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3 Voordat voor ontslag wordt gekozen: 
  personeelsbeleid en alternatieve wegen 
 
 
In de hoofdstukken vier tot en met zeven van dit rapport wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de ontslagpraktijk in de particuliere en de (semi-)overheidssfeer. De ver-
slaglegging van het onderzoek heeft dan betrekking op het verloop en de resultaten 
van daadwerkelijk in gang gezette ontslagprocedures. Met de keuze voor een ontslag-
procedure begint een fase in de verhouding tussen werkgever en werknemer  die op 
zijn minst als de derde fase in hun onderlinge relatie moet worden beschouwd. Twee 
voorafgaande fasen die in verband met hun samenhang met de derde van belang zijn, 
verdienen hier nadere beschouwing: 
1.   ontstaan en voortduren van het dienstverband in de `onproblematische' fase 

daarvan, bezien in het kader van het algemene personeelsbeleid van de 
organisatie van werkgever; 

2.   de fase waarin hetzij de arbeidsplaats zelf hetzij het functioneren van de 
werknemer problematisch is geworden en waarin de organisatie zoekt naar 
oplossingen. 

Het algemene personeelsbeleid heeft op diverse manieren consequenties voor het 
daadwerkelijk gebruik van ontslagprocedures. Organisaties kunnen bijvoorbeeld aan-
zienlijk verschillen in de mate waarin ze gebruik maken van contracten voor bepaalde 
tijd; hoe meer ze dat doen, des te vaker zal personeel afvloeien zonder dat van een van 
de in dit rapport behandelde procedures gebruik te maken. Ook kan de mate waarin 
organisaties erop gericht zijn medewerkers zo lang mogelijk in dienst te houden, 
verschillen. 
 Als er de noodzaak wordt gevoeld om iets aan de huidige relatie met een 
werknemer te veranderen, kunnen daarin diverse wegen worden bewandeld. Voordat 
ontslag aan de orde komt, kan worden bezien of omscholing, detachering, outplace-
ment, vervroegde pensionering en dergelijke een mogelijkheid bieden om de werk-
nemer te laten afvloeien. Deze mogelijkheden zijn in hun relatie tot ontslag aan de 
orde gekomen in een reeks interviews met functionarissen van personeelsafdelingen 
van organisaties. In dit hoofdstuk bespreken wij aan de hand van de resultaten van die 
interviews de aan ontslag voorafgaande fase. 
 
3.1 Personeelsbeleid 
 
De interviews zijn afgenomen bij functionarissen van P&O-afdelingen van tien (semi-
)overheidsorganisaties en van 18 ondernemingen in de private sector, waarvan zes tot 
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de grote ondernemingen en twaalf tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) behoren (zie 
tabel 3.1.1). Tot de overheidsorganisaties behoren drie ministeries, twee provincies, 
drie gemeenten, een universiteit en een ZBO. De zes grote ondernemingen zijn 
verdeeld over de sectoren industrie (1), handel (2). banken en zakelijke dienstverlening 
(2) en overige dienstverlening; het MKB over de sectoren industrie (3), bouw (2), 
grafisch (3) en dienstverlening (4). 
 
tabel 3.1.1 Grootte van de organisaties, betrokken in de interviews,in aantal werkne-

mers: 
     personeelsbestand: 
categorie     organ's:        kleinste:          grootste:     gemiddeld: 
 
(semi-)overheidsorganisaties 10 260 7000 3002 
grote ondernemingen 6 12500 105000 33062 
midden- en kleinbedrijf 12 9 90 40 

 
Bij de overheidsorganisaties en de grote ondernemingen wordt het personeelsbeleid 
doorgaans centraal ontwikkeld, maar decentraal (op het niveau van directie of business 
unit) uitgevoerd. Respondenten van de drie categorieën presenteren hun eigen 
personeelsbeleid in verschillende termen. Het is niet verrassend dat er vooral tussen de 
grotere overheidsorganisaties en het midden- en kleinbedrijf (MKB) grote 
accentverschillen te constateren zijn. De overheidsorganisaties zeggen veel aandacht te 
besteden aan loopbaanontwikkeling en aan flexibiliteits- en mobiliteitsbevordering, het 
MKB benadrukt het informele karakter van het beleid en het belang van betrokkenheid 
van de bedrijfsleiding bij de werknemers (en omgekeerd, van de werknemers bij het 
bedrijf). 
 Waar het MKB unaniem meent dat het beleid erop gericht is medewerkers zo lang 
mogelijk in dienst te houden, lopen bij de overheidsorganisaties de opvattingen uiteen. 
Het beleid is er niet op gericht medewerkers zo lang mogelijk in dienst te houden, zo 
verduidelijkt een respondent, maar wel om gedwongen uitstroom zo veel mogelijk te 
voorkomen. Bij vier organisaties staat een langdurige band met medewerkers voorop, 
bij de andere zes is althans in het beleid het bevorderen van mobiliteit op de eerste 
plaats komen te staan, bijvoorbeeld in de vorm van verplichte functieroulatie of van 
counseling door interne mobiliteitsbureaus. Soms worden capaciteiten van medewer-
kers zo goed mogelijk in kaart gebracht om vervolgens te bepalen bij welke (soort) 
functie zij het beste zouden aansluiten; volgens een respondent neemt de organisatie 
daartoe ook eventuele negatieve consequenties voor lief, bijvoorbeeld als blijkt dat de 
beste functie er een is buiten de eigen organisatie en men voor de betreffende 
medewerker een vervanger moet gaan zoeken. 
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Als middelen om de band met het personeel zo lang mogelijk in stand te houden, 
worden primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden wel genoemd, maar veel vaker 
wordt belang gehecht aan de werkomstandigheden en de sociale verhoudingen op het 
werk. ‘Mensen zelfstandigheid geven', ze ‘het gevoel geven dat ze erbij horen en een 
wezenlijke taak hebben', zorgen voor loopbaanbegeleiding en scholing, voor aandacht 
en afwisseling in het werk zijn elementen die in dit verband regelmatig worden 
genoemd. 
 Terwijl een meerderheid van de respondenten dus zegt erop gericht te zijn de 
arbeidsverhouding met oudere werknemers zo veel mogelijk in stand te houden, wordt 
in de overheidssfeer door een respondent het probleem gesignaleerd dat oudere ambte-
naren er in de jaren tachtig op zijn gaan rekenen dat ze voortijdig zouden kunnen 
vertrekken, maar dat inmiddels het beleid in dit opzicht is veranderd. Om hen actief bij 
het werk betrokken te houden moeten "maatwerkfuncties" worden gecreëeerd. De 
jongere generaties daarentegen zijn vanaf het begin ingesteld op mobiliteit en op 
permanent bijleren; het zal te zijner tijd minder moeilijk zijn hen tot hun pensioen aan 
het werk te houden, aldus dezerespondent. Enkele respondenten uit het MKB erkennen 
dat in het verleden de ouderen er bij reorganisaties te snel uit zijn gewerkt, maar 
signaleren ook dat werknemers vaak rond hun zestigste `uitgeblust' zijn en dan zelf wel 
weg willen. 
 
3.2  Alternatieven voor ontslag 
 
Als de positie van werknemers in het bedrijf ter discussie staat onder invloed van 
bedrijfseconomische omstandigheden, zijn de mogelijkheden van een andere weg dan 
ontslag vaak beperkt. Dat geldt zeker voor het MKB. In grotere bedrijven geldt soms 
een Sociaal Plan dat bepaalt dat eerst twee jaar lang vanuit het bestaande 
dienstverband naar ander werk dient te worden gezocht; pas daarna volgt ontslag. Niet 
altijd is dat een reëel alternatief: fabrieksmensen die al 25 jaar hetzelfde werk doen, 
kunnen niet zo gemakkelijk in een andere functie worden herplaatst. Voor hogere 
functionarissen is dat eenvoudiger. Voor 55-plussers gelden vaak aparte regelingen die 
een soepele overgang naar vervroegde uittreding moeten garanderen. Ook kleinere 
bedrijven maken, als dat tot de economische mogelijkheden behoort, wel dergelijke 
afspraken met werknemers. 
 Is er sprake van wangedrag van een werknemer, bijvoorbeeld een greep uit de kas, 
dan is ontslag onomstreden de enige begaanbare weg, zij het dat men incidenteel wel 
eens de werknemer de gelegenheid geeft "de eer aan zichzelf te houden" en zelf 
ontslag te nemen. 
 Indien disfunctioneren van de werknemer aanleiding is om stappen te onderne-
men, dan is het patroon veelal als volgt. Allereerst wordt binnen de afdeling waar 
betrokkene werkzaam is, met hem gesproken en wordt getracht zijn functioneren te 
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verbeteren. Dat hoeft nog niet gepaard te gaan met het `opbouwen van een dossier': in 
sommige bedrijven past dat niet bij de relatief informele verhoudingen op het niveau 
van de afdeling. Lukt het niet het functioneren te verbeteren, dan wordt de centrale 
P&O-afdeling ingeschakeld. Meerdere respondenten signaleren dat de afstand tussen 
de centrale P&O en de afdelingen van het bedrijf groot is en dat het moeilijk is om 
vanuit het centrale niveau invloed uit te oefenen op de wijze waarop de decentrale 
afdelingen met dit soort kwesties omgaan. 
 Als de afdeling meent dat ontslag in aanmerking komt, gaat de centrale P&O-
afdeling eerst na of voldoende blijkt dat het functioneren onvoldoende is. Als er nog 
weinig in het dossier is vastgelegd ("een grijs dossier"), zijn er twee mogelijkheden: 
eerst zorgen voor de opbouw van een dossier dat een ontslagbeslissing kan dragen, of 
nagaan of er met de betrokken werknemer een afspraak kan worden gemaakt over de 
voorwaarden van zijn vertrek. Gebeurt dat laatste, en volgens enkele respondenten is 
dat in 90 procent van de gevallen aan de orde, dan is daar doorgaans de centrale 
afdeling bij betrokken. Een andere mogelijkheid is te bezien of de werknemer intern 
herplaatst kan worden of, via inschakeling van een (intern of extern) mobiliteits- of 
outplacementbureau elders aan werk kan worden geholpen. Bij disfunctioneren is 
soms het probleem dat negatieve verhalen over de werknemer gauw de ronde doen met 
als gevolg dat geen enkele andere afdeling belangstelling heeft hem een functie aan te 
bieden.  
 Ook in de (semi-)overheidssfeer is de werkwijze mede afhankelijk van de aard 
van het ontslagmotief. Bij reorganisatie-ontslag moet allereerst duidelijk worden dat de 
functie die de ambtenaar bekleedde, wordt opgeheven, en dat er geen andere passende 
functie voor hem kan worden gevonden, noch binnen noch buiten de organisatie. Dan 
volgt de ontslagaanzegging, met een opzegtermijn van drie maanden, en het 
ontslagbesluit. 
 Gaat het om ongeschiktheid of onbekwaamheid, dan wordt eerst nagegaan of er 
voldoende dossier is opgebouwd; zoniet dan moet dat alsnog gebeuren. Vervolgens 
worden de eventuele herplaatsingsmogelijkheden onderzocht; leveren die niets op dan 
kan het ontslagtraject worden ingezet. Op gemeentelijk en provinciaal niveau maakt 
men soms afspraken met betrokkenen over ontslag op eigen verzoek met toekenning 
van wachtgeld en een soort schadevergoeding. Verder kiest men wel eens voor de 
`non-activiteit'-variant waarbij een ambtenaar thuis mag blijven met behoud van 
salaris, onder de voorwaarde dat hij bij de eerste gelegenheid daartoe gebruik maakt 
van de FPU-regeling. Deze variant die vanaf de leeftijd van 55 à 57 jaar wordt 
toegepast, is vaak financieel voordeliger dan ontslag met toekenning van wachtgeld tot 
de pensioenleeftijd. 
 Een van de respondenten meldt dat deze variant met name ook dan wordt 
toegepast wanneer er sprake is van spanningen tussen hogere ambtenaren en politieke 
ambtsdragers, waarbij van werkelijk `disfunctioneren' geen sprake is. 
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Een van de respondenten rekent voor: laten we uitgaan van een 56-jarige 
ambtenaar met een bruto inkomen van ƒ 5000,- en een diensttijd van 25 jaar. 
De hoogte van het wachtgeld is 70 % van het bruto inkomen, dus ƒ 3500,-. 
De duur van het wachtgeld wordt berekend met de formule: 19,5 % diensttijd 
+ 1,5 % voor elk jaar dat betrokkene ouder is dan 21. 
In casu zou dat opleveren: 19,5 % + 1,5*35 = 72 % van 25 jaar is 216 maan-
den. Totaalbedrag: ƒ 756 000,-. Er zijn, gezien zijn leeftijd, echter maar 9 jaar, 
oftewel 108 maanden te gaan tot zijn pensionering, dus komt het eindbedrag 
uit op 108 x 3500 = ƒ 378 000,- 
De andere optie, gedurende vijf jaar (tot zijn 61e) doorbetalen en daarna met 
FPU, kost echter maar 60 x 5000 = ƒ 300 000,-. Het is dus goedkoper om deze 
ambtenaar met buitengewoon verlof te sturen (met FPU-belofte) dan hem 
wachtgeld te betalen tot de pensioengerechtigde leeftijd. 

