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Voorwoord 
 
 
 
Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek `Vergoedingen bij ontslag van 
werknemers en ambtenaren'. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mede gefinancierd door het ministerie van 
Justitie, verricht door een samenwerkingsverband van het Hugo Sinzheimer Instituut, 
centrum voor onderzoek van arbeid en recht van de Universiteit van Amsterdam, en de 
Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Katholieke Universiteit Brabant.  
 
Het onderzoek vloeit voort uit de motie-Van Nieuwenhoven c.s., aangenomen tijdens 
de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel `Flexibiliteit en zekerheid' 
(TK 1997-1998, nr. 25 263), waarin de regering wordt verzocht "de mogelijkheid van 
een regeling voor vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in het kader 
van de RDA procedure te onderzoeken en in dit kader ook de mogelijkheid van 
partieel hoger beroep of volledig hoger beroep tegen de beschikking tot ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te beoordelen". 
 
Bij het onderzoek waren als onderzoekers de volgende personen betrokken: mw drs 
M. Aerts, mr drs R.M. Beltzer, mr.J. Bos (CAOP), mr C. Bosse, mw mr C. Dassen, mr 
M. Hoogsteen, mr M. Houwerzijl, dr R. Knegt, mr P.Th. Mantel, mr P.M.M. 
Massuger, mr A.D.M. van Rijs, mr J.E. Rommers, mr A. Stege, mr J. Veenis en mw 
mr drs J.H. van Woudenberg. Wij zijn de Vrije Universiteit, en in het bijzonder prof. 
mr L.H. van den Heuvel erkentelijk voor de bereidheid mr A. Stege tijdelijk voor het 
onderzoek aan ons af te staan Ondersteunende werkzaamheden verrichten dhr M. 
Helmstrijd en mw A. Ornstein. De supervisie berustte bij prof. mr W.P.J.M. Fase, prof. 
mr P.F. van der Heijden en prof. dr A.T.J.M. Jacobs. De eindredactie van dit rapport 
lag in handen van dr R. Knegt. 
 
Het onderzoek werd begeleid door een door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid daartoe aangewezen commissie die bestaat uit vertegenwoordigers 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie, 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de rechterlijke macht en de advocatuur. De 
commissie werd voorgezeten door prof. mr M.G. Rood en had de volgende leden: dr 
P. Albers (Min. van Justitie), mr G.A.M. van Atteveld (Min. van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid), mw mr L. Belonje (Arbeidsvoorzieningsorganisatie), drs P. van der 
Gaag (Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), drs W.J.H. van Kinschot (Min. 
van Justitie, later opgevolgd door dhr P.J.M. van Leeuwen), mr H.F.M. Hofhuis 
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(Vergadering van Rechtbankpresidenten), mw mr C. de Hont (Min. van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties), mr J.J.M. de Laat, mr H.Th. van der Meer (beiden: 
Kring van kantonrechters), mw mr J. Meijer-van der Aa (Min. van Justitie), dhr L. 
Ploeger (Arbeidsvoorziening, later opgevolgd door mw De Hoop) en mr C.G. 
Scholtens (Advocatuur). 
 
Wij zeggen allen die medewerking hebben verleend aan het onderzoek, 
kantonrechters, bestuursrechters, RDA'en en hoofden Juridische Zaken, advocaten, 
rechtshulpverleners en P&O-functionarissen daarvoor graag dank. 
 
Amsterdam, 21 maart 1999 
dr R. Knegt 
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0 Samenvatting 
 
 
 
De normen en procedures van het stelsel van ontslagrecht in Nederland zijn al geruime 
tijd onderwerp van een maatschappelijk, politiek en wetenschappelijk debat. Dat 
stelsel heeft een duaal karakter, in de zin dat er in normale gevallen twee wegen zijn 
om een dienstverband te doen beëindigen. De ene weg is die van de preventieve 
toetsing van ontslagvoornemens door een bestuurlijke instantie: de aanvraag van een 
ontslagvergunning op grond van art. 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen (BBA) bij de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie 
(RDA). De andere weg loopt langs de kantonrechter, die op grond van art. 7:685 een 
beschikking tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan geven. Op beide 
procedures bestaat kritiek, onder meer omdat een echte beroepsmogelijkheid 
ontbreekt. 
 Een belangrijk verschil tussen beide wegen is dat de kantonrechter de be-
voegdheid heeft de werknemer een vergoeding toe te kennen, en de RDA deze niet 
heeft. De via de RDA ontslagen werknemer kan alleen een kennelijk- onredelijk-ont-
slag-procedure beginnen op grond van art. 7:681 BW. De Kring van kantonrechters 
heeft eind 1996 aanbevelingen opgesteld voor de wijze van bepaling van de hoogte 
van de op grond van art. 7:685 BW toe te kennen vergoedingen; daarin opgenomen is 
een berekeningswijze die bekend staat als de `kantonrechtersformule'. 
 In het kader van de discussies in de Tweede Kamer over het toenmalige 
wetsontwerp 25 263 (`Flexibiliteit en zekerheid') is in november 1997 een motie-Van 
Nieuwenhoven c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht "de mogelijkheid 
van een regeling voor vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in het 
kader van de RDA procedure te onderzoeken en in dit kader ook de mogelijkheid van 
partieel hoger beroep of volledig hoger beroep tegen de beschikking tot ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te beoordelen". In hoofdzaak staan 
de volgende mogelijkheden tot wijziging ter discussie: 
 
(1) de mogelijkheid aan de RDA de bevoegdheid toe te kennen tot het verlenen van 

een ontslagvergunning gepaard gaande met een vergoeding van de werkgever aan 
de werknemer; 

(2)  de mogelijkheid de wijze van vaststelling van de bij ontbinding door de kanton-
rechter op te leggen vergoeding wettelijk te normeren; en 

(3)  de mogelijkheid gedeeltelijk (uitsluitend met betrekking tot de vergoeding) of 
volledig hoger beroep mogelijk te maken ten aanzien van beslissingen van de 
kantonrechter ex art. 7:685 BW. 
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Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie 
hebben vervolgens aan een samenwerkingsverband van het Hugo Sinzheimer Instituut, 
centrum voor onderzoek van arbeid en recht van de Universiteit van Amsterdam, en de 
Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Katholieke Universiteit Brabant 
opdracht gegeven tot een onderzoek met de volgende hoofdvragen: 
(1) Welke kenmerken heeft de praktijk van het vaststellen van vergoedingen in geval 

van ontslag van werknemers en ambtenaren? 
(2) Welke voor- en nadelen zouden volgens betrokkenen verbonden zijn aan de 

realisatie van een of meer voorgestelde wijzigingen van de huidige regeling? 
 
Ter beantwoording van deze vragen is een onderzoeksopzet ontworpen, waarin 
gebruik wordt gemaakt van verschillende technieken. De stand van zaken in het 
ontslagrecht, zowel in de private als in de publieke sfeer, is aan een juridische analyse 
onderworpen. Een prominent onderdeel van het sociaal-wetenschappelijk deel van het 
project vormden interviews met 112 personen die in hun functie met ontslagvergoe-
dingen te maken hebben, waaronder kantonrechters, bestuursrechters, regionaal 
directeuren voorde arbeidsvoorziening (RDA'en), P&O-functionarissen van 
arbeidsorganisaties, advocaten en andere rechtshulpverleners. Voorts is gebruik 
gemaakt van dossieronderzoek naar verschillende soorten ontslagzaken en in surveys 
onder advocaten, kantonrechters en RDA'en. In verband met de in de motie-Van 
Nieuwenhoven neergelegde vraag aan de regering reeds per 1 maart 1998 omtrent de 
genoemde mogelijkheden te rapporteren, is het onderzoek in twee fasen gesplitst, 
waarvan de eerste met een in maart 1998 uitgebracht interim-rapport is afgesloten.1  
 In hoofdstuk twee van het rapport wordt ingegaan op de juridische kwesties 
rond de wijzigingsvoorstellen en wordt geïnventariseerd wat op grond van de juris-
prudentie en recente rechtswetenschappelijke bijdragen kan worden vastgesteld om-
trent de volgende onderwerpen: 
1.    het verbinden van (de voorwaarde van) een vergoeding aan de vergunning van de 

RDA om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen; 
2.   de wenselijkheid van introductie van (partieel) hoger beroep en beroep in cassatie 

van de beslissing tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 
BW; 

3.   de verhouding tussen de vergoeding bij het kennelijk onredelijk ontslag (artikel 
7:681 BW) en die bij de ontbinding (artikel 7:685 BW); 

4.    vergoedingen bij ontslag uit de ambtelijke dienst (artikel 99 ARAR c.s.). 
 

                                                 
1    Dit rapport is reeds eerder in boekvorm verschenen: R.M. Beltzer, R. Knegt & A.D.M. van 

Rijs, Ontslagvergoedingen: regelingen, opvattingen en praktijk, Den Haag (Sdu) 1998. 

 

 
 

 



 Samenvatting ix

De RDA en de vergoeding 
 
Onderscheid wordt gemaakt naar drie vragen. De eerste vraag is of de RDA rekening 
kan houden met een vergoeding bij het al of niet verlenen van toestemming voor 
ontslag. De aan- of afwezigheid van een vergoeding kan alleen een rol spelen in de 
algemene redelijkheidstoetsing van de voorliggende ontslagaanvraag, die de RDA op 
grond van artikel 8 van het Delegatiebesluit 1993 moet uitvoeren. Uit de praktijk zijn 
gevallen bekend waarin dit inderdaad is geschied. Hoe zwaar de aan- of afwezigheid 
van een vergoeding voor het oordeel van de RDA telt, is niet duidelijk. 
 De tweede vraag is of de RDA aan de toestemming de voorwaarde kan 
verbinden dat de werkgever de werknemer een vergoeding aanbiedt. Aangenomen 
wordt dat de RDA op basis van de huidige regels geen andere voorwaarden mag 
verlenen aan de vergunning dan in het Ontslagbesluit (voorheen: Delegatiebesluit) 
staan opgenomen. In 1975 had de Hoge Raad bepaald dat de voorwaarde, dat de 
werkgever voor de werknemer een afvloeiingsregeling vast zou stellen, niet toelaatbaar 
is. In 1991 bepaalde de Hoge Raad dat de toestemming van de RDA afhankelijk kan 
worden gesteld van een voorwaarde. Het is onduidelijk of met deze uitspraak is 
gebroken met het arrest van 1975. Voor het antwoord op de derde vraag is het van 
belang in te gaan op de jurisprudentie en de discussie over de verhouding tussen artikel 
6 BBA en artikel 6 EVRM (en artikel 112, eerste lid van de Grondwet). De 
argumenten die naar voren zijn gebracht voor of tegen de stelling dat artikel 6 BBA 
strijdt met deze twee bepalingen kunnen herhaald worden ten aanzien van de vraag of 
de RDA voorbedoelde bevoegdheid kan worden verleend. 
 
Vooral rechterlijke uitspraken op Europees niveau hebben aanleiding gegeven de 
verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM ter discussie te stellen. De 
Europese Commissie voor de Rechten van de mens heeft in 1980, 1989 en 1990 
geoordeeld, dat de toestemming van de RDA de vaststelling van burgerlijke rechten en 
verplichtingen raakt, maar daar niet doorslaggevend voor is, zoals artikel 6 EVRM 
eist. Ook aan het vereiste van rechterlijk toezicht was volgens de Commissie voldaan, 
nu geschillen over de vergunningverlening aan de rechter kunnen worden voorgelegd 
op grond van artikel 7:681 BW. Met name na het Benthem-arrest van het Europese 
Hof voor de rechten van de mens - waarin het Kroonberoep als hoogste instantie in 
strijd met artikel 6 EVRM werd geacht -stelden sommige juristen zich op het 
standpunt dat de BBA-procedure strijdt met artikel 6 EVRM. In de BBA-procedure is 
immers sprake van vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen en tegen de 
weigering van een ontslagvergunning staat geen beroep open op een rechter, noch kan 
een eenmaal verleende vergunning worden vernietigd. 
 In de Pally-zaak uit 1988 overwoog de President van de Rechtbank 
`s-Gravenhage dat de vergunningverlening direct beslissend is voor de contractuele 
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rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer. Aan het vereiste van het 
EVRM dat het moet gaan om burgerlijke rechten en verplichtingen is dus voldaan. Dat 
de werkgever van de vergunning geen gebruik hoeft te maken doet niet ter zake, nu het 
van algemene bekendheid is dat een werkgever van een vergunning juist wel gebruik 
pleegt te maken. Ook het feit dat de werkgever gebruik kan maken van de procedure 
ex artikel 7:685 BW was volgens de President niet relevant, nu deze procedure een 
ander karakter draagt. Strijd met artikel 6 EVRM is echter niet aanwezig, nu de weg 
naar de burgerlijke rechter openstaat op grond van een actie uit onrechtmatige daad. 
 Sommige juristen grepen de uitspraak van het EHRM van 1990 in de 
Oostenrijkse zaak Obermeier aan voor de stelling dat uit het Benthem-arrest al 
duidelijk was geworden dat de uitspraken van het ECRM uit 1980, 1989, en 1990 
onjuist waren. Deze zaak is in zoverre van belang, dat een parallel zou kunnen worden 
getrokken met de BBA-procedure. Het EHRM achtte in casu de beperkte rechterlijke 
toetsing van besluiten van een administratiefrechtelijke ontslagvergunningverlenende 
instantie onvoldoende om van overeenstemming met artikel 6 EVRM te kunnen 
spreken.Volgens Nuijten stellt de Nederlandse regering zich vanaf 1990 op het stand-
punt, dat artikel 6 EVRM van toepassing is op de BBA-procedure, maar dat strijd met 
artikel 6 EVRM niet bestaat, nu de weg van artikel 6:162 (onrechtmatige daad) en 
artikel 7:681 BW (kennelijk onredelijk ontslag) openstaat. 
 
In de literatuur delen verschillende auteurs de opvatting dat de RDA niet de be-
voegdheid heeft een vergoeding vast te stellen. De argumenten daarvoor kunnen recht-
streeks worden ontleend aan de argumenten die zij hanteren voor de stelling dat de 
BBA-procedure strijdig is met artikel 6 EVRM: de RDA is niet een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter als in artikel 6 EVRM bedoeld. Daarnaast voldoet de  BBA-
procedure volgens deze schrijvers niet aan de zorgvuldigheidsvereisten van een rech-
telijke procedure: zo moet een beslissing in zeer korte tijd genomen worden en is er 
geen openbare behandeling. 
 Barendrecht daarentegen heeft in het kader van de discussie over al dan niet 
afschaffing van de vergunningenprocedure gesteld dat bij handhaving daarvan (ook) 
de RDA de bevoegdheid dient te krijgen tot het vaststellen van vergoedingen. De 
vergoedingen zouden wettelijk moeten worden genormeerd op basis van objectieve 
normen en beroep op de rechter moet mogelijk zijn, al is het maar omdat artikel 6 
EVRM dat bepaalt. Hiermee wordt in zijn visie een oplossing gevonden voor de 
essentiële zwakte van het huidige BBA, namelijk dat het alleen maar een ‘ja’ of ‘nee’ 
tegen de vergunningaanvraag mogelijk maakt, zonder mogelijkheid van risicos-
preiding door toekenning van een vergoeding.  
 
 
Hoger beroep en cassatie van beschikkingen ex artikel 7:685 BW 

 

 
 

 



 Samenvatting xi

 
In de literatuur en daarbuiten is de laatste jaren veelvuldig gediscussieerd over de 
wenselijkheid van de introductie van hoger beroep, vol of partieel, en - in mindere 
mate - beroep in cassatie van beschikkingen ex artikel 7:685 BW. De belangrijkste in 
de literatuur genoemde argumenten voor invoering van een hoger beroep zijn, dat het 
een kenmerk van een beschaafd rechtssysteem is dat burgers in hoger beroep kunnen 
gaan tegen rechterlijke beslissingen, zeker wanneer die een voor hen vitaal belang 
raken, zoals het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst (Jacobs, Mannourij); de 
procedure is een contraire aangelegenheid geworden en dus is er geen grond meer voor 
het ontbreken van beroep en cassatie (Van den Heuvel); er bestaat gevaar voor 
willekeur en onvoldoende gemotiveerde beschikkingen van kantonrechters (Van den 
Heuvel). 
 
Als belangrijkste argumenten tegen de invoering van hoger beroep worden genoemd 
dat partijen lange tijd in onzekerheid verkeren over het voortbestaan van de arbeids-
overeenkomst, alsmede over de hoogte van een eventueel uit te betalen vergoeding 
(Buijs, Mannourij, Peeters). Daarnaast wordt gewezen op de grote druk die zal ont-
staan op de bij het rechterlijk apparaat aanwezige menskracht en middelen (Mannou-
rij), niet in het minst omdat er na invoering van een beroepsmogelijkheid minder 
tussen partijen geregelde zaken zullen zijn (Buijs). 
 Tegen de introductie van een partieel hoger beroep pleit vooral het argument 
dat beslissingen over het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van 
de vergoeding niet los van elkaar kunnen worden gezien (Buijs, Peeters, Werkgroep 
Herziening Ontslagrecht).  
 
De verhouding tussen artikel 7:685 BW en artikel 7:681 BW 
 
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 en het toekennen van een vergoeding in 
die procedure veel vaker wel dan niet geschiedt, wordt 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, nu de keuze voor de ene of de andere weg - 
een keuze die de werkgever vaak maakt - feitelijk grote financiële consequenties voor 
de werknemer heeft. De RDA kan immers geen vergoeding toekennen. Weliswaar kan 
de werknemer na verlening van de ontslagvergunning een procedure wegens kennelijk 
onredelijk ontslag entameren, maar die weg is langer en onzekerder dan de weg van de 
ontbinding. In het verlengde hiervan ligt de vraag, 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. De 
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meningen in de literatuur zijn hierover verdeeld. 
 
 
Vergoedingen bij ontslag uit de ambtelijke dienst 
 
Inhoud, structuur en vorm van de rechtspositie van ambtenaren hebben een eigen 
karakter en wijken af van de rechtspositie van werknemers in de civiele sfeer. 
Aanstelling zowel als ontslag hebben formeel het karakter van een eenzijdig 
overheidsbesluit. Deze eenzijdigheid wordt gecompenseerd door de ambtenaar 
wettelijke bescherming te bieden, onder meer in de vorm van een gesloten systeem van 
ontslaggronden. In het algemeen gaat ambtelijk ontslag gepaard met toekenning van 
wachtgeld, maar in bepaalde gevallen kan een vergoeding worden toegekend die de 
omvang van de wachtgeldaanspraken te boven gaat, in het bijzonder op grond van 
artikel 99 ARAR of van vergelijkbare bepalingen op decentraal niveau. 
 Voor de hoogte van de in dergelijke gevallen vast te stellen vergoedingen zijn 
nauwelijks juridische aanknopingspunten te vinden. De vaststelling van de hoogte 
wordt vooral gezien in termen van een telkens verschillende beoordeling van de 
omstandigheden en belangen in concrete gevallen. Volgens enkele auteurs zou de 
rechtspraak duidelijker kunnen zijn ten aanzien van voor de hoogte relevante criteria. 
 
In de hoofdstukken drie tot en met acht worden de resultaten van het empirische 
onderzoek gerapporteerd. Voor zover de resultaten zijn gebaseerd op interviews met 
rechters, RDA'en, advocaten en andere rechtshulpverleners geven zij primair inzicht in 
de percepties van betrokkenen van de ontslagpraktijk en in hun opvattingen en 
argumenten met betrekking tot de eerder genoemde wijzigingsvoorstellen. 
 De mate waarin een organisatie gebruik maakt van de mogelijkheid 
medewerkers te ontslaan of van alternatieven voor ontslag is mede afhankelijk van 
haar personeelsbeleid. Aan de hand van interviews met P&O-functionarissen worden 
in hoofdstuk 3 de contouren van deze relatie geschetst. Organisaties verschillen onder 
meer in de mate waarin ze erop gericht zijn hun medewerkers aan zich te binden en zo 
lang mogelijk in dienst te houden. Bevordering van mobiliteit en outplacement hebben 
de aandacht van velen en worden volgens sommige respondenten ook in daden 
omgezet, onder meer via een verlengd dienstverband waarin de werknemer zelf kan 
trachten weg te solliciteren. 
 Soms brengt de cultuur van de organisatie met zich mee dat er over het 
functioneren van werknemers weinig formeel wordt vastgelegd; als dan een 
werknemer disfunctioneert, heeft men onvoldoende `dossier' om dit ontslagmotief te 
kunnen onderbouwen. In de overheidssfeer, met name bij gemeente en provincie, 
wordt dan soms gekozen voor non-actief-stelling in combinatie met de afspraak dat de 
ambtenaar bij eerste gelegenheid gebruik zal maken van vervroegde pensionering 
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(FPU). 
 Zowel in de particuliere als in de overheidssfeer tracht men doorgaans 
overeenstemming te bereiken over de condities van vertrek. In de private sfeer wordt 
dan, merendeels in verband met de gevolgen van de opstelling van de 
uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (uvi's) in deze, de kantonrechter of de RDA 
benaderd; als er overeenstemming is in de overheidssfeer kan de zaak zonder een 
rechterlijk stempel worden afgehandeld. 
 
In hoofdstuk 4 van dit rapport komt de preventieve toetsing door de Regionaal 
Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (art. 6 BBA) aan de orde. Het is 
RDA'en lang niet altijd bekend of partijen een ontslagvergoeding zijn overeengeko-
men; alleen als een van de betrokken partijen dit tijdens de ontslagvergunnningsproce-
dure meldt of als er een Sociaal Plan is. Bedrijfseconomische redenen vormen de 
ontslaggrond waarbij het meest frequent een ontslagvergoeding door partijen wordt 
overeengekomen. 
 De vraag of de hoogte van de ontslagvergoeding dan overeenkomt met de 
hoogte van de vergoeding zoals berekend met behulp van de kantonrechtersformule 
wordt wisselend beantwoord. Als meest voorkomende variant van vergoeding wordt 
de aanvulling op de ww-uitkering genoemd, meestal gerelateerd aan dienstjaren en 
leeftijd. Ook worden door de werkgever niet-financiële vergoedingen aangeboden 
zoals outplacement en scholing. 
 Door de publicatie van de kantonrechtersformule is de houding van partijen 
veranderd: werknemers en hun vertegenwoordigers verwijzen in hun verweerschrift 
vaker naar de formule. Bovendien zijn er werkgevers die juist in het geval van 
ontslagverzoeken van werknemers met lange dienstverbanden met hun verzoek naar 
de RDA gaan, om zo te ontkomen aan het betalen van een ontslagvergoeding.  
 Van de RDA'en houdt een derde in zijn overwegingen tot het nemen van de 
beslissing geen rekening met de door partijen overeengekomen ontslagvergoeding. 
Tweederde van de RDA'en vindt dat de aanwezigheid van een ontslagvergoeding 
meegenomen kan worden in de overwegingen met betrekking tot het ontslagverzoek 
van de werkgever. Het kan een rol spelen bij de toetsing van de aanvraag in het kader 
van artikel 8 van het Delegatiebesluit 1993. Bijna alle geïnterviewde RDA'en zeggen 
een ontslagverzoek niet af te wijzen louter omdat er een ontslagvergoeding ontbreekt. 
In het survey geeft bijna de helft van de respondenten aan dat wel eens mede om die 
reden te doen, als de duur van het dienstverband of verwijtbaar gedrag van de 
werkgever daar aanleiding toe geeft. 
 De meerderheid van de geïnterviewde RDA'en onderneemt wel eens ini-
tiatieven om, voorafgaand aan of tijdens de procedure, de zaak in der minne te 
schikken. Op deze wijze lukt het de RDA regelmatig om het aantal werknemers dat 
met ontslag bedreigd wordt te verkleinen. In enkele gevallen is het initiatief niet 
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gericht op het voorkómen van ontslag, maar op het bewerkstelligen van een 
vergoedingsregeling. Als dat laatste gelukt en de werknemer afziet van inhoudelijk 
verweer verleent de RDA niet in alle gevallen toestemming tot ontslag. 
De meerderheid van de geïnterviewde RDA'en vindt dat het feit dat vakbonden een 
sociaal plan zijn overeengekomen met de werkgever op zich zelf niet voldoende is om 
tot een toestemming voor de beëindiging van de arbeidsverhouding te komen. Als aan 
normale vereisten met betrekking tot ontslaggrond en anciënniteit is voldaan, is men 
wel geneigd het bestaan van een sociaal plan in zekere mate mee te wegen. 
 Op basis van 14 dossiers van collectieve ontslagzaken is een elftal suppletie- 
of vergoedingsregelingen die deel uitmaken van Sociale Plannen geanalyseerd. De 
suppletieregelingen vertonen een gelijkmatig patroon waarbij de hoogte van de kosten 
voor de werkgever maar in beperkte mate stijgen met het aantal dienstjaren. Enkele 
vergoedingsregelingen vallen in dit opzicht veel hoger uit en de 
kantonrechtersformule, die van alle regelingen het sterkst aan de duur van het 
dienstverband is gekoppeld, het hoogst van alle regelingen. 
 
In hoofdstuk 5 komt de praktijk aan de orde van de ontbinding van de arbeidsovereen-
komst door de kantonrechter. Sinds het tweede kwartaal van 1998 worden in 
Nederland voor het eerst meer ontbindingsprocedures (9 215 in dat kwartaal)) geteld 
dan aanvragen voor een ontslagvergunning (9 175), met name omdat het aantal 
bedrijfseconomische zaken bij de RDA onder invloed van de hoogconjunctuur is 
teruggelopen. Op jaarbasis gaat het voor beide om 35 000 tot 40 000 procedures. 
 De aan respondenten voorgelegde stelling dat de ontbinding van de arbeids-
overeenkomst in beginsel gepaard dient te gaan met toekenning van een vergoeding 
aan de werknemer, behalve in geval van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, 
heeft de instemming van drie kwart van de kantonrechters en de helft van de 
Rechtbank-rechters, advocaten en rechthulpverleners. Een rechtvaardige verdeling van 
de lasten van de eenzijdige verbreking van de arbeidsverhouding maakt dat wenselijk, 
zo brengt een kwart van de kantonrechters en de advocaten naar voren. Desalniettemin 
zijn er diverse omstandigheden waarin de respondenten een vergoeding niet op haar 
plaats achten. Behalve bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer is dat onder 
meer het geval bij werkaanvaarding door de werknemer, bij jeugdige `nieuwkomers' 
met een kort voorafgaand dienstverband of ook wel bij werkgevers die in een slechte 
financiële positie verkeren. 
 In de dagelijkse praktijk hebben kantonrechters te maken met veel (75 tot 80 
procent) `geregelde zaken': zaken waarin partijen al vóór de indiening van het ontbin-
dingsverzoek materieel overeenstemming hebben bereikt over de ontbinding en de 
voorwaarden waarop deze plaats dient te hebben. De `geregelde zaken' kunnen vaak 
zonder mondelinge behandeling worden afgehandeld; meestal wordt slechts marginaal 
getoetst of de werknemer rechtshulp heeft gehad en of de hoogte van de vergoeding 
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niet te zeer afwijkt van de berekening volgens de kantonrechtersformule. Ten dele 
heeft in `geregelde zaken' toch een mondelinge behandeling plaats, onder meer omdat 
werknemers en hun rechtshulpverleners zich niet willen blootstellen aan het (reële of 
vermeende) risico van een verlies van WW-rechten. Volgens schattingen van de 
kantonrechters gaat gemiddeld 95 procent van de ontbindingen gepaard met 
toekenning van een vergoeding. 
 Het standpunt dat de kantonrechters innemen met betrekking tot het al dan 
niet toetsen van de hoogte van de vergoeding lijkt te zijn ingeklemd tussen de lijdelijk-
heid van de rechter in privaatrechtelijke kwesties enerzijds, en de noodzaak compen-
serend op te treden ten aanzien van ongelijke posities van werkgever en werknemer 
anderzijds. In het survey wordt een lijdelijke opstelling door ruim tweederde van de 
rechters afgewezen; de stelling dat de rechter er met name op moet letten dat het 
belang van de werknemer niet in het gedrang komt, wordt daarentegen door bijna 
tweederde onderschreven. Als blijkt dat partijen nog geen afspraak over de hoogte van 
de vergoeding hebben gemaakt, trachten bijna alle kantonrechters te bevorderen dat 
partijen alsnog in onderling overleg overeenstemming daarover bereiken. Zij kunnen 
de totstandkoming van overeenstemming tussen partijen indirect in niet onbelangrijke 
mate benvloeden. Als belangrijkste argument voor deze werkwijze wijzen de rechters 
op de grotere aanvaardbaarheid voor partijen van een in onderling overleg gemaakte 
afspraak. 
 
