worden meegenomen. In Rb. Amsterdam 11 oktober 2000 (JAR 
2001/16), waar het een ontbindingsverzoek van een statutair directeur betrof, 
rekende de rechtbank het gemiddelde van de bonus over vijf jaar mee. De 
werknemer had het hogere gemiddelde over drie jaar gevraagd, maar dit zou 
volgens de rechtbank een minder juist beeld geven (het verschil tussen deze twee 
gemiddelden bedroeg ongeveer 25%). In Ktg. Utrecht 4 juli 2001 (JAR 2001/169) 
werd de gemiddelde bonus over drie jaar meegerekend. De kantonrechter te Utrecht 
zocht in zijn uitspraak van 11 mei 1998 (JAR 1998/156) aansluiting bij de 
laatstverdiende bonus (die overigens nog geen 3% van het salaris bedroeg), evenals 
de kantonrechter te Rotterdam op 9 april en 11 juni 1997 (Prg. 1997, nr. 4863). Dat 
deed ook de kantonrechter te Amsterdam (22 april 1999, JAR 1999/133): hij rekende 
ten aanzien van een naar het buitenland uitgezonden manager zijn bonus (circa 20% 
van zijn vaste salaris) over het laatste jaar mee, omdat niet was gesteld of gebleken 
dat niet redelijkerwijs verwacht mocht worden dat dit onderdeel van de beloning 
ook in het lopende jaar zou zijn verdiend. De kantonrechter te Schiedam (14 april 
1998, JAR 1998/129) hield rekening met “de jaarlijkse bonus” van ƒ 2500,-.  De 
kantonrechter te Maastricht (24 april 1998, JAR 1998/130) telde de gemiddelde over 
de laatste drie jaren verdiende bonus mee, waarbij hij ook het in het buitenland 
verdiende salaris in de berekeningsgrondslag meenam.  
 
De kantonrechter te Utrecht (9 november 1998, JAR 1998/247) oordeelde dat voor 
een in het buitenland gedetacheerde werknemer de bonus en tantième diende mee te 
tellen, nu de werknemer een relatief laag salaris ontving. Op dit punt kan aansluiting 
worden gezocht bij de Aanbevelingen die immers bepalen dat indien sprake is van 
een bijzondere situatie (zoals een laag loon tegen een hoge, door de werkgever te 
betalen pensioenpremie) bepaalde niet-vaste loonbestanddelen toch mogen worden 
meegeteld. Bijzonder in deze zaak was dat het inkomen in Nederlandse guldens in 
de loop der tijd zeer was gestegen door de koersontwikkeling van het Engelse Pond 
waarin het salaris werd betaald. De kantonrechter liet voor de berekeningsgrondslag 
die koersstijging buiten beschouwing. De kantonrechter Utrecht oordeelde op 10 mei 
2001 (JAR 2001/109) in gelijke zin: de gemiddelde tantième (de berekeningsperiode 
is onbekend) diende te worden meegeteld, nu het een structurele vergoeding betrof 
en deze een substantieel deel uitmaakte van het salaris van de werknemer. Zijn 
collega telde twee maanden later (Ktg. Utrecht 22 juni en 6 juli 2001, JAR 2001/168) 
de bonus (“variabel inkomen” genoemd) niet mee, omdat die te afhankelijk was van 
onzekere factoren en in de praktijk niet ieder jaar van de arbeidsovereenkomst was 
toegekend. 
 
Provisie 
 
Hoe “vast en zeker” is het provisieloon? Sneller dan bij de bonus kan worden 
aangenomen dat het om een vast loonbestanddeel gaat, maar bij het berekenen van 
de hoogte van het provisieloon is het variabele karakter daarvan een obstakel. De 
Amsterdamse kantonrechter (13 maart 1997, JAR 1997/61) besloot in het geval van 
een werknemer die na door een headhunter te zijn benaderd bij zijn nieuwe 
werkgever al snel het veld moest ruimen, dat als loon niet slechts dient te worden 



meegeteld het vaste basisloon vermeerderd met vakantietoeslag, maar dat ook 
rekening moet worden gehouden met de hoogte van het loon, inclusief provisie en 
bonus, dat de werknemer bij normaal goede functievervulling waarschijnlijk zou 
hebben verdiend. Daarbij zocht de kantonrechter aansluiting bij hetgeen door 
functionarissen op het niveau van de werknemer gemiddeld als bonus en provisie 
boven het vaste loon werd verdiend. In Ktg. Utrecht 20 januari 1998 (JAR 1998/64) 
werd rekening gehouden met de laatste provisie die de directeur van een 
Nederlandse dochter van een Amerikaanse onderneming had genoten. Is een 
bepaalde provisie gegarandeerd, dan kan dit zonder mee als een vast 
loonbestanddeel worden beschouwd (Ktg. Zaandam 30 januari 1990, JAR 1999/50). 
 