 
Een andere variant is wat een respondent het `98-1g-ontslag' noemt: een ambtenaar 
wordt ontslag aangezegd met een opgeschoven ontslagdatum; binnen die tijd heeft hij 
de gelegenheid een andere baan te zoeken (al dan niet met ondersteuning van een 
outplacement-bureau). Lukt dat, dan stapt hij over `van werk naar werk’, lukt het niet 
dat volgt alsnog ontslag. Deze oplossing is met name handig als er een relatief ‘zwak’ 
dossier ligt maar zowel de organisatie als de ambtenaar menen dat doorgaan in de 
huidige functie ongewenst is. 
 Bij sommige organisaties is het streven erop gericht met de ambtenaar overeen-
stemming te bereiken over de woorwaarden waaronder hij de organisatie zal verlaten. 
Het accent ligt dus op het streven te proberen er samen uit te komen en zo mogelijk de 
gang naar de rechter te vermijden. Voor deze houding worden twee overwegingen 
genoemd: de organisatie wil "liever niet haar vuile was buiten hangen" en zij is 
beducht voor het risico dat de procedure niet succesvol zal zijn, bijvoorbeeld omdat er 
niet voldoende dossier is opgebouwd. Wordt er met een functionaris onderhandeld 
over de voorwaarden van ontslag, dan leidt dat volgens de respondenten in de (semi-
)overheidssfeer vaak tot overeenstemming. De meeste respondenten noemen 
percentages tussen 70 en 100 procent. Sommigen zeggen expliciet ernaar te streven 
altijd overeenstemming te bereiken; men wil de gang naar de bestuursrechter eigenlijk 
geheel vermijden. Voor de omvang van de compensatie die bij die gelegenheid wordt 
afgesproken, bestaan eigenlijk geen vaste regels, daar is iedereen het over eens. In de 
interviews wordt veel gesproken over "maatwerk" en over resultaten die afhankelijk 
zouden zijn van de omstandigheden van het geval zonder dat daar in algemene termen 
iets over te zeggen zou zijn. 
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3.3  Keuze voor de ontslagprocedure 
 
Ook in de private sfeer wordt overlegd over de condities van vertrek; als de 
kantonrechter wordt benaderd met een verzoek om ontbinding, is er in veel gevallen al 
overeenstemming over de hoogte van de vergoeding. Niet alleen de grote 
ondernemingen, maar ook de MKB-werkgevers trachten in meerderheid van te voren 
overeenstemming te bereiken. De publicatie van de richtlijnen van de Kring van 
kantonrechters heeft volgens respondenten in zoverre verandering gebracht dat het nu 
vaker lukt om tot een schikking te komen. Daar staat tegenover dat volgens hen de 
Wet boeten het volgens hen weer een stuk moeilijker heeft gemaakt om tot een 
schikking te komen. Een respondent zei daarover: 
 "De kantonrechtersformule heeft het op zich makkelijker gemaakt om afspraken 

te maken met werknemers, maar de Wet boeten heeft weer roet in het eten 
gegooid. Schikken is daardoor moeilijker geworden. Ten opzichte van vroeger, 
toen twee regeltjes genoeg waren om een ontbinding te krijgen, is er nu een 
grotere noodzaak om de ontbinding uitgebreider te motiveren, in verband met de 
verhouding tot de uvi's. Het vervelende is dat je genoodzaakt bent een toneelstuk 
op te voeren voor de uvi's die toch regelmatig komen vragen hoe het nu zit. Ook 
naar de business units toe wordt duidelijk gemaakt dat, als ze iemand kwijt willen, 
ze duidelijk zullen moeten maken dat de stoel van de werknemer vervalt of iets 
dergelijks." (*24) 

In hoeverre kiest men voor de RDA-procedure of voor de ontbinding door de 
kantonrechter? De MKB-respondenten hebben uiteenlopende voorkeuren: sommigen 
kiezen altijd voor de RDA, anderen soms voor de RDA en soms voor de 
kantonrechter. In het laatste geval wordt de keuze voor de RDA vooral geassocieerd 
met bedrijfseconomische problemen en met lagere, technische functies waarop een 
CAO van toepassing is; de kantonrechter daarentegen wordt ingeschakeld voor hogere, 
commerciële functionarissen en wanneer het ontslagmotief in de persoon van de 
werknemer is gelegen.. Grote ondernemingen maken, met één uitzondering, primair 
gebruik van de kantonrechter, behalve in de gevallen van twee jaar 
arbeidsongeschiktheid die via de RDA worden afgehandeld. Het belangrijkste bezwaar 
dat wordt genoemd tegen de RDA-procedure is de lange duur ervan, soms ook de 
onzekerheid met betrekking tot de uitkomst ervan. 
 Bij deze uitkomsten moet worden aangetekend dat de interviews zijn afgenomen 
voor de invoering van de wet Flexibiliteit en zekerheid; vooralsnog is niet duidelijk in 
hoeverre de daardoor geïntroduceerde wijzigingen invloed zullen hebben op de keuze 
voor de procedure via de RDA of via de kantonrechter. 
 

 

 
 

 



 

4  De praktijk van ontslagvergoedingen: de 
  preventieve toetsing door de Regionaal  
  Directeur voor de Arbeidsvoorziening 
   
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de Regionaal Directeuren voor de 
Arbeidsvoorziening (RDA) in de praktijk te werk gaan met hun bevoegdheid tot het 
geven van toestemming voor de beëindiging van de arbeidsverhouding, de aan- of 
afwezigheid van een ontslagvergoeding in ogenschouw genomen. Dat gebeurt op basis 
van beschrijvingen die de RDA tijdens interviews over hun praktijk hebben gegeven, 
waardoor inzicht wordt verkregen in de overwegingen van de RDA bij hun besluitvor-
ming. En bovendien op basis van de resultaten van een survey: aan de 18 RDA's is een 
vragenlijst gezonden met een aantal vragen over de praktijk van de verlening van 
ontslagvergunningen, de rol die vergoedingen daarin spelen en het oordeel over de in 
de motie-Van Nieuwenhoven neergelegde voorstellen tot wijziging vanhet 
ontslagrecht. Van de 18 verzonden formulieren zijn er 12 terugonvangen, hetgeen een 
respons betekent van tweederde. 
 
4.1  De rol van financiële compensatie in de beoordeling van de ontslagaanvraag 
 
Hoewel het bekend is dat de RDA's niet altijd door partijen op de hoogte worden 
gebracht van afspraken over vergoedingen, is niettemin aan de respondenten gevraagd 
te schatten in welk deel van de gevallen partijen tijdens of na de procedure een 
vergoeding overeenkomen.  
 Voor zover tijdens de interviews door de RDA'en percentages worden genoemd 
van gevallen waarin een ontslagvergoeding wordt overeengekomen, lopen die uiteen 
van `vijf procent' tot `minder dan de helft'. In het survey variëren de antwoorden tussen 
3 en 50 procent, maar de meeste respondenten noemen een getal van, of in de buurt 
van 20 procent. Een deel van de geïnterviewden kon geen schatting geven met 
betrekking tot het voorkomen van bedoelde vergoeding: deze is slechts bij de RDA 
bekend indien een van de betrokken partijen daar tijdens de ontslagvergun-
ningsprocedure melding van maakt. De aanwezigheid van een sociaal plan is echter 
vaak wel bekend bij de RDA, waardoor in geval van een collectieve ontslagaanvraag, 
de (collectieve) ontslagvergoeding als een gegeven wordt verondersteld. 
 De meerderheid (zeven) van de tien geïnterviewden noemt vooral de bedrijfs-
economische reden als de ontslaggrond waarbij het meest frequent een ontslagvergoe-
ding door partijen wordt overeengekomen. Bij de ontslaggrond `verstoorde arbeids-
verhouding' komt dit daarentegen bijna niet voor; het aanwezig zijn van een 
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ontslagvergoeding in geval van een verstoorde arbeidsverhouding werd door een van 
de geïnterviewden een smeermiddel genoemd. Bij de ontslagaanvrage op grond van 
disfunctioneren speelt de ontslagvergoeding zeker een rol. Zo komt het volgens een 
RDA regelmatig voor dat werknemers van 55 jaar en ouder geen verweer voeren tegen 
zo'n aanvraag omdat door de werkgever een ontslagvergoeding wordt aangeboden. 
Doorgaans wordt er door de werkgever geen ontslagvergoeding aangeboden bij 
arbeidsongeschiktheid als ontslaggrond.  
 In het survey worden bij bedrijfseconomische zaken de hoogste percentages 
genoemd (mediaan: 20 %), gevolgd door `verstoorde verhoudingen' (mediaan: 12,5 
%). Sommigen specificeren dat bij collectief ontslag het percentage veel hoger is (90 
% wordt genoemd). Bij disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid echter zouden 
vergoedingen niet of bijna niet voorkomen. 
 
Opbouw en hoogte van ontslagvergoeding 
 
Met betrekking tot de opbouw en de hoogte van de ontslagvergoeding menen vier van 
de tien geïnterviewden dat de hoogte van deze vergoeding overeenkomt met de hoogte 
van de vergoeding berekend met behulp van de kantonrechtersformule. Twee 
respondenten zeggen niet bekend te zijn met de hoogte van vergoedingen. 
 Een van de geïnterviewden vermeldt daarentegen dat partijen zelf zelden aanslui-
ting zoeken bij de kantonrechtersformule; de hoogte van de vergoeding wordt 
individueel bepaald of volgens een Sociaal Plan. Dat het bij collectief ontslag meestal 
aan de hand van het Sociaal Plan gebeurt, daarover bestaat geen verschil van mening. 
In het survey zijn de antwoorden verdeeld in die zin dat evenveel antwoorden dat de 
hoogte niet als dat zij wel in overeenstemming met de kantonrechtersformule wordt 
bepaald.  
 
De aanvulling op de WW-uitkering (‘suppletie’), meestal in duur afhankelijk van 
dienstjaren en leeftijd, wordt als meest voorkomende variant genoemd. Tevens kan er 
sprake zijn van een bedrag ineens, als een vertrekpremie of om de werknemer te 
bewegen een lagere functie te accepteren. Daarnaast worden behalve financiële 
vergoedingen andere vergoedingen genoemd die niet in de financiële sfeer liggen, 
zoals outplacement en actieve bemiddeling. Een aan de werknemer geoffreerde 
combinatie van een financiële vergoeding met outplacement komt eveneens een enkele 
keer voor. 
 
In het survey is aan de respondenten gevraagd van een aantal varianten aan te geven 
hoe vaak elk daarvan, voor zover zij dat weten, deel uitmaakt van de geboden 
compensatie. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. 
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tabel 4.1 Frequentie van voorkomen van elementen in de compensatie die de werkge-

ver bij ontslag via het RBA aanbiedt, volgens het RBA, gerangschikt naar 
gemiddelde frequentie:  

 
 
        (bijna)  regel- 
         nooit       soms       matig     meestal       totaal 
 
 
 suppletie op uitkering:  1  1  3  6  11 
 outplacement-faciliteiten:    3  7  1  11 
 vergoeding ineens:  2  4  5    11 
 actieve bemiddeling:  1  5  4  1  11 
 
 
 
Een van de respondenten noemt nog als mogelijkheid het aanbieden van een 
dienstverband bij een derde, bij voorbeeld een uitzendbureau. Deze respondent 
signaleert tevens dat er de laatste jaren meer accent is komen te liggen op het 
aanbieden van herplaatsingsfaciliteiten. 
 