Vrijwel alle kantonrechters zeggen desgevraagd de kantonrechtersformule (A x B x C) 
te hanteren. Gelet op de in de formule ingebouwde flexibiliteit, is het van belang na te 
gaan welke invulling kantonrechters zeggen te geven aan de verschillende elementen 
van de formule, en op welke eventuele problemen ze daarbij stuiten. Factor A heeft 
betrekking op het aantal dienstjaren en is betrekkelijk onproblematisch. Hoewel factor 
B, die betrekking heeft op het verdiende inkomen, in publikaties wel eens te restrictief 
wordt geacht doen zich volgens driekwart van de kantonrechters op dit punt geen 
problemen voor. Wel soms als de beloningsstructuur van een werknemer zo zijn opge-
bouwd dat een aanzienlijk deel van het inkomen uit variabele elementen bestaat, zoals 
bij vertegenwoordigers soms het geval is, en in enkele speciale `schrijnende gevallen'. 
 De C-factor uit de kantonrechtersformule maakt het mogelijk de op basis van 
A en B gevonden uitkomst naar boven of beneden bij te stellen, indien de omstan-
digheden van het geval daar aanleiding toe geven. Een C-factor gelijk aan 1 moet in 
beginsel uitgangspunt van de berekening zijn, vinden velen. De informatie waarover 
de kantonrechter kan beschikken, is beperkt en dat maakt ook een adequate beoorde-
ling van het juiste gewicht van C lastig. Zeker in geval van verstoorde arbeidsver-
houdingen, als partijen elkaar over en weer verwijten maken, is het beter aan te sturen 
op een neutrale beschikking. Als redenen voor hoger vaststellen van ‘C' worden onder 
meer genoemd: verwijtbaarheid van de werkgever, een kortdurend dienstverband en 
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arbeidsongeschiktheid ontstaan in de werksfeer. Argumenten voor het lager vaststellen 
van de C-factor zijn onder meer: verwijtbaarheid van de werknemer, arbeidsonge-
schiktheid ontstaan buiten de werksfeer, langdurige ziekte, werkhervatting van de 
werknemer elders, en een slechte financiële positie van de werkgever. De C-factor is 
ook in die zin een `correctiefactor' dat zij niet altijd bepalend is voor de berekening van 
de uitkomst; pas na bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt retrospectief 
vastgesteld welke de C-factor ‘dus’ is geweest. 
 De invloed van de introductie van de aanbevelingen van de Kring van 
Kantonrechters op de praktijk van het vaststellen van vergoedingen wordt, in het licht 
van de daarvoor al bestaande praktijk, overwegend als van beperkte omvang gezien, al 
wordt een aantal verschillen tussen de praktijken vóór en na 1 januari 1997 aangege-
ven. Groter is het effect bij de in het geding betrokken partijen. Partijen passen zelf de 
kantonrechtersformule toe en bereiken eerder overeenstemming over een redelijke 
vergoeding. Sommige rechters en advocaten stellen daar tegenover dat de uitkomst van 
de formule (met C=1) als een bijna vanzelfsprekende bodem is gaan fungeren, waar de 
rechter slechts in uitzonderlijke gevallen onder kan gaan. 
 De uitvoeringsinstellingen (uvi's) sociale zekerheid verlangen op grond van de 
WW dat werknemers, alvorens aanspraak te kunnen maken op een werkloosheids-
uitkering, zich een redelijke mate van inspanning moeten getroosten hun bestaande 
baan te behouden. Op de aan de rechters gestelde vraag in hoeverre zij in de 
motivering rekening houden met de consequenties voor de WW-rechten van de 
werknemer antwoordt een derde van de rechters ontkennend; tweederde (in het survey: 
driekwart) van hen zegt dat wel te doen. De eersten stellen de zuiverheid en 
lijdelijkheid van `hun' procedure voorop, de laatsten letten op de externe effecten en 
lijken zich er niet voor willen ‘lenen' indirect een rol te spelen in de besluitvorming 
van de uvi's. 
 De in de wet ‘Flexibiliteit en zekerheid' opgenomen regeling met betrekking 
tot fictieve opzegtermijn en WW-aanspraken zal voor ongeveer de helft van de 
kantonrechters reden zijn de hoogte van de vergoeding aan te passen. Een meerderheid 
van de geïnterviewde advocaten en rechthulpverleners zegt niet te verwachten dat hun 
beleid ten aanzien van de keuze tussen RDA en kantonrechter door de nieuwe maat-
regelen in de richting van de RDA-procedure zou worden bijgesteld. 
 Over de vraag in hoeverre de kantonrechter rekening moet houden met een 
bestaand `sociaal plan', blijken de opvattingen van de kantonrechters op hoofdpunten 
nogal gelijkluidend te zijn. Alle kantonrechters vinden dat een sociaal plan dat aan 
bepaalde minimum-eisen voldoet, moet worden gevolgd, bijna allemaal noemen ze 
tevens bijzondere condities waaronder afwijking van het plan gerechtvaardigd is. 
 Ruim driekwart van de kantonrechters zegt bij de bepaling van de hoogte van 
de vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag ex art. 7:681 BW aan te sluiten bij de 
kantonrechtersformule. De meesten zeggen nadrukkelijk "de formule in het achter-
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hoofd te hebben", maar deze niet in het vonnis te noemen. Uit de uitspraken van de 
kantonrechters is op te maken dat de kantonrechtersformule een zekere ‘zuigkracht' 
heeft in de richting van de ‘kennelijk onredelijk ontslag'-procedure. 
 
In het dossieronderzoek zijn 258 dossiers van ontbindingszaken aan een analyse 
onderworpen. In 96 procent van de gevallen is de werkgever verzoeker. In een kwart 
van de gevallen is de werknemer op het moment van indiening van het verzoek niet 
meer feitelijk werkzaam. In nog geen 4 procent van de zaken was voorafgaand aan het 
verzoek een ontslagvergunning aangevraagd, waarvan de helft op een weigering was 
uitgelopen. 
 Terwijl de RDA voor 60 procent bedrijfseconomische gevallen behandelt, is 
de grond voor ontbindingsverzoeken voor 60 procent aan de persoon van de 
werknemer gebonden (tekortkomingen in functioneren, verstoorde verhoudingen). In 
een derde van de gevallen lijkt het verweer van de werknemer gericht te zijn op 
voortzetting van de arbeidsverhouding, in de overige niet; in 1997 is het aandeel van 
het formeel verweer echter sterk gedaald ten opzichte van 1995. Gemiddeld kan 
tweederde van de ontbindingsverzoeken worden gequalificeerd als `formele zaken'. 
 In tweederde van de gevallen biedt de werkgever een vergoeding aan; in 
driekwart van die gevallen geeft de werknemer slechts aan in te stemmen met de 
aangeboden vergoeding, in 12 procent is men het over de hoogte oneens. Brengen we 
de aangeboden en gevraagde vergoedingen samen, dan ligt in de verdeling voor de 
aangeboden vergoedingen het centrum bij ƒ 20 000,-, voor de gevraagde iets onder 
ƒ 28 000,-. Bij verzoeken op bedrijfseconomische gronden is de gemiddelde gevraagde 
vergoeding (ƒ 91 027,-) ruim anderhalf maal zo hoog als gemiddeld, bij 
disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhoudingen bijna de helft lager. De geboden en 
gevraagde vergoedingen zijn vergeleken met volgens de kantonrechtersformule 
berekende vergoedingen (op basis van C = 1). Daaruit komt een verdeling naar voren 
waarin de aangeboden vergoeding in het algemeen een tiende onder, en de gevraagde 
vergoeding een tiende boven het niveau van de formule ligt.  
 Niet altijd heeft een mondelinge behandeling van het verzoek plaats; partijen 
kunnen verzoeken om daarvan af te zien. In 1995 gebeurde dat laatste nog in meer dan 
de helft van de gevallen; in 1997, na invoering van de Wet boeten, wordt nog maar in 
twintig procent van de gevallen afgezien van een mondelinge behandeling.  
 In 97 procent van de gevallen wordt het ontbindingsverzoek gehonoreerd, in 
84 procent van de gevallen gaat dat gepaard met toekenning van een vergoeding. Als 
de ontslaggrond samenhangt met disfunctioneren of verwijtbaar gedrag van de 
werknemer wordt minder vaak dan gemiddeld, bij bedrijfseconomische redenen en 
verstoorde arbeidsverhoudingen wordt vaker dan gemiddeld een vergoeding 
toegekend. 
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De hoogte van de toegekende vergoedingen die in de dossiers werden aangetroffen, 
varieert tussen ƒ 1 075,- en ƒ 800 000,-. Als we de meest extreme waarden buiten 
beschouwing laten, dan resulteert een gemiddelde vergoeding van ƒ 27 904,- bij 
verzoeken van werkgevers en van ƒ 21 464,- bij verzoeken van werknemers. Ook de 
toegekende vergoedingen zijn vergeleken met volgens de kantonrechtersformule 
berekende vergoedingen (op basis van C = 1). Daaruit komt een verdeling naar voren 
waarin de toegekende vergoeding in het algemeen ruim een tiende onder het niveau 
van de formule ligt. 
 
In hoofdstuk 6 komt de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure aan de orde (artikel 
7:681 BW). Ten behoeve van dit onderdeel zijn 87 dossiers van dergelijke zaken 
opgespoord enb geanalyseerd. In de meeste gevallen worden vorderingen ingesteld na 
een via de RDA-procedure totstandgekomen ontslag op bedrijfseconomische gronden. 
Drie op de tien eisers hebben wel al enige vorm van compensatie ontvangen, maar 
achten deze onvoldoende. Een kwart van de werknemers vordert, naast en 
voorafgaande aan de vergoeding, herstel van de dienstbetrekking. In een kwart van de 
gevallen is de vordering mede gebaseerd op beweerde doorbreking van het 
anciënniteitsprincipe. 
 In bijna een kwart van de gevallen wordt het ontslag door de kantonrechter 
inderdaad kennelijk onredelijk geacht en wordt een vergoeding toegekend. Daarenbo-
ven komen vergoedingen tot stand in de negen gevallen waarin partijen vóór de 
rechterlijke uitspraak een schikking treffen en mogelijk ook in gevallen van royement 
over de verdere afloop waarvan uit de dossiers niets valt op te maken. In totaal leidt de 
procedure in 33 tot 42 procent van de gevallen tot een vergoeding, veel meer bij de 
bedrijfeconomische dan bij zaken met een andere ontslaggrond. Als de meest extreme 
bedragen (de `outlyers') buiten beschouwing worden gelaten, dan ligt de range van de 
gevorderde bedragen tussen ƒ 15 000,- en ƒ 136 600,-, die van de vergoedingen tussen 
ƒ 7 096,- en ƒ 70 000,- ; de gemiddelde vergoeding bedraagt dan ƒ 25 647,-. 
 Eisers beroepen zich in toenemende mate bij hun vordering op de kantonrech-
tersformule. Hoewel de kantonrechters zich terughoudend opstellen en in hun 
uitspraken zelden expliciet naar de formule verwijzen, blijken de toegekende 
vergoedingen een duidelijk verband te vertonen met die welke op grond van de 
kantonrechtersformule zouden worden toegekend, zij het dat de hoogte van de 
vergoedingen gemiddeld ruim een derde lager is. 
 
Hoofdstuk 7 betreft de praktijk van ontslag bij de overheid. Op basis van 22 interviews 
met bestuursrechters, rechtshulpverleners en P&O-functionarissen van (semi-
)overheidsorganisaties wordt eerst een beeld gegeven van de wijze waarop 
ontslagzaken in de praktijk worden afgehandeld. De benaderde overheidswerkgevers 
schetsen hun eigen personeelsbeleid in dynamische termen: loopbaanbeleid en 
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mobiliteitsbevordering worden vaak genoemd als kenmerkend voor het algemene 
personeelsbeleid. Met gedwongen ontslag hebben sommige niet, andere in beperkte 
mate te maken. 
 Onderscheid wordt gemaakt tussen vijf ontslaggronden: reorganisatieontslag, 
ontslag op grond van ongeschiktheid `anders dan', ontslag op grond van incompatibi-
lité d’humeur, ontslag wegens plichtsverzuim en ontslag wegens medische 
ongeschiktheid. Ten aanzien van de eerste drie wordt de praktijk nader geanalyseerd. 
Reorganisatieontslag kent een duidelijke procedure en is soms op grond van een 
Sociaal Statuut of Sociaal Plan ook voorzien van regels met betrekking tot de omvang 
van compensatie aan ontslagen functionarissen. Soms wordt dit type gebruikt als 
`dekmantel' voor wat feitelijk een ontslag met wederzijds goedvinden is. Bij 
`ongeschiktheid anders dan' is het ontbreken van een dossier dat het oordeel kan 
dragen vaak een probleem; men staat dan soms voor de keuze dit alsnog op te bouwen 
of te onderhandelen over de condities waaronder de functionaris bereid is het ontslag 
te accepteren. Ontslag `op andere gronden' (o.a. art. 99 ARAR) is voor de 
overheidswerkgever een dure, in het oog lopende, maar soms niet te vermijden weg. 
 Het vertrek van een functionaris kan op verschillende manieren worden 
geëffectueerd: door functieverandering, `non-activiteitsontslag', onderhandeling en 
overeenstemming, of een (niet enkel formeel) eenzijdig ontslagbesluit. Er blijkt een 
reeks van vormen te bestaan waarin compensatie aan de functionaris kan worden gebo-
den: compensatie van pensioenschade, verhoging van het anti-cumulatieplafond, 
suppletie, outplacement, opleidingsfaciliteiten, steun bij een start als zelfstandige, 
uitstel van de ontslagdatum, een vertrekpremie, vergoeding van de kosten van 
rechtsbijstand, vergoeding van immateriële schade en een vergoeding bij `ontslag op 
andere gronden'. 
 Voor de omvang van de compensatie of de hoogte van de te betalen vergoe-
ding bestaan geen algemene regels. De overheidswerkgevers spreken over "maat-
werk", de rechtshulpverleners stellen dat het een kwestie van onderhandelen is waarbij 
de krachtsverhoudingen mede afhankelijk zijn van verwijtbaar gedrag van partijen en 
van de mate waarin een dossier is opgebouwd. In veel gevallen wordt daadwerkelijk 
overeenstemming bereikt en hoeft de bestuursrechter er niet aan te pas te komen. Een 
vergoeding die wachtgeld te boven gaat, wordt maar zelden toegekend; meestal bestaat 
de compensatie uit uitstroombevorderende maatregelen. De kantonrechtersformule is 
nauwelijks van invloed. Voor zover de geïnterviewden bedragen noemen, komen deze 
nauwelijks boven een half ton uit. 
Bestuursrechters stellen niet of nauwelijks zelf de hoogte van vergoedingen vast. Zij 
hebben ook weinig regels ter beschikking om de hoogte te beoordelen. In het 
algemeen is men terughoudend ten aanzien van vergoeding van immateriële schade. 
 
In bijlage 9.1 van het rapport is een modelmatige vergelijking opgenomen van de 
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compensatie na ontslag in de publieke sfeer met die welke in de private sector wordt 
toegekend. De gesommeerde compensatie die een werknemer na ontbinding met een 
vergoeding ontvangt, is bijna steeds hoger dan het totaal aan wachtgeld, gemeten over 
een zelfde tijdsperiode; het verschil is groter naarmate de periode van werkloosheid 
korter is. Het gesommeerde wachtgeld is op zijn beurt altijd hoger dan de compensatie 
die een werknemer ontvangt na ontslag via een ontslagvergunning van de RDA dat 
niet met een vergoeding van de kant van de werkgever gepaard gaat. 
 
Hoofdstuk acht tenslotte gaat voornamelijk in op de opvattingen over de in de motie-
Van Nieuwenhoven genoemde mogelijke wijzigingen van het ontslagrecht: 
1. het mogelijk maken van volledig hoger beroep (en cassatie) van ontbindingsbe-

schikkingen; 
2. het mogelijk maken van partieel hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen 
3. het verlenen van de bevoegdheid aan de RDA tot het vaststellen van ontslagver-

goedingen. 
Daarnaast is in meer algemene zin gevraagd naar veranderingen van het bestaande 
stelsel van ontslagrecht die betrokkenen wenselijk achten. 
 
Volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen wordt door een duidelijke 
meerderheid van de kantonrechters afgewezen, het oordeel van de overige categorieën 
is verdeeld. Uit een oogpunt van rechtsbescherming zou het wenselijk zijn, maar de 
bezwaren van allerlei praktische consequenties van eventueel hoger beroep wegen 
voor de meeste respondenten zwaarder. Belangrijkste bezwaar is dat aan de praktische 
waarde van de ontbindingsprocedure ernstig afbreuk zou worden gedaan, met name 
omdat de snelheid waarmee duidelijkheid wordt gegeven over het al dan niet 
voortbestaan van de arbeidsovereenkomst wordt weggenomen. Daarnaast zou afbreuk 
worden gedaan aan de kwaliteit van de procedure, terwijl er in de praktijk volgens hen 
nauwelijks behoefte is aan hoger beroep. Van de advocaten en RDA-en stellen zij die 
het voorstel steunen de hoofdregel voorop dat het mogelijk moet zijn een zaak in meer 
dan één instantie aan een onafhankelijke rechter voor te leggen. Het ontbreken van die 
mogelijkheid is in hun ogen des te wranger nu het hier gaat om een vooral voor de 
werknemer zeer groot belang. 
 Van versneld hoger beroep wordt, zo het al wenselijk wordt geacht, in meer-
derheid niet verwacht dat de mogelijkheidsvoorwaarden daarvoor ook daadwerkelijk 
kunnen worden gerealiseerd. Ook de drie geïnterviewde rechters van rechtbanken 
verwachten niet dat dat mogelijk zal zijn. Partieel hoger beroep (namelijk uitsluitend 
met betrekking tot de hoogte van de vergoeding) wordt door de overgrote meerderheid 
van de respondenten onwenselijk geacht: de beslissing tot ontbinding en de 
vaststelling van de hoogte van de vergoeding zijn zozeer met elkaar verbonden dat 
beroep van de hoogte van de vergoeding alleen niet juist zou zijn. Sommigen voeren 
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aan dat het slechts een tweede billijkheidsoordeel zou genereren, slechts een soort 
herhaling van zetten zou zijn die geen bijdrage levert aan grotere uniformiteit in de 
toekenning van vergoedingen. 
 Van de kantonrechters is meer dan de helft tegenstander van wettelijke 
regeling van de kantonrechtersformule, een kwart is voorstander en de overigen zijn 
ambivalent. Twee van de zeven voorstanders koppelen hun standpunt aan de 
introductie van partieel hoger beroep. De RDA-en zijn op dit punt verdeeld, de overige 
respondenten zien merendeels weinig heil in wettelijke regeling. 
 Over de vraag of aan de RDA de bevoegdheid zou moeten worden toegekend 
om zelf vergoedingen vast te stellen bij het verlenen van ontslagvergunningen, zijn de 
oordelen verdeeld. Van de kantonrechters is ruim de helft tegen- en een derde 
voorstander van dit wijzigingsvoorstel. De advocaten en rechtshulpverleners zijn 
merendeels tegen, de RDA'en verdeeld. Voorstanders zien er vooral een manier in om 
de huidige discrepantie tussen de `twee wegen' in het ontslagrecht wat betreft 
vergoedingen op te heffen; bovendien kunnen zo kennelijk-onredelijk-ontslag-
procedures worden vermeden. Argumenten die tegen het verlenen van deze bevoegd-
heid aan de RDA naar voren worden gebracht, zijn onder meer dat dit geen taak is die 
aan een bestuurlijke instantie als de RDA kan worden toebedeeld en de RDA 
bovendien niet onafhankelijk is. 
 
In de opvattingen van de respondenten omtrent wijziging van het Nederlandse stelsel 
van ontslagrecht kunnen drie hoofdlijnen worden getraceerd. Een eerste categorie 
respondenten meent dat de ontstaansgeschiedenis en systematiek van het stelsel wel 
een beetje eigenaardig zijn, maar dat iedereen over het algemeen met het huidige 
stelsel goed uit de voeten kan, zodat er geen noodzaak is het systeem te veranderen. 
Een tweede categorie is ook niet van mening dat het duale stelsel zou moeten worden 
beëindigd, maar wel dat de verhoudingen in het gebruik van beide wegen is 
zoekgeraakt en dat er ongerechtvaardigde verschillen zijn tussen beide procedures; de 
oplossing wordt dan gezocht hetzij in (gedeeltelijk) herstel van het primaat van de 
RDA-procedure, hetzij in het gelijktrekken van de mogelijkheden tot het toekennen 
van vergoedingen. Een derde categorie heeft een voorkeur voor beëindiging van het 
duale karakter van het stelsel, waarbij door de meeste respondenten afschaffing van het 
BBA wordt bepleit. 
 Daarnaast worden door de respondenten voorstellen tot wijziging van het 
huidige ontslagrecht naar voren gebracht. Ten dele hebben deze betrekking op 
elementen van bestaande procedures, zoals het voorstel de intrekkingsbevoegdheid bij 
de ontbindingsprocedure te schrappen of deze juist uit te breiden tot die gevallen 
waarin de werkgever niet als verzoeker optreedt. Ten dele hebben de voorstellen een 
verdergaande strekking; genoemd worden onder meer afschaffing van het ontslag-op-
staande-voet, algehele afschaffing van de toetsing vooraf van ontslagen, algehele 

 

 
 

 



xxii                                     Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren  

afschaffing van de ontbindingsprocedure, een regeling van het ontslagrecht naar 
analogie van de beëindiging van huurovereenkomsten en een op de werkwijze van de 
huuradviescommissies geënt voorstel tot hervorming van de BBA-procedure. 
 

 

 
 

 



  

 

 
 





  

1  Inleiding 
 
 
1.1 Korte schets van ontwikkelingen in het ontslagrecht 
 
De normen en procedures van het duale stelsel van ontslagrecht in Nederland zijn al 
geruime tijd onderwerp van een maatschappelijk, politiek en wetenschappelijk debat. 
Sinds de jaren tachtig is herziening van het ontslagrecht in het teken komen te staan 
van deregulering en van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Mede onder invloed van 
de veranderende verhoudingen tussen politiek en sociale partners staat de rol van de 
Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA) in de procedure 
ex art. 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) nog steeds ter 
discussie. 
 Van rechtswetenschappelijke zijde wordt de BBA-procedure bekritiseerd omdat 
zij, als een vorm van administratiefrechtelijke beoordeling van de redelijkheid van het 
ontslag en dus (mede) van de verhouding tussen partijen, een `oneigenlijk' karakter 
zou hebben. Uit onderzoek naar de praktijk van de procedure in de jaren tachtig kwam 
naar voren dat zij op punten als zorgvuldigheid, evenwichtigheid en tijdsduur van de 
procedure niet hoeft onder te doen voor de ontbindingsprocedure. Er werden 
bovendien aanwijzingen gevonden dat de `preventieve toets', als een soort `ver-
keersdrempel', bijdraagt aan de zorgvuldigheid waarmee de werkgever het ontslag 
overweegt, en dat de procedure er voorts in beperkte mate in slaagt in die gevallen 
waarin de argumenten van de werkgever door de RDA onvoldoende worden geacht, 
de arbeidsverhouding ook daadwerkelijk te doen voortbestaan.1 Zowel tegen de BBA-
procedure als tegen de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter 
(ex art. 7:685 BW) wordt wel het bezwaar ingebracht dat een beroepsmogelijkheid 
ontbreekt.2

 Inmiddels is het feitelijk gebruik van deze twee begaanbare wegen in het ontslag-
recht sterk gewijzigd. In de jaren zeventig was er één `koninklijke' weg, namelijk die 
via de directeur van het arbeidsbureau; terwijl deze weg in tienduizenden gevallen per 
                                                 
1        R. Knegt & A.C.J.M. Wilthagen e.a., Toetsing van ontslag, Groningen 1988. 

2       Daaraan moet worden toegevoegd dat ten opzichte van de BBA-procedure tot op zekere 
hoogte andere procedures de functie van beroepsmogelijkheid vervullen: de kennelijk 
onredelijk ontslag-procedure (bij toestemming) en de ontbinding (bij weigering). In de 
rechtspraak zijn op het ontbreken van beroep tegen de beslissing van de kantonrechter 
enkele uitzonderingen erkend in geval van overschrijding van bevoegdheid of essentieel 
vormverzuim. Vgl. de overzichten van A.J. Swelheim, `Appèl en cassatie van beschik-
kingen ex art. 7:685 BW: ja of nee?', ArbeidsRecht 1994, 7; 1995, 42; en 1997, 26. 
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jaar werd gekozen, werd toen van de kantonrechter slechts in enkele honderden 
gevallen per jaar gebruik gemaakt. Onder invloed van een reeks ontwikkelingen is 
inmiddels het aantal ontbindingen via de kantonrechter sterk toegenomen; het aantal 
heeft zelfs dat van de procedures via de RDA vrijwel geëvenaard. Sindsdien hebben 
zowel voorstellen om de BBA-procedure af te schaffen en het ontslagrecht geheel 
civielrechtelijk te maken3 als voornemens om de toegang tot de kantonrechter te 
bemoeilijken teneinde de BBA-procedure als `koninklijke weg' in ere te herstellen4, 
schipbreuk geleden. 
 Beide procedures verschillen onder meer in de mogelijkheid van de beslissende 
instantie om de beëindiging van de arbeidsverhouding vergezeld te doen gaan van een 
aan de werknemer te betalen vergoeding. Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zowel als de Arbeidsvoorzieningsorganisatie hebben zich steeds op 
het standpunt gesteld dat het toekennen van een vergoeding de bevoegdheid van de 
RDA te buiten ging. Uit onderzoek naar de praktijk bleek niettemin dat sommige 
directeuren hun positie benutten om in bepaalde gevallen te zorgen dat de werkgever 
met een vergoeding over de brug kwam, en dat zij zulks ook legitiem achtten: als de 
RDA de redelijkheid van het ontslag dient te beoordelen, dan kan immers element van 
beoordeling zijn in hoeverre de werkgever de nadelige consequenties van het ontslag 
voor de werknemer heeft gecompenseerd, zo was vaak hun redenering.5  
 Kantonrechters daarentegen kunnen aan de beslissing tot ontbinding een 
vergoeding verbinden, en doen dat in veel gevallen ook. Het duale stelsel resulteert op 
dit punt in divergerende belangen van de betrokken werkgevers en werknemers bij de 
weg die wordt gekozen. 
 Een belangrijk punt in het debat heeft betrekking op een tegenstelling die inherent 
lijkt aan elke regeling ten aanzien van ontslag. De toestemming van de RDA zowel als 
de ontbinding door de kantonrechter kunnen worden beschouwd als beslissingen ten 
aanzien van de civielrechtelijke positie van de door een arbeidsverhouding verbonden 
partijen6, sterker nog: van een positie (al dan niet werk hebben) die voor de 
werknemer van vitaal belang kan zijn. Deze omstandigheid pleit enerzijds voor 
rechtsbescherming, mede in de vorm van procedurele waarborgen; partijen zouden 
vanuit die optiek moeten beschikken over de mogelijkheden van beroep en cassatie. 
                                                 
3    Vgl. P.F. van der Heijden, J.J.M. de Laat & C.G. Scholtens, Ontslagrecht zonder 

ontslagvergunning, Mededelingenreeks HSI nr. 10, Amsterdam 1995. 
4        Vgl. A.T.J.M. Jacobs in Nederlands Juristenblad 1997, nr. 37, p. 1717-1718. 
5        Vgl. Knegt & Wilthagen, p. 189/190; B.W.H. de Lange, `De RDA en de ontslagvergoe-

ding', Arbeid Integraal 1996, nr. 1, p. 8-10. 
6       Ten aanzien van de BBA-procedure is dit een omstreden punt; vgl. de zgn. `slagboom-

theorie' van M.G. Levenbach die erop gericht is de bestuurs- en privaatrechtelijke kanten 
van de zaak duidelijk uit elkaar te houden. 
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Anderzijds echter pleit het karakter van de verhouding voor duidelijkheid van deze 
beslissingen, in die zin dat zonder voorbehoud en op korte termijn vast zou moeten 
komen te staan of er nog langer sprake zal zijn van een arbeidsverhouding; partijen 
hebben er immers - daargelaten hoe het oordeel in de procedure voor elk van beiden 
zal uitvallen - belang bij snel te weten waar zij aan toe zijn en welke acties zij moeten 
ondernemen (bijvoorbeeld om ander werk te vinden respectievelijk in een vacature te 
voorzien). 
 Het oorspronkelijk karakter van de ontbindingsprocedure7 brengt met zich mee 
dat er aan nadere normering en uniformering van de vaststelling van vergoedingen 
aanvankelijk ook geen behoefte was. Met de explosieve groei van het aantal procedu-
res (van enkele honderden begin jaren zeventig naar 45 000 per jaar nu) kreeg de 
procedure onvermijdelijk een ander karakter en nam de behoefte aan uniformering toe. 
Al sinds het midden van de jaren tachtig werkten sommige kantonrechters voor het 
bepalen van de hoogte van de vergoeding met een (eigen, soms zelf geprogram-
meerde) formule. In 1996 heeft de Kring van Kantonrechters aanbevelingen vastge-
steld voor procedures ex art. 7:685 BW, waarvan een formule voor het vaststellen van 
de hoogte van de vergoeding (de zgn. `kantonrechtersformule') deel uitmaakt. 
 Naast de tot nu toe besproken procedures zijn er een afzonderlijk ontslagrecht en 
een afzonderlijke rechtsgang voor het ontslag van ambtenaren. Over de juridische 
regeling daarvan is wel gepubliceerd8; over de praktijk en de hoogte van de 
vergoedingen is niet veel bekend.9

 
1.2 Aanleiding tot het onderzoek;de motie-Van Nieuwenhoven 
 
Tijdens de debatten in de Tweede Kamer over het wetsontwerp `Flexibiliteit en 
zekerheid' (1997-1998, nr. 25 263) is een motie-Van Nieuwenhoven c.s. aangenomen 
waarin de regering wordt verzocht "de mogelijkheid van een regeling voor vergoeding 
bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in het kader van de RDA procedure te 
onderzoeken en in dit kader ook de mogelijkheid van partieel hoger beroep of volledig 
hoger beroep tegen de beschikking tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de 
kantonrechter te beoordelen". 
 Op basis van de inhoud van de motie en de in de Kamer gevoerde discussie zijn 
voor het onderhavige onderzoek drie categorieën van mogelijke wijzigingen 
vastgesteld die nader onderzoek verdienen: 
 
                                                 
7       Vgl. daaromtrent Knegt & Wilthagen 1988, p. 206-215. 
8       Vgl. A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar: aanstelling en ontslag, 

pr. Leiden, Den Haag (VUGA)  1991. 
9        Zie echter J.J. Blanken in Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, maart 1996, p. 183-190. 
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(1) de mogelijkheid aan de RDA de bevoegdheid toe te kennen te bewerkstelligen dat 
het verlenen van een ontslagvergunning gepaard gaat met een vergoeding van de 
werkgever aan de werknemer; 

(2) de mogelijkheid de wijze van vaststelling van de bij ontbinding door de kanton-
rechter op te leggen vergoeding wettelijk te normeren; en 

(3) de mogelijkheid gedeeltelijk (uitsluitend m.b.t. de vergoeding) of volledig hoger 
beroep mogelijk te maken ten aanzien van beslissingen van de kantonrechter ex 
art. 7:685 BW. 