Opties en aandelen 
 
Toen de beursbomen eind jaren negentig tot in de hemel reikten, werden opties als 
beloningsinstrument steeds interessanter. Zij konden in korte tijd een aanzienlijke 
(verwachte) waardestijging ondergaan. Omgekeerd kon het voor een werknemer een 
forse aderlating betekenen indien hij als gevolg van zijn ontslag die opties niet langer 
kon uitoefenen: veel arbeidsovereenkomsten bevatten immers de bepaling dat de 
opties vervallen indien zij niet gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst 
worden verzilverd – het zogenaamde optievervalbeding. Regelmatig heeft zich in de 
rechtspraak de vraag voorgedaan of dergelijke schade op de een of andere manier 
zou moeten worden meegenomen bij het berekenen van de billijke vergoeding ex art. 
7:685 lid 8 BW. Ook in de literatuur heeft men zich niet onbetuigd gelaten.5 De 
discussie is inmiddels weer wat geluwd: na 2001 houdt de interesse voor het 
onderwerp in rechtspraak en literatuur op. De ingestorte beurs is daar ongetwijfeld 
debet aan.  
 
Bij het verlies van optierechten doen zich twee belangrijke vragen voor: hoort dit 
thuis bij de billijke vergoeding en zo ja, hoe dient het verlies van de 
uitoefenmogelijkheid in billijkheidstermen te worden begroot? Beide vragen zijn in 
de rechtspraak aan de orde geweest. Uit het arrest Baijings (HR 24 oktober 1997, JAR 
1997/248) kan worden afgeleid dat de rechter die de arbeidsovereenkomst ontbindt, 
bij de vaststelling van de vergoeding in beginsel rekening dient te houden met alle 
omstandigheden. Het buiten beschouwing laten van bepaalde omstandigheden is 
alleen bij uitzondering en in beperkte mate mogelijk. Dit brengt mee dat optieschade 
in principe tot uitdrukking hoort te komen in de vergoeding. De kantonrechter had 
in deze zaak optieschade expliciet erbuiten gelaten en overwogen dat de werknemer 
die in een andere procedure moest zien te verhalen. In de zaak Walvisch/Star 
Reachers (Rb. Amsterdam 15 december 1999, JAR 2000/9) werd geen vergoeding 
voor optieschade toegekend naast de reeds toegekende ontbindingsvergoeding. 
Hoogst waarschijnlijk naar aanleiding van het Baijings-arrest had de werknemer in 
de ontbindingsprocedure aangegeven een afzonderlijke procedure te starten om de 
optieschade vergoed te krijgen, maar in die procedure meende de rechtbank (in 
hoger beroep) dat die schade in de ontbindingsprocedure aan de orde had moeten 

                                                      
5 Zie o.a. F.B.J. Grapperhaus en A. Stege, “Het optievervalbeding en de schadevergoeding bij 
einde dienstverband”, Ondernemingsrecht 1999-17, p. 467 en J.M. van Slooten, “Schade in 
verband met opties: de schaamte voorbij?”, ArbeidsRecht 1999/61, p. 25, K. Bodewes, 
“Pleidooi voor een andere Kantonrechtersformule”, Advocatenblad 26 januari 2001, p. 49 e.v. 
en M. van Eck, “Optierechten bij einde arbeidsovereenkomst: vergoed of voortgezet?”, AI 
2001, p. 83-88. 