Wat is veranderd in de houding van partijen ten opzichte van de kantonrechters-
formule? 
 
Zeven van de tien geïnterviewden verklaren dat de houding van de partijen ter zake 
veranderd is na de introductie van de kantonrechtersformule. Individuele werknemers 
en vertegenwoordigers verwijzen in hun verweerschrift veelal naar de kanton-
rechtersformule daar deze bij partijen meer duidelijkheid schept. Eén RDA geeft aan 
dat na invoering van de kantonrechtersformule er een tendens bij werkgevers lijkt te 
ontstaan om, bij werknemers met een relatief lang dienstverband, een ontslagaanvraag 
bij de RDA in te dienen, om zo in eerste instantie te ontkomen aan het betalen van een 
ontslagvergoeding. 
 
Ook in het survey wordt gesignaleerd dat werknemers en hun vertegenwoordigers in 
hun verweerschrift vaker verwijzen naar de formule. Volgens de helft van de respon-
denten wordt ook vaker, om het betalen van een vergoeding te vermijden, een 
vergunning aangevraagd voor werknemers met een relatief lang dienstverband; de 
andere helft meent dat daarin geen verandering is gekomen. 
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Beslissing in relatie met overeengekomen ontslagvergoeding 
 
Op de vraag of de RDA in hun overwegingen tot het nemen van de beslissing op het 
voorliggende ontslagverzoek van de werkgever rekening houden met een 
overeengekomen vergoeding antwoorden vier van de tien ondervraagden dat dit nooit 
gebeurt. De respons varieerde van ‘primair moet aannemelijk zijn dat er gegronde 
redenen zijn om het dienstverband te beëindigen’ of ‘Het enkele feit dat partijen een 
vergoeding zijn overeengekomen garandeert zeker geen toestemming voor het 
beëindigen van de arbeidsverhouding voor de werkgever’ tot ‘ik beoordeel alleen de 
redelijkheid van ontslag, los van de vraag of een vergoeding is toegekend’ alsmede ‘de 
RDA heeft een poortwachtersfunctie. Hij beoordeelt of het ontslag noodzakelijk is en 
niet wat de gevolgen zijn van het ontslag’. 
 Volgens de resultaten van de survey laat eenderde van de respondenten dat niet 
meewegen, tweederde alleen in bijzondere omstandigheden, waarbij men denkt aan 
oudere werknemers die geen ander werk meer zullen vinden of aan de situatie dat de 
werknemer zelf aangeeft dat de afgesproken vergoeding zijn bezwaren (grotendeels) 
wegneemt. 
 Eén geïnterviewde merkt op dat er soms een spanningsveld bestaat tussen de 
mening van de RDA en de ontslagcommissie. Formeel dient de RDA te weigeren als 
de noodzaak van het ontslag niet aannemelijk is gemaakt, maar als blijkt dat de 
werknemer een vergoeding meekrijgt en de werknemer geen verweer voert, komt een 
ontslagcommissie wel eens tot het advies wel een ontslagvergunning te verlenen. 
 Zes van de tien RDA'en vinden dat de aanwezigheid van een ontslagvergoeding 
meegenomen kan worden in de overwegingen met betrekking tot het ontslagverzoek 
van de werkgever. Een van hen merkt daarover op: 

"Officieel speelt het al dan niet overeenkomen van een vergoeding geen rol. Het 
kan een rol spelen bij de toetsing van de aanvraag in het kader van artikel 8 van 
het Delegatiebesluit 1993. Het mag echter niet van doorslaggevende betekenis 
zijn, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden." [*76] 
 

Op de vraag of de RDA wel eens een ontslagaanvrage afwijst omdat de werkgever 
geen financiële regeling heeft aangeboden, antwoorden negen van de tien geïnterview-
den dat zij geen ontslagverzoeken afwijzen vanwege het feit dat de werkgever geen 
financiële regeling heeft aangeboden. In een incidenteel geval wordt wel eens door 
twee van de respondenten contact opgenomen met een werkgever, maar het niet 
aanbieden van een financiële regeling is geen grond voor afwijzing. Tevens merkt een 
van de geïnterviewden op dat indien hij het ontslag onbillijk vindt, hij geen vergunning 
geeft, of er nu sprake is van een vergoeding of niet. Het survey geeft op dit punt een 
ander beeld te zien: vijf van de twaalf respondenten wijzen wel eens een aanvraag af 
mede omdat de werkgever geen financiële compensatie heeft aangeboden, vooral als 
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het om oudere werknemers gaat of als de werkgever zich ten opzichte van de 
werknemer verwijtbaar heeft gedragen. 
 
Initiatieven om de zaak in der minne te schikken 
 
Zeven van de tien geïnterviewden ondernemen wel eens initiatieven om de zaak in der 
minne te schikken. Daaraan worden wel voorwaarden verbonden: eerst moet duidelijk 
zijn dat er een goede reden is voor het ontslag en/of dat de procedure er niet door 
wordt verlengd.  
Sommige RDA'en trachten ook voor de procedure pogingen te ondernemen om 
ontslag te voorkomen. De RDA poogt via zijn netwerk en contacten op de arbeids-
markt oplossingen te creëren. Het betreft hier dan meestal een voornemen tot een 
meervoudig ontslag. Op deze wijze lukt het de RDA regelmatig om het aantal 
werknemers, waarvoor het voornemen bestaat om tot beëindiging van de arbeids-
verhouding over te gaan te verminderen. Soms lukt dit door het vormen van 
arbeidspools. Soms worden ook tijdens de procedure pogingen ondernomen om 
partijen met elkaar te confronteren. Zo nu en dan komt uit zo een comparitie naar 
voren dat de werknemer met scholing of training toch binnen de onderneming aan de 
slag kan blijven. 
 
Het initiatief kan, behalve op het voorkómen van een voorgenomen ontslag, erop 
gericht zijn te bewerkstelligen dat het ontslag, als het onvermijdelijk is, gepaard gaat 
met een financiële regeling. Een RDA merkte daarover op: 

"Als de ontslagaanvraag betrekking heeft op in de persoon gelegen factoren, zoals 
disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding, valt uit de stukken 
doorgaans op te maken dat voortzetting van de arbeidsverhouding zinloos is. Dan 
wordt partijen aanbevolen nog eens met elkaar te gaan praten. Daarbij wordt dan 
ook opgemerkt dat het misschien goed is om tijdens dat gesprek ook aandacht aan 
een eventuele vergoeding te schenken. 
De RDA houdt in enkele gevallen een comparitie. Hij hoort partijen dan aan en 
probeert te bereiken dat ze begrip krijgen voor elkaars standpunten. Bij zo’n 
comparitie wordt partijen geen oplossing opgelegd, maar wordt ernaar gestreefd 
dat partijen zelf een oplossing bedenken. Dit werkt beter dan een oplossing die 
door een derde wordt opgelegd. Deze rol van intermediair/ bemiddelaar past bij 
de rol van de RDA."[*76] 

 
De resultaten van het survey wijzen op dit punt in dezelfde richting: bijna alle respon-
denten ondernemen wel eens pogingen om een zaak in der minne te schikken. Daarvan 
probeert een meerderheid wel eens via het eigen netwerk en via contacten ontslag van 
een werknemer te voorkomen; twee respondenten zeggen dat regelmatig te doen. Vier 

 

 
 

 



74                                   Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren 

respondenten nemen wel eens telefonisch contact op om de werkgever in overweging 
te geven, gelet op de leeftijd van de werknemer of de duur van diens dienstverband, 
het ontslag met een vergoeding gepaard te doen gaan. Negen van de elf respondenten 
maken gebruik van comparities die gericht zijn op voorkoming van het ontslag, vooral 
als er sprake is van verstoorde verhoudingen die "nodeloos geëscaleerd" zijn en/of 
wanneer tenminste een van de betrokken partijen aangeeft dat een goed gesprek nog 
iets aan de onstane situatie zou kunnen verbeteren. Zes respondenten tenslotte doen dat 
soms ook om te stimuleren dat een financiële regeling wordt getroffen. 
 De vraag is gesteld of in het geval dat de werkgever na bemiddeling door de RDA 
een zodanige vergoeding aan de werknemer aanbiedt, dat deze geen inhoudelijk 
verweer meer voert tegen zijn ontslagaanvraag, deze bemiddeling dan altijd leidt tot 
een toestemming voor beëindiging van de arbeidsverhouding. Acht van de 
geïnterviewde RDA'en verlenen in bovengenoemde gevallen niet altijd toestemming 
voor beëindiging van de arbeidsverhouding. Zij geven desgevraagd daarvoor de 
volgende , hier kort getypeerde redenen: 
a) een aanvraag dient op zijn eigen merites beoordeeld te worden; 
b) het aanbieden van een schadevergoeding speelt bij die beslissing geen rol; 
c) toekenning van een vergoeding mag er niet indirect toe leiden dat kosten die met 

het ontslag gepaard gaan ten onrechte worden afgewenteld op de gemeenschap; 
d) de werkgever kan een vergunning niet `kopen’, er wordt altijd inhoudelijk 

getoetst aan de normen uit het Delegatiebesluit 1993. 
  
Twee van de geïnterviewde RDA'en noemen redenen om in dat geval wel te komen tot 
een toestemming voor de beëindiging van de arbeidsverhouding. Als een RDA de 
wenselijkheid van een vergoeding aangeeft en partijen vervolgens daadwerkelijk een 
vergoeding overeenkomen, dan kan de RDA niet meer weigeren, aldus een RDA; de 
hoogte van de ontslagvergoeding kan de RDA echter niet toetsen. Volgens een andere 
RDA kan de RDA in de praktijk wel tot toestemming komen voor de beëindiging van 
de arbeidsverhouding, maar moet hij wel op enkele zaken bedacht zijn, zoals 
anciënniteit. Als de werkgever tot overeenstemming komt met een werknemer, die 
volgens de anciënniteitsregels niet voor ontslag in aanmerking komt, is terughou-
dendheid geboden. De anciënniteit moet immers ambtshalve getoetst worden. De 
werknemer wordt er in zo een geval op gewezen dat het niet uitgesloten is dat een en 
ander consequenties zou kunnen hebben voor zijn uitkeringsrechten. 
 Anderzijds wordt door één RDA opgemerkt dat het contraproduktief zou zijn om 
partijen die overeenstemming hebben bereikt de deur te wijzen. In de beschikking 
wordt in zo een geval gemeld dat partijen overeenstemming hebben en dat de werkne-
mer afziet van de bescherming die het anciënniteitsbeginsel hem biedt. 
 
In het survey meent een meerderheid van de respondenten dat uit het feit dat de 
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werkgever aan de werknemer een vergoeding meegeeft niet automatisch voortvloeit 
dat de RDA dan een vergunning zal verlenen; altijd zal de beslissing nog getoetst 
moeten worden aan de criteria van het Ontslagbesluit. Drie respondenten zouden in 
een dergelijk geval altijd een vergunning verlenen. 
 
Wederindiensttredingsvoorwaarde 
 
De bevoegdheid om de wederindiensttredingsvoorwaarde te verbinden aan de 
ontslagvergunning wordt door een grote meerderheid regelmatig tot vaak gehanteerd. 
Deze voorwaarde wordt alleen gehanteerd bij bedrijfseconomische ontslaggronden1, 
waaronder: opzegging in de schoonmaakbranche, seizoenswerk, wegvallen van orders, 
gevallen van (vermoedelijk) tijdelijke bedrijfseconomische noodzaak, als de 
werknemer een kwetsbare positie heeft op de arbeidsmarkt. In een enkel geval waarbij 
een wijziging van het produktieproces aan de orde is, wordt volgens een van de 
geïnterviewden de werkgever om een toezegging gevraagd om de werknemer in dienst 
te nemen, indien de wijziging bij gebrek aan succes wordt teruggedraaid. Deze 
toezegging komt dan in de beschikking en maakt daar deel van uit. Een van deze 
geïnterviewden hanteert deze voorwaarde standaard bij elke toestemming die wordt 
verleend bij een bedrijfseconomisch ontslag. 
 Alle respondenten in het surveyonderzoek maken gebruik van de mogelijkheid 
om aan de toestemming tot ontslag een wederindiensttredingsvoorwaarde te verbin-
den. Dat gebeurt vooral in die gevallen waarin er sprake is van bedrijfseconomische 
redenen maar het nog onduidelijk is of de terugval in de vraag naar producten structu-
reel of tijdelijk is. Sommigen zeggen dit middel maar mondjesmaat te hanteren, een 
respondent waarschuwt voor het effect dat wernemers gaan zitten wachten op een 
gelegenheid terug te keren, terwijl ze hun inzet beter bij een andere werkgever ten 
nutte zouden kunnen maken. 
 Een van de geïnterviewden maakt ook nog gebruik van een andere voorwaarde: 
bij een aanvraag voor deeltijdontslag, wordt een volledige vergunning afgegeven 
onder voorwaarde dat de werkgever de werknemer in dienst neemt voor minder aantal 
uren. 
 