 
In het onderhavige project zijn de kenmerken van de huidige vergoedingspraktijk in 
kaart gebracht en is voorts bij betrokkenen nagegaan welke voor- en nadelen elk van 
de genoemde wijzigingen, en eventuele andere voorgestelde wijzigingen, in hun 
perceptie zouden hebben. 
 
1.3 Vraagstelling van het onderzoek 
 
De vraagstelling van het onderzoek valt in twee hoofdvragen (en een groot aantal 
subvragen) uiteen: 
 
(1) Welke kenmerken heeft de praktijk van het vaststellen van vergoedingen in geval 

van ontslag van werknemers en ambtenaren? 
(2) Welke voor- en nadelen zouden volgens betrokkenen verbonden zijn aan de 

realisatie van een of meer voorgestelde wijzigingen van de huidige regeling? 
De subvragen zijn onder meer: 
 
(1.a)  Werkwijze: op welke wijze wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald? 
  Meer in het bijzonder: 
(1.a.1) Welke rol speelt de kantonrechtersformule daarbij? 
  Nog meer in het bijzonder: 
(1.a.1.a)  Welke rol speelt de correctiefactor C daarbij? 
(1.a.1.b)  Is er in deze verschil tussen geregelde en niet-geregelde gevallen? 
(1.a.2) Welke andere factoren spelen een rol? 
(1.a.3) Wordt de hoogte vastgesteld in overleg tussen partijen of, en zo ja, in welke 

gevallen, door de rechter? 
 
(1.b) Sector en ontslaggrond: in hoeverre verschilt de sub (1.a) bedoelde werkwijze 

per sector (overheid, semi-overheid, particulier) en per ontslaggrond (bedrijfs-
economisch, in de persoon gelegen redenen)? 
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(1.c)  Vóór en na `de formule': in hoeverre zijn er verschillen aan te wijzen in de sub 
(1.a) bedoelde werkwijze tussen de periode vóór en na 1 januari 1997 (datum 
van kracht worden van de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters)? 

(1.c.1) Zijn er sindsdien meer geregelde zaken dan daarvoor? 
(1.c.2) In hoeverre speelt de formule sindsdien een rol in kennelijk onredelijk 

ontslag-procedures? 
 
(1.d)  Feitelijk: 
(1.d.1) Hoeveel ontbindingsprocedures zijn er jaarlijks? 
(1.d.2) Hoevaak wordt daarbij een vergoeding toegekend? 
(1.d.3) Wat is de gemiddelde omvang en hoogte van vergoedingen? 
(1.d.4) Hoeveel kennelijk-onredelijk-ontslag-procedures (ex art. 7:681 BW) zijn er 

jaarlijks? 
(1.d.5) Hoevaak wordt daarbij een vergoeding toegekend? 
(1.d.6) Wat is de gemiddelde omvang en hoogte van vergoedingen ex art 7:681 BW? 
(1.d.7) Hoeveel procedures over ontslag van ambtenaren zijn er jaarlijks bij de 

bestuursrechter? 
(1.d.8) Hoevaak wordt door de bestuursrechter een vergoeding toegekend? 
(1.d.9) Wat is de gemiddelde omvang en hoogte van die vergoedingen? 
(1.d.10) Hoe vaak is er bij de RDA-procedure sprake van een vorm van vergoeding 

aan de werknemer? 
(1.d.11) Wat is de gemiddelde omvang en hoogte van vergoedingen bij ontslag via de 

RDA? 
 
(2) Voor- en nadelen van wijzigingsvoorstellen: 
 
(2.a)  Welke zijn de voor- en/of nadelen van introductie van de mogelijkheid van de 

RDA een vergoeding op te leggen? 
(2.b) Welke zijn de voor- en/of nadelen van wettelijke normering van de vaststelling 

van de hoogte van vergoedingen? 
(2.c)  Welke zijn de voor- en/of nadelen van introductie van hoger beroep ten 

aanzien van de art 7:685 BW-procedure? 
(2.c.1) Partieel hoger beroep? 
(2.c.2) Volledig hoger beroep? 
(2.c.3) Volledig, maar versneld hoger beroep? 
 
Voor de meeste vragen geldt dat zij in eerste instantie beantwoord worden aan de hand 
van feitelijke informatie en percepties van de geïnterviewden omtrent hun eigen 
handelwijze en die van hun `tegenspelers', en van opvattingen en verwachtingen van 
de geïnterviewden omtrent de wenselijkheid en de gevolgen van de voorgestelde 
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wijzigingen van het ontslagrecht. De feitelijke vragen onder (1.d) worden beantwoord 
aan de hand van bestaand statistisch materiaal en van dossieronderzoek 
 
 
1.4 Opzet en fasering van het onderzoek 
 
Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase stonden de in de motie-
Van Nieuwenhoven geformuleerde vragen centraal en lag de nadruk, naast het litera-
tuuronderzoek, op een reeks interviews met bij de praktijk van ontslagvergoedingen 
betrokken personen en functionarissen. In de tweede fase, die eind 1998 is afgesloten, 
is de aandacht mede gericht op het terrein van het ontslagrecht van ambtenaren en is 
naast het afnemen van interviews, ook dossieronderzoek verricht. 
De opzet van de verschillende fasen en onderdelen, die in bijlage 9.2 uitvoerig wordt 
verantwoord, is beknopt als volgt weer te geven: 
 
I Eerste fase: 
 
A Literatuurstudie 
In de literatuurstudie zijn de recente juridische literatuur en jurisprudentie met 
betrekking tot ontslagvergoedingen en de reeds genoemde wijzigingsvoorstellen 
geïnventariseerd en systematisch samengevat. 
 
B Interviews  
In het kader van dit onderdeel zijn in totaal 68 interviews afgenomen bij een breed 
samengestelde groep van betrokken functionarissen. 
 
C Eerste rapportage  
 
 
II Tweede fase: 
 
A' Literatuuronderzoek ontslagrecht ambtenaren 
 
B' Interviews 
 
In de resterende 44 interviews is de praktijk van ontslagzaken van ambtenaren aan de 
orde gekomen en is aandacht besteed aan wat de `pre-judiciële' fase genoemd zou 
kunnen worden 
 
D Dossieronderzoek 

 

 
 

 



 Inleiding 7

 
In de tweede fase is door middel van een analyse van dossiers bij kantongerechten en 
RBA's nader ingegaan op de wijze waarop ontslagvergoedingen tot stand komen. 
Daarbij is ook aandacht besteed aan kennelijk-onredelijk-ontslag-procedures en de rol 
van het sociaal plan. 
 
E Surveys 
 
Aan alle RDA'en is een korte vragenlijst toegezonden met betrekking tot het 
voorkomen en de hoogte van vergoedingen bij ontslag via de RDA en het beleid dat in 
deze wordt gevoerd. Bovendien is aan een steekproef van kantonrechters en een 
steekproef van advocaten een vragenlijst toegezonden teneinde van enkele kwesties 
die reeds in de interviews tijdens de eerste fase aan de orde waren gesteld een beter 
beeld te krijgen van de kwantitatieve verhouding van de oordelen die daarover in beide 
beroepsgroepen leven. 
 
F Eindrapportage 
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee bevat de resultaten van het 
juridisch literatuuronderzoek. In hoofdstuk drie komen een aantal meer algemene 
aspecten van het personeels- en ontslagbeleid van de in het onderzoek betrokken 
arbeidsorganisaties aan de orde. Hoofdstuk vier gaat in op de praktijk van de BBA-
procedure, hoofdstuk vijf op de praktijk van de ontbindingsprocedure. In hoofdstuk 
zes komen kennelijk-onredelijk-ontslagprocedures aan de orde, terwijl hoofdstuk 
zeven ingaat op de praktijk van ontslag uit de ambtelijke dienst. In hoofdstuk acht 
tenslotte staan opvattingen over de in de motie-Van Nieuwenhoven genoemde 
wijzigingsvoorstellen centraal. Het rapport sluit af met een reeks bijlagen waarin onder 
meer de motie-Van Nieuwenhoven, de richtlijnen van de Kring van kantonrechters en 
de bij het onderzoek gebruikte vragenlijsten en onderzoeksformulieren zijn 
opgenomen. 
 

 

 
 

 





  

2 Achtergronden, recente ontwikkelingen  
en juridische discussie 

 
 
 
2.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de achtergronden, recente 
ontwikkelingen en de juridische discussies1 ten aanzien van de volgende onderwerpen:  
1. het verbinden van (de voorwaarde van) een vergoeding aan de vergunning van de 

Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA) om de 
arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen; 

2. de vergoeding bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter 
wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW), alsmede de wenselijkheid van 
introductie van (partieel) hoger beroep en beroep in cassatie van de beslissing tot 
ontbinding; 

3. de vergoeding bij het kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW) en de 
verhouding met artikel 7:685 BW. 

 
2.2  De ontslagvergunningsprocedure (artikel 6 BBA) 
 
Achtergrond 
 
Artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) verbiedt de 
werkgever en verbood de werknemer2 de arbeidsverhouding door opzegging te 
beëindigen zonder voorafgaande toestemming van de Regionaal Directeur voor de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA). Deze regeling is van dwingend recht. Een 
opzegging in strijd met dit verbod is vernietigbaar.3

Het BBA was oorspronkelijk bedoeld als een maatregel in een serie arbeidspolitieke 

                                                 
1 Dit hoofdstuk bevat niet meer en niet minder dan de resultaten van een inventariserende 

literatuurstudie. Zelfstandige conclusies van de onderzoekers - anders dan die welke 
reeds eerder zijn gepubliceerd - omtrent de hier behandelde (rechts)vragen, zijn hier niet 
aan de orde. Zie voor de lijst van geciteerde literatuur bijlage 9.4. 

2 Sinds 1 januari 1999, met de inwerkingtreding van de wet Flexibiliteit en Zekerheid 
(Staatsblad 1998, 300), is dit verbod ten aanzien van de werknemer opgeheven. 

3 Tot 1 januari 1999 was zij nietig. Belangrijke uitzonderingen bestaan voor het ontslag op 
staande voet en ontslag tijdens faillissement van de werkgever, zie het tweede respectie-
velijk het eerst lid onder c van artikel 6. Zie ook artikel 2 en het tiende lid van artikel 6. 

 

 
 
 



10                                    Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren 
 

maatregelen om weer enige orde in de na-oorlogse chaos te creëren: de productie 
moest weer op gang komen en de werkgelegenheid moest bevorderd worden. Tot die 
maatregelen behoorde de plicht van de werkgever een werknemer, met wie de 
arbeidsverhouding tijdens de bezetting door toedoen van de bezetter was verbroken, te 
herstellen (artikel 4 BBA). Het ontslagverbod van artikel 6 vloeide daar logisch uit 
voort. Daarnaast diende het ontslagverbod om te voorkomen dat werknemers die 
werkzaam waren in de bouw, voedselvoorziening en andere op dat moment voor de 
wederopbouw zeer essentiële bedrijfstakken zouden overstappen naar minder 
essentiële bedrijfstakken. Ten slotte ondersteunde artikel 6 BBA de handhaving van de 
geleide loonpolitiek. 
 De maatregelen op grond van het BBA hebben in de loop de jaren hun betekenis 
verloren, met uitzondering van het ontslagverbod van artikel 6 BBA (en het verbod tot 
werktijdverkorting van artikel 8). Door het intrekken van de andere maatregelen van 
het BBA en de sinds 1945 sterk veranderde maatschappelijke en politieke 
omstandigheden doet artikel 6 BBA nu dienst in een omgeving en in een samenhang 
met andere regelingen, die wezenlijk afwijken van toen het artikel werd geïntrodu-
ceerd. Deze situatie heeft de aanzet gegeven tot vele discussies over het wel of niet 
handhaven van de preventieve ontslagtoets door de RDA. De vorige Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Melkert gaf aan de preventieve 
ontslagtoets om arbeidsmarktpolitieke redenen in ieder geval te willen behouden, dit in 
tegenstelling tot zijn voorganger De Vries, die in het voorjaar van 1994 een 
wetsvoorstel introduceerde dat voorzag in afschaffing van deze toets. Dit wetsvoorstel 
lag ter advisering bij de Raad van State op het moment dat het eerste Paarse kabinet 
aantrad. De toenmalige minister van SZW Melkert verzocht de Raad van State direct 
de werkzaamheden ten aanzien van advisering over het wetsvoorstel te staken.4

 
Het zogenaamde Delegatiebesluit 19935 bevat nadere regels van de Minister van SZW 
aan de RDA'en ten aanzien van de toepassing van het verlenen van toestemming voor 
beëindiging van de arbeidsverhouding. Belangrijke regel is dat erop toe moet worden 
gezien dat de werkgever het anciënniteitsbeginsel toepast: last in, first out. Bij 

                                                 
4 Voorstel van wet tot afschaffing van artikel 6 BBA en in verband daarmee aanvulling en 

aanpassing van de bepalingen voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten in het 
Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, te kennen uit HSI Mededelingen 10. 

5        Delegatiebesluit artikel 6 BBA 1945, 14 januari 1993, Stcrt. 11, gewijzigd 8 maart 1995, 
Stcrt. 51, 22 december 1995, Stcrt. 249 en 25 november 1996, Stcrt. 230. Per 1 januari 
1999 heeft het Ontslagbesluit het Delegatiebesluit vervangen. Per die datum is de 
bevoegdheid om toestemming te verlenen voor opzegging van de arbeidsverhouding niet 
langer gedelegeerd, maar geattribueerd aan de RDA'en. Het Ontslagbesluit is 
voornamelijk een technische conversie van het Delegatiebesluit. 
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groepsontslagen van meer dan tien werknemers binnen één RDA-gebied kan de 
werkgever ervoor kiezen het afspiegelingsbeginsel toe te passen: het voor ontslag 
voorgedragen personeel dient dan een afspiegeling te vormen van het totale perso-
neelsbestand van de werkgever. Verder bestaan regels ten aanzien van bijvoorbeeld 
zieke werknemers en overgang van onderneming. 
 Als uitgangspunt heeft het Delegatiebesluit echter de redelijkheidstoets van artikel 
8. Aan de hand van door de werkgever geleverde gegevens toetst de RDA of het 
gestelde ontslagmotief voldoende aannemelijk is gemaakt, waarna de toestemming al 
dan niet wordt verleend. In tegenstelling tot de toets bij de kantonrechter, wordt bij de 
toets door de RDA het algemeen belang betrokken.  
 
RDA en voorwaarde 
 
Aangenomen wordt dat de RDA op basis van de huidige regels geen andere 
voorwaarden mag verlenen aan de vergunning dan in het Delegatiebesluit staan 
opgenomen. Er staat in het Delegatiebesluit één voorwaarde expliciet genoemd: de 
zogenaamde wederindiensttredingsvoorwaarde (artikel 5 Delegatiebesluit 1993): bij 
een ontslag dat gemotiveerd wordt door bedrijfseconomische redenen, mag de RDA 
aan de verlening van de vergunning de voorwaarde verbinden dat de werkgever 
binnen 26 weken geen personen in dienst mag nemen voor hetzelfde werk dat de voor 
ontslag voorgedragen werknemers verrichtten. Dit kan de vraag oproepen, mede 
gezien in het licht van de hierna te behandelen vergoeding bij ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW), of de RDA een 
financiële voorwaarde aan de vergunning mag verbinden en, verdergaand, of de RDA 
zelfstandig vergoedingen zou moeten kunnen vaststellen. 
 
RDA en vergoeding 
 
De Nederlandse wetgeving kent geen recht op een afvloeiingsregeling voor de 
werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst. In de praktijk is wel het 
gebruik gegroeid aan bepaalde werknemers, afhankelijk van de omstandigheden, een 
afvloeiingsregeling aan te bieden, al dan niet via een CAO.6 Ook de praktijk ten 
aanzien van de toepassing van de zogenaamde kantonrechtersformule bij ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst neigt steeds meer naar het principe dat een werknemer bij 
einde dienstverband een vergoeding krijgt (zie paragraaf 2.3). Met name deze laatste 
ontwikkeling heeft ertoe geleid dat in de literatuur de laatste jaren een aantal keren het 

                                                 
6 Omdat een vergunning is vereist en verweer tegen de afgifte daarvan op zijn minst 

onzekerheid geeft, is er een stimulans voor onderhandelingen over een vergoeding, zie 
Barendrecht 1993, p. 371. 

 

 
 
 



12                                    Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren 
 

onderwerp "RDA en vergoeding" aan de orde is gesteld. De discussie komt neer op de 
vraag of de RDA het al dan niet toekennen door de werkgever van een vergoeding 
mee mag wegen in zijn beslissing over het verzoek om een ontslagvergunning (a) en of 
hij voor vergunningverlening de voorwaarde stellen mag dat een vergoeding wordt 
toegekend (b). Daar is met de motie Van Nieuwenhoven een vraag aan toegevoegd: 
kan de RDA de bevoegdheid krijgen zelfstandig een vergoeding voor de werknemer 
vast te stellen (c)?  
 
Ad a: meewegen van een vergoeding bij de beslissing omtrent de ontslagvergunning  
 
Uit de praktijk zijn gevallen bekend waarin de RDA bij zijn beslissing de ontslag-
vergunning te verlenen rekening hield met een door de werkgever aan de werknemer 
aan te bieden afvloeiingsregeling.7 Het enige aanknopingspunt in de huidige 
regelgeving om bij het al of niet verlenen van de ontslagvergunning rekening te 
houden met een eventuele vergoeding van de werkgever aan de werknemer is het 
eerder genoemde artikel 8 van het Delegatiebesluit: de aan- of afwezigheid van een 
vergoeding kan een rol spelen in de algemene redelijkheidstoetsing van de voorlig-
gende ontslagaanvraag, die de RDA op grond van artikel 8 moet uitvoeren.8 Hiermee 
is niets gezegd over het gewicht dat de aan- of afwezigheid van een vergoeding in het 

                                                 
7        Zie bijvoorbeeld RDA Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, 6 december 1994, JAR 

1995, 37: naar het oordeel van de RDA had de werkgever in casu bij bedrijfsbeëindiging 
voor een vergoeding moeten zorgen. Nu hij dat niet had gedaan, werd de vergunning 
geweigerd. Van den Boom heeft kritiek op deze uitspraak, zie Van den Boom (De 
Arbeidsovereenkomst), aantekening 27. Ook kan de RDA in zijn overwegingen 
meenemen dat de werkgever geen afvloeiingsregeling heeft willen treffen. De 
werknemer kan dat dan gebruiken voor een eventuele kennelijk-onredelijk-ontslag-
procedure. 

8        In dit verband is het aardig te wijzen op een mededeling van de Directeur-Generaal voor 
de Arbeidsvoorziening aan de Hoofdinspecteurs-Directeuren voor de Arbeidsvoor-
ziening van 17 juni 1976. In gevallen waarbij de werkgever niet tot ontslag heeft kunnen 
overgaan wegens weigering van toestemming door de RDA of afwijzing van het verzoek 
tot ontbinding van de kantonrechter, maar de werknemer feitelijk al lange tijd niet tot het 
werk toegelaten wordt, schrijft de DG: AIn het bevestigende geval (nl. dat de situatie als 
hiervoor vermeld zich voordoet, RMB) deelt hij partijen mede, dat hij in beginsel bereid 
is aan de beëindiging van de arbeidsverhouding zijn medewerking te verlenen, doch dat 
hij er de voorkeur aan geeft dat zij (alsnog) trachten tot een minnelijke schikking  te 
komen. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan zou de directeur 
GAB, gehoord zijn commissie van advies, zijn toestemming kunnen verlenen, als de 
werkgever zich bereid toont een billijke vergoeding aan de werknemer te betalen. 
Nimmer mag de directeur (...) zelf de hoogte van een te betalen vergoeding vaststellen." 
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kader van die redelijkheidstoets in de schaal legt. 
 De Lange9 meent dat slechts indien sprake is van een "indirecte" bedrijfsecono-
mische reden - een ontslag dat is ingegeven door de wens tot herstructurering of liqui-
datie over te gaan, zonder dat daar een directe financiële reden voor bestaat (verlies, 
structureel lagere omzet etc.) een vergoeding in het kader van de algemene redelijk-
heidstoets van artikel 8 Delegatiebesluit een rol kan spelen, en dan naast andere 
factoren. "Doet de werkgever meer dan het enkele in acht nemen van de opzegtermijn, 
dan voldoet hij in beginsel aan de verwachting", aldus De Lange. Van den Langenberg 
benadrukt dat de RDA zich in principe bezig dient te houden met werkgelegenheids-
aspecten en dat de vergoeding daar slechts een bijkomende rol bij vervult.10  
 
Ad b: het verbinden van een financiële voorwaarde aan de vergunning 
 
Nu het Delegatiebesluit slechts in artikel 5 de wederindiensttredingsvoorwaarde noemt 
als voorwaarde die aan de vergunning kan worden verbonden, kan aangenomen 
worden dat andere voorwaarden - dus ook financiële - niet toegestaan zijn.11  
 In 1975 had de Hoge Raad al bepaald dat de voorwaarde, dat de werkgever voor 
de werknemer een afvloeiingsregeling vast zou stellen, niet toelaatbaar is.12 In 1991 
bepaalde de Hoge Raad dat de toestemming van de RDA afhankelijk kan worden 
gesteld van een voorwaarde. Het is onduidelijk of met deze uitspraak is gebroken met 
het arrest van 1975.13  
In het wetsvoorstel dat de Minister van SZW in het voorjaar van 1994 bij de Raad van 
State ter advisering had voorgelegd, werd voorzien in afschaffing van de preventieve 

                                                 
9       De Lange 1996. 
10      Van den Langenberg 1997. 
11     De Laat stelt dat de voorwaarde, dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding 

betaalt, wel degelijk voorkomt. Hij noemt deze voorwaarde een "informele voorwaarde", 
nu deze voorwaarde niet officieel mag worden gesteld. Zie Teksten van het symposium 
over de voorgenomen afschaffing van de preventieve toetsing van ontslag en over het 
wetsvoorstel herziening ontslagrecht, uitgave Nationaal Vakbondsmuseum, juni 1993. 

12       HR 5 december 1975, NJ 1976, 269. 
13     HR 13 mei 1991, NJ 1991, 705. Met deze uitspraak kwam een einde aan jarenlange 

onduidelijkheid in met name de lagere rechtspraak. Vergelijk Van der Grinten & 
Haakman, p. 44: "Aan een ontslagvergunning mogen voorwaarden worden verbonden. 
Volgens algemene beginselen van administratief recht mag een overheidsinstantie die 
bevoegd is tot het verlenen van toestemmingen, deze toestemmingen ook voorwaardelijk 
verlenen (HR 15 juni 1948, NJ 1948, 75). Deze voorwaarden moeten wel liggen in de 
lijn van de verbodsbepaling." De schrijvers spreken zich echter niet uit over het 
opleggen van een financiële voorwaarde. 

 

 
 
 



14                                    Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren 
 

toets.14 Over de mogelijkheid dat de RDA een financiële voorwaarde oplegt, schreef 
de Minister in dit voorstel: 

"Hij zal slechts in beperkte mate aan de toestemming tot ontslag voorwaarden 
kunnen verbinden die op deze rechten en verplichtingen invloed hebben, namelijk 
alleen die voorwaarden die strekken tot behartiging van het belang dat met het 
vergunningstelsel wordt beoogd. De RDA kan bijvoorbeeld niet aan zijn toestem-
ming de voorwaarde verlenen dat de werkgever aan de werknemer een beëindi-
gingsvergoeding betaalt. De mogelijkheid een dergelijke voorwaarde te stellen 
zou ook niet wenselijk zijn omdat in dat geval de RDA in feite de rechtspositie 
van partijen vaststelt." 

Ten aanzien van het stellen van een financiële voorwaarde aan de toestemming voor 
ontslag signaleert ook Heerma van Voss15 dat weliswaar de RDA in zijn oordeel over 
de redelijkheid van het verzoek rekening kan houden met het al dan niet aanbieden van 
een vergoeding door de werkgever (zij het dat een duidelijke norm voor de hoogte 
ervan volgens hem ontbreekt), maar dat de RDA van het aanbieden van een 
vergoeding door de werkgever geen voorwaarde voor de ontslagvergunning mag 
maken.16

 
Ad c: het zelfstandig vaststellen van een vergoeding (motie Van Nieuwenhoven) 
 
Voor het antwoord op de vraag of op basis van de huidige rechtsregels mogelijk is de 
RDA de bevoegdheid te verlenen zelfstandig een ontslagvergoeding vast te stellen en 
zo nee, welke aanpassingen noodzakelijk zijn om een dergelijke bevoegdheid te 
kunnen introduceren, is het van belang een overzicht te geven van de jurisprudentie en 
de discussie over de verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM (en artikel 

                                                 
14      Voorstel van wet tot afschaffing van artikel 6 BBA en in verband daarmee aanvulling en 

aanpassing van de bepalingen voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten in het 
Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, te kennen uit HSI Mededelingen 10. 

15      Heerma van Voss 1992, p. 333, veronderstelt dat men er oorspronkelijk wellicht van is 
uitgegaan dat dit aspect al is geregeld in de opzeggingstermijn. Hij signaleert dat in 
wezen de opzeggingstermijn een andere doelstelling heeft, namelijk overbrugging van de 
periode die nodig is om ander werk te vinden en dat een afvloeiingsregeling is bedoeld 
ter tegemoetkoming in de nadelige gevolgen van het ontslag. 

16     Vergelijk Dienske 1965, p. 51: "Aanvankelijk werd op veel ruimer schaal voorwaarde-
lijke ontslagvergunningen verleend. Nimmer kan als voorwaarde worden gesteld dat de 
aanvrager een bepaald geldbedrag betaalt. Meent de Directeur van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau echter dat betaling van een geldbedrag aan de werknemer die wordt 
ontslagen redelijk is, dan zal hij laten blijken dat de vergunning niet wordt verleend 
indien de werkgever de werknemer zulk een aanbod niet doet." 
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112, eerste lid van de Grondwet17). De meeste argumenten die naar voren zijn 
gebracht voor of tegen de stelling dat artikel 6 BBA strijdt met deze twee bepalingen 
zijn immers evenzeer relevant voor de vraag of deze bevoegdheid aan de RDA kan 
worden verleend. Daarna worden de opvattingen in de literatuur ten aanzien van het 
vaststellen van een ontslagvergoeding door de RDA behandeld. 
 