komen: het is niet aan de werknemer in een ontbindingsprocedure bepaalde 
aanspraken uitdrukkelijk buiten de procedure te laten. Hier deed zich niet de situatie 
voor als in het arrest Baijings (HR 24 oktober 1997, JAR 1997/248) waar de 
kantonrechter zelf uitdrukkelijk had overwogen de optieschade buiten beschouwing 
te laten en had aangegeven dat de werknemer die maar in een andere procedure 
moest zien te verhalen. Wellicht had de werknemer in de zaak die leidde tot Ktg. 
Utrecht 16 maart 2000 (JAR 2000/146) hiervan geleerd. Onder verwijzing naar het 
Baijings-arrest verzocht de werknemer de kantonrechter uitdrukkelijk te bepalen of 
hij verlies van de uit de opties voortvloeiende voordelen wel of niet meewoog in de 
ontbindingsvergoeding. De kantonrechter overwoog dat een beding waarbij is 
bepaald dat de opties binnen een bepaalde tijd na het einde van het dienstverband 
moeten worden uitgeoefend, op zichzelf niet een reden is de ontbindingsvergoeding 
te verhogen. De vraag of werknemer schade lijdt als gevolg van de ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst en de werking van het optievervalbeding kon de 
kantonrechter niet beantwoorden: de werknemer kon zijn opties uitoefenen en de 
kantonrechter kon niet overzien of het voor hem voordeliger zou zijn dit op een later 
moment te doen. Daarom werd geen rekening gehouden met de werking van het 
vervalbeding. Een creatieve oplossing bood Rb. Utrecht (sector kanton, locatie 
Utrecht, 18 april 2002, JAR 2002/93). Conform de bereidheid van de werkgever 
ontbond de rechter de arbeidsovereenkomst op een termijn van drie maanden. In die 
termijn zou de werknemer zijn opties kunnen uitoefenen. Eventueel koersverlies 
werd niet meegenomen, omdat die volgens de rechter voor rekening zijn van degene 
aan wie de opties zijn toegekend. Ook de kantonrechter te Lelystad hanteerde een 
praktische oplossing: hij kende de werknemer in het kader van een 
ontbindingsprocedure behalve een vergoeding tevens het recht toe gebruik te maken 
van de optieregelingen zoals partijen die waren overeengekomen. De Hoge Raad 
oordeelde bij beschikking van 15 december 2000 (HR 15 december 2000, JAR 
2001/14) dat de kantonrechter daarmee niet buiten het toepassingsgebied van artikel 
7:685 BW was getreden. 
 
Neemt de rechter de optieschade wél in de ontbindingsprocedure mee, dan betekent 
dit echter niet dat die schade ook daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking 
komt. De kantonrechter te Maastricht bepaalde in een uitspraak van 24 april 1998 
(JAR 1998/130) dat opties buiten beschouwing moesten blijven, omdat zij niet als 
vast inkomensbestanddeel kunnen worden beschouwd: zij hebben op het moment 
van toekenning nog geen reële, maar slechts een verwachtingswaarde. Ondanks het 
verweer van de werkgever dat de aan de werknemer toegekende opties waardeloos 
waren en dat gedurende de uitoefenperiode van vijf jaar zouden blijven, kende de 
kantonrechter te Utrecht (22 juni en 6 juli 2001, JAR 2001/168) een bedrag van ƒ 
30.000,= als optieschade toe. Hoe de kantonrechter tot dit bedrag kwam, wordt niet 
duidelijk. De kantonrechter te Amsterdam (15 februari 1999, JAR 1999/106) telde de 
bonus niet mee, nu die “toch als variabel moet worden beschouwd”, maar de door 
de werknemer geleden optieschade werd wel meegerekend. Die schade werd als 
volgt berekend: “Rekeninghoudend met de gebruikelijke risico’s wordt deze schade 
naar billijkheid gesteld op de helft van het bedrag van de eerste beursnotering.” 
 
Over het algemeen wordt aangenomen dat slechts loonbestanddelen die door de 
werkgever zijn toegezegd in aanmerking kunnen komen bij factor B. Bij toekenning 
van opties binnen groepsstructuren wil zich nog wel eens de situatie voordoen dat 
niet de eigen werkgever, maar een andere vennootschap (veelal de 
moedermaatschappij) de opties heeft toegekend. De kantonrechter Utrecht kende op 



28 april 1999 (JAR 1999/121) de werknemer een vergoeding toe op basis van de 
arbeidsovereenkomst (in afwijking van de kantonrechtersformule). De waarde van 
de opties bleef erbuiten, omdat de moedermaatschappij de optieregeling had 
toegekend en niet de dochteronderneming annex werkgever. Niet in alle situaties 
lijkt deze oplossing bevredigend. Zo bepaalde de kantonrechter te Amsterdam (11 
maart en 2 november 1999, JAR 2000/1) dat indien de werkgever een onduidelijke 
situatie heeft geschapen, hij zich niet kan verschuilen achter de stelling dat niet hij, 
maar de moedermaatschappij de opties heeft toegekend. Het ging hier overigens niet 
om een ontbinding, maar om een overgang van onderneming (art. 7:662 e.v. BW). De 
kantonrechter te Amersfoort (19 december 2001, JAR 2002/68) ging verder: het feit 
dat niet de werkgever, maar de moedermaatschappij de opties had toegekend vond 
de kantonrechter geen belemmering, nu een dergelijke toekenning voor de 
werkgever “verplichtingscheppend” werkt. Overigens werd geen vergoeding voor 
optieschade toegekend, nu het vervallen van de opties zelf geen discussiepunt was, 
de vergoeding op basis van het sociaal plan al redelijk was, de opties waren 
verbonden aan het functioneren van de werknemer en de werknemer reeds 80% van 
de opties had uitgeoefend. 
 