4.2  Verhouding van de besluitvorming van de RDA tot het Sociaal Plan 
 
Zeven van de tien geïnterviewden vinden dat het feit dat vakbonden een sociaal plan 
zijn overeengekomen met de werkgever op zich niet voldoende is om tot een 
toestemming voor beëindiging van de arbeidsverhouding te komen. Daarbij wordt de 
redenering gevolgd dat de reden van ontslag altijd aannemelijk gemaakt moet worden 
                                                 
1 Vgl. art. 5, lid 2 Delegatiebesluit. 
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en dat de werkgever dus net als in andere gevallen met argumenten moet komen 
waarom juist deze werknemer ontslagen moet worden; het ontslag wordt dan aan het 
anciënniteit- en het afspiegelingsbeginsel getoetst. Is aan deze voorwaarden voldaan, 
dan stemt een meerderheid van de respondenten in het survey ermee in een vergunning 
te verlenen. In het survey wordt nog een aanvullende voorwaarde geformuleerd, 
namelijk dat het Sociaal Plan niet alleen financile regelingen moet bevatten maar ook 
in voldoende mate gericht moet zijn op outplacement. 
 Enkele geïnterviewden noemen punten waarop ze in mindere of meerdere mate 
rekening houden met een sociaal plan. Drie RDA'en stellen dat als een sociaal plan is 
overeengekomen, het motief voor het ontslag aannemelijker is gemaakt; het is een 
aanwijzing dat de vakbonden accoord zijn met het ontslag. De toetsing zal in dat geval 
marginaal zijn. Het sociaal plan wordt niet inhoudelijk beoordeeld. 
Volgens een respondent zou het ontbreken van een sociaal plan een element in de 
beoordeling kunnen zijn, bijvoorbeeld bij de beëindiging van een bedrijf, waarbij een 
grote som geld vrij komt. Indien er geen vergoeding wordt aangeboden, zou dat een 
reden kunnen zijn om de vergunning te weigeren, omdat dan onvoldoende rekening is 
gehouden met de belangen van de werknemers. Twee RDA'en noemen het sociaal plan 
als één van de factoren die in beslissingen mee worden gewogen maar kennen het een 
marginale rol toe in hun besluitvorming. 
 
4.3 Collectief-ontslagzaken 
 
In het kader van de vraag naar de hoogte van vergoedingen bij collectief ontslag is een 
analyse uitgevoerd op materiaal verzameld bij onderzoek naar collectieve zaken in 
1997 en 1998. Bij vier regionale bureaus van Arbeidsvoorziening is inzage gevraagd 
in alle meervoudige (10 of meer werknemers) en collectieve (20 of meer) zaken. De 
oogst was niet groot: onder invloed van de economische conjunctuur bevindt het 
aantal collectieve zaken zich op het moment in een baisse. 
 Bij deze vier bureaus werd over de bedoelde periode inzage verkregen in 14 
dossiers van zaken, waarvan drie nog in het eerste stadium van de melding verkeerden 
en nog geen gegevens over werknemers bevatten. De dossiers bevatten geen 
informatie over de daadwerkelijk aan individuele werknemers verstrekte 
vergoedingen; wel is in de meeste gevallen gedetailleerde informatie aangetroffen over 
de algemene compensatieregeling die op de voor ontslag voorgedragen werknemers 
van toepassing wordt verklaard. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de zaken. 
 
In twaalf van de veertien collectieve zaken is voorzien in een financiële regeling voor 
de afvloeiïng van personeel. In acht gevallen is er een sociaal plan dat op arbeids-
voorwaardenoverleg is gebaseerd, in twee gevallen (nr. 3 en 5) is er een eenzijdig door 
de werkgever geformuleerd plan waarmee de bonden niet accoord zijn, in een geval 
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belooft de werkgever uitkeringen op basis van de kantonrechtersformule en in een 
geval is er een eenzijdig vastgestelde uitkeringsregeling die deel uitmaakt van een 
maatregel van industriële herstructurering. 
 

tabel 4.2 Kenmerken van de onderzochte collectief-ontslagzaken: 
 
            werknemers:      verleende 
geval         totaal  voorgedragen   vergun- reden v/d 
nr.:   regio:     aantal:  voor ontslag:   ningen: aanvraag: 
 
 1 A 59 42 *       40        sluiting, doorstart voorgenomen 
 2 A 90 70 *       70        sluiting 
 3 B 45 22 14        sluiting 
 4 A 95 20 20        inkrimping 
 5 B 86 41 22        inkrimping 
 6 C 40 30 *       30        sluiting 
 7 C 151 53 53        inkrimping 
 8 A 91 25 25        inkrimping 
 9 D 103 27 16        inkrimping 
10 D 78 28 26        inkrimping/verplaatsing activ.'n 
11 D 43 39 *       39        sluiting 
12 D 138 138         sluiting (melding WMCO) 
13 D 907 ?         reorganisatie (melding WMCO) 
14 D 35 35         sluiting / verplaatsing (melding) 
 
gemiddeld: 80 36 32       (berekend over gevallen 1 t/m 11) 
 
• In de met een * gemarkeerde gevallen werd voor een deel van het personeel  
      een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter. 
 

  
 
 
Zeven regelingen voorzien in een suppletie op uitkeringen, vijf in een vergoeding 
ineens. Bij suppletie wordt de uitkering aangevuld tot een bepaald percentage van het 
laatstverdiende salaris; dit percentage ligt in de eerste maanden meestal tussen de 85 en 
de 100 procent, en daalt vervolgens naar een niveau tussen de 70 en de 85 procent. 
 
Naar de wijze waarop de vergoedingen worden berekend, kunnen de regelingen  in 
drie typen worden ingedeeld. De berekening van de omvang van de aanspraak kan 
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namelijk gebaseerd zijn op: 
 
1. alleen dienstjaren; 
 De omvang van de aanspraak wordt alleen gebaseerd op het aantal dienstjaren van 

de werknemer (drie gevallen). In een geval bijvoorbeeld wordt een eenmalige 
uitkering toegezegd ter grootte van het aantal dienstjaren vermenigvuldigd met 70 
% van het laatstgenoten bruto maandsalaris. In een andere zaak is sprake van een 
suppletie op de uitkering gedurende een termijn die optelt met drie maanden per 
dienstjaar, met een maximum aantal gerekende jaren van twintig. In deze laatste 
regeling is een aparte voorziening getroffen voor werknemers ouder dan 60 jaar: 
mits zij tenminste tien jaar in dienst zijn, krijgen zij een suppletie tot aan hun 
pensioen. 

 
2. een lineaire combinatie van leeftijd en dienstjaren; 
 De omvang van de aanspraak wordt gebaseerd op een optelsom van de leeftijd en 

het (hele of halve) aantal dienstjaren van de werknemer (zes gevallen).De omvang 
van de aanspraken klimt met leeftijd zowel als dienstjaren omhoog tot een hoogste 
plateau is bereikt. Figuur 1 maakt (de complexiteit van) deze relatie 
aanschouwelijk. 

 
tabel 4.3 Aantal maanden suppletie op basis van de berekende som van leeftijd en 

dienstjaren, volgens een drietal aangetroffen regelingen: 
 
 
   aantal maanden suppletie op grond van de regeling in geval: 
 som leeftijd          (5)      (3)            (9) 
 en dienstjaren: 
 
 33 3 3 5 
 38 4 6 5 
 43 6 9 9 
 48 9 12 9 
 53 12 15 13 
 58 18 15 13 
 63 18 15 17 
 68 30 15 17 
 73 30 15 21 
 78 30 15 21 
In tabel 4.3 is te zien dat zowel het niveau van dit plateau als het moment waarop het 
wordt bereikt nogal kunnen variëren: in regeling 3 bereikt een 38-jarige werknemer 
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met een arbeidsverleden van 15 jaar reeds een maximum dat echter maar de helft 
bedraagt van wat diezelfde werknemer, zij het zeven jaar later, in regeling 5 bereikt. 
 
3. gewogen dienstjaren, met een staffeling naar leeftijd; 
 Dit is het systeem dat bekendheid heeft gekregen door de kantonrechtersformule: 

op het aantal dienstjaren wordt een weging toegepast zodanig dat dienstjaren op 
hogere leeftijd zwaarder meetellen (twee gevallen). Dienstjaren gedurende het 
eenenveertigste tot en met het vijftigste levensjaar vervuld tellen voor anderhalf, 
die vanaf het eenenvijftigste levensjaar dubbel mee. Vermenigvuldigd met het 
laatstverdiende bruto maandsalaris bepalen zij de vergoeding ineens die bij het 
ontslag wordt betaald. 

 
 
figuur 1: Uitkeringsniveaus in relatie tot leeftijd en aantal dienstjaren, geval nr. 6 
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Naast een compensatie in geld bevatten de regelingen diverse aanvullende voorzie-
ningen. In de onderzochte zaken worden de volgende aanvullende voorzieningen 
genoemd: 
 
- opname in een arbeidspool (nrs. 2 en 13); 
- verhuiskostenregeling (nrs. 2, 5 en 14); 
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- outplacement (nrs. 5, 9, 10, 11 en 12); 
- sollicitatiefaciliteiten: tijd beschikbaar gesteld en vergoeding van kosten (nrs. 2, 5, 

6 en 12); 
- trainings- en scholingsfaciliteiten (nrs 6 en 11); 
- bij aanvaarding van een lager ingeschaalde functie behoud van salaris op het 

huidige niveau (nrs. 3 en 11); 
- vertrekstimuleringsregeling: uitkering ineens ter hoogte van het loon over de 

resterende periode van de opzegtermijn (nrs. 5, 6, 9 en 11); 
- kwijtschelding van de terugbetalingsplicht van kosten van gevolgde opleidingen 

(nr. 6). 
 
Een van de onderzochte regelingen biedt een interessante keuzemogelijkheid voor 
werknemers tussen afvloeiïng of participatie in een arbeidspool. Kiest de werknemer 
voor het laatste, dan starten al tijdens de opzegtermijn bemiddelingsactiviteiten. 
Aansluitend op het einde van het dienstverband komt de ontslagen werknemer in 
dienst van een stichting op basis van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde 
prestatieplicht. De stichting kan hem bemiddelen, uitlenen, detacheren en zal 
activiteiten ondernemen op het gebied van loopbaanbegeleiding en scholing. De duur 
van het dienstverband met de stichting wordt mede bepaald door het aantal dienstjaren. 
Gedurende de tijd dat de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht, wordt hij 
beloond op het niveau van zijn laatstverdiende salaris; voor het overige op WW-
niveau. Daadwerkelijk gewerkte periodes worden bovendien telkens opgeteld bij de 
duur van het dienstverband met de stichting. 
 
Vergelijking van compensatieniveaus 
Ter vergelijking is van een twaalftal aangetroffen compensatieregelingen nagegaan 
welke omvang de kosten voor de werkgever bij elk van de regelingen en bij toepassing 
van de kantonrechtersformule zouden zijn. Voor de berekening waren enkele 
aannames noodzakelijk die hieronder worden gespecificeerd: 
- de werknemer blijft na het ontslag gedurende de periode dat de regeling 

toepassing vindt werkloos; 
- voor het inkomensniveau van de werknemer is uitgegaan van ƒ 50 000 bruto per 

jaar; ter wille van de berekening is op eenvoudige wijze de hoogte van de WW-
uitkering bepaald door 70 % van dat inkomen te nemen ; 

- de duur van de loongerelateerde WW-uitkering is voor een 34-jarige werknemer 
gesteld op 9 maanden, voor een 44-jarige op 2 jaar, voor een 54-jarige op 3 jaar en 
voor de 59- en 64-jarigen op 4 jaar, behalve in die gevallen waarin de arbeidsduur 
bij de huidige werkgever aanspraak biedt op een langere WW-duur. 