Verhouding tot artikel 6 EVRM18

 
Artikel 6 EVRM bepaalt dat bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en 
verplichtingen een ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat 
bij de wet is ingesteld. Artikel 6 EVRM heeft directe werking; burgers kunnen er dus 
direct een beroep op doen. 
 In de literatuur is herhaaldelijk de verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 
EVRM aan de orde geweest. Deze verhouding speelt vooral een rol bij een antwoord 
op de volgende vragen: 
1. Is bij de procedure bij de RDA sprake van vaststelling van burgerlijke rechten en 

verplichtingen? 
2. Is de procedure bij de RDA een "eerlijke en openbare behandeling"? Deze vraag 

ziet met andere woorden op de zorgvuldigheid waarmee de procedure is 
omgeven. 

3. Moet de beslissing van de RDA getoetst kunnen worden door een onafhankelijke 
rechter? 

De verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM is veelvuldig aan de orde 
geweest in de jurisprudentie, de politiek en de literatuur. Hieronder volgt een overzicht 
van de standpunten ten aanzien van deze verhouding. 
 
Jurisprudentie 
 

                                                 
17    Artikel 112 van de Grondwet bepaalt: "Aan de rechterlijke macht is opgedragen de 

berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen." Bij de 
bepaling van de competentie van de rechterlijke macht dient rekening te worden 
gehouden met de ontwikkeling van artikel 6 EVRM. Zie Akkermans & Koekkoek. 
Hetgeen hierna over de verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM wordt 
geschreven, is van overeenkomstige toepassing op de verhouding tussen artikel 6 BBA 
en artikel 112, eerste lid van de Grondwet. Belangrijk verschil is dat artikel 6 BBA niet 
aan artikel 112 van de Grondwet getoetst kan worden, gezien het toetsingsverbod van 
artikel 120 Grondwet. 

18       Zie de vorige noot. 
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Het zijn vooral enkele uitspraken op Europees niveau geweest die in Nederland 
aanleiding hebben gegeven de verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM 
aan de orde te stellen. In een uitspraak van de Europese Commissie voor de rechten 
van de mens (ECRM) uit 198019 oordeelde de Commissie, dat de toestemming van de 
RDA (toen directeur GAB) weliswaar de vaststelling van burgerlijke rechten en 
verplichtingen in de zin van artikel 6 EVRM raakt, maar niet doorslaggevend is voor 
die vaststelling. Geschillen tussen de werknemer en de werkgever over de eindiging 
van de arbeidsovereenkomst hebben wel direct betrekking op de vaststelling van 
burgerlijke rechten en verplichtingen, maar aan het vereiste van rechterlijk toezicht 
was volgens de Commissie voldaan, nu geschillen hierover aan de rechter kunnen 
worden voorgelegd op grond van artikel 7:681 BW (toen artikel 7A:1639s BW), die 
zowel een oordeel over de feiten als over het recht kan geven. Dit standpunt heeft de 
Commissie in 1989 en 1990 herhaald.20

 Met name de uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens 
(EHRM) in de Benthem-zaak van 23 oktober 198521 is aanleiding geweest de BBA-
procedure kritisch te beschouwen.22 In de Benthem-zaak oordeelde het Hof, dat het 
Kroonberoep - waartegen geen beroep bij een rechterlijke instantie mogelijk was - niet 
voldeed aan de eis van behandeling door een onafhankelijke en onpartijdige instantie 
en dat de procedure strijdig was met artikel 6 EVRM. Dat de Kroon een administra-
tiefrechtelijke instantie was deed niet ter zake, nu het criterium is of het gaat om de 
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, hetgeen het geval was.23

 De burgerlijke rechter was er tot het Benthem-arrest vanuit gegaan dat de 
procedure van het Kroonberoep "met voldoende waarborgen was omkleed" en er dus 
geen reden was zichzelf bevoegd te achten een uitspraak van de Kroon te beoordelen. 
Na het Benthem-arrest achtte de burgerlijke rechter zich wel bevoegd in procedures 
wegens onrechtmatige daad, ingesteld na een uitspraak van de Kroon in een 
                                                 
19       ECRM 8 oktober 1980, NJ 1981, 149. 
20      ECRM 6 november 1989, nr. 14212/88, besproken in NJB 1990, p. 1052 en ECRM 9 

mei 1990, nr. 14276/88. In deze laatste zaak bracht de klager uitdrukkelijk naar voren, 
dat de rechter het ontslag slechts marginaal toetst. De Commissie merkte hierover op dat 
de klager zijn zaak aan een rechter kon voorleggen en dit ook had gedaan. 

21       EHRM 23 oktober 1985, NJ 1986, 102. 
22       Nuijten (Ontslagrecht), ∋ 5.11. 
23 De gemeente had aan Benthem een hinderwetvergunning verleend voor een LPG-

installatie. De inspecteur van de volksgezondheid ging tegen dit besluit in beroep bij de 
Kroon, die besloot de hinderwetvergunning niet te verlenen. Volgens het Hof is een 
hinderwetvergunning een voorwaarde voor de uitoefening van een bedrijf en heeft het 
daarom een eigendomskarakter. Dat was voor het Hof voldoende om te concluderen dat 
een burgerlijk recht in de zin van artikel 6 EVRM in het geding was. 
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administratiefrechtelijk geschil.24 De Hoge Raad heeft daarna enkele malen 
geoordeeld dat het Kroonberoep niet met voldoende waarborgen was omkleed, maar 
dat de aard van de toets door de burgerlijke rechter zich beperkt tot een rechtmatig-
heidstoetsing.25  
 Na het Benthem-arrest stelden sommige juristen zich op het standpunt dat ook de 
BBA-procedure in strijd is met artikel 6 EVRM. In de BBA-procedure is immers de 
privaatrechtelijke verhouding tussen werknemer en werkgever in het geding en is dus 
ook sprake van een vaststelling van een burgerlijk recht. Van de weigering van een 
ontslagvergunning staat geen beroep open bij een onafhankelijke rechter, zodat strijd 
bestaat met artikel 6 EVRM.26

 De President van de Rechtbank `s-Gravenhage deed in zijn tussenvonnis van 6 
juli 198827 een uitspraak over de verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM. 
Voor een aantal werknemers waren ontslagvergunningen aangevraagd. Nadat deze 
vergunningen waren verleend, stelden de ex-werknemers zowel een procedure wegens 
kennelijk onredelijk ontslag tegen de werkgever in, als een procedure  wegens 
onrechtmatige daad tegen de Staat. De ex-werknemers stelden dat de procedure bij het 
GAB onrechtmatig en in strijd met artikel 6 EVRM was geweest, onder meer omdat 
het GAB geen onafhankelijke instantie is en van diens beslissing geen hoger beroep 
openstaat. 
  De President van de Rechtbank overwoog dat de ontslagvergunning een 
voorwaarde is voor een rechtsgeldige opzegging van een arbeidsovereenkomst. Wordt 
die vergunning verleend, dan is dit direct beslissend voor de contractuele rechten en 
verplichtingen van de werkgever en de werknemer. Aan het vereiste van het EVRM 
dat het moet gaan om burgerlijke rechten en verplichtingen is dus voldaan. Dat de 
werkgever van de vergunning geen gebruik hoeft te maken doet niet ter zake, nu het 
van algemene bekendheid is dat een werkgever van een vergunning juist wel gebruik 
pleegt te maken. Ook het feit dat de werkgever gebruik kan maken van de procedure 

                                                 
24 De wetgever reageerde op de Benthem-uitspraak door de Afdeling Geschillen van 

bestuur van de Raad van State, die voorheen slechts een adviserende functie had bij 
Kroonberoepen, om te vormen tot een onafhankelijke administratieve rechter (Tijdelijke 
Wet Kroongeschillen). 

25 HR 12 december 1986, NJ 1987, 381, HR 6 februari 1987, NJ 1988, 926 en HR 28 april 
1989, NJ 1990, 213. 

26 Zie o.a. Van der Heijden 1986. De opvatting dat strijd bestaat met artikel 6 EVRM is in 
de literatuur voor het eerst aangehangen door Polak 1978. Zie voor uitwerking van deze 
opvatting Van der Heijden 1984, p. 60-64 en de Werkgroep Herziening Ontslagrecht 
1991. 

27 Pres. Rb. `s-Gravenhage 6 juli 1988 (Pally), met uitgebreide noot van Heerma van Voss, 
NJCM-Bulletin 1989, p. 181-191 
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ex artikel 7A:1639w BW (nu artikel 7:685 BW) was volgens de President niet 
relevant, nu deze procedure een ander karakter draagt. Strijd met artikel 6 EVRM is 
echter niet aanwezig, "nu eisers, zoals zij hier hebben gedaan, bij de burgerlijke rechter 
terecht kunnen op grond van een actie uit artikel 1401 Burgerlijk Wetboek" (nu artikel 
6:162 BW). De burgerlijke rechter zal echter volgens de President, gelet op artikel 6 
EVRM, niet kunnen volstaan met een marginale toetsing, tenzij het algemeen belang 
bij de beslissing van de directeur GAB heeft meegewogen. 
 In 1990 deed het EHRM een uitspraak in een Oostenrijkse ontslagzaak.28 Deze 
zaak is in zoverre van belang, dat een parallel zou kunnen worden getrokken met de 
BBA-procedure. Obermeier werd door zijn werkgever ontslagen. Omdat Obermeier 
arbeidsongeschikt was, was voor zijn ontslag de toestemming van een speciale admini-
stratiefrechtelijke instantie vereist. Deze instantie verleende vervolgens de toestem-
ming. Obermeier stelde voor het Hof dat geen volledig hoger beroep bij een rechter 
openstond: de Oostenrijkse rechtbanken oordeelden slechts of de administratiefrech-
telijke instantie binnen haar bevoegdheden was gebleven en niet over het ontslag zelf. 
Het Hof gaf Obermeier gelijk: het ging hier om de vaststelling van burgerlijke rechten 
en de beperkte toetsing van de Oostenrijkse rechters constitueerde niet een effectieve 
rechtelijke toetsing zoals artikel 6 EVRM eist. 
 
Deze uitspraak van het Hof werd in de literatuur aangegrepen voor de stelling dat uit 
het Benthem-arrest al duidelijk was geworden dat de uitspraken van het ECRM uit 
1980, 1989, en 1990 onjuist waren. Nuijten echter betwijfelt of de Oostenrijkse en de 
Nederlandse situatie wel vergelijkbaar zijn: de toets van kennelijke onredelijkheid van 
het ontslag ex artikel 7:681 BW is wellicht niet zo marginaal als die van de 
Oostenrijkse rechter.29

 
Standpunt regering 
 
Het standpunt van de Nederlandse regering over de verhouding van artikel 6 BBA en 
artikel 6 EVRM is beïnvloed door de jurisprudentie. De uitspraak van de ECRM uit 
198030 indachtig schreef de toenmalige Minister van SZW in 1990 bij de behandeling 
van het wetsvoorstel voor de Arbeidsvoorzieningswet in de memorie van antwoord:31

 "Artikel 6 EVRM regardeert derhalve onmiskenbaar de vaststelling van de 
rechten en verplichtingen bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Op 

                                                 
28 EHRM 28 juni 1990, NJ 1995, 491, NJCM-bulletin 1990, p. 782. 
29 Van der Heijden & Heerma van Voss 1990, Nuijten (Ontslagrecht) ∋ 5.11. 
30 ECRM 8 oktober 1980, NJ 1981, 149. 
31 Kamerstukken I 1989/1990, 20 569, p. 17. 
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grond van het Burgerlijk Wetboek staat voor partijen inzake de vaststelling van 
rechten en verplichtingen bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten een 
goede toegang open tot de rechter, die zowel op het punt van de feiten als op dat 
van het recht kan oordelen. Aan de eisen van artikel 6 EVRM wordt in ons land 
dan ook voldaan." 

 
Ruim een maand daarvoor bij de behandeling bij de behandeling van wetsvoorstel 21 
479 (Herziening Ontslagrecht)32, had de toenmalige Staatssecretaris van Justitie in het 
nader rapport na het advies van de Raad van State zich als volgt uitgelaten over de 
verhouding tussen artikel 6 BBA en artikel 6 EVRM: 

"In de door de Raad genoemde beslissing33 oordeelde de Europese Commissie 
voor de rechten van de mens dat de procedure op grond van artikel 6 BBA niet 
doorslaggevend is voor de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen 
in de zin van artikel 6, eerste lid, EVRM, zodat dat artikellid ook niet van 
toepassing is op die procedure. 
  Wij gaan er, op grond van latere jurisprudentie van het Europese Hof 
voor de rechten van de mens in andere, maar vergelijkbare, gevallen van uit dat 
artikel 6, eerste lid, EVRM wel van toepassing is op de procedure op grond van 
artikel 6 BBA.34 Daarmee rijst de vraag of, daar de procedure bij de directeur van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau niet aan de eisen van artikel 6, eerste lid, EVRM 
voldoet, er sprake is van strijd met artikel 6, eerste lid, EVRM. Dit is niet het 
geval. Het Europese Hof voor de rechten van de mens heeft uitgemaakt dat het 
artikel niet meebrengt dat ieder stadium van een procedure aan de eisen van 
artikel 6, eerste lid, EVRM dient te voldoen. Voldoende is dat er een rechterlijke 
instantie is die de toets van artikel 6, eerst lid, EVRM kan doorstaan en die zowel 
op het punt van de feiten als op dat van het recht kan oordelen (...). Aan dit 
vereiste is voldaan, daar de beslissing van de directeur van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau door een vordering op grond van artikel 1401 Burgerlijk Wetboek 
ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd kan worden.35

Overigens is de verkrijging van een ontslagvergunning ex artikel 6 BBA niet de 
                                                 
32 Kamerstukken II 1989/1990, 21 479. 
33 ECRM 8 oktober 1990, NJ 1981, 149. 
34 Zie EHRM 23 oktober 1985, NJ 1986, 102 (Benthem), EHRM 29 mei 1986, NJCM-

Bulletin 1986, p. 453 (Feldbrugge) en EHRM 27 oktober 1987, NJCM-Bulletin 1988, p. 
654 (Pudas en Boden). Recentere uitspraken van het EHRM zijn van 19 april 1994, serie 
A 288 EHRM (Van der Hurk) en 26 augustus 1997 (De Haan, wordt gepubliceerd in 
Reports of Judgments and Decisions 1997). 

35 Zie in dezelfde zin Rb. Den Haag 6 juli 1988 met uitgebreide noot van Heerma van 
Voss, NJCM-Bulletin 1989, p. 181-191. 
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enige weg voor partijen om bij ontbreken van overeenstemming tot een einde van 
de arbeidsovereenkomst te komen." 
  

Hiermee werd duidelijk afstand genomen van de hiervoor genoemde uitspraak van de 
ECRM van 1980 en aansluiting gezocht bij onder meer de Benthem-uitspraak.  
 Volgens Nuijten36 heeft de regering na 1990 niet afgeweken van de in de weerge-
geven passage uit het nader rapport opgenomen opvatting. Samengevat komt die 
opvatting hier op neer, dat de mogelijkheden die de artikelen 6:162 BW (onrecht-
matige daad), 7:681 BW (kennelijk onredelijk ontslag) en 7:685 BW (ontbinding 
wegens gewichtige redenen) bieden, een voldoende remedie zijn om te voldoen aan de 
eisen die artikel 6 EVRM stelt. Deze opvatting keert terug in de notitie van de Minister 
van SZW van 22 december 1992 inzake de preventieve ontslagtoets.37  
 
Standpunten in de literatuur over zelfstandige vaststelling 
van een vergoeding door de RDA38

 
Onder meer Buijs39, Van der Heijden40, Scholtens41 en Trap42 hebben erop gewezen 
dat de RDA niet de bevoegdheid heeft een vergoeding vast te stellen. Los gezien van 
het feit dat voor een dergelijke bevoegdheid in de huidige regels geen grondslag is te 
vinden, vormt voor vaststelling van een vergoeding door de RDA volgens hen artikel 6 
EVRM een beletsel. De meeste argumenten om de RDA een dergelijke bevoegdheid te 
ontzeggen, kunnen rechtstreeks worden ontleend aan de argumenten die zij hanteren 
voor de stelling dat de BBA-procedure strijdig is met artikel 6 EVRM: de RDA is niet 
een onafhankelijke en onpartijdige rechter als in artikel 6 EVRM bedoeld. Daarnaast 
voldoet de BBA-procedure volgens deze schrijvers niet aan de zorgvuldigheids-
vereisten van een rechtelijke procedure: zo moet een beslissing in zeer korte tijd 
genomen worden en is er geen openbare behandeling.43  

                                                 
36 Nuijten (Ontslagrecht) 
37 Kamerstukken II 1992/1993, 22 977. 
38 Er zij hier nogmaals (vgl. noot 1) gewezen op het inventariserende karakter van deze 

literatuurstudie dat het niet toelaat hier te komen tot een zelfstandig oordeel van de 
onderzoekers over de verenigbaarheid van een bevoegdheid van de RDA vergoedingen 
op te leggen met art. 6 EVRM. 

39 Buijs 1995. 
40 Van der Heijden 1994 en 1997. 
41 Scholtens 1992a. 
42 Trap & Vogel 1995. 
43 Vergelijk de opmerkingen uit 1994 van de toenmalige Minister van SZW in diens 
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 Barendrecht44 daarentegen heeft in het kader van de discussie over al dan niet 
afschaffing van de vergunningenprocedure gesteld dat bij handhaving daarvan (ook) 
de RDA de bevoegdheid dient te krijgen tot het vaststellen van vergoedingen: dan zou 
de RDA tenminste (net zoals de rechter) ook naar tussenoplossingen kunnen zoeken. 
De vergoedingen zouden moeten worden genormeerd op basis van uitsluitend 
objectieve normen, door de wetgever te bepalen en er moet een mogelijkheid zijn van 
beroep op de rechter, al is het maar omdat artikel 6 EVRM dat bepaalt, aldus 
Barendrecht. Hiermee wordt in de visie van Barendrecht een oplossing gevonden voor 
de essentiële zwakte van het huidige BBA, namelijk dat het alleen maar een "ja" of 
"nee" tegen de vergunningaanvraag mogelijk maakt, zonder mogelijkheid van 
risicospreiding door toekenning van een vergoeding. Die zwakte is volgens hem de 
oorzaak van de toeloop tot de rechterlijke procedure, waarin wel tussenoplossingen 
mogelijk zijn. 
  De discussie over de vraag of de RDA de bevoegdheid zou moeten krijgen een 
ontslagvergoeding toe te kennen heeft een extra impuls gekregen door de discussie 
over de zogenoemde kantonrechtersformule (zie de volgende paragraaf). In het SER-
advies "Ontbinding van de arbeidsovereenkomst" van april 199545 is door de 
vakorganisaties de gedachte geopperd dat een door de Kring van Kantonrechters op te 
stellen normering voor vergoedingen bij ontbinding ook in de BBA-procedure zou 
kunnen worden gehanteerd.46 Duk heeft zich in een bespreking van dat advies 
tegenover die gedachte zeer kritisch opgesteld: zij plaatst de RDA in een quasi-

                                                                                                                            
voorstel van wet tot afschaffing van artikel 6 BBA (zie noot 4): "De wijze van 
voorbereiding van de beslissing heeft aldus trekken van een rechterlijke procedure, 
zonder dat zij geacht kan worden te voldoen aan de eisen die aan de rechterlijke 
procedure worden gesteld. Voorts kleven er aan de procedure bezwaren die inherent zijn 
aan een preventieve ontslagtoets door een bestuursorgaan. Hoewel onbetwistbaar is dat 
de verlening van de toestemming tot opzegging gevolgen heeft voor de rechtsbetrekking 
van partijen, zal de RDA grote terughoudendheid moeten betrachten bij de beoordeling 
van de wederzijdse rechten en verplichtingen." Overigens is op de BBA-procedure de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

44 Barendrecht, bijdrage aan HSI Mededelingen 8, p. 25-37. 
45 SER-Advies 1995. 
46 Zie p. 29 van het SER-advies, waar de werknemersleden en één van de kroonleden aan 

het woord zijn; zie ook p. 22 van het advies voor het standpunt van ondernemers en een 
grote meerderheid van de kroonleden: zij stellen dat de RDA bij de afweging van het 
verzoek om een ontslagvergunning de vraag of partijen wel of niet een vergoeding zijn 
overeengekomen niet kan en niet behoort te laten meewegen: "enerzijds treedt hij 
daarmee buiten zijn in het Delegatiebesluit omschreven taak, anderzijds begeeft hij zich 
op het terrein van de rechter. 
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rechterlijke positie, die van een autoriteit die vergoedingen vaststelt, waarvoor hij niet 
geëquipeerd, noch gekwalificeerd is, en leidt verder de facto tot een zekere 
rechtsongelijkheid. Immers, "zit" de RDA te hoog, dan heeft de werkgever geen reëel 
alternatief voor betalen, maar zit de RDA te laag, dan kan de werknemer het door hem 
gewenste hogere bedrag altijd nog trachten te incasseren via de procedure wegens 
kennelijk onredelijk ontslag.47  
 
 
2.3 Ontbinding wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW) 
 
Achtergrond 
 
Reeds vanaf 1907, het begin van het burgerrechtelijk ontslagrecht, bestaat zowel voor 
de werknemer als voor de werkgever de mogelijkheid te allen tijde de kantonrechter te 
verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen (artikel 
7:685 BW, voorheen artikel 7A:1639w BW). Is de kantonrechter ervan overtuigd dat 
gewichtige redenen aanwezig zijn, dan kan hij het verzoek om ontbinding inwilligen 
en een datum van ontbinding vaststellen.48 Tegen de ontbindingsbeschikking staat in 
principe geen hoger beroep of beroep in cassatie open, zie het elfde lid van artikel 
7:685 BW.49

Als gewichtige redenen worden volgens het artikel beschouwd "omstandigheden die 
een dringende reden als bedoeld in artikel 677 lid 1 zouden hebben opgeleverd indien 
de arbeidsovereenkomst deswege onverwijld beëindigd zou zijn, alsook veranderingen 
in de omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst 
billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen." Bij een verandering in 
omstandigheden diende volgens de wetsgeschiedenis gedacht te worden aan die 
gevallen waarin het om buiten de schuld van partijen gelegen redenen onbillijk zou 
zijn de arbeidsovereenkomst voort te zetten en een snel uiteengaan van partijen de 
enige aangewezen weg zou zijn. Hierbij valt te denken aan die gevallen waarbij de 

                                                 
47 Duk 1995a. 
48 De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, nu het om een constitutieve handeling 

gaat. Zie echter Rb. Alkmaar 7 augustus 1997, JAR 1997/224 (ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst van een directeur met ingang van 1 augustus 1997, derhalve zes 
dagen voor de mondelinge behandeling) en Ktg. Amsterdam 2 juli 1997, JAR 1997/220 
(ontbinding arbeidsovereenkomst met ingang van 1 juni 1997). 

49 Hoger beroep en cassatie van beschikkingen ex artikel 7:685 BW zijn nochtans 
toegestaan, indien de rechter ten onrechte dit artikel heeft toegepast of juist buiten 
toepassing heeft gelaten dan wel essentiële vormen heeft verzuimd. Zie bijvoorbeeld HR 
9 oktober 1992, NJ 1992, 771. Zie ook de artikelen van Swelheim 1994, 1995 en 1997. 
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mogelijkheid tot opzegging wel gewenst is maar niet mogelijk is vanwege een 
opzegverbod, zoals in het geval de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd tussentijds wil beëindigen vanwege het feit dat de opdracht waarvoor de 
werknemer was aangenomen feitelijk niet meer uitvoerbaar is.  
 De opname van de dringende reden was bedoeld als tegemoetkoming aan 
werkgevers die aarzelden of zij een werknemer op staande voet konden ontslaan. 
Hiermee werd een contentieus element opgenomen in de procedure. Een extra 
contentieus element werd ingevoerd met de wetswijziging van 1953, waarin de 
wetgever de mogelijkheid erkende dat een verandering van omstandigheden ook 
gelegen kan zijn in een oorzaak die haar oorsprong vindt in de schuld van één der par-
tijen.50 Bij diezelfde wetswijziging werd de mogelijkheid geïntroduceerd dat de 
kantonrechter in dat geval ten gunste of ten laste van de verzoeker een vergoeding kan 
toekennen. Bij de bepaling van de omvang van de vergoeding kan de kantonrechter 
alle hem relevant lijkende omstandigheden in aanmerking nemen. Daarnaast werd de 
regeling van het kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7A:1639s BW, de voorloper van 
artikel 7:681 BW) geïntroduceerd (zie paragraaf 2.4.). 
 
Groei van de populariteit van art. 7:685 BW 
 
De oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was dus met artikel 7:685 BW de 
bijzondere mogelijkheid te creëren dat partijen bij de arbeidsovereenkomst op korte 
termijn van elkaar af kunnen wanneer op de billijkheid gebaseerde overwegingen 
daartoe nopen. Hoewel de rechterlijke ontbinding oorspronkelijk bedoeld was als een 
soort ontsnappingsmogelijkheid (een "noodluik"), ontwikkelde zij zich vanaf de 
tachtiger jaren meer en meer tot een alternatieve route voor de weg via de RDA.51 Dat 
werkgevers steeds vaker aan de werknemers een vergoeding moesten betalen om de 
gevraagde ontbinding te verkrijgen en bij vele kantonrechters het toekennen van een 
vergoeding aan de werknemer bijna de norm was geworden, ook als de werkgever 

                                                 
50 Van den Heuvel 1996 zegt op p. 104 dat artikel 7:685 BW op twee gedachten hinkt, 

namelijk een extrajudiciële en een contentieuze. 
51 De literatuur heeft het hier niet altijd makkelijk mee gehad, zie Kiewiet 1982 en De 

Leede 1986. Fase 1984 merkte op, dat er geluiden worden gehoord, "dat de wassende 51

 Van den Heuvel 1996 zegt op p. 104 dat artikel 7:685 BW op twee gedachten hinkt, 
namelijk een extrajudiciële en een contentieuze. 

51 De literatuur heeft het hier niet altijd makkelijk mee gehad, zie Kiewiet 1982 en De 
Leede 1986. Fase 1984 merkte op, dat er geluiden worden gehoord, "dat de wassende 
stroom art. 1639w-procedures het normale ontslagrecht dreigt te ondergraven, waardoor 
het noodluik een valluik wordt." 
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niets te verwijten viel,52 deed de populariteit van de procedure niet afnemen, 
integendeel: werden in 1977 nog geen 500 ontbindingsverzoeken ingediend, in 1990 
waren dat er ruim 10.00053 en in 1995 ruim 45.000. Na 1995 is een lichte daling 
ingezet, waarschijnlijk vanwege de gunstige economische ontwikkelingen. 
 Deze vlucht van ontbindingsverzoeken had ook invloed op de verhouding tussen 
het aantal aangevraagde ontslagvergunningen en het aantal ingediende ontbindings-
verzoeken. Was de verhouding in 1991 nog ongeveer 6 op 1, in de jaren daarna 
veranderde deze verhouding naar 1,4 op 1 in 1996.54 In het tweede kwartaal van 1998 
is voor het eerst sprake van een hoger aantal ontbindingsverzoeken dan ontslag-
vergunningaanvragen.55 De populariteit van de ontbindingsprocedure houdt verband 
met een viertal kenmerken van de regeling terzake: 
1. Het toepassingsgebied van artikel 7:685 BW is zeer ruim: vele omstandigheden 

kunnen de kantonrechter tot de conclusie leiden dat een gewichtige reden voor 
ontbinding aanwezig is. 

2. De ontbindingsprocedure is snel en hoger beroep en beroep in cassatie zijn 
uitgesloten. Hierdoor ontstaat voor partijen snel duidelijkheid over hun 
rechtspositie.56

3. De kantonrechter kan direct een vergoeding toekennen, terwijl de RDA dat niet 
kan, met het risico voor de werkgever dat de werknemer na vergunningverlening 
een vordering wegens kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW) instelt. 

4. De opzeggingsvoorschriften gelden niet, hoewel de kantonrechter wel rekening 
zal houden met opzegverboden. 

 
Een andere verklaring voor de populariteit van de ontbindingsprocedure geeft Duk, die 
het preventieve stelsel van het BBA "bureaucratisch" en "niet goed controleerbaar" 
noemt. Hij stelt: "De praktijk leert zowel dat er op procedures ex artikel 6 BBA vaak 
heel wat valt aan te merken - op de inhoud van de beslissingen zelf én op de wijze van 
behandeling - , als dat in veel gevallen het behoud van de dienstbetrekking niet de 
zegen is die men daarvan bij het voeren van verweer wellicht verwacht." Elders 
                                                 
52 Hansma 1996 sprak van "buitenwettelijk sinterklazen op kosten van de werkgever". 
53 Peeters 1991. 
54 "Ontslagstatistiek 4e kwartaal 95 - 3e kwartaal 97", Arbeid Integraal december 1997, p. 

25. 
55 "Ontslagaanvragen versus ontbindingsverzoeken", Arbeid Integraal november 1998, p. 