Voor aandelenplannen geldt hetzelfde als voor optieplannen. In de zaak die leidde 
tot Rb. Maastricht 15 januari 2003 (JAR 2003/33) ging het om het volgende. De 
kantonrechter had in de ontbindingsprocedure aangegeven dat er geen ruimte was 
voor beoordeling van een door de werknemer gevorderde schadevergoeding voor 
toekomstige inkomensderving als gevolg van wanprestatie wegens het door de 
werkgever niet nakomen van een toegezegde aandelenparticipatie. De werknemer 
moest daarvoor volgens de kantonrechter een aparte procedure moeten beginnen. De 
kantonrechter wees in de daaropvolgende bodemprocedure de vordering van de 
werknemer af. De rechtbank overwoog vervolgens in hoger beroep dat de 
werknemer ontvankelijk was, nu de kantonrechter in de ontbindingsbeschikking de 
schade uitdrukkelijk buiten beschouwing had gelaten. De werknemer werd alsnog 
een billijke vergoeding toegekend voor het mislopen van de 
participatiemogelijkheid. 
 
Pensioen 
 
De werkgeversbijdrage in de pensioenpremie is expliciet uitgezonderd van factor B. 
De toelichting op de Aanbevelingen wijst op de uitzonderlijke situatie dat ten 
aanzien van een oudere werknemer met, zo lees ik, onvoldoende pensioenopbouw, 
de met de werkgever speciaal overeengekomen hogere pensioenpremie toch in factor 
B kan worden betrokken. Deze werknemer zal als tegenprestatie genoegen hebben 
genomen met een lager loon. Uit gepubliceerde rechtspraak blijkt dat de 
pensioenpremie inderdaad zelden wordt meegenomen, behalve bij de Rechtbank 
Amsterdam die van de uitzondering regel heeft gemaakt. In Rb. Amsterdam 11 
oktober 2000 (JAR 2001/16) rekende de rechtbank de werkgeversbijdrage in de 
pensioenpremie mee, nu dit volgens de rechtbank “conform het door deze rechtbank 
gehanteerde uitgangspunt” was. Een jaar later gold die redenering nog steeds en 
werd tevens de bijdrage van de werkgever in de vroegpensioenpremie meegerekend 
(Rb. Amsterdam 11 juli 2001, JAR 2001/154). Minder duidelijk was de Rechtbank 
Roermond op 4 september 1997 (JAR 1997/225) die bepaalde dat de door de 
werkgever te betalen vergoeding een vergoeding betreft “voor schade ten gevolge 
van pensioenbreuk, immateriële schade en overige schade.” 



Overige vergoedingen 
 
De kantonrechtersformule lijkt als principe te hanteren dat het aantal voor 
vergoeding in aanmerking komende elementen beperkt dient te blijven. Autokosten, 
bijdragen in premies en onkostenvergoedingen zijn daarom in principe uitgesloten. 
Bij tijd en wijle probeert een werknemer niettemin een uitbreiding te 
bewerkstelligen, en soms met succes. 
 
Woning 
In Ktg. Amsterdam 27 maart 1997 (JAR 1997/125) was sprake van het wegkopen van 
een werknemer. Bij de berekening van de vergoeding hield de kantonrechter 
rekening met het gegeven dat de werkgever de kosten van de huurwoning van de 
werknemer voor zijn rekening had genomen. In Ktg. Amsterdam 22 april 1999 (JAR 
1999/133) meende de kantonrechter dat er ruimte was een deel van de vergoeding 
die de werknemer voor woonkosten ontving als een “verkapt” loonbestanddeel te 
zien. De Rechtbank Maastricht (sector kanton, locatie Maastricht, 25 juli 2002, JAR 
2002/285) oordeelde dat de specifiek bedongen en door de werkgever betaalde 
“housing allowance” en schooltoelage voor de internationale school van de kinderen 
van de werknemer dienden te worden meegenomen in de B-factor. 
 