Bij de berekening van de lasten voor de werkgever zijn uitkeringen uit hoofde van de 
sociale verzekering, waar van toepassing, steeds verdisconteerd. Dat wil zeggen dat er 
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steeds vanuit is gegaan dat de werknemer aanspraak kon maken op de bij zijn 
omstandigheden behorende WW-uitkering.2 De kosten van de WW-uitkering zelf, die 
indirect mede door de werkgever zijn betaald, zijn niet in de berekening van de kosten 
voor de werkgever meegenomen.  
 
tabel 4.4: Vergelijking van de omvang van de kosten van ontslagvergoedingen, uitge-

drukt in aantal maandsalarissen, in een twaalftal combinaties van leeftijd en 
aantal dienstjaren, berekend volgens de in het onderzoek aangetroffen 
regelingen inclusief de kantonrechtersformule (= 14) 

 
  
leef- dienst- suppletieregelingen:      vergoedingen ineens: 
tijd   jaren    (3)       (4)      (5)      (8)     (10)   (12)     (6)     (9)  (11)  (13) (14) 
 
34  8 2,7 5,2 1,2 5,1 2,9 1,9 5,6 9,0 2,3 3,2 8,0 
34  16 3,6 4,8 1,8 9,9 3,8 2,3 11,2 9,0 2,3 6,4 16,0 
44  4 3,6 3,6 1,5 2,7 2,4 3,1 2,8 9,0 1,8 2,4 6,0 
44  20 4,5 3,6 3,0 9,3 5,0 4,7 14,0 17,0 4,5 8,8 22,5 
54  8 4,5 3,6 3,0 5,1 5,2 4,7 5,6 17,0 6,3 5,6 14,5 
54  16 4,5 3,6 3,6 4,5 6,3 5,5 11,2 17,0 27,6 10,0 26,0 
54  24 4,5 3,6 3,6 6,9 7,3 5,5 16,8 21,0 27,6 13,2 34,0 
59  4 4,5 3,6 3,6 1,5 20,4 12,0 2,8 17,0 12,0 17,7 8,0 
59  20 4,5 3,6 3,6 4,5 20,4 12,0 14,0 21,0 12,0 17,7 35,0 
59  36 4,5 3,6 3,6 4,5 20,4 12,0 25,2 21,0 12,0 17,7 51,0 
64  16 4,5 3,6 3,6 2,1 2,4 2,7 11,2 21,0 1,2 2,2 12,0 
64  24 4,5 3,6 3,6 4,5 2,4 2,7 16,8 21,0 1,2 2,2 12,0 
64  32 4,5 1,8 3,6 4,5 2,4 2,7 22,4 21,0 1,2 2,2 12,0 
 
 
Zoals uit tabel 4.4 duidelijk wordt, vertonen vooral de suppletieregelingen een 
betrekkelijk gelijkmatig patroon. Uitgedrukt in maandsalarissen neemt de gesom-
meerde compensatie waarden aan die bijna altijd tussen de 1,2 en de 5,5 liggen. Dat 
geldt helemaal voor de regelingen (3), (4), (5), en iets mindere mate voor regeling (8) 

                                                 
2     Zoals hierboven uiteengezet, is uitgegaan van een arbeidsverleden dat is gekoppeld aan 

de leeftijd van de werknemer. Omdat het in de WW in beginsel gaat om de duur van het 
dienstverband bij de laatste werkgever, is de relatie tussen dienstjaren en leeftijd in 
werkelijkheid uiteraard diverser dan in deze modelmatige berekening kan worden 
weergegeven. 
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die sterker koppelt aan dienstjaren.3 Het geldt ook voor (10) en (12) maar daar zorgt de 
57½-jaren-regeling voor een doorbreking van het patroon: omdat werknemers ouder 
dan 57½ jaar een aanvulling op hun (verlengde) WW krijgen die duurt tot de 
pensioengerechtigde leeftijd, is de omvang van de compensatie bij de 59-jarigen in de 
tabel abrupt veel groter. 
 Bij de vergoedingen geldt hetzelfde voor regeling (13) waarvan het patroon 
overeenkomt met dat van (10). Regeling (11), van toepassing bij een sluiting gestimu-
leerd door een industriële herstructureringsmaatregel, kent al vanaf 50 jaar substantieel 
hogere vergoedingen toe en vertoont een afwijkend patroon. Resteren de regelingen 
(6), (9) en (14) die alle aanzienlijk hogere vergoedingen in het vooruitzicht stellen, 
waarbij (9) in geringe en (6) en (14) juist in sterke mate reageren op de duur van het 
dienstverband. Zoals reeds vermeld, sloot een van de aangetroffen regelingen aan bij 
de kantonrechtersformule zodat de getallen onder (14) tevens de toepassing weergeven 
van de kantonrechtersformule. 
 
In vergelijking met alle andere regelingen houdt die conform de kantonrechtersformule 
veel sterker rekening met de duur van het dienstverband. De uitkomst van de kanton-
rechtersformule is gemiddeld in negen van de tien gevallen hoger dan de waarden die 
de andere onderzochte regelingen opleveren en is dat in bijna alle gevallen als de duur 
van het dienstverband 16 jaar of meer is.4

In figuur 2 is het gemiddelde van de compensatie in de zes suppletieregelingen in tabel 
3 (nrs. 3, 4, 5, 8, 10 en 12) afgezet tegen de compensatie volgens de 
kantonrechtersformule (nr. 14 in de tabel). 
 Bij figuur 2 moet worden aangetekend dat bij de vergelijking geen poging is 
gedaan om aanvullende voorzieningen die gepaard kunnen gaan met suppletie, zoals 
outplacement- of sollicitatiefaciliteiten, in geld uit te drukken en bij de financiële 
compensatie op te tellen; zou dat wel gebeuren dan zouden de verschillen iets minder 
groot zijn dan in figuur 2 wordt weergegeven. 
 

                                                 
3   De gemiddelden van de twaalf gekozen combinaties van leeftijd en dienstjaren (waarin 

overigens de hogere leeftijden oververtegenwoordigd zijn, zodat de gemiddelden alleen 
ter onderlinge vergelijking dienen!) zijn in opklimmende reeks 3,0 (5), 3,7 (4), 4,2 (3) en 
5,0 (8). Als de waarden voor 59-jarigen buiten beschouwing worden gelaten, zijn de 
gemiddelden voor (10) en (12) ook in deze orde, namelijk respectievelijk 4,0 en 3,6. 

4   Met een gemiddelde van 19,8 (N.B. zie ook de vorige noot) is de formule duidelijk 
lijstaanvoerder, direct gevolg door (9) met een gemiddelde van 17,0 en (6) met gemiddeld 
12,3. 
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5  De praktijk van ontslagvergoedingen: 
  de ontbinding van de arbeids- 
  overeenkomst door de kantonrechter  
 
 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze in de praktijk van de ontbinding 
ex art. 7:685 BW het toekennen van ontslagvergoedingen en het bepalen van de 
hoogte van vergoedingen verloopt. De beantwoording van deze vraag heeft ten dele 
plaats op basis van beschrijvingen die de geïnterviewden (zowel kantonrechters als 
anderen) van deze praktijk hebben gegeven; voor zover dat van toepassing is geven de 
resultaten primair inzicht in de percepties van de geïnterviewden van de praktijk en 
van de omstandigheden en overwegingen (van henzelf en van anderen) die in hun 
ogen van belang zijn voor de gang van zaken. Voor zover men een stap verder zou 
willen gaan en hieruit conclusies zou willen trekken over de feitelijke gang van zaken, 
is er reden voor de - obligate - waarschuwing dat de beschrijvingen en evaluaties van 
de geïnterviewden moeten worden gezien in relatie tot hun specifieke positie in de 
praktijk, die bijvoorbeeld beperkingen met zich mee kan brengen ten aanzien van de 
informatie waarover men kan beschikken.  
 Als in het navolgende wordt gesproken over `de rechters' of `de advocaten' 
enzovoort, dan wordt daarmee steeds gedoeld op de in het begin van 1998 in het kader 
van het onderzoek geïnterviewde representanten van die categorie. Bij citaten wordt 
door middel van een getal (bijv.: [*23]) verwezen naar de - hier geanonimiseerde - 
interview-bron.  Dit hoofdstuk is daarnaast gebaseerd op twee surveys in de 
tweede fase van het onderzoek, waarbij aan kantonrechters en advocaten schriftelijk 
vragen zijn voorgelegd met betrekking tot (onder meer) de ontbindingspraktijk, en op 
een dossieronderzoek naar 258 ontbindingszaken (voor methodische details zij 
verwezen naar de bijlagen). 
 
5.1  Opvattingen over de wenselijkheid van een vergoeding bij ontslag 
 
Voorafgaand aan de analyse van de besluitvorming zelf is het zinvol na te gaan welke 
opvattingen bij de kantonrechters zelf leven omtrent de wenselijkheid van het 
toekennen van een vergoeding bij de ontbinding. Bekend is dat daaromtrent 
verschillende opvattingen leven: sommigen vinden dat het nadeel dat ontbinding voor 
de werknemer meebrengt in beginsel moet worden gecompenseerd; anderen menen dat 
de introductie van de kantonrechtersformule weliswaar meer eenheid heeft gebracht in 
de praktijk maar tegelijkertijd de toekenning van een vergoeding ten onrechte tot 
uitgangspunt heeft gemaakt. 
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Wij hebben daartoe kantonrechters, advocaten en rechthulpverleners de navolgende 
stelling voorgelegd, met de vraag daarover een standpunt te bepalen: 
 `Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever dient 

in beginsel gepaard te gaan met toekenning van een vergoeding aan de werknemer, 
met uitzondering van een aantal gevallen waarin de werknemer de ontbinding in 
belangrijke mate aan zichzelf heeft te wijten.' 

Driekwart van de geïnterviewde kantonrechters en ruwweg de helft van de overige 
geïnterviewden (Rechtbank-rechters (civiele zaken), advocaten en rechtshulpverleners) 
stemt met deze stelling in. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1: 
 
tabel 5.1: Standpunt ten aanzien van de stelling dat ontbinding in beginsel gepaard 

dient te gaan met een vergoeding 
             mee     gedeeltelijk      niet 
             eens        mee eens   mee eens     totaal 
 
kantonrechters 19 8 8 35 
rechters Rb civiel 2  1 3 
advocaten 5  4 9 
rechtshulpverleners 2  1 3 
 
totaal 28 8 14 50 

 
 
Ter ondersteuning van dit standpunt worden in de interviews vooral de volgende vier 
overwegingen naar voren gebracht: 
 
a. een rechtvaardige allocatie van de lasten die van de ontbinding het gevolg 

zijn; 
Het zou onjuist zijn, aldus deze eerste overweging, de consequenties van de ontbin-
ding, die toch vooral voor werknemers ingrijpend kunnen zijn, geheel op de werk-
nemer te laten drukken; dat, zo voegen enkele kantonrechters daaraan toe, is ook het 
uitgangspunt dat in de kantonrechtersformule tot uitdrukking is gebracht. Dit argument 
geldt des te sterker als de werkgever het initiatief tot de ontbinding heeft genomen, 
maar geldt volgens sommigen ook nog in geval van gedeeltelijke verwijtbaarheid van 
de werknemer. 
 
b. de plicht tot vergoeding vloeit voort uit contractuele beginselen; 
Wie een duurovereenkomst beëindigt, is, indien deze handeling bij de wederpartij 
schade tot gevolg heeft, gehouden die schade te compenseren. 
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c. de verhouding tot de RDA-procedure; 
Sommige kantonrechters wijzen erop dat de positie van de werknemer in geval van 
ontbinding ongunstiger is dan die in geval van een RDA-procedure en beschouwen dit 
verschil mede als grondslag voor het toekennen van een vergoeding. Na de RDA-
procedure en gedurende de dan geldende opzegtermijn heeft een werknemer 
gelegenheid zich op een nieuwe baan te oriënteren; bij ontbinding ontbreekt die 
mogelijkheid meestal, zodat een overbruggende vergoeding redelijk is. Voor zover 
werkgevers de ontbindingsprocedure gebruiken om zich aan de kosten van de 
opzegtermijn te onttrekken, is het niet onredelijk die keuze te compenseren door hen 
een vergoeding te laten betalen, zo menen enkele kantonrechters en advocaten. Zou 
een werkgever daar moeite mee hebben, dan kan hij betaling van een vergoeding 
vermijden door voor de RDA-procedure te kiezen. 
 
d. duidelijkheid 
Als de ontbinding (bijna) altijd vergezeld gaat van een vergoeding met een bepaalde, 
vooraf bepaalbare hoogte, schept dat volgens respondenten uit de rechtshulpverlening 
en advocatuur voor alle partijen een grote mate van duidelijkheid en voorspelbaarheid. 
 