19. 
56 Daar is vroeger ook anders over gedacht. één van de overwegingen van de regering bij 

de wijzigingen van het ontslagrecht in 1954 om het BBA te behouden, was de volgende: 
"De BBA-procedure geeft de partijen binnen enkele weken zekerheid waar zij aan toe 
zijn; de kantonrechter zou er langer over doen"; zie Fortanier & Veraart 1961, p. 64. 
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spreekt hij van: "de RDA-procedure met zijn noodzaak (voor de werkgever) tot 
diepgaande informatieverschaffing", van "de problemen die door werkgevers (en naar 
mijn ervaring zeker niet steeds ten onrechte) van RDA-procedures worden geducht" en 
noemt hij "de gang naar de RDA (..) een hindernissenloop". Sprekend over de 
procedure bij de kantonrechter stelt Duk dat die procedure de nadelen van de 
"bureaucratische" RDA-toets mist; de procedure bij de kantonrechter geeft immers "de 
gelegenheid tot een daadwerkelijke confrontatie, in persoon, voor een daartoe gekwali-
ficeerde autoriteit."57  
 In de literatuur zijn echter ook andere geluiden te horen. Zo stellen Knegt en 
Wilthagen58: "Er is verdedigd dat de procedure op het arbeidsbureau geen `eerlijk 
proces' bood, mede vanwege haar informele, niet-objectieve karakter. In reactie daarop 
is de procedure `verschriftelijkt' en geüniformiseerd. Ze kan de toets der juridische 
kritiek doorstaan." Verder stellen zij dat de procedure het grote voordeel van 
laagdrempeligheid kent en bovendien bijdraagt aan het tegengaan van lichtvaardige 
ontslagen. "De toets vormt in de praktijk eerder een bescheiden (verkeers)drempel dan 
een wezenlijke blokkade in het economisch verkeer. Met name voor kleine bedrijven 
geldt dat zij zelf door de preventieve toetsing worden beschermd: namelijk tegen 
kostbare vorderingen van werknemers die achteraf de redelijkheid van hun ontslag 
betwisten." 
 Van Rijs en Wilthagen wijzen op het belang van de toetsing door de RDA van 
ontslagverzoeken voor werknemers op grond van arbeidsongeschiktheid. Zij stellen 
dat in algemene zin de kantonrechter "soepeler" is dan de RDA wat het honoreren van 
het ontslag betreft.59

 Tenslotte noemt Van den Heuvel als verklaring voor de grote populariteit van de 
ontbindingsprocedure nog het feit dat kantonrechters, niet gehinderd door hoger 
beroep en cassatie, steeds meer de nadruk gingen leggen op de woorden dat ieder der 
partijen te allen tijde bevoegd is een ontbindingsverzoek te doen en minder op het 
extrajudiciële karakter van de procedure.60

 
De kantonrechtersformule 
 
Met name vanuit de praktijk zijn kritische geluiden te beluisteren geweest ten aanzien 

                                                 
57 Duk 1994 en 1995a, alsmede 1995, waar hij spreekt van "de welhaast grenzeloze 

bemoeizucht van de zijde van de ontslagambtenaren, bij voorbeeld in de vorm van 
ellenlange vragenlijsten naar aanleiding van een simpel verzoek (..)". 

58 Knegt & Wilthagen 1993. 
59 Van Rijs & Wilthagen 1994. 
60 Van den Heuvel 1996, p. 101. 
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van de onvoorspelbaarheid van beslissingen van kantonrechters ex artikel 7:685 BW 
over de hoogte van de door de werkgever aan de werknemer toe te kennen 
vergoeding.61 In de tijd dat het aantal ontbindingsverzoeken enkele tientallen per jaar 
bedroeg, waren deze geluiden vanzelfsprekend nog niet zo luid, vanwege het relatief 
incidentele karakter van de toekenning van een ontbindingsvergoeding. Vanaf de jaren 
zeventig, toen het aantal ontbindingsverzoeken sterker begon te stijgen en de roep om 
duidelijke richtlijnen luider werd, heeft een aantal formules ter berekening van een 
vergoeding bij ontbinding het licht gezien.62 De eerste formule die in omloop kwam 
was de zogenaamde Zwartkruisformule uit 197263. Een minder toegepaste formule 
was de formule Briët, ook wel ST-formule genoemd.64 Deze beide formules hadden 
gemeen dat zij voor een bedrijf waren ontwikkeld. Na deze formules ontwikkelde zich 
de zogenaamde 1-2 formule, ook wel kantonrechtersformule genoemd, welke ruwweg 
in drie varianten door bedrijven en kantonrechters werd toegepast.65 Met deze 
formules was echter geen einde gekomen aan de onvoorspelbaarheid van rechterlijke 
beslissingen over de ontbindingsvergoeding. Publicaties van onder andere Loonstra en 
Scholtens brachten dit duidelijk aan het licht.66

 
Uiteindelijk besloot de Kring van Kantonrechters bij unaniem besluit van 8 november 
1996 tot aanbevelingen ter normering van de vergoeding in een landelijke kanton-

                                                 
61 Zie o.a. Trap & Vogel 1996 en de bijdrage van Barendrecht in HSI Mededelingen 8. Zie 

ook de hierna te noemen bijdragen van Loonstra en Scholtens. 
62 Zie voor een overzicht van deze formules Scholtens, Rutten &  Leemreis 1988 en 

Scholtens 1993. 
63 Genoemd naar P.G.M. Zwartkruis, die de formule beschreef in het Financieele Dagblad 

van 4/6 november 1972. De formule kende vijf factoren waar de rechter rekening mee 
hield ter berekening van de ontbindingsvergoeding: leeftijd, diensttijd, functieniveau, 
herplaatsbaarheid en salaris. In de tweede helft van de tachtiger jaren verdween de 
formule uit het zicht. 

64 Genoemd naar Briët 1983, p. 103. De formule gebruikte de factoren diensttijd, leeftijd 
en salaris, doch op een wijze die geheel afwijkt van de huidige kantonrechtersformule. 

65 Bij variant 1 bedroeg de vergoeding 1 maand salaris per dienstjaar. Bij variant 2 bedroeg 
zij 1 maandsalaris per dienstjaar indien de werknemer bij het einde van de dienstbetrek-
king 39 jaar of jonger was, 12 maand bij een leeftijd tussen de 40 en 50 jaar en 2 
maanden bij een leeftijd van 50 jaar of ouder. De derde variant komt overeen met de 
huidige landelijke kantonrechtersformule. Zie ook ArbeidsRecht 1996, 42, 61 en 62 voor 
de inhoud van respectievelijk de Utrechtse, Bredase en Amsterdamse varianten vóór 
introductie van de landelijke kantonrechtersformule. 

66 Loonstra 1988 en 1991 en Scholtens 1993, 1994, 1994a, 1995, 1996 en 1997. 
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rechtersformule, ingaande per 1 januari 1997.67 De formule bestaat uit een 
vermenigvuldiging van de factoren A, B en C, waarbij de factor A staat voor het 
gewogen aantal dienstjaren en factor B voor de vaste bestanddelen van het bruto-
maandsalaris. Factor C fungeert als correctiefactor en dient volgens de aanbevelingen 
bij de formule in "neutrale gevallen" op één te worden gesteld. 
 Ten aanzien van de weging bij factor A geldt dat een dienstjaar vóór de veertigste 
verjaardag van de werknemer op één, een dienstjaar tussen de veertigste en de 
vijftigste verjaardag op anderhalf en een dienstjaar vanaf de vijftigste verjaardag op 
twee wordt gesteld.68 Onder factor B vallen vaste loonbestanddelen zoals vakantiegeld 
en dertiende maand, doch niet bestanddelen als de auto van de zaak, 
onkostenvergoedingen of het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De factor C krijgt een doel in 
die gevallen waarin A x B tot onbillijke resultaten zou leiden. Heeft de werknemer het 
ontslag aan zichzelf te wijten, dan kan de factor op nul worden gesteld, met als gevolg 
dat de werkgever de werknemer geen vergoeding verschuldigd zal zijn. Heeft de 
werkgever zich ten opzichte van de werknemer laakbaar gedragen, dan kan de factor C 
op hoger dan één worden gesteld.69

 De factor C biedt de kantonrechter zo de ruimte recht te doen aan de bijzondere 
omstandigheden van het concrete geval. Die ruimte is in die zin niet onbeperkt, dat de 
aanbevelingen bij de formule de kantonrechters verplichten te motiveren vanwege 
welke bijzondere omstandigheden in een gegeven geval afwijking van het stellen van 
de factor C op één gerechtvaardigd is. 
 Met deze formule is gekozen vóór de stelling, dat een ontslag via de 
ontbindingsprocedure in principe een prijskaartje heeft ten bedrage van A x B. Over de 
grondslag van deze keuze 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 

                                                 
67 De formule is opgenomen als bijlage bij ArbeidsRecht nr. 11 van 1996 en tevens in dit 

rapport in bijlage 6.2. Zie voor de achtergronden bij de kantonrechtersformule het artikel 
van Van der Meer & Rensink. 

68 Dit komt overeen met de vóór de landelijke kantonrechtersformule gebruikte "zuinige" 
of "Zeeuwse" variant, ook wel variant 3 genoemd (zie Trap & Vogel 1996). De formule 
spreekt overigens over "levensjaar" en niet over "verjaardag". De omslagpunten zouden 
dan bij de 39e en 49e verjaardag van de werknemer moeten liggen. Uit de toelichting bij 
de formule blijkt echter dat toch "verjaardag" wordt bedoeld, zie ook Ktg. Utrecht 8 
december 1997, JAR 1998/28. 

69 Zie over de toepassing van deze factor Duk 1997 en Scholtens 1998. 
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werkloosheid aanwezig zal zijn.70

De Kring van Kantonrechters heeft inmiddels door middel van twee nieuwe en één 
gewijzigde aanbeveling op 17 april 1998 de kantonrechtersformule genuanceerd en 
aangevuld.71 Met de wijziging is bepaald dat de formule ook geldt indien de 
werknemer een ontbindingsverzoek instelt, mits hij aantoont dat de ontbindingsgrond 
in de risicosfeer van de werkgever ligt.72 Daarnaast is als nieuwe aanbeveling 
opgenomen dat de kantonrechter zich bij de bepaling van de hoogte van de 
ontslagvergoeding in principe aansluit bij vergoedingen die zijn opgenomen in 
schriftelijk met representatieve vakorganisaties overeengekomen en vigerende sociale 
plannen, tenzij onverkorte toepassing daarvan tot een evident onbillijke uitkomst leidt. 
Ten slotte is de aanbeveling opgenomen dat geen aparte vergoeding wordt toegekend 
over gemaakte kosten van rechtsbijstand, tenzij deze tussen partijen is 
overeengekomen. De aangepaste formule is met ingang van 1 juni 1998 in werking 
getreden. 
 Enkele jaren vóór de introductie van de formule stelde Barendrecht reeds in zijn 
eerdergenoemde bijdrage aan het HSI-symposium dat het ontslagrecht zoveel mogelijk 
uit de schuldsfeer moet worden gehaald. Dat betekent dat geen onderscheid moet 
worden gemaakt tussen redelijk en onredelijk ontslag en dat er geen onderzoek moet 
zijn naar de vraag aan wie de verandering van omstandigheden is te wijten. De 
verandering van omstandigheden moet als gegeven worden aanvaard. Dat leidt tot 
risico's voor beide partijen en die risico's moeten op eerlijke wijze worden verdeeld. 
Vergoedingen zijn volgens Barendrecht de enige goede drempel tegen ontslag: er gaat 
een stimulans vanuit naar de werkgever eerst naar andere oplossingen te zoeken. In 
reactie op de stellingen van Barendrecht, indien en voor zover die zouden inhouden dat 
iedereen die ontslagen wordt een schadevergoeding dient te krijgen, heeft Rood onder 
meer geantwoord dat hij geen logische reden ziet onredelijk ontslag en redelijk ontslag 
gelijk te stellen.73

Op de kantonrechtersformule (en de aangepaste versie) daarvan is inmiddels in de 

                                                 
70 Ktg. Utrecht 28 oktober 1997, JAR 1998/21. In casu besloot de kantonrechter tot een 

vergoeding die aanzienlijk lager was dan "neutrale" toepassing van de formule, nu de 
werkgever serieuze pogingen had ondernomen in een vroegtijdig stadium een traject 
voor een baan buiten de onderneming voor de werkneemster in gang te zetten en de 
werkneemster dit door haar houding bemoeilijkte. 

71 De aanpassingen zijn onder andere opgenomen in Bijlage 9.6.2 van dit rapport, in NJB 
1998, p.969-873 en in Arbeid Integraal september 1998, p.39-40. 

72 Hiermee wordt een einde gemaakt aan de hieromtrent ontstane onduidelijkheid, zie over 
deze onduidelijkheid Gardenbroek 1998. 

73 Barendrecht en Rood, bijdragen aan HSI Mededelingen 8, respectievelijk p. 25-37 en 
p. 71-72. 
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juridische literatuur een aantal commentaren verschenen, zoals van Buijs en Stroink74, 
Christe75, Duk76, Van de Water77, Boot78, Scholtens79, Staal80,  Beltzer81 en Schellart 
en Van Coevorden, waarin naast positieve geluiden ook enkele kritische geluiden 
kunnen worden beluisterd. Heerma van Voss en Van der Heijden82 signaleren dat met 
de introductie van de kantonrechtersformule een aantal discussiepunten met betrekking 
tot afvloeiingsregelingen nog niet tot een oplossing is gebracht. In de eerste plaats ligt 
nog de vraag voor of iedere werknemer die verwijtloos wordt ontslagen, recht heeft op 
een afvloeiingsregeling volgens de formule: de toelichting van de kantonrechters op 
hun formule lijkt daar wel op te wijzen. Als het antwoord op de vraag ja is, is er, aldus 
de schrijvers, een nieuwe regel in het Nederlandse ontslagrecht geïntroduceerd. 
Immers, uitgangspunt van het ontslagrecht is steeds geweest dat bij aanwezigheid van 
een behoorlijke grond voor de beëindiging van het dienstverband een ontslagvergun-
ning wordt verleend, waarmee rechtsgeldig opzegging kan geschieden: daarmee komt 
het contract zonder meer tot een einde. Wil de werknemer schadevergoeding omdat 
zijn contract wordt beëindigd, dan moet hij via de procedure van het kennelijk 
onredelijk ontslag verhaal halen; de regeling van het kennelijk onredelijk ontslag is 
echter niet zo ruim dat aan ieder verwijtloos ontslag een vergoeding dient te worden 
verbonden. 
 Staal wijst erop dat de (aangepaste) formule veel vragen open laat. Zo laat de 
Kring zich niet uit over de rechtsgrond van de vergoeding: "waarom is een maand per 
ongewogen dienstjaar in het algemeen (neutraal naar schuld en risico) een redelijke 
maatstaf?", zo vraagt de schrijver zich af.83

 Enkele schrijvers laten zich kritisch uit over het automatisme waarmee de neutrale 
toepassing van de formule wordt gehanteerd: in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt 
is het niet passend als hoofdregel te hanteren dat de werknemer een vergoeding 
meekrijgt bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.84

                                                 
74 Buijs & Stroink 1997. 
75 Christe 1997. 
76 Duk 1997. 
77 Van de Water 1997. 
78 Boot 1998. 
79 Scholtens 1998. 
80  Staal 1998. 
81 Beltzer 1998. 
82 Heerma van Voss & Van der Heijden 1997. 
83 Staal 1998, p. 5. 
84 Beltzer 1998, Schellart & Van Coevorden 1998a. 
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De kritische geluiden hebben overigens veelal betrekking op de inhoud van de factor 
C: volgens sommigen biedt deze factor de kantonrechter wel erg veel ruimte en is als 
het ware een schijnzekerheid voor partijen geschapen,85 volgens anderen is deze 
ruimte noodzakelijk.86 Een inventarisatie van Duk87 van de gepubliceerde rechtspraak 
ten aanzien van de formule enkele maanden na de introductie daarvan levert het beeld 
op, dat afwijkingen van C = 1 meer naar boven dan naar beneden voorkomen. 
Gepubliceerde redenen om naar beneden af te wijken zijn onder andere langdurige 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer, de aanwezigheid van een sociaal plan (zoals 
gezegd is in de aangepaste versie van de formule inmiddels een plaats ingeruimd voor 
het sociaal plan),88 de aanwezigheid van een wachtgeldregeling,89 slechte financiële 
situatie van de werkgever90 en, vanzelfsprekend, ernstige verwijtbaarheid van de 
werknemer aan het ontslag. Redenen om naar boven af te wijken zijn verwijtbaarheid 
van de werkgever, bijvoorbeeld discriminatie of een anderszins slechte behandeling 
van de werknemer, vaak gepaard gaand met zwakke naar voren gebrachte redenen 
voor ontslag en korte dienstverbanden, al dan niet in combinatie met het feit dat de 
werkgever de werknemer bij zijn vorige werkgever had "weggekocht". Dit beeld 
wordt bevestigd door Scholtens die ook het achterwege gebleven zijn van negatieve 
beoordelingen en onrechtmatige schorsingen noemt.91

 Overigens pleit Duk - en met hem Scholtens92 - in sommige gevallen voor A x B 
+ C in plaats van A x B x C. Immers, het toepassen van dezelfde correctiefactor - 
bijvoorbeeld C = 4 - op twee dienstverbanden van verschillende duur, terwijl in beide 
gevallen de werkgever even verwijtbaar is geweest, kan zeer verschillende uitkomsten 
teweegbrengen. Bij een hoge correctiefactor bij een kort dienstverband blijft de 
vergoeding laag vanwege de lage A-factor. Bij een lang dienstverband kan dezelfde 
hoge correctiefactor een in verhouding tot de verwijtbaarheid van de werkgever 

                                                 
85 Zie bijvoorbeeld Buijs &  Stroink 1997, p. 37. Christe 1997 spreekt in dit verband van 

"een verklaring voor die malle, nogal apatisch aandoende unanimiteit, waarmee de 
kantonrechters zich tot de nieuwe formule hebben bekeerd". 

86 Boot & Van Slooten 1997, p. 137. 
87 Duk 1997, bevestigd door Scholtens 1998. 
88 Zie over de verhouding tussen het sociaal plan en de ontbindingsvergoeding vóór de 

aanpassing van de formule: Boot & Van Slooten 1997. 
89 Zie over de verhouding tussen wachtgeldregelingen in het onderwijs en de ontbindings-

vergoeding Schaink 1997. 
90 Van der Hulst 1995. 
91 Zie noot 77. 
92 Scholtens 1998 meent dat A x B + C misschien uiteindelijk (...) altijd de voorkeur zal 

verdienen". 
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onevenredig hoge "straf" betekenen. De hoogte van de factor C zoals hij nu luidt kan 
derhalve vanwege de directe verbondenheid met de factoren A en B geen 
uniformerende werking teweegbrengen in die zin, dat de factor C ten aanzien van 
bepaalde gedragingen van de werkgever of de werknemer op een bepaalde, min of 
meer vaste hoogte wordt gesteld. 
 
Hoger beroep 
 
Als gevolg van de verandering van het karakter van de procedure van extra-judicieel 
naar contentieus ontstond de roep om de mogelijkheid hoger beroep en beroep in 
cassatie in te stellen van beschikkingen ex artikel 7:685 BW. De snelle toename van 
het aantal ontbindingsverzoeken maakte die roep sterker. Voorstellen daartoe zijn 
herhaaldelijk van regeringswege gedaan. Reeds in het wetsontwerp 13 656 stelde het 
kabinet Den Uyl hoger beroep en cassatie voor in geval van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd of voor langer dan een jaar.93 Omdat dit wetsvoorstel als geheel 
ongunstig werd ontvangen, werd het voorstel voor hoger beroep en cassatie eruit 
gehaald en overgebracht naar wetsontwerp 16 682 tot wijziging van artikel 1639w.94

 Het voorstel werd vervolgens opgenomen in wetsontwerp 17 620 vanwege de 
invoering van de verzoekschriftenprocedure (429a e.v. Rv).95 In juni 1983 verzocht de 
Minister van Economische Zaken aanhouding van parlementaire behandeling van dit 
voorstel in afwachting van het advies van het rapport van de dereguleringscommissie 
Van der Grinten. Toen de regering vervolgens instemde met de voorgestelde variant 3 
van deze commissie, verviel het voorstel geheel. In deze variant had de commissie het 
achterwege laten van hoger beroep en cassatie van beslissingen ex artikel 1639w BW 
als voorwaarde verbonden aan het voortbestaan van de preventieve toetsing van 
ontslagen door de RDA (toen: directeur GAB).96 Twee jaar later, in de adviesaanvrage 
aan de SER ten aanzien van wetsontwerp 21 479 (Herziening Ontslagrecht),97 gaf de 
regering aan dat zij had besloten geen hoger beroep en cassatie mogelijk te maken.98 
In zijn advies deed de SER in september 1988 toch weer het voorstel hoger beroep en 
cassatie mogelijk te maken. Ook wetsontwerp 21 479 is geen wet geworden. 

                                                 
93 Kamerstukken II 1975/1976, 13 656. 
94 Kamerstukken II 1980/1981, 16 682. 
95 Kamerstukken II 1982/1983, 17 620. 
96 Zie voor het standpunt van de dereguleringscommissie Van der Grinten: Bijlage 

Handelingen II 1982/1983, 17 931, nr. 5, p. 44 e.v., i.h.b. p. 49. 
97 Kamerstukken II 1989/1990, 21 479. 
98 Bijlage bij het advies Herziening Ontslagrecht, publicatie 88 SER. 
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In haar reactie van 3 april 1996 op de kabinetsnota Flexibiliteit en Zekerheid99 stelde 
de STAR voor partieel hoger beroep - namelijk alleen van de toegekende vergoe-
ding100 - mogelijk te maken.101 Na negatieve adviezen dienaangaande van de Kring 
van Kantonrechters, de Vergadering van Rechtbankpresidenten, de Vergadering van 
Presidenten van Appèlcolleges en van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
besloot de regering dat voorstel niet over te nemen. Belangrijkste punten van kritiek 
tegen het voorstel waren dat de beslissingen omtrent de vergoeding en het wel of niet 
voortbestaan van de arbeidsovereenkomst te veel samenhangen om ze te kunnen 
scheiden, de procedure nu snel en goedkoop was en dat niet meer zou zijn na 
introductie van partieel hoger beroep en er een te groot beroep op mensen en middelen 
zou moeten worden gedaan. Behandeling van het wetsvoorstel Flexibiliteit en 
Zekerheid in de Tweede Kamer leidde tot aanneming van de motie-Van 
Nieuwenhoven (zie hoofdstuk 1). 
 In de literatuur en daarbuiten is de laatste jaren veelvuldig gediscussieerd over de 
wenselijkheid van de introductie van hoger beroep, vol of partieel, en - in mindere 
mate - beroep in cassatie van beschikkingen ex artikel 7:685 BW.102 De belangrijkste 
in de literatuur genoemde argumenten voor invoering van een hoger beroep zijn, dat 
het een kenmerk van een beschaafd rechtssysteem is dat burgers in hoger beroep 
kunnen gaan tegen rechterlijke beslissingen, zeker wanneer die een voor hen vitaal 
belang raken, zoals het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst (Jacobs, Mannourij); 
de procedure is een contraire aangelegenheid geworden en dus is er geen grond meer 
voor het ontbreken van beroep en cassatie (Van den Heuvel); er bestaat gevaar voor 
willekeur en onvoldoende gemotiveerde beschikkingen van kantonrechters (Van den 
Heuvel). De Vergaderingen van Rechtbankpresidenten en van Presidenten van 
Appèlcolleges bepleitten in hun boven reeds genoemde adviezen volledig versneld 
hoger beroep in te voeren. 
 Als belangrijkste argumenten tegen de invoering van hoger beroep worden 
genoemd dat partijen lange tijd in onzekerheid verkeren over het voortbestaan van de 

                                                 
99 TK 1996-1997, 25 263 en 25 264. 
100 Waar in dit rapport wordt gesproken van partieel hoger beroep, wordt steeds gedoeld op 

hoger beroep ten aanzien van de vergoeding bij de ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst ex artikel 7:685 BW. 

101 STAR-advies van 3 april 1996 inzake de nota Flexibiliteit en Zekerheid, publicatienr. 
2/96. Ook het hiervoor genoemde wetsvoorstel 21 479 bevatte reeds het voorstel partieel 
hoger beroep te introduceren. 

102 Uit de vele publicaties op dit terrein worden hier genoemd: Buijs 1996, Van den Heuvel 
1997, Ingelse 1991, Jacobs 1997, Mannourij, 1992, Nederlandse Vereniging voor 
Procesrecht 1989, Peeters 1991 en 1998, Scholtens 1992 en Werkgroep Herziening 
Ontslagrecht 1989. 
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arbeidsovereenkomst, alsmede over de hoogte van een eventueel uit te betalen 
vergoeding (Buijs, Mannourij, Peeters, zie ook de memorie van antwoord bij 
wetsvoorstel 21 479). Daarnaast wordt gewezen op de grote druk die zal ontstaan op 
de bij het rechterlijk apparaat aanwezige menskracht en middelen (Mannourij), niet het 
minst omdat er na invoering van een beroepsmogelijkheid minder tussen partijen 
geregelde zaken zullen zijn (Buijs). Het argument dat in ons rechtssysteem een hoger 
beroep van rechterlijke uitspraken gebruikelijk is en niet uit te leggen valt waarom dat 
bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst dan niet het geval zou moeten zijn, 
pareert de laatste auteur met de stelling dat er wel meer wetten bestaan die als hard en 
onbegrijpelijk worden ervaren: lex dura, sed lex. Een introductie van hoger beroep zou 
volgens hem dienen te geschieden in het kader van andere wijzigingen in het systeem 
van ons ontslagrecht.103

 Tegen de introductie van een partieel hoger beroep pleit vooral het argument dat 
beslissingen over het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de 
vergoeding niet los van elkaar kunnen worden gezien (Buijs, Peeters, Werkgroep 
Herziening Ontslagrecht104, alsmede de adviezen van de Kring van Kantonrechters, de 
Vergadering van Rechtbankpresidenten, de Vergadering van Presidenten van 
Appèlcolleges en van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak105). Zou in hoger 
beroep de rechtbank het niet eens zijn met de beslissing van de kantonrechter dat de 
arbeidsovereenkomst ontbonden diende te worden, dan zou hij dat bij het bepalen van 
de hoogte van de vergoeding toch tot uitdrukking kunnen brengen. Ook het 
omgekeerde geval is mogelijk: de rechtbank stelt in hoger beroep de vergoeding voor 
de werknemer op nul, terwijl de kantonrechter juist de vergoeding hoog had gesteld 
om de ontbinding te rechtvaardigen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat sterk wordt 
ingegrepen in het evenwicht tussen de beslissing omtrent het wel of niet ontbinden van 
de arbeidsovereenkomst en de beslissing omtrent de hoogte van een 
ontbindingsvergoeding. Daarnaast ontstaat het gevaar dat geen van beide rechters - de 
rechter in eerste instantie en die in hoger beroep - zich verantwoordelijk voelt voor de 
beslissing ex artikel 7:685 BW. Van den Heuvel spreekt dit argument niet aan: hij 
vreest geen "onwerkbare situatie": de discussie spitst zich veelal toch enkel en alleen 
toe op de hoogte van het te betalen bedrag.106 Introductie van hoger beroep en cassatie 
zou de aantrekkelijkheid van de ontbindingsprocedure in belangrijke mate aantasten. 
Een belangrijke reden om voor deze procedure te kiezen is immers gelegen in het feit 
dat snel duidelijkheid bestaat over de rechtspositie van partijen.  
                                                 
103 Buijs 1996, p. 155. 
104 Werkgroep Herziening Ontslagrecht 1989, p. 26. 
105 Overigens hadden de Vergaderingen van Rechtbankpresidenten en Presidenten van 

Appèlcolleges wel geadviseerd volledig versneld hoger beroep in te voeren. 
106 Zie voor kritiek op deze praktijk Mannourij 1996. 
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2.4 Kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW) 
 
Gelijk met de invoering in 1953 van de mogelijkheid een vergoeding toe te kennen bij 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW (toen artikel 7A:1639w 
BW) werd de regeling van het kennelijk onredelijk ontslag ingevoerd (artikel 
7A:1639s BW, de voorloper van artikel 7:681 BW). Aan de introductie van het 
kennelijk onredelijk ontslag lag de gedachte ten grondslag dat opzegging van een 
arbeidsovereenkomst onder bepaalde omstandigheden toch onredelijk kan zijn, ook al 
zijn de voor opzegging geldende bepalingen in acht genomen. Deze gedachte 
impliceert dat ook indien de werkgever een vergunning van de RDA heeft gekregen 
om een bepaalde werknemer te ontslaan, het ontslag onder omstandigheden kennelijk 
onredelijk kan zijn.107  
 
Het tweede lid van artikel 7:681 BW geeft aan wanneer een ontslag kennelijk 
onredelijk kan zijn. Deze opsomming is niet limitatief. Met name de - vrij open 
geformuleerde - tweede grond is voor de praktijk van belang gebleken: een ontslag kan 
kennelijk onredelijk zijn wanneer - mede in aanmerking genomen de voor de 
werknemer getroffen voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden ander 
passend werk te vinden - de gevolgen van de beëindiging voor hem te ernstig zijn in 
vergelijking tot het belang van de werkgever bij beëindiging. Het is met name de door 
de rechtspraak aan deze grond gegeven uitleg die ervoor heeft gezorgd dat het 
kennelijk onredelijk ontslag zijn oorspronkelijke karakter van het door de rechter laten 
corrigeren van (kennelijke) misslagen van de werkgever heeft verloren.108 De aanzet 
hiertoe werd gegeven door het in 1961 door de Hoge Raad gewezen arrest De Vries/ 
Lampe.109 Na dit arrest zijn niet zozeer de redenen van het ontslag, als wel de 
gevolgen van het ontslag van belang geworden bij het bepalen of een ontslag kennelijk 
onredelijk is. Gebrek aan financiële nazorg door de werkgever is na dit arrest in de 
meeste gevallen voor de rechter de prominente reden geweest een ontslag kennelijk 
onredelijk te verklaren. 
 