“Expatvergoedingen” 
In de laatste twee hierboven genoemde zaken ging het om een zogenaamd “expat”: 
een werknemer die door zijn werkgever naar het buitenland is gestuurd en voor wie 
daarom speciale arbeidsvoorwaarden gelden. De rechter is soms bereid dergelijke 
arbeidsvoorwaarden – zoals de woon- en schoolkosten - mee te nemen in de 
berekening van de billijke vergoeding. In de zojuist genoemde zaak die leidde tot 
Ktg. Amsterdam 22 april 1999 (JAR 1999/133) overwoog de kantonrechter ten 
aanzien van de diverse vergoedingen die de werknemer als “expat” bovenop zijn 
salaris ontving echter dat er onvoldoende grond was deze als normaal salaris mee te 
nemen. “Niet alleen is uitgangspunt dat vergoedingen in het algemeen al niet 
worden meegenomen bij de berekening van de beloning in ontbindingszaken, doch 
ook dat X zijn verblijf in het dure Singapore per de einddatum van de 
arbeidsovereenkomst zal (moeten) beëindigen wegens zijn rechtstreeks en 
onmiddellijk aan het voortduren van zijn dienstverband gekoppelde verblijfsstatus 
aldaar.” 
 
Onkosten 
De Rechtbank Alkmaar (5 augustus 1998, Praktijkgids 1998, nr. 5047 nam naast het 
vaste salaris (en de vaste bonus) tevens de onkostenvergoeding  mee. 
 
Overwerkvergoeding 
In Ktr. Breda 3 november 1997 (Praktijkgids 1998, nr. 5007) werd rekening gehouden 
met de overwerkvergoeding die de werknemer al tijden ontving. In een dergelijke 
situatie kan gezegd worden dat het om een vast loonbestanddeel gaat.  
 
Reiskosten 
Het Kantongerecht Amsterdam (4 november 1998, JAR 1998/245) nam reiskosten in 
de berekening mee, nu de kantonrechter “voldoende was gebleken dat dit een 
loonbestanddeel is”.  
 



Verkoop tweedehands goederen 
De kantonrechter te Rotterdam (19 juni 2001, JAR 2001/136) oordeelde dat de 
kantonrechtersformule in casu van toepassing was op een handelsagent, omdat hij 
vergelijkbaar was aan een vertegenwoordiger in loondienst (de handelsagent had 
overigens een functie als werknemer geweigerd). Extra inkomsten uit de verkoop 
van tweedehands goederen van zijn wederpartij (een bedrag belopend van de helft 
van het provisie-inkomen) bleven buiten beschouwing: “Die handel onttrekt zich 
immers volledig aan de waarneming van (de wederpartij) en niet gezegd kan 
worden dat hier sprake is van (…) vast en overeengekomen beloningsbestanddelen, 
zoals bedoeld in genoemde Aanbevelingen, ook al nu (de handelsagent) de 
opbrengst van die handel realiseert in contacten met derden en (de wederpartij) 
daarop geen enkel toezicht heeft.” 
 
Geen factor B, maar iets anders… 
Ten slotte mag een uitspraak van de kantonrechter te Nijmegen (8 december 2000 en 
9 februari 2001, NJ 2001, 244) niet onvermeld blijven: toepassing van de 
kantonrechtersformule zou tot een onrechtvaardige uitkomst leiden, zodat de rechter 
een vergoeding op basis van redelijkheid en billijkheid toekende. Een deel van de 
kosten van rechtsbijstand werd als immateriële schadevergoeding aangemerkt. 
 