Door enkele kantonrechters en advocaten wordt erop gewezen dat het belang van de 
toekenning van ontslagvergoedingen is toegenomen door de terugtred van de overheid 
in de sfeer van de sociale zekerheid: de leemtes die daar ontstaan, worden op deze 
manier in de particuliere sector opgevangen. De principiële vraag of het in de stelling 
verwoorde uitgangspunt ook een juist uitgangspunt is, komt zo onder druk van de zich 
wijzigende omstandigheden niet meer als zodanig aan de orde, aldus enkele 
kantonrechters. 
 Zij die het met de stelling oneens zijn, draaien het uitgangspunt om: in beginsel is 
een vergoeding niet op haar plaats, tenzij er aantoonbare schade is en er sprake is van 
bijzondere omstandigheden. Als een bijzondere omstandigheid wordt onder meer 
aangeduid de veronachtzaming door de werkgever van zijn plichten, in het kader van 
een belangenafweging tussen die van de werknemer en de werkgever. Enkele rechters 
gebruiken een veel ruimere omschrijving en erkennen dat zij weliswaar een 
omgekeerd uitgangspunt kiezen, maar dat dit in zijn praktische consequenties 
nauwelijks verschilt van het andere. 
 Het is dan ook interessanter na te gaan in welke categorieën van gevallen rechters 
een vergoeding niet op haar plaats achten. In hoofdzaak kunnen de volgende 
categorieën worden onderscheiden5: 
a. verwijtbaarheid: de werknemer is substantieel (mede-)verantwoordelijk voor het 
                                                 
5     Vgl. ook het overzicht op basis van gepubliceerde uitspraken van C,G. Scholtens in 

ArbeidsRecht 1998/2, nr.7, p. 9. 
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ontstaan van de situatie die tot het onbindingsverzoek aanleiding heeft gegeven; 
b. gunstige arbeidsmarktpositie: de werknemer heeft reeds ander werk aanvaard of 

heeft een zodanige positie op de arbeidsmarkt dat zulks spoedig verwacht mag 
worden; 

c. `nieuwkomers': bij jonge werknemers is een vergoeding niet nodig, temeer niet 
als zij snel weer ander werk kunnen vinden; 

d. de slechte financiële positie van de werkgever. 
Voor elk deze categorieën geldt dat het argument door enkele respondenten wordt 
genoemd. Wij komen bij de behandeling van de toepassing van de kantonrechters-
formule uitgebreider op de genoemde uitzonderingen terug. 
 
Ook in de surveys is de stelling aan kantonrechters en advocaten voorgelegd en is hun 
oordeel gevraagd over drie van de aangevoerde argumenten: 
(a) een rechtvaardige verdeling tussen werkgever en werknemer van de lasten die uit 

de gevolgen van de ontbinding voortvloeien; 
(b) compensatie van de relatief ongunstige positie van werknemers bij ontbinding, in 

verhouding tot die bij de RDA-procedure (wegvallen van de opzegtermijn); 
(c) de praktijk heeft zich, mede onder invloed van de `kantonrechtersformule', nu 

eenmaal in de richting van standaardvergoedingen ontwikkeld. 
 
In de surveys is van de kantonrechters 85 procent, van de advocaten 72 procent het 
met de stelling eens. Hun oordeel over de overwegingen is weergegeven in tabel 5.2. 
 
tabel 5.2  Oordeel van kantonrechters en advocaten over het belang van een drietal 

overwegingen voor de wenselijkheid van een vergoeding: 
 
    (helemaal)              totaal 
       niet:           enigszins:   belangrijk:          aantal 
kantonrechters: 
 
rechtvaardige verdeling 11 24 44 79 
compensatie ongunst. pos. 16 44 20 80 
praktijk is nu eenmaal zo 18 24 37 79 
 
advocaten: 
 
rechtvaardige verdeling 16 13 29 58 
compensatie ongunst. pos. 18 27 14 59 
praktijk is nu eenmaal zo 11 27 21 59 
Overweging (a) krijgt de meeste steun, (b) de minste. Er is geen significant onderling 
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verband tussen de oordelen over de drie overwegingen. 
 Aan de respondenten in het survey die de stelling niet ondersteunden, zijn twee 
overwegingen voorgelegd, eveneens ontleend aan het interviewmateriaal: 
(d) Uitgangspunt moet zijn: geen vergoeding toekennen, tenzij aannemelijk wordt 

gemaakt dat de werknemer schade heeft geleden; 
(e) Uitgangspunt moet zijn: geen vergoeding toekennen, tenzij de bijzondere omstan-

digheden van het geval daartoe aanleiding geven. 
De 14 rechters die de stelling niet ondersteunen, vallen op het punt van deze 
overwegingen in ongeveer gelijke groepen uiteen die het juist wel respectievelijk juist 
geen belangrijke overweging vinden. De advocaten reageren merendeels instemmend 
op beide overwegingen. 
 
 
5.2 Verloop van de ontbindingsprocedure 
 
Allereerst dient onderscheid te worden gemaakt tussen de `geregelde' en de `niet-
geregelde zaken'. Onder de geregelde zaken worden die zaken verstaan waarin bij de 
indiening van het ontbindingsverzoek tussen beide partijen overeenstemming bestaat 
over de ontbinding en de voorwaarden waarop deze plaats dient te hebben. 
 
5.2.1  `Geregelde zaken' 
 
In een substantieel deel van de gevallen komen partijen al voor zij de kantonrechter 
benaderen een vergoeding overeen. Aan de geïnterviewde advocaten en kantonrechters 
is een schatting gevraagd van het percentage gevallen waarin voor de zitting een 
vergoeding wordt overeengekomen. Het vaakst genoemd wordt een percentage van 75 
à 80.6

 Indien partijen aan het kantongerecht duidelijk maken dat zij al overeenstemming 
hebben bereikt, blijft een mondelinge behandeling soms achterwege; dan wordt aan de 
hand van een standaard-model en datgene wat partijen in de stukken aanvoeren door 
de gerechtssecretaris een beschikking opgemaakt die door de kantonrechter in de 
meeste gevallen slechts wordt geautoriseerd. In deze zaken stelt de rechter zich bij 
uitstek lijdelijk op; het motto is "u vraagt en wij draaien", zoals een respondent het 
verwoordde.  
 Een meerderheid van de kantonrechters blijft echter de hoogte van de afgesproken 
vergoeding marginaal toetsen, althans in die gevallen waarin niet blijkt dat de werkne-
mer professionele rechtsbijstand heeft gehad. Als de vergoeding dan bovendien veel 

                                                 
6       Namelijk door vijf van de negen advocaten en twee van de drie rechtshulpverleners. Drie 

advocaten schatten het percentage hoger: 90 - 95%. 
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lager uitvalt dan volgens de kantonrechtersformule, is dat aanleiding tot een actievere 
opstelling. De rechter gaat dan na of de werknemer voldoende geïnformeerd is over 
wat in dergelijke gevallen een gebruikelijke vergoeding is en over de consequenties 
voor de WW-uitkering. In sommige gevallen brengt dit mee dat partijen alsnog 
worden opgeroepen voor een mondelinge behandeling. 
 
In de vragenlijst van het survey zijn twee stellingen opgenomen die aspecten verwoor-
den van een lijdelijke dan wel actieve opstelling van de kantonrechter in ontbindings-
zaken. De stelling dat `de positie van de kantonrechter een lijdelijke zou zijn en dat hij 
zich er alleen van zou moeten vergewissen dat partijen voldoende rechtsbijstand 
hebben', wordt door slechts een op de acht rechters ondersteund; ruim tweederde van 
de rechters wijst de stelling af.7

 De stelling dat `het gegeven de ongelijke uitgangsposities van werkgever en 
werknemer de taak van de kantonrechter is er met name op te letten dat het belang van 
werknemer niet in het gedrang komt' wordt daarentegen door bijna tweederde van de 
respondenten gesteund.8 Voor bijna de helft van de respondenten die vraag 7 hebben 
beantwoord, geldt dat zij het oneens zijn met de eerste, maar eens met de tweede 
stelling. 
 Dat in een aantal `geregelde zaken' toch een - vaak betrekkelijk zinloze - monde-
linge behandeling plaatsheeft, houdt daarnaast verband met eisen welke vanuit de 
uitvoeringsinstanties sociale zekerheid (uvi's) worden gesteld aan de wijze waarop de 
beëindiging van de arbeidsverhouding plaatsheeft. Van werknemers wordt door de 
uvi's verlangd dat zij zich ervoor inzetten hun werk te behouden. Wat deze eis concreet 
inhoudt voor het gedrag van de werknemer, is niet altijd even duidelijk; werknemers 
zijn daarom vaak geneigd het zekere voor het onzekere te nemen en zo veel mogelijk 
te doen alsof zij het met de ontbinding oneens zijn. Recente ontwikkelingen op dit 
punt zijn de invoering van de Wet boeten per 1 augustus 1996, die volgens 
respondenten het aantal pro forma-mondelinge behandelingen deed toenemen, en het 
in november 1997 gepubliceerde besluit van het Landelijk instituut sociale verzekerin-
gen (Lisv) dat een daling van het aantal pro forma-mondelinge behandelingen tot 
gevolg lijkt te hebben.9 Hoe groot het aandeel van de `geregelde zaken' in het geheel 
is, valt nauwelijks na te gaan; schattingen lopen uiteen van `meer dan de helft' tot `90 
procent'. 
Gevraagd naar het percentage vergoedingen in geregelde zaken, erkennen enkele 
                                                 
7      18 respondenten lieten de vraag oningevuld; van de resterende 78 respondenten waren 51 

het `oneens' en 13 het `helemaal oneens' met de stelling. 
8       Oneens: 25, eens: 51; niet ingevuld: 14; geen mening: 6. 
9     Lisv, `Besluit verweer tegen ontslag' van 19 november 1997, Stcrt. 1997, 229, tevens 

gepubliceerd in ArbeidsRecht 1997/12, nr. 76. 
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kantonrechters dat zij daar geen zicht op hebben omdat zij deze zaken niet onder ogen 
krijgen. De anderen maken schattingen die variëren van 75% tot 100% van het totaal 
aantal geregelde zaken; het gemiddelde van de schattingen ligt dicht bij 95 procent. 
Volgens sommige kantonrechters is het percentage hoger dan bij de niet-geregelde 
zaken, volgens anderen juist lager. De eersten stellen het `geregelde' karakter van de 
zaak voorop, hetgeen bijna vanzelf een vergoeding zou impliceren, de laatsten wijzen 
erop dat de regeling nog wel eens uitvloeisel is van een ontslag op staande voet. Dat 
ontslag op staande voet wordt dan ingetrokken en vervangen door een `neutrale' 
ontbinding, ter wille van een voor de werknemer `elegante' oplossing. "De werkgever 
is dan meestal niet bereid een vergoeding te betalen en de werknemer beseft eigenlijk 
wel dat hij er zo nog aardig mee wegkomt", aldus een respondent. 
 Een respondent maakt melding van een bijzondere reden om bij een geregelde 
zaak geen vergoeding toe te kennen. Als de afgesproken vergoeding veel hoger is dan 
de neutrale vergoeding volgens de kantonrechtersformule, dan concludeert deze 
rechter dat "partijen er kennelijk al uit zijn" en dat het niet nodig is bij beschikking nog 
een vergoeding toe te kennen. 
 Het standpunt dat de kantonrechters innemen met betrekking tot het al dan niet 
toetsen van de hoogte van de vergoeding lijkt ingeklemd te zijn tussen de lijdelijkheid 
van de rechter in privaatrechtelijke kwesties enerzijds, en de noodzaak compenserend 
op te treden ten aanzien van ongelijke posities van werkgever en werknemer 
anderzijds. De meerderheid neemt dan ook een positie in tussen beide extremen; drie 
kantonrechters zeggen altijd zelf te toetsen, zeven zeggen dat niet te doen. Voor dat 
laatste standpunt worden twee argumenten naar voren gebracht. In de eerste plaats de 
principiële lijdelijkheid van de rechter ("wie is er wijzer dan partijen?"), in de tweede 
plaats de (daarmee verbonden) beperktheid van de informatie waarover de 
kantonrechter kan beschikken. 
 De meeste kantonrechters nemen een actievere rol aan als blijkt dat de werknemer 
geen professionele rechtsbijstand heeft gehad, zeker als de overeengekomen 
vergoeding duidelijk lager is dan de uitkomst van berekening met behulp van de 
kantonrechtersformule. De rechter zal dan nagaan of "de werknemer weet waar hij 
mee bezig is"; twee rechters stellen dat, als partijen niet goed kunnen uitleggen 
waarom de overeengekomen vergoeding zo afwijkt, zij dan partijen confronteren met 
de mogelijkheid dat zij de vergoeding op een ander dan het overeengekomen bedrag 
zullen bepalen. 
 