                                                 
107 HR 5 april 1990, NJ 1991, 422. 
108 Van den Heuvel schrijft (1996,66): "Aanvankelijk werd het `kennelijk' door de recht-

spraak zo uitgelegd, dat de onredelijkheid de spuigaten uit moest lopen. Tegenwoordig 
ligt het accent anders: (slechts) klein onrecht leidt niet tot kennelijk onredelijk ontslag. In 
die zin is een verscherping van de toepassing van het ontslagrecht vast te stellen. Deze 
werd in 1953 door de wetgever voorzien toen hij opmerkte, dat de rechter het criterium 
van de kennelijke onredelijkheid in de loop van de tijd wel verder zou invullen." 

109 HR 1 december 1961, NJ 1962, 78. 
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De werknemer die meent dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is, kan een schade-
vergoeding naar billijkheid eisen.110 Net als bij de vergoeding ex artikel 7:685 BW 
gaat het hierbij niet om een gefixeerd bedrag - zoals bij de schadeloosstelling ex artikel 
7:680 bij onregelmatig ontslag - maar om een vergoeding, waarin alle omstandigheden 
van het geval zijn verdisconteerd. Enkele in de rechtspraak veel terugkerende 
omstandigheden zijn de duur van de arbeidsovereenkomst, de leeftijd van de 
werknemer, de (al dan niet voorzienbare) schade die de werknemer als gevolg van het 
ontslag lijdt, de verwijtbaarheid van partijen ten aanzien van het einde van de arbeids-
overeenkomst en de financiële situatie van de werkgever.111 Volgens de Hoge Raad 
moeten de gevolgen van het ontslag worden beoordeeld naar de omstandigheden zoals 
die bestonden op de datum waarop het ontslag is ingegaan. Omstandigheden die zich 
na de datum van het ontslag hebben gemanifesteerd kunnen echter wel een aanwijzing 
vormen voor wat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst had mogen verwachten.112 De rechter heeft een grote vrijheid bij het bepalen 
van een antwoord op de vraag of een ontslag kennelijk onredelijk is. Heeft hij echter 
vastgesteld, dat het ontslag kennelijk onredelijk is, dan staat het hem niet meer vrij 
geen vergoeding toe te kennen, al doet de wettekst anders vermoeden.113

 
Relatie tussen de (vergoeding van de) artikelen 7:681 en 7:685 BW 
 
De schadevergoeding ex artikel 7:681 BW dient een ander doel 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 omstan-
digheden.114 Verwachte schade is slechts 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 (een deel van) 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), terwijl dit niet dan wel minder goed mogelijk is bij het 
vaststellen van de vergoeding in het kader van een ontbindingsprocedure, nu de 
arbeidsovereenkomst nog bestaat.  
                                                 
110 Ook een vordering tot herstel van de dienstbetrekking is mogelijk, zie artikel 7:682 BW. 
111 Zie voor een overzicht van de factoren die een rol kunnen spelen Groen 1989, p. 78 en 

De Laat 1998, p. 17. Zie voor een overzicht van de rechtspraak op basis van artikel 
7:681 BW: Luttmer-Kat (De Arbeidsovereenkomst), aantekeningen 18 en 19. 

112 HR 3 maart 1995, NJ 1995, 451 en HR 17 oktober 1997, RvdW 1997, 197C. 
113 HR 4 juni 1976, NJ 1977, 98. 
114 Zie hierover Harenberg 1998. 
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 Wat de factoren betreft die een rol spelen bij het antwoord op de vraag of een 
vergoeding gerechtvaardigd is, lijkt echter geen principieel verschil te bestaan tussen 
de artikelen 7:681 en 7:685 BW. 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, net zoals hij dat kan bij een beslissing ex 
artikel 7:685 BW. 
 
Wat de berekeningswijze van de toe te kennen vergoeding betreft was een verschil 
tussen deze twee artikelen vóór 1 januari 1997 niet uit de rechtspraak af te leiden. De 
rechtspraak over artikel 7:681 BW van na 1 januari 1997 biedt vooralsnog te weinig 
aanknopingspunten voor 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,115 al kan hier reeds 
opgemerkt worden dat uit de interviews met kantonrechters wel is gebleken dat velen 
van hen 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 historisch gezien een verschillende grondslag hebben (zie 
hoofdstuk 3).116

 Volgens Duk bestaat zowel wat de relevante factoren als de wijze van berekening 
van de vergoeding betreft geen principieel verschil tussen de vergoeding van artikel 
7:681 BW en die van artikel 7:685 BW.117 Van de Water stelt, 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.118

Er bestaan enkele belangrijke formele verschillen tussen de twee procedures. 

                                                 
115 Zie voor kritiek op de gelijkstelling tussen de vergoeding ex artikel 7:681 BW en de 

vergoeding ex artikel 7:685 BW Scholtens & Harmsma 1996. 
116  In Ktg. Terneuzen 17 december 1997, JAR 1998/32 en Ktg. Brielle 30 december 

1997, JAR 1998/35 worden de verschillende karakters van de twee procedures 
vooropgesteld. In Ktg. Utrecht 26 november 1997, JAR 1998/41 wordt ter berekening 
van de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag wel aansluiting gezocht bij de 
kantonrechtersformule. Zie ook noot 131 hierna. 

117 Duk 1993. 
118 Van de Water 1998, p. 9. Ten aanzien van de marginale toetsing merkt hij op: "Of een 

ontslag kennelijk onredelijk is zal vol dienen te worden getoetst. Op grond van art. 6 
EVRM is er geen ruimte voor een marginale toetsing." 
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Allereerst 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. Daarnaast wordt de vergoeding van artikel 
7:681 BW vastgesteld op het moment dat de arbeidsovereenkomst reeds is geNindigd. 
Ook bestaat 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.119 Ten 
slotte is de ontbindings- een verzoekschriftenprocedure en de kennelijk-onredelijk-
ontslagprocedure een dagvaardingsprocedure. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het 
(procestechnische) verloop van de procedure. 
 Er bestaat een aanmerkelijk verschil in de frequentie waarin de twee procedures 
voorkomen. Het aantal ingediende procedures in het kader van kennelijk onredelijk 
ontslag over 1997 wordt op een fractie van het aantal ingediende ontbindingsver-
zoeken over 1997 geschat.120 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. 
 
Indien de werkgever een vergunning voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst 
met een werknemer bij de RDA heeft aangevraagd, komt het voor dat de betreffende 
werknemer alvorens de arbeidsovereenkomst is geëindigd een ontbindingsverzoek ex 
artikel 7:685 BW instelt met het oog op het verkrijgen van een vergoeding.121 De 
kantonrechter verwijst de werknemer in een dergelijk geval vaak naar de procedure ex 
artikel 7:681 BW, met het argument dat deze met meer waarborgen is omgeven en/of 
dat artikel 7:685 BW niet geschreven is voor dit geval.122 De kantonrechter is echter te 

                                                 
119 De Laat 1998 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. 

120 Statistische gegevens ontbreken, maar uit opmerkingen van zeven geïnterviewde kanton-
rechters kwam naar voren, dat voor hen het aantal 7:681-procedures tussen de 1 en 5% 
van het aantal 7:685-procedures uitmaakt. 

121 Luttmer-Kat (De Arbeidsovereenkomst), aantekening 6. 
122 Zie bijvoorbeeld Ktg. Utrecht 11 juli 1988, Praktijkgids 1988, nr. 2958: "De 
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allen tijde bevoegd een nog niet geëindigde arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW 
te ontbinden, mits hij heeft vastgesteld dat er een gewichtige reden is in de zin van de 
wet. Bij het antwoord op de vraag of een gewichtige reden bestaat, kan het feit dat de 
arbeidsovereenkomst op korte termijn zal eindigen (nu de RDA de vergunning niet zal 
weigeren dan wel de opzegtermijn na diens verleende vergunning reeds loopt) een rol 
spelen: het is mogelijk dat de rechter dan, behoudens in zeer bijzondere 
omstandigheden, tot de conclusie komt dat er geen grond is de arbeidsovereenkomst 
nog eerder te laten eindigen. Met de toelichting bij de aangepaste 
kantonrechtersformule wordt het "probleem van de gelukzoeker" overigens 
grotendeels ondervangen: de werknemer die zonder uit de arbeidsovereenkomst zelf 
voortvloeiende noodzaak ontbinding verzoekt, teneinde een vergoeding te verkrijgen, 
zal als verzoeker feiten en omstandigheden dienen te stellen en aannemelijk te maken 
dat de ontbindingsgrond in de risicosfeer van de werkgever ligt dan wel de werkgever 
een relevant verwijt treft. 
 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 en het toekennen van een 
vergoeding in die procedure veel vaker wel dan niet geschiedt, wordt 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, nu de keuze voor de ene of de 
andere weg - een keuze die de werkgever vaak maakt - feitelijk grote financiële 
consequenties voor de werknemer heeft.123 De RDA kan immers geen vergoeding 
toekennen. Weliswaar kan de werknemer na verlening van de ontslagvergunning een 
procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag entameren, maar die weg is langer en 
onzekerder dan de weg van de ontbinding. 
 In het verlengde hiervan wordt de vraag aan de orde gesteld of een standaar-
disering van 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 

                                                                                                                            
kantonrechter is dan ook van oordeel, dat artikel 1639w niet oneigenlijk gebruikt moet 
worden om, als beëindiging van de arbeidsovereenkomst al vast staat en op regelmatige 
wijze is opgezegd, slechts te toetsen of een vergoeding op zijn plaats is." Zie tevens Ktg. 
Utrecht 25 mei 1992, JAR 1992/65, Ktg. Harderwijk 3 juli 1992, JAR 1992/120, Rb. `s-
Gravenhage 28 oktober 1992, JAR 1992/112, Rb. Amsterdam 18 november 1992, JAR 
1992/144 en Ktg. Rotterdam 27 april 1993, JAR 1993/133. 

123 Zie Van de Water 1998, p. 9; Schellart & Van Coevorden 1998, en De Laat 1998, p. 16. 
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er onder meer op dat een dergelijke nieuwe aanbeveling de uitstralende werking zal 
hebben dat in beginsel ieder ontslag, of het nu via de RDA of via ontbinding door de 
kantonrechter plaatsvindt, vergoedingsplichtig wordt: "Wanneer ieder ontslag zich 
uiteindelijk vertaalt in geld, zal dat ertoe leiden dat deze vergoeding wordt gezien als 
compensatie voor het verlies van de arbeidsovereenkomst; de redenering is dan snel 
omgedraaid: omdat er een vergoeding tegenover komt te staan, wordt ieder ontslag 
toegestaan." Boot acht dat onwenselijk en stelt dat, zolang de BBA-procedure bestaat, 
dit een zodanige wijziging van het ontslagstelsel zou zijn dat die niet zonder 
wetswijziging kan plaatsvinden.124  
 De Laat 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.125 Schellart en Van 
Coevorden stellen, dat de artikelen 7:681 en 685 BW elkaar door de rechtsont-
wikkeling zo dicht genaderd zijn, dat van een relevant verschil ten aanzien van het 
toekennen en de omvang van de vergoeding niet langer kan worden gesproken: "Van 
een relevant verschil zou in onze ogen ook geen sprake mogen zijn, omdat er geen 
enkele rechtvaardiging is voor een verschil in rechtspositie tussen de werknemer die 
door een gerechtelijke ontbinding afvloeit en de werknemer die wordt opgezegd. Een 
dergelijk verschil is een anomalie in het gesloten systeem van het ontslagrecht en 
werkt onaanvaardbare rechtsongelijkheid in de hand."126 Ook Van de Water pleit voor 
een gelijkschakeling van de twee procedures. Naar zijn mening zit er een bepaalde 
onredelijkheid in het feit dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de weg 
die de werkgever kiest.127

Gezien hetgeen hiervoor over de verhouding tussen de artikelen 7:681 en 7:685 BW is 
gezegd, is het vonnis van het kantongerecht Utrecht van 24 juli 1996 opmerkelijk.128 
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 

                                                 
124 Boot 1998, p. 7. 
125 De Laat 1998.  
126 Schellart & Van Coevorden 1998. 
127 Van de Water 1998. Verderop op dezelfde bladzijde stelt hij: "De rechtspraak ten 

aanzien van kennelijk onredelijk ontslag vertoont een min of meer gelijk tombola-effect 
zoals dit gold bij de ontbindingsprocedure voor de invoering van de richtlijn van de 
Kring van Kantonrechters", waarna hij enkele voorbeelden noemt. 

128 Ktg. Utrecht 24 juli 1996, JAR 1996/185. Zie hierover Scholtens & Harmsma 1996. 
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7:685 BW toegekend zou kunnen worden.129 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.130 Bij vonnis van 4 februari 1998 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.131

 
 
2.5 Ambtenarenontslagrecht 
 
Zowel de inhoud, de structuur als de vorm van de rechtspositie van ambtenaren heeft 
een eigen karakter en wijkt daarmee af van de rechtspositie van civielrechtelijke werk-
nemers. Het ambtenarenrecht en derhalve ook het ambtenarenontslagrecht vindt zijn 
basis in artikel 109 van de Grondwet, waarin is bepaald dat de wet de rechtspositie van 
ambtenaren regelt. Dit waarborgt dat de ambtelijke rechtspositie wordt geregeld in 
algemeen verbindende voorschriften. De werkwoordsvorm "regelt" geeft aan dat de 
bevoegdheid tot vaststelling van de ambtelijke rechtspositie kan worden gedelegeerd. 
Aan de in artikel 109 van de Grondwet aan de wetgever gegeven opdracht is onder 
meer uitvoering gegeven in artikel 125 van de Ambtenarenwet. Dit artikel legt aan de 
verschillende overheden (centraal en decentraal) de verplichting op voorschriften te 
geven omtrent het materiële ambtenarenrecht, de rechten en verplichtingen van 
ambtenaren.  
 In het eerste lid is bepaald dat rechtspositievoorschriften voor het rijksperso-
neel, betreffende een aantal met name genoemde onderwerpen, waaronder ontslag, bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur moeten worden vastgesteld, tenzij dit al 
bij of krachtens de wet is gebeurd. Het tweede lid bevat, onder gelijk voorbehoud, de 

                                                 
129 Van de Water 1998, p. 9, merkt naar aanleiding van deze uitspraak op: "Alhoewel de 

nodige kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het oordeel van de kantonrechter 
roerde hij wel een bestaande onrechtvaardigheid aan." 

130 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. Zie ook Rb. Amsterdam 26 juni 1996, JAR 1996/148, Rb. Utrecht 
16 april 1997, JAR 1997/131, Rb. Zwolle 14 mei 1997, JAR 1997/176 en Ktg. 
Amsterdam 10 juli 1997, JAR 1997/176. 

131 JAR 1998/66. In gelijke zin Ktg. Terneuzen 17 december 1997, JAR 1998/32. 
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bepaling dat het bevoegd gezag van de lagere overheden voor de door of vanwege hen 
aangestelde ambtenaren, voorschriften vaststelt omtrent de onderwerpen in het eerste 
lid genoemd. Op grond van deze opdracht is voor de rijksoverheid het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement (ARAR) tot stand gebracht 132. Hoofdstuk X van het 
ARAR bevat onder meer voorschriften betreffende ontslag. Naast mogelijkheden voor 
het bevoegd gezag in daarvoor in aanmerking komende situaties het dienstverband te 
beëindigen, bieden deze voorschriften de ambtenaar een aantal waarborgen ten aanzien 
van het einde van zijn dienstverband 133. Ten aanzien van het ontslag gaat het hierbij 
met name om vermelding van de gronden waarop ontslag kan dan wel moet worden 
verleend en om de daarbij in acht te nemen procedurevoorschriften.  
 
Generaliserend kunnen de ontslaggronden in twee typen worden verdeeld. Enerzijds 
zijn er de gronden die verband houden met de persoon van de ambtenaar, zoals 
medische ongeschiktheid, functionele ongeschiktheid en plichtsverzuim. Anderzijds 
zijn er de ontslaggronden die buiten de persoon van de ambtenaar liggen, zoals 
opheffing van de betrekking, overtolligheid personeel en verplaatsing van de dienst. 
Het ontslag wegens incompatibilité d'humeur dat ex artikel 99 ARAR wordt verleend 
neemt een tussenpositie in. Het gaat daarbij om bijzondere omstandigheden die van 
persoonlijke of externe aard kunnen zijn of beide tegelijk. Het bestaan van deze 
bijzondere grond voor ontslag kan gezien worden als een erkenning van het feit dat 
zich in de praktijk soms uitzonderlijke problemen voordoen, waarvoor de overige 
regels van het ontslagrecht geen adequate oplossing bieden. Wat betreft de gronden 
voor ontslag vervult artikel 99 ARAR een vergelijkbare functie als artikel 7:685 
Burgerlijk Wetboek (ontbinding door de kantonrechter) in het ontslagrecht voor de 
particuliere sector 134.  
 
Gesloten systeem van ontslaggronden. 
Het ambtenarenontslagrecht onderscheidt zich onder meer van het civiele ontslagrecht 

                                                 
132 Zie voor een uitgebreid historisch overzicht onder meer M.J.S. Korteweg-Wiers, 

Hoofdlijnen van het Ambtenarenrecht, 1998, pag. 21 ev; A.H. van Zutphen, De 
rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 50 ev. 

133 Alle ambtelijke rechtspositieregelingen bevatten ter uitvoering van artikel 125 Amb-
tenarenwet soortgelijke bepalingen inzake het verlenen van ontslag, zoals bijvoor-
beeld het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD); het Besluit Algemene 
Rechtspositie Politie (BARP); het Rechtspositiebesluit Burgemeesters; de Collectie-
ve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) bij de 
gemeenten en het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR). 

134 Zie ook: T. van Peijpe, J. Riphagen, Schets van het Nederlands Ambtenarenrecht, 
1994, pag. 51. 
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doordat het BBA 1945 niet op ontslag van ambtenaren van toepassing is en doordat de 
gronden waarop ontslag aan een ambtenaar in vaste dienst kan worden verleend in alle 
geldende rechtspositieregelingen een limitatief karakter hebben. Zo wordt in hoofdstuk 
X van het ARAR een aantal gronden opgesomd die rechtvaardigen dat een ambtenaar 
in vaste dienst wordt ontslagen. Ontslag is niet mogelijk als de desbetreffende rechts-
positieregeling dat niet toelaat en ook is ontslag niet mogelijk op andere dan één van 
de opgesomde gronden. Evenmin is ontslag mogelijk op een combinatie van gronden 
135. Dit gesloten systeem van ontslaggronden is kenmerkend voor het ambtenarenrecht 
136. Ook de Centrale Raad van Beroep heeft overwogen dat de voorschriften ten 
aanzien van ontslag in de ambtelijke rechtspositie-regelingen voor ambtenaren die zijn 
aangesteld in vaste dienst in hun totaliteit een limitatief systeem vormen 137.  
 Het gesloten systeem van ontslaggronden is mede een logisch gevolg van de 
nog altijd geldende praktijk van de eenzijdige aanstelling in het ambtenarenrecht. 
Slechts de overheid kan een ambtelijk dienstverband tot stand brengen; het is dan ook 
slechts de overheid die dat ambtelijk dienstverband kan beëindigen, al stelt de 
wetgever hieraan bepaalde voorwaarden 138. Vanwege deze eenzijdigheid van de 
besluiten heeft de wetgever de in een zwakkere positie verkerende ambtenaar extra 
bescherming willen geven, hetgeen vooral tot uitdrukking komt door alle mogelijke 
onslaggronden voor de ambtenaar in vaste dienst limitatief op te sommen in het 
rechtspositiereglement, zodat de deugdelijkheid van de in een concreet geval 
aangevoerde grond door betrokkene eventueel aan de rechter ter toetsing kan worden 
voorgelegd 139. De werkgever kan dan ook zelf geen ontslaggronden scheppen 140. In 
de praktijk leidt deze geslotenheid er soms toe dat de ambtenaar een interessante 
onderhandelingspositie verkrijgt ten opzichte van een overheidsorgaan dat moeite 
heeft om een van de ontslaggronden voldoende `hard' te maken. 
Ondanks het feit dat zowel in de jurisprudentie als in de literatuur wordt aangenomen 
dat het ambtenarenontslagrecht zich kenmerkt door een gesloten ontslagsysteem, waar-

                                                 
135 B. Abbing e.a., Arbeidsrecht bij de Overheid, Beëindiging van het dienstverband , 

Samson H.D. Tjeenk Willink, 1993, losbladig, pag. F 1110-3.; L.H.H. van Eijk, 
Veranderingen in het ambtenarenontslagrecht, SMA 1993, pag. 634. 

136 T. van Peijpe, J. Riphagen, Schets van het Nederlands Ambtenarenrecht, 1994, pag. 
50. 

137 CRvB 17 maart 1983, AB 1983, 372; zie ook H.A.A.G. Vermeulen, `Meer zicht op 
het ambtenarenontslagrecht', TAR 1990, pag. 486. 

138 B. Abbing e.a., Arbeidsrecht bij de Overheid, Beëindiging van het dienstverband, 
Samson H.D. Tjeenk Willink, (losbladig) 

139 M.J.S. Korteweg-Wiers, Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, 1998, pag. 173. 
140 H.S.P. Stuiver, Th.A. Velo, Aspecten van Ambtenarenrecht, 1995, pag. 59. 
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in de gronden voor ontslag limitatief worden opgesomd, bestaat er in de vorm van 
artikel 99 ARAR (ontslag op andere gronden) een "ontsnappingsmogelijkheid".141. 
 
2.5.1 Ontslag op andere gronden (artikel 99 ARAR) 142. 
 
In artikel 99 ARAR, eerste lid, is bepaald dat de ambtenaar in vaste dienst ook op 
andere gronden kan worden ontslagen dan die welke in artikel 98 zijn geregeld of 
waarnaar in dat artikel wordt verwezen. Naar algemeen wordt aangenomen moet het 
bij deze andere gronden om gewichtige redenen gaan. Dit valt niet af te leiden uit de 
tekst van het artikel, maar wel uit het gesloten systeem van het ontslagrecht voor 
ambtenaren in vaste dienst 143.  
 In de oorspronkelijke versie van artikel 99 ARAR bleek het gewichtige karakter 
uit het voorschrift, dat het ontslag slechts kan worden verleend door de Kroon, op 
voordracht van de minister-president. Dit voorschrift is geschrapt bij Koninklijk 
Besluit van 18 augustus 1987, Stb. 422 144. In de Nota van Toelichting bij dit Besluit 
wordt nadrukkelijk gewezen op de beperkte strekking van artikel 99 ARAR: "Ontslag 
op grond van artikel 99 vindt plaats, indien niet een specifieke ontslaggrond 
voorhanden is, maar er andere gewichtige redenen zijn om tot ontslag over te gaan. 
Het gaat dan in het algemeen om onverenigbaarheid van karakters, in de jurisprudentie 
ook bekend als incompatibilité d'humeur. Waar het artikel onderdeel uitmaakt van een 
als limitatief te verstaan geheel van ontslaggronden, moeten factoren en 
omstandigheden om grond te kunnen zijn voor een ontslag als hier bedoeld, in 
overwegende mate betrekking hebben op de persoon van de ambtenaar en zijn directe 
werkomgeving. Er kan derhalve geen sprake zijn van een algemene en onbepaalde 
ontslaggrond naast de bestaande gronden, zoals bijvoorbeeld ongeschiktheid en 

                                                 
141 A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 50. 
142 In vrijwel alle ambtelijke rechtspositieregelingen is een soortgelijke ontslaggrond 

opgenomen. Zie onder meer: art. 95 BARP; art. 124 BARD; art. 39 AMAR; art. 16 
Rechtspositiebesluit Burgemeesters; art.8:8 CAR en art. 8:8:1 UWO. 

143 M.J.S. Korteweg-Wiers, Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, 1998, pag. 173. 
Anders Van Zutphen die meent dat artikel 99 ARAR de basis biedt voor iedere 
denkbare niet genoemde ontslaggrond, mits deze grond als redelijk en als een justa 
causa demissionisis is aan te merken. Zeker nu de procedure voor een ontslag als 
bedoeld in artikel 99 ARAR in 1987 is vereenvoudigd, dient onderkend te worden 
dat het ontslagsysteem van het ARAR in wezen niet als een limitatief systeem kan 
worden aangemerkt; A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 
1991, pag. 217, 218, 369. 

144 T. van Peijpe, J. Riphagen, Schets van het Nederland ambtenarenrecht, 1994, p. 60; 
H.A.A.G. Vermeulen, Meer zicht op het ambtenarenontslagrecht, TAR 1990, p. 82. 
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reorganisatie" 145. Ook volgens de Centrale Raad van Beroep houdt artikel 99 ARAR 
geen onbepaalde ontslaggrond in. In 1986 overwoog de Raad dat tegen een extensieve 
uitleg van het begrip gewichtige redenen moet worden gewaakt en dat bij de 
toepassing daarvan terughoudendheid is geboden 146. 
 Volgens Bijker en Dop 147 is het niet zo dat artikel 99 ARAR een aanvullend 
karakter heeft in die zin dat eerst onderzocht moet worden of één der specifieke 
ontslaggronden aanwezig is en dat pas bij het ontbreken daarvan artikel 99 gehanteerd 
zou mogen worden 148. Aan het bevoegd gezag komt een zekere vrijheid van keuze toe 
indien zich in een bepaalde situatie zowel termen voor ontslag ex artikel 98 ARAR als 
termen voor een ontslag ex artikel 99 ARAR voordoen. Van Peijpe stelt in dit verband 
dat indien ontslag kan worden verleend op een in het ARAR genoemde ontslaggrond, 
terwijl tevens "andere gronden" in de zin van artikel 99 aanwezig zijn, het bevoegd 
gezag een duidelijke keus zal moeten maken 149. 
  Blanken daarentegen is van mening dat een uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep van 31 december 1996 aanknopingspunten biedt een subsidiaire ontslaggrond 
aan te voeren en de keuze tussen de ontslaggronden aan de rechter over te laten 150. 
Volgens Van Eijk kunnen in beginsel vele ontslaggronden onder artikel 99 ARAR 
worden gebracht, mits het maar geen gronden zijn die in andere artikelen zijn 
genoemd. Bij de zogenaamde incompatiblité d'humeur gaat het om een verstoring van 
de arbeidsrelatie die niet in overwegende mate aan één der partijen kan worden 
verweten. Ontslag op deze grond wordt dan ook doorgaans als neutraal ervaren 151. 
Incompatibilité d'humeur. 
De Centrale Raad van Beroep heeft twee criteria gegeven aan de hand waarvan een 
                                                 
145 Nota van Toelichting, Koninklijk Besluit van 18 augustus 1987, Staatsblad 422. 
146  CRvB 9 mei 1986, TAR 1986, 252. 
147 J.A. Bijker, J.D.G.J. Dop, Commentaar ARAR/CAR/UWO, Vuga (losbladig). 
148 Vgl. A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 365, die 

eveneens van mening is dat artikel 99 geen aanvullend karakter heeft: "De stelling in 
de nota van toelichting bij KB 14 augustus 1987, dat artikel 99 ARAR een mogelijk-
heid voor ontslag biedt indien er niet een specifieke ontslaggrond voorhanden is, 
maar er andere gewichtige redenen zijn om tot ontslag over te gaan, dient te worden 
verworpen”; en op pag. 427: “Het is niet juist de bepaling van 99 ARAR zodanig 
eng te interpreteren dat deze alleen in zeer uitzonderlijke situaties toegepast zou 
kunnen worden. De tekst van 99 ARAR dwingt daar ook geenszins toe.” 

149 T. van Peijpe, J. Riphagen, Schets van het Nederlands ambtenarenrecht, 1994, p. 61. 
150 CRvB 31 december 1996, TAR 1997, 32.; J.J. Blanken, Vergoedingen bij ontslag, in 

Arbeidsrecht bij de Overheid, Samson H.D. Tjeenk Willink. 
151 A. Abbing e.a., Arbeidsrecht bij de Overheid, Beëindiging van het dienstverband, 

Samson H.D. Tjeenk Willink, losbladig, pag. 1110-27. 