De enquête onder kantonrechters 
 
De behandelde rechtspraak komt overeen met het beeld dat een onder 
kantonrechters in 2002 gehouden enquête oplevert.6 Ten aanzien van factor B komt 
uit de enquête het volgende naar voren. Vrijwel alle kantonrechters geven aan geen 
rekening te willen houden met het werkgeverdeel van de pensioenpremie of de auto 
van de zaak. In overeenstemming met de Aanbevelingen uit 1997 ligt dat voor de 
kantonrechters slechts anders indien pensioenafspraken zijn gemaakt die hetgeen 
wat als normaal wordt beschouwd te buiten gaan. Gezien de gepubliceerde 
rechtspraak lijkt deze uitzondering zich echter weinig voor te doen; in ieder geval 
wordt er zelden een beroep op gedaan. Ondanks het feit dat zij voor de werknemer 
een aanzienlijke waarde kunnen vertegenwoordigen, worden autoregelingen, 
vervoersregelingen en wat dies meer zij in de meeste gevallen buiten beschouwing 
gelaten. Een zeer kleine groep kantonrechters gaf aan ten aanzien van de auto 
rekening te houden met “een redelijk bedrag per maand”. Al met al lijken 
kantonrechters weinig behoefte te hebben de factor B uit te breiden: de enquête geeft 
bij een aantal vragen de mogelijkheid “keep it simple” als antwoord te geven en van 
deze mogelijkheid is gretig gebruik gemaakt. Veel soepeler gaan kantonrechters om 
met jaarlijks toegekende flexibele loonbestanddelen als de dertiende maand, bonus 
en tantième. Een ruime meerderheid geeft aan daar rekening mee te houden, waarbij 
men bereid is het gemiddelde te nemen over een bepaalde periode. 
 
Conclusie 
 
In tegenstelling tot de factoren A en C levert toepassing van de B-factor niet al te veel 
problemen op. Dat geldt te mee nu de optiestorm na 2001 is geluwd. Jaarlijks 
toegekende bonussen, tantièmes en dertiende maanden worden door vrijwel alle 
rechters zonder meer bij factor B betrokken, mits zij met enige regelmaat zijn 

                                                      
6 De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn gepubliceerd: H.Th. van der Meer, 
“Kantonrechters tevreden over kantonrechtersformule”, ArbeidsRecht 2003, 1. 



toegekend. Ook variabel (provisie)loon dat een aanzienlijk deel van de totale 
loonsom kan uitmaken, wordt in het algemeen in de vergoeding betrokken. Ten 
aanzien van opties is het beeld diffuus: soms wordt de schade in de 
ontbindingsprocedure betrokken, maar niet vergoed, soms meent de rechter dat een 
aparte procedure moet worden opgestart, maar ook dan is onzeker of de schade voor 
vergoeding in aanmerking komt en zo ja, hoe hoog de vergoeding uitvalt. Zelf voel 
ik veel voor de benadering die een Amsterdamse kantonrechter in zijn uitspraak van 
15 januari 2001 (JAR 2001/29) koos: “Voorop zij gesteld, nogmaals, dat de 
vergoeding de verantwoordelijkheid reflecteert die de werkgever ook na het 
beëindigen van het dienstverband draagt voor het behoud van een zeker 
inkomensniveau van de werknemer. (…) De vergoeding is echter niet bedoeld als 
vermogensvorming. Evenmin kan worden volgehouden dat de vergoeding ook is 
bedoeld om vermogensvorming die uit een hoog inkomen heeft kunnen 
plaatsvinden na de beëindiging van het dienstverband te kunnen voortzetten. (...) 
Opties kunnen enerzijds aanzienlijk hogere voordelen opleveren dan 
bonussystemen, maar anderzijds vanwege hun onzekere karakter niet bij de 
vergoeding betrokken worden.” 
 
In uitzonderlijke situaties is de rechter bereid andere vergoedingen mee te nemen. 
Veelal gaat het dan om expliciet overeengekomen arbeidsvoorwaarden die afwijken 
van hetgeen ‘gebruikelijk is’. Dat kan zich voordoen bij werknemers die in het 
buitenland werken en voor wie de werkgever de woonlasten draagt. Wellicht geldt 
hetzelfde ten aanzien van een werknemer die extra reiskosten moet maken omdat hij 
tussen meerdere vestigingen van de werkgever moet pendelen. Ook voor pensioen 
geldt dat dat in principe niet meetelt, al heeft de Rechtbank Amsterdam daar een 
eigen opvatting over. Het feit dat de laatste tijd in steeds meer CAO’s wordt bepaald 
dat de werknemer een (groter) deel van de pensioenpremie voor zijn rekening moet 
nemen omdat de aan de werkgever verbonden pensioenfondsen slechter renderen, 
behoeft niet tot herziening van factor B te leiden: de hoogte van de vaste 
looncomponenten verandert hierdoor immers niet. Wellicht kan anders worden 
geconcludeerd indien de hogere pensioenpremie ertoe leidt dat de werknemer er 
daadwerkelijk in vast loon op achteruitgaat. Zo lang dat niet aan de orde is, durf ik te 
stellen dat factor B in deze vorm nog een tijd mee kan. 
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