5.2.2  Niet-geregelde zaken 
 
In het relatief geringe aantal gevallen waarin blijkt dat partijen nog geen afspraak over 
de hoogte van de vergoeding hebben gemaakt, trachten bijna alle kantonrechters te 
bevorderen dat partijen alsnog overeenstemming daarover bereiken. Slechts twee 
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rechters stellen dat ze in zo'n geval meestal zelf de vergoeding vaststellen, vanuit de 
opvatting dat als partijen elkaars standpunten kennen en er eerder al niet zijn uitgeko-
men, niet te verwachten is dat de zitting daar veel aan zal veranderen. 
 
Meerdere rechters wijzen op de psychologische winst van een door partijen zelf 
bereikte regeling. De meest gebruikte werkwijze kan als volgt worden geschetst. Eerst 
tracht de kantonrechter de standpunten van beide partijen helder voor het voetlicht te 
krijgen. Zonodig licht hij partijen in over hun rechtspositie, opdat beide partijen over 
dezelfde informatie beschikken. Vervolgens geeft de rechter "een aanzet tot overleg", 
vooral door enige structuur aan te brengen in de mogelijkheden die partijen hebben 
("hardop gaan zitten denken"), soms ook door partijen te wijzen op het 
onaantrekkelijke van alternatieve mogelijkheden ("dan houd ik mijn `RDA-schrikver-
haal'"). Vervolgens schorst de rechter de zitting en stuurt partijen "met een indicatie de 
gang op". Indirect kan hij op deze wijze de uitkomst van de overeenstemming tussen 
partijen in niet onbelangrijke mate beïnvloeden. 
 Sommige rechters geven aan deze handelwijze ook toe te passen in gevallen 
waarin overleg nauwelijks kansrijk is en sturen partijen zonodig een tweede keer de 
gang op, andere benadrukken dat "het geen rituele dans moet worden" en dat je het in 
weinig kansrijke gevallen, zoals "staande voet-situaties" beter achterwege kunt laten. 
Een andere uitzondering die wordt genoemd is de situatie waarin dezelfde feiten eerder 
in een voorlopige voorziening ex art. 116 Rv aan de orde zijn geweest en de rechter 
toen op de vergoeding gewezen heeft, maar tijdens de ontbindingsprocedure blijkt dat 
partijen toch geen afspraak hebben gemaakt. In dat geval onderneemt deze respondent 
geen extra actie om partijen in gesprek te krijgen over een vergoeding. 
 
In het survey werd de rechters een casus voorgelegd die als volgt luidde: 
 "Werkgever A heeft voor werknemer B een ontslagvergunning aangevraagd. 
 Terwijl deze aanvraag bij de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorzieningsor-

ganisatie (RDA) in behandeling is, bereikt u een ontbindingsverzoek van werkne-
mer B die stelt dat het aanvragen van de ontslagvergunning heeft geleid tot een 
verstoorde verhouding die onverwijlde ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
nodig maakt. 

 B doet zijn verzoek vergezeld gaan van een aanspraak op vergoeding." 
 
De overgrote meerderheid (74) zou het verzoek in behandeling nemen; tien rechters 
daarentegen zouden het verzoek afwijzen. Van de eerste groep geven vijf respondenten 
de nadere toelichting dat ze wel zouden ontbinden maar geen vergoeding zouden 
toekennen. Twee anderen merken op wel wat kritischer te staan tegenover de 
werknemer als deze in zo'n situatie om een ontbinding vraagt. 
5.3 Wijze van toepassing van de kantonrechtersformule 
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Tijdens de interviews is een aantal vragen gesteld over de `kantonrechtersformule', 
gebaseerd op de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters die sinds 1997 van 
kracht zijn. De vragen hebben betrekking op de wijze waarop rechters de formule en 
haar samenstellende elementen (A, B en C) gebruiken, op verschillen in werkwijze 
tussen nu en vóór 1997, en op de gevolgen die de introductie van de formule heeft 
gehad voor de opstelling van de partijen die bij de ontbindingsprocedure zijn 
betrokken. 
 Op de vraag naar het gebruik van een vaste formule bij het bepalen van de hoogte 
van de vergoedingen noemen bijna alle kantonrechters de kantonrechtersformule. 
Twee van de vijfendertig rechters brengen daarbij een nuancering aan. Eén rechter zegt 
uit te gaan van de elementen A en B, en slechts in uitzonderlijke gevallen daarvan af te 
wijken. Een andere rechter zegt de formule te hanteren "op de achtergrond": de 
formule is niet primair maatgevend voor de bepaling van de hoogte, maar hij kijkt 
altijd ook wat het resultaat van hantering van de formule zou zijn, en daardoor is "de 
bandbreedte een stuk teruggebracht". Deze rechter verwijst in dit verband naar de 
wijze waarop de alimentatienormen worden gehanteerd. Een derde rechter tenslotte 
stelt de formule toe te passen louter uit loyaliteit ten opzichte van de collega's, maar 
nog steeds bij voorkeur zonder formule te werken. 
 Kantonrechters antwoorden regelmatig in termen van het al dan niet `afwijken' 
van de kantonrechtersformule. Gelet op de tekst van de aanbevelingen, en van de rol 
die de C-factor bij het bepalen van de hoogte kan spelen in het bijzonder, is niet 
duidelijk of dit een zinvolle uitdrukking is. Sommige rechters wijzen er zelf op dat de 
formule zo flexibel is dat "je er eigenlijk niet buiten kunt beslissen".10 Het is derhalve 
relevanter na te gaan welke invulling kantonrechters zeggen te geven aan de verschil-
lende elementen van de formule, en op welke eventuele problemen ze daarbij stuiten. 
 
5.3.1  Factor A 
 
Factor A heeft betrekking op het aantal dienstjaren. Hoewel de toepassing van deze 
factor in de vragenlijst niet aan de orde is gesteld, maakten negen rechters uit zichzelf 
opmerkingen over deze factor. Belangrijkste vraagpunt lijkt te zijn hoe het aantal 

                                                 
10     Vergelijk de volgende twee uitspraken, waarvan de vraag is of het zinvol is te zeggen dat 

de eerste buiten, en de tweede binnen het kader van toepassing van de formule zou 
vallen: 
(1) `Ik hanteer als formule A x B; slechts in heel bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij 
ernstige verwijtbaarheid, wijk ik daarvan af'; 
(2) `De kantonrechtersformule zit in mijn standaardmodel in de computer verwerkt. Ik 
reken eerst uit wat er uitkomt met C = 1 en corrigeer dan eventueel'. 
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dienstjaren moet worden berekend als de werknemer voorafgaand aan zijn dienst-
verband op andere wijze voor de werkgever werkzaamheden heeft verricht, bijvoor-
beeld in dienst van een uitzendbureau of van een zuster- of moederbedrijf. De 
aanbevelingen geven daarover geen uitsluitsel. Doorgaans wordt deze werktijd 
volgens de geïnterviewde kantonrechters meegeteld. In het survey is hier ook naar 
gevraagd. Van de 96 respondenten zijn er 54 van mening dat de diensttijd als 
uitzendkracht altijd meegeteld moet worden, 34 menen daarentegen van niet. Van de 
laatsten zeggen zes respondenten in een toelichting dat het meetellen van uitzendwerk 
onnodig is en het begrip `dienstverband' ondermijnt. Twaalf respondenten laten het al 
dan niet meetellen afhangen van de omstandigheden. 
 Een ander vraagpunt betreft periodes van ziekte of non-actief-stelling; twee 
respondenten melden dat zij deze meestal niet meetellen bij de bepaling van factor A. 
Tenslotte geven twee rechters er blijk van moeite te hebben met de huns inziens rela-
tief zware weging van dienstjaren bij oudere werknemers die er toe leidt dat zij, ook 
als zij niet ver meer van hun pensioen verwijderd zijn, een forse vergoeding krijgen. 
 
 
5.3.2  Factor B 
 
Factor B heeft betrekking op het verdiende inkomen. In de daaromtrent gestelde vraag 
wordt eerst in herinnering geroepen dat bepaalde inkomensbestanddelen volgens de 
aanbevelingen wel, en andere in beginsel niet tot het inkomen worden gerekend, en 
vervolgens gevraagd of zich gevallen voordoen waarin berekening van de hoogte van 
de beloning op basis van de aanbevelingen tot een onbillijk resultaat leidt. 
 Volgens drie kwart van de kantonrechters doen dergelijke gevallen zich niet voor 
en brengt de toepassing van factor B geen problemen mee. Zij stellen dat de richtlijnen 
op dit punt niet star, maar duidelijk zijn; zij voorkomen "gesteggel" over 
inkomenselementen die al dan niet in de berekening moeten worden betrokken. 
Weliswaar laten de richtlijnen ruimte extra componenten bij de berekening te 
betrekken, maar er is volgens deze respondenten alle reden voor een restrictieve 
opstelling in deze. 
 Vier rechters melden dat zij slechts af en toe, vier andere dat zij regelmatig 
worden geconfronteerd met `schrijnende gevallen'. De problemen hebben vooral 
betrekking op twee categorieën van gevallen. In de eerste plaats kan de belonings-
structuur van een werknemer zo zijn opgebouwd dat een aanzienlijk deel van het 
inkomen buiten de B-factor valt. Bij sommige werknemers, bijvoorbeeld vertegen-
woordigers, bestaat de beloning voor een relatief groot deel uit variabele elementen, 
zoals provisie. Anderen hebben bij indiensttreding gebruik gemaakt van de keuze-
mogelijkheid een deel van het salaris niet contant maar in andere vorm te laten betalen, 
bijvoorbeeld in de vorm van het gebruik van een `auto van de zaak' of in de vorm van 
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een extra pensioenvoorziening ter reparatie van een pensioengat. In dergelijke gevallen 
zou het onbillijk zijn deze inkomensbestanddelen bij de bepaling van factor B buiten 
beschouwing te laten. Eén rechter zei op dit punt een `eigen uitleg' van de formule te 
hanteren en steeds elementen als een `auto van de zaak' in de vergoeding te betrekken 
("de in de richtlijn genoemde uitzondering is bij mij dus regel"). 
 
In de tweede plaats worden de `echte' `schrijnende gevallen' genoemd waarin 
incidentele omstandigheden tot een onbillijk resultaat dreigen te leiden. 
 

Een kantonrechter gaf in een interview het volgende voorbeeld: 
Een buitenlandse werknemer viel in de zogenaamde 35%-regeling. De werkgever 
wilde op enig moment niet meer de verklaring aan de fiscus verstrekken die 
vereist is om in de gunstige fiscale regeling te vallen - en wilde de werknemer 
ontslaan. Toen ontstond als gevolg van toepassing van het normale fiscale tarief 
voor die werknemer zo een groot gat tussen zijn vroegere en huidige loon, dat een 
normale toepassing van de factor B niet voor de hand zou liggen. 

 
Ook in deze kwesties zien kantonrechters zich genoodzaakt een positie te bepalen 
tussen enerzijds het belang de beslissing af te stemmen op de specifieke omstan-
digheden van het concrete geval ("maatwerk") en anderzijds het belang van een 
uniforme rechtstoepassing. De oplossing wordt, behalve in een afwijkende berekening 
van de B-factor, soms ook gevonden door de C-factor voor dit doel aan te passen. 
 