 

 
 

 



Achtergronden ... en juridische discussie                                                          45 

ontslagbesluit wegens verstoorde verhoudingen kan worden getoetst: 
1. "was ten tijde van het ontslagbesluit sprake van een zodanige situatie van 
incompatibilité d'humeur dat het bevoegd gezag in redelijkheid tot het nemen van een 
vergaande maatregel als ontslag mocht overgaan?" 
2. "was bij bevestigende beantwoording van de vorige vraag het aandeel van de 
ambtenaar in het ontstaan en voortbestaan van die situatie zodanig dat de keuze als 
degene die moest worden ontslagen op hem mocht vallen?" 152. 
 Het eerste criterium strekt ertoe een ontslag wegens verstoorde verhoudingen 
alleen mogelijk te maken in gevallen waarin het bevoegd gezag redelijkerwijs mocht 
concluderen dat herstel van de verhoudingen noch een andere vorm van voortzetting 
van de arbeidsrelatie  mogelijk zou zijn. Het tweede criterium geeft een aanknopings-
punt voor het  antwoord op de vraag welke ambtenaar zal worden ontslagen: de 
ambtenaar die ontslagen zal worden, zal een belangrijk aandeel moeten hebben gehad 
in het ontstaan en in het voortbestaan van de verstoorde verhouding. Niet is uitgesloten 
dat ook anderen een belangrijk aandeel in de verstoorde verhoudingen hebben gehad, 
terwijl deze niet uit de dienst ontslagen zullen worden. Dit is een keuzevrijheid van het 
bevoegd gezag die het met het oog op het belang van de dienst zal moeten hanteren 
153. 
 Bij de beoordeling of de keuze voor ontslag in redelijkheid op de betrokkene 
mocht vallen spelen ook andere factoren dan de schuldvraag een rol, zoals de 
mogelijkheid voor herplaatsing elders in de dienst. Juist door het ontslag te baseren op 
"andere gronden" geeft het bevoegd gezag immers aan, dat hij de ambtenaar in 
beginsel niet ongeschikt acht 154. 
 
Relevante factoren. 
Het bevoegd gezag dat een ambtenaar ontslaat op grond van artikel 99 ARAR is 
ingevolge het tweede lid van dat artikel, verplicht een redelijke uitkering te verlenen 
die in geen geval minder mag zijn dan een uitkering op grond van het Rijkswacht-
geldbesluit zou zijn geweest. Er zal rekening gehouden moeten worden met 
omstandigheden als de duur van het dienstverband, de leeftijd van de ambtenaar, de 
aard van het beroep van de ambtenaar, de kansen van betrokkene op de arbeidsmarkt, 
de mate waarin betrokkene zelf heeft bijgedragen tot de omstandigheden die tot het 
ontslag hebben geleid en het aandeel van anderen daarin155.  

                                                 
152 CRvB 4 juli 1985, TAR 1985, 200; zie ook: CRvB 18 mei 1989, TAR 1989, 143; 

CRvB 13 juni 1989, TAR 1989, 169; CRvB 12 oktober 1989, TAR 1989, 238. 
153 A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 366. 
154 D. Allewijn, De schuldvraag in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1990, pag. 500. 
155 T. van Peijpe, J. Riphagen, Schets van het Nederlands ambtenarenrecht, 1994, p. 61. 
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 Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het aandeel van de ambtenaar in het 
ontstaan en het voortbestaan van de situatie die tot ontslag heeft geleid van belang is 
voor de vraag of een hogere uitkering dan de minimale redelijk is te achten 156. Een 
onvoldoende afweging van de omstandigheden, die resulteert in het toekennen van een 
uitkering op minimumniveau van het Rijkswachtgeldbesluit kan de nietigheid van het 
ontslagbesluit tot gevolg hebben 157.  
 Als het bevoegd gezag een belangrijk aandeel heeft gehad in het ontstaan en 
voortbestaan van de verstoorde verhoudingen, dan zal het bij de belangenafweging de 
vraag dienen te betrekken of de toekenning van een uitkering voldoende is om het 
nadeel van de ambtenaar weg te nemen of dat daarenboven een schadevergoeding ter 
compensatie van (immateriële) schade moet worden aangeboden. Het vereiste van een 
toereikende belangenafweging en zorgvuldige besluitvorming brengt dat met zich 
mee. Het bevoegd gezag heeft een beoordelingsvrijheid ten aanzien van de vraag 
welke uitkering met het oog op de omstandigheden redelijk te achten is 158. 
 Het feit dat de uitkering meer kan bedragen dan een gewone wachtgelduitkering 
geeft aan dat het bij een ontslag op grond van artikel 99 ARAR niet gaat om een 
verwijtbaar ontslag, ondanks het feit dat blijkens de jurisprudentie de verwijtbaarheid 
bij de bepaling van de hoogte van de uitkering een grote rol speelt. Weigering van 
wachtgeld wegens schuld van de ambtenaar aan het ontslag, zoals bij een ontslag op 
grond van artikel 98, 1e lid, sub g ARAR (wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid 
anders dan) is dus niet mogelijk.  
 Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter terughoudend toetst. Dat geldt in het bij-
zonder voor de uitkeringsregeling. De rechter toetst of de getroffen regeling binnen de 
relijkheidsgrenzen blijft 159. In dit verband kan worden opgemerkt dat de Centrale 
Raad van Beroep een uitkering op wachtgeldniveau binnen de redelijkheidsgrenzen 
acht indien sprake is van een overwegend aandeel dat de ambtenaar in het ontstaan van 
de tot ontslag nopende situatie heeft gehad 160. In de praktijk wordt er in geval van 

                                                 
156  CRvB 30 maart 1993, TAR 1993, 229. 
157  CRvB 11 februari 1993, TAR 1993, 71. 
158 Vgl. CRvB 15 november 1984, TAR 1985, 28; CRvB 26 mei 1987, TAR 1987, 166; 

voor factoren die een rol mogen spelen bij de bepaling van de hoogte van de finan-
ciële tegemoetkomingen: CRvB 26 mei 1988, TAR 1988, 147; CRvB 8 november 
1990, TAR 1991, 6; CRvB 8 oktober 1992, TAR 1992, 254; CRvB 11 februari 1993, 
TAR 1993, 71. 

159 J.J. Blanken, Vergoedingen bij ontslag in: Arbeidsrecht bij de Overheid, Beindiging 
van het dienstverband, pag 1120-5; J.J. Blanken, Ontslaguitkeringen in het ambtena-
renrecht, TAR 1996, pag. 184; CRvB 11 februari 1994, TAR 1992, 71. 

160 CRvB 4 juli 1985, TAR 1985, 200; CRvB 17 september 1987, TAR 1987, 242; 
CRvB 26 mei 1988, TAR 1988, 147; CRvB 30 september 1993, TAR 1993, 229; 
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onverenigbaarheid van karakters veelal de voorkeur aan gegeven om het oordeel 
omtrent de redelijkheid van de uitkering niet aan de rechter over te laten, maar om de 
hoogte en de duur daarvan in onderling overleg vast te stellen. Dit overleg omvat dan 
uiteraard tevens het ontslag als zodanig en de formulering van de ontslaggrond 161. 
 
2.5.2 Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid ‘anders dan ...‘ 
 
In artikel 98, lid 1, sub g, ARAR is de mogelijkheid geopend aan de ambtenaar ontslag 
te verlenen wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door de ambtenaar 
beklede ambt, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken. Deze vorm van 
ongeschiktheid wordt ook wel met de term "functionele ongeschiktheid" aangeduid 
162. Evenals het ontslag ex artikel 99 ARAR wordt ook dit ontslag eervol verleend 163. 
Wat precies onder onbekwaamheid en wat precies onder ongeschiktheid moet worden 
verstaan wordt in de rechtspositieregelingen niet aangegeven. In de praktijk is ook, 
zoals uit de rechtspraak kan worden afgeleid, een scherpe scheiding tussen beide 
begrippen niet van belang omdat bij het verlenen op deze grond niet op straffe van 
nietigheid een keuze behoeft te worden gemaakt 164.  
 Het gebruik maken van deze ontslaggrond wordt door de rechter afzonderlijk ge-
toetst aan rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het is 
mogelijk dat een op voldoende feitelijke grondslag en op een deugdelijke belangenaf-
weging berustende bevoegdheid tot ontslagverlening wegens ongeschiktheid "anders 
dan" niet zonder meer mag worden uitgeoefend. Die bevoegdheid kan namelijk 
blijkens de jurisprudentie beperkingen ondergaan. In het bijzonder zal dit het geval 
kunnen zijn als het disfunctioneren van de ambtenaar (mede) zijn oorzaak vindt in 
omstandigheden tot het ontstaan en voortbestaan waarvan het bevoegd gezag zelf heeft 
bijgedragen 165.  
In de jurisprudentie wordt in dit verband wel overwogen dat het ontslag eerst had 
mogen worden verleend wanneer het orgaan naast een wachtgeld een deel van de 

                                                                                                                            
CRvB 14 oktober 1993, TAR 1993, 246. 

161 A. Abbing e.a., Arbeidsrecht bij de Overheid , Beëindiging van het dienstverband, 
Samson H.D.Tjeenk Willink, losbladig, pag. 1110-27. 

162 A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 263. 
163 Zie hierover Van Zutphen die van mening is dat de omstandigheid dat dit ontslag 

telkens eervol dient te worden verleend afbreuk doet aan de waarde van het predicaat 
eervol, A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 266. 

164 M.J.S. Korteweg-Wiers, Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, 1998, pag. 202. 
165 A.H.H.G. Vermeulen, Meer zicht op het ambtenarenontslagrecht, TAR 1990, p. 

488. 
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(immateriële) schade op zich had genomen 166. Het bevoegd gezag dient in dit verband 
het oordeel inzake de mate van schuldtoerekening goed te onderbouwen 167. Hiervoor 
is nodig dat voldoende concrete feiten worden aangedragen die toereikend motiveren 
dat sprake is van gedragingen, handelingen, eigenschappen van karakter, geest of 
gemoed, gebreken in de wijze van opstelling in het werk of gebreken in kennis, kunde 
of het niveau van de ambtenaar, leidend tot de conclusie dat hij niet meer geschikt is 
om het door hem beklede ambt te vervullen. 
 Louter beweringen zullen niet voldoende zijn. Het is echter niet zo dat slechts 
schriftelijke stukken tot bewijs kunnen dienen, noch is een voorafgaande (formele) 
beoordeling in absolute zin vereist. Door derden aangedragen feiten en omstandighe-
den die even zovele illustraties zijn van de gestelde ongeschiktheid of onbekwaamheid 
zijn eveneens relevant. Evenmin is vereist dat de ambtenaar schuld, in de zin van 
verwijtbaarheid, heeft aan de ongeschiktheid of onbekwaamheid. De schuld speelt pas 
een rol bij de vraag of aan het ongeschiktheidsontslag recht op wachtgeld kan worden 
ontleend 168. 
 Het bevoegd gezag kan ontslag verlenen, maar is daartoe niet verplicht. In 
voorkomend geval zal moeten worden beoordeeld of bij afweging van alle betrokken 
belangen in redelijkheid ontslag kan worden verleend of dat bijvoorbeeld niet kan 
worden volstaan met een veel minder ingrijpende beslissing, zoals het treffen van 
maatregelen die de ambtenaar (weer) wel geschikt maken voor zijn betrekking, dan 
wel aanpassing van de betrekking of overplaatsing in een andere passende betrekking 
169. Na een negatieve afweging van deze herplaatsingsoptie dient het bevoegd gezag 
zich te beraden op de financiële gevolgen van het ontslag 170. In dit verband kan 
worden opgemerkt dat de Centrale Raad van Beroep in 1986 heeft overwogen dat er 
voor het bevoegd gezag geen onvoorwaardelijke verplichting bestaat om de ambtenaar 
bij ongeschiktheid in een andere betrekking te plaatsen 171.  
 Blijkens de nota Benoeming, Beloning en Ontslag van topfunctionarissen in de 
(semi-)publieke sector voert het kabinet inzake deze ontslagen een preventief beleid. 
Eerst wordt bezien of andere maatregelen, zoals overplaatsing of outplacement, een 
oplossing kunnen bieden. Dergelijke maatregelen hebben voordelen zowel voor de 
organisatie als de betrokken ambtenaar. De betrokkene blijft een ontslag bespaard en 

                                                 
166 CRvB 15 november 1984, TAR 1985, 28; CRvB 11 februari 1988, TAR 1988, 76; 

CRvB 5 april 1990, TAR 1990, 130. 
167 CRvB 5 oktober 1995, TAR 1995, 259. 
168 H.A.A.G. Vermeulen, Gouden handdruk en ambtenarenrecht, NJB 1995, pag. 1573. 
169 M.J.S. Korteweg-Wiers, Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, 1998, pag. 204. 
170 D. Allewijn, De schuldvraag in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1990, pag. 501. 
171 CRvB 27 november 1986, TAR 1987, 31. 

 

 
 

 



Achtergronden ... en juridische discussie                                                          49 

de organisatie behoudt een functionaris, die, hoewel hij in zijn huidige functie 
blijkbaar niet op zijn plaats is, wel degelijk voor de organisatie waardevolle kwaliteiten 
en ervaring bezit. Om die reden komt ontslag pas in beeld als deze maatregelen niet tot 
een oplossing leiden 172. 
 
Bij de financiële gevolgen van het ontslag zal steeds moeten worden uitgegaan van de 
rechten die voortvloeien uit de toepasselijke wachtgeldregeling. De ambtenaar die we-
gens functionele ongeschiktheid wordt ontslagen heeft op grond van het bepaalde in 
artikel 101 ARAR recht op een wachtgeld krachtens het Rijkswachtgeldbesluit. Echter 
artikel 5 lid 2 van dit besluit sluit de ambtenaar van het recht op wachtgeld uit, indien 
het ontslag aan eigen schuld of toedoen te wijten is. Bij de afweging of boven het 
wachtgeld een extra financiële regeling moet worden getroffen dient het bevoegd 
gezag zich in hoofdzaak te laten leiden door de mate van schuld van de ambtenaar en 
de mate van eigen (mede) schuld aan het ontstaan van de tot ontslag nopende situatie 
173.  
 Volgens Korteweg-Wiers is sinds 1985 de tendens waarneembaar dat bij de 
afweging van de hoogte van de schadevergoeding de beantwoording van de 
schuldvraag steeds belangrijker wordt. De Centrale Raad van Beroep betrekt in 
toenemende mate in zijn beoordeling door wiens toedoen de problemen zijn ontstaan, 
met name als deze tot onhoudbare situaties hebben geleid die ingrijpen noodzakelijk 
maakten 174. 
 
Uitkeringen hoger dan wachtgeld: "wachtgeld plus" 
Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat de juridische gevolgen van de keuze voor het 
ongeschiktheidsontslag "anders dan" ex artikel 98 ARAR of het ontslag op andere 
gronden ex artikel 99 ARAR betrekkelijk marginaal zijn. In beide gevallen kan op het 
bevoegd gezag een rechtsplicht rusten tot het verrichten van een herplaatsingson-
derzoek, terwijl voorts in beide gevallen een afweging van de schuld van het bevoegd 
gezag en de schuld van de ambtenaar vooraf dient te gaan aan een besluit een boven 
het wachtgeld uitgaande financiële voorziening te treffen 175. 

  
Het onzuiver schadebesluit. 
Krachtens artikel 101 ARAR heeft de ambtenaar aan wie eervol ontslag is verleend op 

                                                 
172 Nota Benoeming, Beloning en Ontslag van topfunctionarissen in de (semi-)publieke 

sector, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1996, pag. 64. 
173 D. Allewijn, De schuldvraag in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1990, pag. 501. 
174 M.J.S. Korteweg-Wiers, Wie heeft het voor het zeggen?, TAR 1990, pag. 453. 
175 D. Allewijn, De schuldvraag in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1990, pag. 501. 
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grond van artikel 98, lid 1, sub g, ARAR (ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschikt-
heid anders dan), aanspraak op een wachtgeld, tenzij het ontslag aan zijn schuld of 
toedoen is te wijten. In geval van ontslag ingevolge artikel 99 ARAR (ontslag op 
andere gronden) moet door het tot ontslagverlening bevoegde gezag "een regeling 
worden getroffen waarbij de ambtenaar een uitkering verleend wordt, die, naar het 
oordeel van dat bevoegd gezag, met het oog op de omstandigheden redelijk is te 
achten. Deze uitkering zal in geen geval minder mogen zijn dan wachtgeld krachtens 
het Rijkswachtgeldbesluit 176. 
 
Wachtgeld alleen kan onvoldoende zijn om het nadeel te compenseren dat de ambte-
naar door zijn ontslag lijdt. Dit kan het bevoegd gezag ertoe nopen aan het ontslag-
besluit een schadevergoeding te koppelen. Hiervoor kan bovendien aanleiding zijn 
wanneer de ambtenaar door het ontslag immateriële schade lijdt. Wordt aan een 
ontslagbesluit een schadevergoeding gekoppeld, dan is het gedeelte van het besluit dat 
de schadevergoeding betreft een zogenaamd onzuiver schadebesluit 177. Schueler 
spreekt in dit verband van een onzelfstandig schadebesluit, omschreven als een 
beslissing over schadevergoeding die deel uitmaakt van een besluit dat in hoofdzaak 
op iets anders betrekking heeft 178. 
 In de praktijk blijkt het niet gemakkelijk te zijn de hoogte van de schadever-
goedingen die aan ambtenaren vanwege hun ontslag worden betaald vast te stellen of 
te voorspellen. Algemene regels over de vaststelling van dergelijke vergoedingen 
bestaan in het ambtenarenontslagrecht niet en de jurisprudentie biedt weinig aankno-
pingspunten. Vuistregels, zoals in het civielrechtelijk ontslag gebruikt worden, zijn in 
het ambtenarenontslagrecht onbekend 179. 
 Met ingang van 1 januari 1994 is de  Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 
werking getreden. Deze wet kent een uniform bestuursrecht dat per voornoemde 
datum eveneens van toepassing is verklaard op ambtenarenzaken. Artikel 3:4, tweede 
lid, van deze wet bepaalt dat de voor een belanghebbende nadelige gevolgen van een 
besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen 
doelen. Is dit wel het geval dan kan dit meebrengen dat aan het besluit een passende 
schadevergoeding moet worden verbonden. Dit artikel vormt de kapstok voor de 
onzuivere schadebesluiten. Een belanghebbende kan in beroep gaan tegen een 

                                                 
176 A.H.H.G. Vermeulen, Gouden handdruk en ambtenarenrecht, NJB 1995, pag. 1572. 
177 A.H. van Zurphen, Schadevergoedingen in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1996, 

pag. 437. 
178 B.J. Schueler, Schadevergoeding voor ambtenaren onder de Awb, TAR 1998,p. 329. 
179 A.H. van Zutphen, Schadevergoedingen in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1996, 

pag. 437. 
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(ontslag)besluit en aanvoeren dat dit besluit niet had mogen worden genomen zonder 
dat voldoende schadevergoeding was aangeboden. De uitkomst kan zijn dat het besluit 
wel stand kan houden, maar dat een passende schadevergoeding moet worden 
toegekend 180.  
 Vóór de inwerkingtreding van de Awb, onder de vigeur van de oude Ambte-
narenwet 1929, werd door de Centrale Raad van Beroep soms hetzelfde bereikt door 
de nietigheid van een besluit voor gedekt te verklaren en schadevergoeding toe te 
kennen. In 1990 overwoog de Raad  inzake een ontslag op grond van artikel 98, lid 1, 
sub g, ARAR, dat indien aan het besluit een ex aequo et bono bepaalde financiële 
vergoeding van fl. 100.000,-- was verbonden, dit besluit de toetsing van de Raad had 
kunnen doorstaan. Nu dit niet het geval was kwam de Raad tot het oordeel dat door het 
bevoegd gezag niet in redelijkheid tot het ongeschiktheidsontslag had kunnen worden 
besloten 181.  Een tweetal jaren daarvoor overwoog de Raad dat de ontslagbevoegdheid 
beperkingen kan ondergaan, met name in de situatie dat het disfunctioneren van de 
ambtenaar (mede) zijn oorzaak vindt in het (niet) handelen van het bevoegd gezag en 
dat het ontslag pas had mogen worden gegeven nadat het bevoegd gezag naast het 
wachtgeld een deel van de schade op zich had genomen 182. 
 In geval van onzuivere schadebesluiten is sprake van een handelen van het 
bevoegd gezag dat als rechtmatig heeft te gelden. Het gaat om gevallen waarin een 
(ontslag)besluit ten aanzien van een ambtenaar wel had mogen worden genomen, maar 
alleen indien daarbij een voorziening ter compensatie van financieel nadeel zou zijn 
getroffen. Dit geldt vooral in gevallen waarin het bevoegd gezag mede 
verantwoordelijk wordt gehouden voor de onhoudbare situatie die op de werkvloer is 
ontstaan. In dergelijke gevallen overweegt de Raad dat het ontslag, wanneer dat niet 
gepaard gaat met een schadevergoeding, de nadelige gevolgen van het optreden van 
het bevoegd gezag om aan de bestaande situatie een einde te maken, in onevenredige 
mate op de schouders van de ambtenaar laat neerkomen 183. 
 De door de Centrale Raad van Beroep gebruikte formulering dat het bevoegd 
gezag niet in redelijkheid tot het ontslagbesluit heeft kunnen komen, nu daaraan geen 
onzuiver schadebesluit is gekoppeld, duidt op een terughoudende toetsing. In zijn 
uitspraken heeft de Raad soms aangegeven welke omvang de schadevergoeding zou 
                                                 
180 B.J. Schueler, Schadevergoeding voor ambtenaren onder de Awb, TAR 1998,p. 329. 
181 CRvB 5 april 1990, TAR 1990, 130; zie voor een uitvoerige bespreking van deze 

uitspraak: R.M. van Male, Nadeelcompensatie in het ambtenarenrecht, TAR 1990, 
pag. 445-448 en M.A.. Mondt-Schouten, Gedektverklaring van nietigheid onder toe-
kenning van schadevergoeding, TAR 1990, pag. 457-459. 

182  CRvB 11 februari 1988, TAR 1988, 76. 
183 B.J. Schueler, Schadevergoeding voor ambtenaren onder de Awb, TAR 1998, pag. 

340; zie tevens CRvB 15 augustus 1996, TAR 1996, 171. 
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moeten hebben gehad om zijn toets te kunnen doorstaan. Wat betreft de gevallen 
waarin het bevoegd gezag medeschuld of medeverantwoordelijkheid had aan de reden 
voor het ontslag, zouden schadevergoedingen tussen de fl. 20.000,-- en fl. 40.000,-- 
netto moeten zijn toegekend 184. 
 Ook Blanken constateert dat de Centrale Raad van Beroep slechts zelden 
concludeert tot hogere schadevergoedingen dan fl. 30.000,--. Er zijn twee zaken te 
vermelden waarin de Raad een schadevergoeding van fl. 50.000,-- toekende 185. De 
Raad heeft niet echt inzichtelijk gemaakt hoe hij tot de bovenvermelde bedragen is 
gekomen. Hij heeft volstaan met een verwijzing naar de van belang zijnde factoren en 
naar zijn eerdere jurisprudentie en heeft gesteld overigens ex aequo et bono te oordelen 
186. 
 Gevallen waarbij bedragen in deze orde van grootte worden toegekend of 
gesanctioneerd, zijn in de jurisprudentie dus vrij zeldzaam. Indien het bevoegd gezag 
in hoge mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van de situatie die noopt tot het 
ontslag, dan zijn dergelijke bedragen voorstelbaar; het lijkt echter niet onwaarschijnlijk 
dat dergelijke bedragen relatief zelden aan het oordeel van de rechter zullen worden 
voorgelegd 187. 
 Ter aanvulling van de bevindingen van Blanken en Van Zutphen, die in 1996 
een inventarisatie hebben gemaakt van de jurisprudentie die sinds 1985 over dit 
onderwerp is gepubliceerd, is onderzocht welke uitspraken op dit gebied in de jaren 
1996 tot en met 1998 zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht; 
daarnaast zijn enkele ongepubliceerde zaken aan de onderzoekers ter beschikking 
gesteld. Hier zij nogmaals benadrukt dat voor deze zaken de metafoor van het `topje 
van de ijsberg' bij uitstek van toepassing is en dat het niet goed mogelijk is op basis 
van kenmerken van deze zaken conclusies te trekken ten aanzien van ontslagzaken in 
het algemeen. 
 In gevallen afgedaan vóór de invoering van de Algemene wet bestuursrecht 
waarin het ontslagbesluit door de rechter nietig maar de nietigheid `voor gedekt wordt 
verklaard' onder toekenning van een schadevergoeding, ging het bij inhoudelijke 
gebreken in het nietig geoordeelde besluit om bedragen tussen ƒ 25 000,- en ƒ 50 000,- 
; bij formele gebreken ging het meestal om bedragen tot ƒ 5 000,-, met één uitschieter 
                                                 
184 CRvB 11 februari 1988, TAR 1988, 76 (40.000); CRvB 8 december 1988, TAR 

1989, 30 (30.000) en CRvB 1 december 1994, TAR 1995, 32 (20.000). 
185 CRvB 15 november 1984, TAR 1985, 28 en CRvB 14 april 1994, TAR 1994, 126. 
186 A.H. van Zutphen, Schadevergoedingen in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1996, 

pag. 439. 
187 J.J. Blanken, Vergoedingen bij ontslag in: Arbeidsrecht bij de overheid, Beëindiging 

van het dienstverband, Samson H.D. Tjeenk Willink, losbladig, pag. 1120-4; J.J. 
Blanken, Ontslaguitkeringen in het ambtenarenrecht, TAR 1996, pag. 189. 
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van ƒ 25 000,-.188 In andere gevallen zijn besluiten die naar het oordeel van de rechter 
voldoende door de ontslaggrond werden gedragen, niettemin nietig verklaard omdat de 
overheidswerkgever het ontslag niet vergezeld deed gaan van een vergoeding.189 In 
een aantal gevallen noemt de rechter daarbij het bedrag dat redelijk moet worden 
geacht.190

 In enkele ongepubliceerde uitspraken die de onderzoekers ter hand zijn 
gesteld, wordt de ontslagen ambtenaar op verschillende manieren compensatie 
geboden voor onzorgvuldige behandeling van de kant van overheidswerkgevers. 
Vergoeding van enkele jaren pensioenopbouw (geschat bedrag: ƒ 20 000,-), vergoe-
ding van immateriële schade (bedragen resp. ƒ 5 000,- en ƒ 25 000,-) en ophoging van 
percentages `in de staart' van de wachtgelduitkering zijn de toegepaste varianten. 
 
Schadevergoeding bij ontslag op "andere gronden". 
Schadevergoeding in een bijzondere vorm is aanwezig bij een ontslag op grond van 
artikel 99 ARAR. Een ambtenaar die op deze grond wordt ontslagen kan geen 
aanspraak maken op wachtgeld. De uitkering die op grond van het tweede lid van het 
artikel aan een dergelijk ontslag moet worden verbonden, mag in geen geval minder 
zijn dan het wachtgeld waarop de ambtenaar aanspraak zou kunnen maken wanneer de 
desbetreffende wachtgeldregeling van toepassing zou zijn. Maar de uitkering moet 
soms, afhankelijk van de omstandigheden, wel meer bedragen.  Wij constateerden al 
dat daarbij betekenis toekomt aan het aandeel van de ambtenaar en het bevoegd gezag 

                                                 
188 Vgl. Van Zutphen, p. 443. Geciteerde uitspraken zijn: 
 ƒ  2 500,- : CRvB 12 december 1989, TAR 1990, 29; CRvB 21 december  
    1989, TAR 1990, 45; CRvB 23 september 1993, TAR 1993, 224; 
 ƒ  5 000,- : CRvB 17 maart 1988, TAR 1988, 116; 
 ƒ 10 000,- : CRvB 15 december 1988, Tar 1989, 46; 
 ƒ 25 000,- : CRvB 19 november 1987, TAR 1988, 26 (formeel gebrek); 
    CRvB 25 juni 1991, TAR 1991, 59 (inhoudelijk gebrek); 
 ƒ 30 000,- : CRvB 8 december 1988, TAR 1989, 30; 
    CRvB 21 december 1990, TAR 1991, 59; 
 ƒ 40 000,- : CRvB 11 februari 1988, TAR 1988, 76; 
 ƒ 50 000,- : CRvB 15 november 1984, TAR 1985, 28; CRvB 14 april 1994, TAR 
   1994,126. 
189 CRvB 11 februari 1988, TAR 1988,76; CRvB 5 april 1990, TAR 1990, 130; 
 CRvB 30 juni 1988, TAR 1988, 171;   CRvB 23 sept. 1993, TAR 1993, 224; 
 CRvB 15 december 1988, TAR 1989, 46; CRvB 1 december 1994,TAR 1995, 32. 
 CRvB 12 december 1989, TAR 1990, 29; 
190 CRvB 11 februari 1988, TAR 1988, 76 (ƒ 40 000,-); CRvB 5 april 1990, TAR 1990, 

130; CRvB 8 december 1988, TAR 1989, 30 (ƒ 30 000,-); CRvB 1 december 1994, 
TAR 1995, 32 (ƒ 20 000,-). 

 

 
 
 



54                                    Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren 
 

in het ontstaan en het voortbestaan van de tot ontslag nopende situatie 191.  
 Vindt het ontslag plaats op grond van artikel 99 ARAR dan is het van belang dat 
door het bevoegd gezag twee besluiten worden genomen, te weten het besluit tot 
ontslag en het besluit tot toekenning van een uitkering. Beide besluiten hangen direct 
met elkaar samen 192. Indien de ambtenaar het niet met het ontslag eens is of de 
vergoeding onvoldoende vindt dan kan hij op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht bezwaar maken en daarna eventueel in beroep gaan bij de bestuursrech-
ter. De rechter toetst het ontslagbesluit zowel als de uitkeringsregeling. 
 De uitkeringsregeling die het bevoegd gezag op grond van artikel 99, tweede lid, 
ARAR moet treffen, dient een redelijke uitkering in te houden die afgestemd is op het 
aan de orde zijnde geval. Het gaat dus niet om een algemene regeling die in meer 
gevallen van toepassing is 193. De verwijzing naar het Rijkswachtgeldbesluit is slechts 
bedoeld om een minimumniveau vast te stellen. De Centrale Raad van Beroep heeft 
geoordeeld194 dat de hoogte en de duur van de uitkering niet door het 
Rijkswachtgeldbesluit worden bepaald, maar dienen te berusten op de omstandigheden 
van het geval, waaronder met name het aandeel van de ambtenaar in het ontstaan en in 
het voortbestaan van de ontstane situatie 195. 
 In een aantal gevallen waarin het ontstaan en voortbestaan van de situatie met 
name aan de ambtenaar te wijten was, oordeelde de Raad dat een minimumuitkering 
gebaseerd op het Rijkswachtgeldbesluit redelijk was 196. Treft echter het bevoegd 
gezag medeschuld dan zal de redelijkheid meebrengen dat boven het wachtgeld een 
extra regeling wordt getroffen. Blijkens de jurisprudentie worden deze besluiten 
eveneens terughoudend getoetst: de rechter toetst of de uitkeringsregeling binnen de 
redelijkheidsgrenzen blijft 197.  
 De wachtgeldplus-regeling kan op verschillende manieren worden ingevuld. 
Gedacht kan worden aan doorbetaling van de bezoldiging gedurende een bepaalde 
periode, verhoging van de wachtgeldpercentages, verlenging van de uitkeringsduur, 
compensatie voor te derven inkomsten en pensioen uit te betalen in de vorm van een 
bedrag ineeens, vergoeding van immateriële schade en outplacementfaciliteiten op 

                                                 
191 B.J. Schueler, Schadevergoeding voor ambtenaren onder de Awb, TAR 1998, p. 

341. 
192 J.J. Blanken, Ontslaguitkeringen in het ambtenarenrecht, TAR 1996, pag. 184. 
193 Vgl. CRvB 14 juli 1987, TAR 1987, 218. 
194  CRvB 11 februari 1993, TAR 1993, 71. 
195 A.H. van Zutphen, Schadevergoeding in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1996, 

pag. 440. 
196 CRvB 8 november 1990, TAR 1991, 6; CRvB 30 september 1993, TAR 1993, 229. 
197 CRvB 8 oktober 1992, TAR 1992, 254. 
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kosten van het bevoegd gezag. 
 In het civiele recht is de schadevergoeding naar billijkheid gebaseerd op de zoge-
naamde kantonrechtersformule. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan 
de civiele rechter de zogenaamde C-factor hoger of lager vaststellen. Dat laatste 
gebeurt onder meer als de werknemer, op grond van bijvoorbeeld een CAO, aanspraak 
kan maken op wachtgeld. Volgens Van Vlijmen kan in dit verband worden 
geconcludeerd dat de civiele rechter bepaald terughoudend is ten aanzien van het 
toekennen van extra vergoedingen, indien aanspraak kan worden gemaakt op enige 
wachtgeldregeling. Afgezien van de schuldvraag spelen outplacement, suppletie en 
vergoeding van andere kosten, zoals die voor rechtsbijstand, een rol 198. 
 Ook ten aanzien van de uitkering in het kader van ontslag op grond van artikel 99 
ARAR heeft de Centrale Raad van Beroep tot nu toe niet inzichtelijk gemaakt op 
welke wijze vastgesteld dient te worden wat een redelijke uitkering is. Ook hier is 
duidelijk dat medeverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag voor de situatie die tot 
het ontslag heeft geleid een opwaartse werking kan hebben op de hoogte van de 
schadevergoeding 199. Bedragen tussen de fl. 20.000,-- en fl. 50.000,-- blijken de rede-
lijkheidstoets van de Centrale Raad van Beroep te kunnen doorstaan.  
 Uit de inventarisatie blijkt echter ook dat de rechter regelmatig geen reden ziet 
om een vergoeding die niet meer omvat dan de ondergrens van de wachtgel-
daanspraken onredelijk te achten. Aan de elf uitspraken in deze zin die Blanken en 
Van Zutphen noemen, kunnen twee uitspraken uit 1997 worden toegevoegd.200 In al 
deze gevallen werd geoordeeld dat de ontslagen ambtenaar een zodanig aandeel had 
gehad in het ontstaan van de omstandigheden die tot ontslag hadden geleid dat 
beperking tot dit minimum niet onredelijk geacht kon worden. 
Gevallen waarin in de jurisprudentie op basis van artikel 99 ARAR c.s. substantiële 

                                                 
198 J.F. van Vlijmen, De relatie wachtgeld - vergoeding naar billijkheid: vertrekken vol-

gens de van Randwijckformule?, Arbeidsrecht 1996, nummer 7, pag. 22. 
199 A.H. van Zutphen, Schadevergoeding in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1996, 

pag. 445; M.J.S. Korteweg-Wiers, Wie heeft het voor het zeggen?, TAR 1990,p. 453. 
200 Hier moet al rekening worden gehouden met selectiviteit: dit zijn uiteraard meer dan 

gemiddeld de gevallen die aan de bestuursrechter worden voorgelegd. De 
aanmgehaalde en door ons getraceerde zaken zijn: 

 CRvB 4 juli 1985, TAR 1985, 200; CRvB 30 sept. 1993, TAR 1993,229; 
 CRvB 16 juni 1987, TAR 1987, 193 CRvB 14 oktober 1993, TAR 1993, 246; 
 CRvB 17 sept. 1987, TAR 1987, 242; CRvB 21 oktober 1993, TAR 1993, 252; 
 CRvB 26 mei 1988, TAR 1988, 147; CRvB 24 februari 1994, TAR 1994, 90; 
 CRvB 13 juni 1989, TAR 1989, 169; CRvB 10 juli 1997, TAR 1997, 202; 
 CRvB 8 november 1990, TAR 1991, 6; CRvB 4 december 1997, TAR 1998, 25. 
 CRvB 8 oktober 1992, TAR 1992, 254; 
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vergoedingen worden toegekend of door de rechter gesanctioneerd zijn "vrij zeld-
zaam".201 In de recente tijd zijn slechts twee zaken gepubliceerd waarin de `wachtgeld-
plus'-regeling een relatief hoog bedrag omvat. Bij het ontslag van een 51-jarige 
medewerker van Defensie na een geëscaleerd, langdurig conflict wordt na een 
dienstverband van ruim negen jaar een uitkeringsregeling overeengekomen met een 
gesommeerde tegenwaarde van bijna ƒ 660 000,-, terwijl de som van de opgebouwde 
wachtgeldaanspraken ƒ 281 966,- bedroeg.202 De andere betreft de zaak van de 
korpschef van de politie in de regio Rotterdam-Rijnmond aan wie gedurende vijf jaar 
volledige doorbetaling van de bezoldiging inclusief pensioenopbouw, gevolgd door 
een reguliere wachtgelduitkering wordt toegekend.203

 
Vergoedingen bij beëindiging van het ambtelijk dienstverband buiten de rechter om. 
In de marktsector is er, naast de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 
7:685 Burgerlijk Wetboek door de rechter, waarbij als leidraad voor de vaststelling van 
de hoogte van de vergoeding de kantonrechtersformule wordt gehanteerd, in de 
praktijk sprake van toegekende of afgesproken schadeloosstellingen bij beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter. De hoogte van de 
schadeloosstellingen lijkt in deze gevallen veelal gebaseerd te worden op de kanton-
rechtersformule of op de regeling in een Sociaal Plan, maar kan soms belangrijk 
variëren. Over de hoogte en de duur van de regeling en eventuele verdere afspraken 
tussen werkgever en werknemer is echter weinig bekend: dergelijke afspraken plegen 
niet openbaar te worden gemaakt. Het vermoeden bestaat dat een hogere compensatie 
wordt ingezet om procedures en openbaarmaking te vermijden. 
 Ook bij de overheid wordt in sommige gevallen bij ontslag van een ambtenaar 
een schadevergoeding zonder tussenkomst van de rechter geregeld. In zijn algemeen-
heid kan ten aanzien van deze schadevergoedingen worden gesteld dat in veel gevallen 
na onderhandelingen outplacementfaciliteiten worden aangeboden, alsmede een 
compensatie voor eventuele pensioenschade en een (al dan niet gemaximaliseerde) 
vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Ook wordt in voorkomende gevallen een 
anticumulatieregeling overeengekomen die voor de betrokkene in positieve zin afwijkt 
van die in de toepasselijke wachtgeldregeling. Bovendien pleegt in daarvoor in 
aanmerking komende gevallen een suppletie op de wachtgeldconforme regeling te 
                                                 
201 Blanken, p. 189. Gevallen waarin een `wachtgeld-plus' werd gesanctioneerd, zijn: 
 CRvB 7 juni 1984, TAR 1984, 179; CRvB 8 oktober 1992, TAR 1992, 254; 
 CRvB 28 juni 1984, TAR 1984, 197; CRvB 16 december 1993, TAR 1994, 36; 
 CRvB 15 nov. 1984, TAR 1985, 28; CRvB 24 februari 1994, TAR 1994, 90. 
 CRvB 21 november 1991, TAR 1992, 10; 
202 CRvB 16 oktober 1997, TAR 1997, 231. 
203 Rechtbank `s Gravenhage 3 maart 1998, TAR 1998, 71. 
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worden toegekend, al dan niet in de vorm van een bedrag ineeens. Tevens komt het 
regelmatig voor dat de gehele uitkering op een bedrag ineens wordt gesteld 204. In de 
praktijk wordt als richtsnoer voor afkoop een percentage gehanteerd van 25 tot 30 % 
van de minimale wachtgeldaanspraken. In sommige gevallen is echter een percentage 
gehanteerd dat ruim hierboven uitgaat. 
 In het kader van de OOW-operatie (Overheidspersoneel onder de werknemers-
verzekeringen, waarvan de afronding inmiddels is vastgesteld op 1 januari 2001) kan 
worden opgemerkt dat in artikel 17 van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij 
werkloosheid voor de sector rijk is bepaald dat op aanvraag van betrokkene het recht 
op bovenwettelijke uitkeringen op grond van dit besluit voor 30% van de minimale 
waarde kan worden afgekocht. Met bovenwettelijke uitkeringen worden bedoeld de 
aanvullende en aansluitende uitkeringen in de hoofdstukken 2 en 3 van het Besluit, ter 
compensatie van het feit dat ambtenaren in het kader van de OOW-operatie aanspraak 
kunnen maken op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet, die qua hoogte en 
duur aanmerkelijk minder gunstig zijn dan die op grond van het 
Rijkswachtgeldbesluit. Laatstgenoemd besluit zal na afronding van de OOW-operatie 
worden ingetrokken 205. 
 De inhoud en de samenstelling van de ontslaguitkering zonder tussenkomst van 
de rechter is in belangrijke mate afhankelijk van de onderhandelingen tussen het 
bevoegd gezag en de ambtenaar en hun raadslieden. Met name speelt daarin of en in 
hoeverre de ambtenaar een verwijt kan worden gemaakt van de ontstane situatie en de 
inschatting of beëindiging van het dienstverband ook zonder medewerking van de 
ambtenaar juridisch "haalbaar" moet worden geacht. Als deze laatste inschatting nega-
tief is, wordt in uitzonderlijke gevallen een ruime vergoeding ter aanvulling van 
wachtgeld dan wel een wachtgeldconforme uitkering toegekend. Te denken valt in een 
dergelijk geval aan een vergoeding ten bedrage van een of meer jaarsalarissen206. 
 In de nota `Benoeming, beloning en ontslag van topfunctionarissen in de (semi-) 
publieke sector' van het kabinet-Kok I wordt gesteld dat voorkomen moet worden dat 
onnodig dure individuele afvloeiingsregelingen worden getroffen. Hierbij zij overigens 
opgemerkt dat het kabinet niet voornemens is de in de marktsector gehanteerde 
kantonrechtsformule over te nemen, aangezien het Rijkswachtgeldbesluit de 
objectiveerbare componenten van deze formule (de leeftijd, de lengte van de diensttijd 
en de hoogte van het inkomen) reeds honoreert. Ter voorkoming van dure afvloeiings-
regelingen heeft het kabinet tot de volgende maatregelen besloten. In de eerste plaats 
schakelt een minister, wanneer hij overweegt een functionaris te ontslaan via een 
                                                 
204 J.J. Blanken, Ontslaguitkeringen in het ambtenarenrecht, TAR 1996, pag. 189. 
205 Vgl: J.J. Blanken, Vergoedingen bij ontslag in: Arbeidsrecht bij de Overheid, Sam-

son H.D. Tjeenk Willink (losbladig), pag. F1120-17. 
206  Zie vorige noot. 
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individuele afvloeiingsregeling, tijdig - ruim voor er bindende afspraken zijn gemaakt 
- een deskundige in. Daarbij is de verwachting dat inschakeling van deskundigen kan 
bewerkstelligen dat er meer consistentie ontstaat in de afvloeiingsregelingen die tot 
stand worden gebracht. In de tweede plaats zal niet tot elke prijs gestreefd worden naar 
overeenstemming met de betrokken ambtenaar over het ontslag. Als deze 
overeenstemming uitsluitend zou zijn te bereiken door een regeling te treffen die 
substantieel hoger is dan het wachtgeld - en die de hiervoor genoemde consistentie 
belemmert - zal de minister tot ontslag besluiten. Ook in deze gevallen zal tijdig een 
deskundige worden ingeschakeld. De betrokken ambtenaar heeft de mogelijkheid 
tegen dit ontslagbesluit in bezwaar en daarna bij de rechter in beroep te gaan. 
Overigens wordt in de nota eveneens aangegeven dat er aanleiding bestaat de 
organisatie van de onderhandelingen in situaties waarbij een ontslag met een 
individuele afvloeiingsregeling onvermijdelijk is, te verbeteren207. 
 Blanken concludeert dat de materie van vergoedingen zonder tussenkomst van de 
rechter uitermate casuïstisch is en in ieder geval niet geschikt is voor het opstellen van 
algemene richtlijnen. Dat zou volgens hem weinig zinvol zijn, aangezien het telkens 
gaat om een beoordeling van omstandigheden en belangen in concrete gevallen. Steeds 
weer blijkt de rode draad te worden gevormd door het antwoord op de vraag naar het 
aandeel van de diverse betrokkenen in het ontstaan van de tot ontslag nopende situatie. 
Als de betrokken ambtenaar slechts in beperkt mate een verwijt kan worden gemaakt, 
dient dat navenante consequenties te hebben voor de uitkering. Ook in een dergelijk 
geval bestaat er echter geen aanleiding voor een exorbitante vergoeding 208. 
 
In de literatuur voorgestelde wijzigingen in het ambtenarenontslagrecht 
Hoewel sommige auteurs concluderen dat het bestaande ambtenaren(ontslag)recht nog 
jaren mee kan en dat het stelsel van ontslaggronden in het ARAR een consistent en 
evenwichtig systeem te zien geeft 209, zijn in de literatuur door enkele auteurs ook 
wijzigingen van het stelsel bepleit. 
 
Preventieve ontslagtoets. 
Het ARAR kent een eigen gesloten ontslagsysteem, hetgeen onder meer inhoudt dat 

                                                 
207 Nota Benoeming, Beloning en Ontslag van topfunctionarissen in de (semi-)publieke 

sector, ministerie van Binnenlandse Zaken, 1996, pag. 66 en 61. 
208 J.J. Blanken, Vergoedingen bij ontslag in: Arbeidsrecht bij de Overheid, Beëindiging 

van het dienstverband, Samson H.D. Tjeenk Willink,losbladig, pag. F1120-19; zie 
ook J.J. Blanken, Ontslaguitkeringen in het ambtenarenrecht, TAR 1996, pag. 190. 

209 Vgl. T. van Peijpe, J. Riphagen, Schets van het Nederlands ambtenarenrecht, 1994, 
pag. 62 en J.J. Blanken, De ambtelijke rechtsbescherming: voldoet het ambtenaren-
(ontslag)recht aan het ideaalbeeld?, Sociaal Recht 1996, pag. 263. 
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voor het verlenen van ontslag aan een ambtenaar geen ontslagvergunning is vereist van 
de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening 210. Mede gelet op het feit dat de 
ambtenaar in de regel zijn oude baan kwijt is en het bevoegd gezag een - mogelijk 
forse - schadevergoeding dient te betalen, is er volgens Van Zutphen veel aan gelegen 
te voorkomen dat het bevoegd gezag ontslagbesluiten neemt die door de rechter 
onacceptabel worden geoordeeld. Een middel hiertoe is het bevoegd gezag te 
verplichten om een voorgenomen ontslag preventief te laten toetsen. Tot 31 maart 
1987 diende het bevoegd gezag omtrent een voorgenomen ontslag wegens functionele 
ongeschiktheid (en omtrent een voorgenomen disciplinaire maatregel) advies in te 
winnen bij de Commissie van advies inzake ongeschiktheidsontslagen en disciplinaire 
straffen. Bij de opheffing van de commissie in 1987 lijkt er van te zijn uitgegaan dat 
het huidige ontslagsysteem zelf reeds voldoende waarborgen biedt. De omstandigheid 
echter dat de commissie in de praktijk geregeld heeft geadviseerd niet tot ontslag over 
te gaan, weerspreekt deze veronderstelling 211. 
 Een ambtenaar kan in het huidige ontslagsysteem slechts achteraf tegen een 
(ongewild) ontslag opkomen. Het gesloten ontslagsysteem dwingt het bevoegd gezag 
tot een juridische kwalificatie van feiten op grond waarvan het ontslag wordt verleend, 
waarbij het onzeker is of de rechter die kwalificatie accepteert. Daarbij komt dat de 
rechter het ontslagbesluit mede toetst aan de rechtsbeginselen en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, waardoor het voor partijen soms minder voorspel-
baar is hoe de uitspraak zal uitvallen. Gelet op de duur van de gemiddelde beroepspro-
cedure verkeren partijen lange tijd in onzekerheid, waarmee noch de belangen van de 
ambtenaar, noch die van het bevoegd gezag zijn gediend. In verband hiermee heeft de 
Commissie inzake Herplaatsing en Ontslag 212 de aanbeveling gedaan om in het 
ambtelijk ontslagrecht een procedure in te voeren waarbij op relatief korte termijn ze-
kerheid kan worden verkregen over de toelaatbaarheid van een ontslag en over de 
financiële consequenties daarvan. In dat kader is voorgesteld in het ambtenarenrecht 
een procedure in te voeren analoog aan die van artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek op 
grond waarvan de kantonrechter op verzoek van een der partijen de arbeidsovereen-
komst kan ontbinden wegens gewichtige redenen, waarbij dan een vergoeding kan 
worden toegekend. Op vergelijkbare wijze zou de bestuursrechter in een relatief korte 
procedure zekerheid kunnen verschaffen over de toelaatbaarheid van een ontslag en 
over de financiële consequenties 213. Deze aanbeveling van de commissie heeft echter 
geen praktische uitwerking gekregen. 
                                                 
210 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945; H.J.S. Stuiver, Th.A. Velo, 

Aspecten van ambtenarenrecht, 1995, pag. 22. 
211 A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 437. 
212 Rapport van de Commissie inzake Herplaatsing en Ontslag van november 1985. 
213 L.H.H. van Eijk, Veranderingen in het ambtenarenontslagrecht, SMA 1993, p. 636. 
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 De in de sector onderwijs in 1996 ingevoerde preventieve ontslagtoets, die tot 
doel heeft de instroom van wachtgelders te verminderen en waarvan de uitvoering is 
opgedragen aan het Participatiefonds, heeft (vooralsnog) in de overige sectoren geen 
navolging gekregen. 
 
Subsidiaire ontslaggrond. 
De gedetailleerde regeling ten aanzien van het ontslag van ambtenaren, waarin het 
streven naar  voorkoming van willekeur vorm heeft gekregen, heeft als keerzijde het 
gevaar van verstarring 214. De rigiditeit in het ambtenarenontslagrecht komt onder 
meer tot uiting in het feit dat de ontslagprocedure zich toespitst op een juist gebruik 
van de in aanmerking komende ontslaggronden. Eén van de middelen om deze 
rigiditeit te doorbreken is de afschaffing van het leerstuk dat het hanteren van meer dan 
één ontslaggrond niet mogelijk is. Mocht de primair aangevoerde ontslaggrond in 
onvoldoende mate aannemelijk kunnen worden gemaakt, dan kan wellicht de 
subsidiaire grond genade vinden in de ogen van de rechter 215.  
 Volgens Blanken kan uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 
1996216 worden afgeleid dat de Raad thans van mening is dat in het ontslagbesluit ook 
een subsidiaire grond kan worden vermeld. Weliswaar kwam de Raad niet toe aan een 
rechtstreekse beantwoording van de vraag, maar de uitspraak lijkt perspectieven te 
bieden in die zin dat de uiteindelijke keuze van de ontslaggrond aan de rechter kan 
worden overgelaten 217.  
 
Schadevergoeding bij ontslag op eigen verzoek. 
De Commissie inzake Herplaatsing en Ontslag pleit in haar rapport voor de moge-
lijkheid een financiële vergoeding toe te kennen aan de ambtenaar bij beëindiging van 
het dienstverband met wederzijds goedvinden. Volgens de commissie zou de 
financiële vergoeding afgestemd kunnen worden op het bedrag waarop de ambtenaar 
bij onvrijwillig ontslag aanspraak zou kunnen maken 218. In geval van de beëindiging 
van het dienstverband na minnelijk overleg wordt uiteraard een neutrale grondslag 
gehanteerd. Dit kan zijn artikel 99 ARAR, maar in de praktijk wordt regelmatig een 
andere ontslaggrond gehanteerd, waarbij valt te denken aan ontslag op eigen verzoek. 

                                                 
214 A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 50 ev. 
215 J.J. Blanken, De ambtelijke rechtsbescherming: voldoet het ambtenaren(ont-

slag)recht aan het "ideaal-beeld"?, Sociaal Recht 1996, pag. 262. 
216  CRvB 31 december 1996, TAR 1997, 32. 
217 J.J. Blanken, Vergoedingen bij ontslag in: Arbeidsrecht bij de Overheid, Beindiging 

van het dienstverband, Samson H.D, Tjeenk Willink, losbladig. 
218 Rapport van de Commissie inzake Herplaatsing en Ontslag, november 1985. 
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Aangezien bij dit ontslag de wachtgeldregeling niet van toepassing is, pleegt deze in 
het kader van de toekenning van een uitkering analoog van toepassing te worden 
verklaard219.  
 Van Zutphen is van mening dat als de mogelijkheid zou worden geschapen de 
ambtenaar die zelf om ontslag verzoekt een schadevergoeding toe te kennen, het voor 
de ambtenaar acceptabel zou worden zelf ontslag te vragen. Dit biedt meer mogelijk-
heden om het dienstverband in onderling overleg te beëindigen, bijvoorbeeld in een 
situatie waarin die beëindiging door het bevoegd gezag gewenst wordt, maar er niet 
voldoende grond voor een ongevraagd ontslag aanwezig is. Aangezien het ontslag-
systeem als een gesloten systeem moet worden gezien, behoort ook aan een dergelijke 
toekenning van een extra schadevergoeding een wettelijke regeling ten grondslag te 
liggen, zodat deze apart in het ARAR zou dienen te worden opgenomen 220. 
 
De eigen plaats van de ontslaggrond incompatibilité d'humeur (artikel 99 ARAR). 
Volgens Van Zutphen heeft het ontslag wegens incompatibilité d'humeur, dat thans 
leidt tot een ontslag ex artikel 99 ARAR, zich tot een zodanige zelfstandige 
ontslaggrond ontwikkeld, dat het past voor deze grond een eigen plaats in te ruimen en 
wel in artikel 98, eerste lid, ARAR. Op deze wijze zou bovendien tot uitdrukking 
worden gebracht dat onverenigbaarheid van karakters niet tot een ontslag wegens 
functionele ongeschiktheid kan leiden 221. 
Vergoeding ontslaggrond functionele ongeschiktheid (artikel 98, lid 1,sub g, ARAR). 
Met betrekking tot het toekennen van een financiële - boven het wachtgeld uitgaande - 
compensatie in geval van ontslag op grond van functionele ongeschiktheid (ontslag 
wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid anders dan) van de ambtenaar waarin het 
bevoegd gezag mede schuld heeft aan die ongeschiktheid, is Van Zutphen van mening 
dat de huidige rechtspositieregeling in het ARAR daarvoor geen ruimte biedt. In 
uitkeringsregelingen wordt aangegeven in welke gevallen de ambtenaar in aanmerking 
kan komen voor een uitkering in verband met ontslag, hetgeen als een gesloten 
systeem worden gezien222 . Aan de toekenning van een extra schadevergoeding zou 
een wettelijke regeling ten grondslag te liggen dienen te liggen. Naast het bijzondere 
geval van artikel 99, tweede lid, ARAR, kent het ARAR geen andere bepaling op 
                                                 
219 J.J. Blanken, Vergoedingen bij ontslag in: Arbeidsrecht bij de Overheid, Beëindiging 

van het dienstverband, Samson H.D. Tjeenk Willink, losbladig, pag. F1120-4. 
220 A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, p. 237-238 en 445. 
221 A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 432. 
222 Vgl. Van Peijpe die hierover opmerkt dat de mogelijkheid om een financiële regeling 

te treffen weliswaar niet in de wet is opgenomen, maar evenmin door de wet wordt 
uitgesloten. T. van Peijpe, Toetsing vanontslagen bij de overheid, het bijzonder on-
derwijs en het grafisch bedrijf, SMA 1987, pag. 540. 
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grond waarvan het bevoegd gezag de ambtenaar een extra financiële tegemoetkoming, 
een zogenaamde gouden handdruk, kan verlenen 223. 
 
Inzichtelijkheid in de rechterlijke bepaling van de hoogte van de schadevergoeding. 
Van Zutphen concludeert dat de praktijk er zeer mee gediend zou zijn wanneer de 
ambtenarenrechter in het vervolg meer inzicht zou geven in de wijze van vaststelling 
van de hoogte van de schadevergoedingen. Extreem hoge schadevergoedingen kunnen 
daarmee in de toekomst mogelijk vermeden kunnen worden 224. 
 
De bezwaarschriftenprocedure in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. 
Volgens Blanken kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het nut van de bezwaar-
schriftenprocedure die sinds 1 januari 1994, de datum van inwerkingtreding van de 
Algemene wet bestuursrecht, ook voor het ambtenarenrecht dwingend is voorgeschre-
ven. Enerzijds kan er een zeefwerking van uitgaan, anderzijds komt deze procedure 
vaak neer op een overbodige herhaling van zetten. In dit verband kan het beste worden 
teruggekeerd naar de voor 1 januari 1994, onder de vigeur van de Amtenarenwet 1929, 
bestaande praktijk waarin rechtstreeks beroep op de rechter openstond tegen besluiten 
jegens ambtenaren. In het belang zowel van de betrokken overheidswerkgever als de 
ambtenaar verdient het verre de voorkeur correctie direct aan de rechter over te laten. 
Deze moet dan ook - onder omstandigheden - een forse vergoeding kunnen toekennen. 
Nemand is gebaat bij lange procedures. In het ontslagrecht is primair van belang dat 
spoedig duidelijkheid wordt verkregen 225.

                                                 
223 A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, 1991, pag. 445. 
224 A.H. van Zutphen, Schadevergoedingen in het ambtenarenontslagrecht, TAR 1996, 

pag 445. 
225 J.J. Blanken, De ambtelijke rechtsbescherming: voldoet het ambtenarenontslagrecht 

aan het ideaalbeeld?, Sociaal Recht 1996, nummer 10, pag. 261 
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