In het survey is de kantonrechters de volgende stelling voorgelegd: 
 "Het belang dat het alle betrokkenen duidelijk is welke inkomenbestanddelen in de 

berekening van factor B worden meegenomen, moet zwaarder wegen dan de 
vraag of een bepaald inkomensbestanddeel in een individueel geval al dan niet 
terecht buiten beschouwing wordt gelaten". 

 
Van de kantonrechters zijn 50 het met deze stelling eens, 30 daarentegen oneens (12 
hebben geen mening). Elf rechters merken in de toelichting op dat ze afhankelijk van 
de omstandigheden soms extra bestanddelen van het brutoloon in hun berekening 
opnemen; zij beroepen zich nadrukkelijk op de noodzaak van individuele beoordeling 
van gevallen. 
 
 
5.3.3  Factor C 
 
De C-factor uit de kantonrechtersformule maakt het mogelijk de op basis van A en B 
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gevonden uitkomst naar boven of beneden bij te stellen, indien de omstandigheden van 
het geval daar aanleiding toe geven. In het survey antwoorden de advocaten desge-
vraagd dat de vergoeding heel vaak op basis van C = 1 wordt vastgesteld (‘neutrale 
vergoeding’): driekwart heeft het over 60 procent van de gevallen of meer; door ruim 
de helft van de respondenten worden percentages van 75 of hoger genoemd. 
 In de interviews is gevraagd naar de wijze waarop kantonrechters de C-factor 
hanteren. Een meerderheid van de kantonrechters stelt met zoveel woorden voorop dat 
een C-factor gelijk aan één in beginsel uitgangspunt van de berekening moet zijn. Er 
worden in algemene zin twee redenen genoemd om daar zo veel mogelijk aan vast te 
houden. Ten eerste is de informatie waarover de kantonrechter kan beschikken, 
beperkt. Sommige rechters ervaren dat als een beperking van hun mogelijkheden tot 
een adequate beoordeling van het juiste gewicht van C, en tot een adequate motivering 
indien ze geneigd zouden zijn van C = 1 af te wijken. Zeker in geval van verstoorde 
arbeidsverhoudingen, als partijen elkaar over en weer verwijten maken, is het beter aan 
te sturen op een neutrale beschikking, waarmee het belang van de werknemer toch het 
meest is gediend. 
 Ten tweede klinkt bij sommigen een zekere beduchtheid door voor de wijze 
waarop een hogere C-factor door partijen wordt ervaren. De werknemer moet het niet 
als cadeau gaan zien, de werkgever zal het al gauw als een (ongerechtvaardigde) straf 
ervaren. Een kantonrechter zei daarover: 
 "Je moet normaal gesproken ook al heel wat op je kerfstok hebben, voordat je een 

boete krijgt van de omvang zoals sommige werkgevers die nu krijgen doordat de 
kantonrechter de correctiefactor op anderhalf of twee zet. Ik zal de correctiefactor 
pas omhoog laten gaan, als ik van oordeel ben dat het onheuse gedrag van de 
werkgever tot overspannenheid, ziekte en dergelijke heeft geleid. In zulke 
gevallen ga ik ook nog niet meteen naar twee." [*12] 

  
Eén rechter meldt dat als hij van mening is dat een van C=1 afwijkende factor 
aangewezen is, hij partijen voor overleg de gang op stuurt, waarbij hij hen richtlijnen 
meegeeft voor de hoogte van vergoedingen. 
 Onder de redenen om de C-factor bij te stellen staat de `verwijtbaarheid' van een 
van beide partijen prominent vooraan; ruim drie kwart van de rechters noemt deze 
reden. Als de werkgever zich heeft misdragen, gaat de C-factor naar 1,5 of naar 2, in 
sommige gevallen naar 3 en in uitzonderlijke gevallen nog hoger; sommige rechters 
beschouwen C=2 als een maximum. Aan de andere kant kan de C-factor tot 0,5 
worden teruggebracht of tot het rekenkundig minimum van C=0, hetgeen betekent dat 
geen vergoeding wordt toegekend. 
Onder de overige argumenten om een hogere vergoeding toe te kennen, worden door 
de respondenten genoemd: 
a. een kortdurend dienstverband; 
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b. arbeidsongeschiktheid, ontstaan in de werksfeer; 
c. disfunctioneren van een werknemer, indien de werkgever hem onvoldoende 

gelegenheid heeft gegeven zijn functioneren te verbeteren; 
d. `gewekte verwachtingen'; 
e. een concurrentiebeding dat zwaar op de werknemer drukt. 
 
Onder deze laatste categorie vallen situaties waarin een werkgever met bepaalde 
toezeggingen een werknemer heeft `losgeweekt' uit een bestaand dienstverband, maar 
vervolgens al na korte tijd niet meer van zijn of haar diensten gebruik wenst te maken. 
Zowel het loslaten van het voorafgaande dienstverband als het aanvaarden van 
verplichtingen ten behoeve van het nieuwe (bijvoorbeeld: het kopen van een huis) 
brengen lasten mee die dan niet louter op de werknemer mogen worden afgewenteld. 
De C-factor kan in dergelijke situaties hoog uitkomen, zoals een kantonrechter 
illustreert: 
 "Een werknemer, in dienst van Bank A, werd door Bank B losgeweekt. Een jaar 

later kreeg de werknemer van Bank B te horen dat hij `niet in hun cultuur paste' en 
dat hij zou worden ontslagen. Ik heb de werknemer toen twee jaarsalarissen toege-
kend; omgerekend komt dat neer op factor C=12." [*10] 

 
Onder de overige argumenten om de C-factor lager vast te stellen worden genoemd: 
a. arbeidsongeschiktheid, ontstaan buiten de werksfeer: als de werkgever al geruime 

tijd heeft gesuppleerd en zich heeft ingezet voor reïntegratie van de werknemer, of 
wanneer de werknemer verslaafd is aan verdovende middelen, kan een vergoeding 
volgens sommigen achterwege blijven; 

b. langdurige ziekte ("daar hebben we immers de sociale zekerheid voor"); 
c. de werknemer wil ontbinding in verband met positieverbetering; 
d. de werknemer heeft al ander, vergelijkbaar werk gevonden; 
e. de slechte financiële positie van de werkgever. 
 
Het laatste argument geldt met name voor kleine bedrijfjes. Een respondent noemt als 
voorbeeld een ondernemer met een eenmanszaak die de arbeidsovereenkomst met zijn 
enige, reeds twintig jaar in dienst zijnde werknemer beëindigt; het toekennen van een 
neutrale vergoeding kan in zo'n geval betekenen dat die ondernemer zijn hele 
pensioenvoorziening kwijt is. Een argument, tenslotte, om de C-factor juist niet lager 
te bepalen kan gelegen zijn in de consequenties die verlaging zou kunnen hebben voor 
de WW-rechten van de werknemer. 
 
Duidelijk is dat de C-factor ook in die zin een `correctiefactor' is dat zij niet altijd 
bepalend is voor de berekening van de uitkomst. In sommige gevallen althans wordt 
eerst aan de hand van andere citeria vastgesteld welke hoogte de vergoeding dient te 
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hebben, en wordt vervolgens pas retrospectief vastgesteld welke de C-factor ‘dus’ is 
geweest. Bijna alle kantonrechters antwoorden ontkennend op de vraag of zij zelf weer 
eigen, vaste regels hanteren in het gebruik van de C-factor. 
 Door sommigen wordt de vraag opgeworpen in hoeverre de huidige kantonrech-
tersformule conjunctuurgebonden is, en mede op zich wijzigende arbeidsmarktver-
houdingen zou moeten worden afgestemd. Drie respondenten noemen als voorbeeld 
`de IT-branche', waar mensen gemakkelijk een andere baan krijgen: is het in zo'n 
situatie billijk iemand na een dienstverband van vijf jaar ten laste van de werkgever 
een vergoeding van vijf maandsalarissen toe te kennen? 
 In het survey onder advocaten neemt onder de redenen om juist niet accoord te 
gaan met C = 1 de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt in het algemeen, en 
diens kans op een andere baan in het bijzonder, een prominente plaats in (genoemd 
door 38 van de 86 respondenten). 
 
In het survey is een stelling opgenomen die een uitwerking is van de in de interviews 
geregistreerde gedachte dat het resultaat van toepassing van de kantonrechtersformule 
(met C = 1) meer of minder adequaat of billijk kan zijn naar gelang de arbeidsmarktpo-
sitie van de werknemer en dat toepassing van de C-factor daarin een corrigerende 
functie zou kunnen vervullen. De stelling luidde als volgt: 
 "Als de arbeidsmarktpositie van een werknemer meebrengt dat hij/zij naar 

verwachting binnen enkele weken weer een (reguliere) baan zal vinden van 
vergelijkbaar niveau, is een vergoeding op basis van C=1  te hoog." 

Met deze stelling is een grote meerderheid van de respondenten het eens: 68 rechters 
zijn het ermee eens, 15 oneens (11 geen mening). De daaropvolgende stelling was 
gelijkluidend, maar nu ten aanzien van het vinden van uitzendwerk in plaats van 
gewoon werk. In dat geval is een grote meerderheid (59 rechters) het oneens met de 
stelling; 21 rechters vinden ook als het uitzendwerk betreft een vergoeding op basis 
van C = 1 te hoog (14 hebben geen mening). 
 Ook is gevraagd naar de invloed die insolvabiliteit van een ondernemer kan 
hebben op de C-factor die bij de bepaling van de hoogte van een door deze 
ondernemer te betalen vergoeding wordt gehanteerd. De stelling in vraag 12 luidde: 
 "Als een (kleine) ondernemer aannemelijk maakt dat toekenning van een stan-

daardvergoeding aan een werknemer het voortbestaan van zijn onderneming 
bedreigt, is dat reden om C lager dan 1 vast te stellen." 

Niet minder dan 84 respondenten zijn het met deze stelling eens; slechts negen respon-
denten zijn het er niet mee eens. In vraag 13 werd dezelfde stelling herhaald, alleen 
zou toekenning van een vergoeding niet ten koste gaan van het voortbestaan van het 
bedrijf maar van de pensioenvoorziening van de ondernemer. In dat geval wordt de 
stelling door slechts 29 rechters onderschreven (die allen ook positief stonden ten 
opzichte van de vorige stelling); 47 rechters zijn het er nu mee oneens. 
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 De stelling in vraag 14 verwoordde de klacht, door sommige kantonrechters 
tijdens de interviews geuit, dat de kantonrechter vaak te weinig informatie krijgt om 
gemotiveerd een C-factor hoger of lager dan 1 vast te kunnen stellen. Driekwart van de 
rechters (72) vindt dat dat maar zelden het geval is; zes antwoorden `nooit', maar er 
zijn er ook acht die `vaak' antwoorden. 
 De stelling in vraag 15 bevatte de bezwaren van enkele geïnterviewde rechters 
tegen de hoogte van vergoedingen die werden gegeven aan werknemers die in hun 
ogen al ‘met één been in hun pensioen stonden’: zouden bij een eventuele wijziging 
van de formule 60- tot 65-jarigen een minder hoge vergoeding moeten krijgen dan 
onder de huidige formule? De opvattingen hierover lopen uiteen: 44 rechters zijn het 
oneens met deze stelling, 28 zijn het ermee eens (24 weten het niet). Zij die het oneens 
zijn, merken merendeels op dat er voor oudere werknemers al een plafond in de 
formule is ingebouwd  (Aanbeveling 3.5). 
 
 
5.3.4 De consequenties van introductie van de aanbevelingen 
  van de Kring van Kantonrechters voor de vergoedingen 
 
De recente ontwikkelingen rond ontslagvergoedingen hebben de vraag doen rijzen in 
hoeverre de wijze waarop de hoogte van vergoedingen wordt bepaald, verschilt van 
die vóór de introductie van de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters. Ook 
voordien, in sommige gevallen tenminste al sinds 1972, maakten kantonrechters 
gebruik van formules, die op hoofdpunten veel met de kantonrechtersformule gemeen 
hadden maar in de detaillering veel verschillen vertoonden. 
 De advocaten antwoorden in het survey in overgrote meerderheid dat ze niet vaker 
proberen te schikken dan vóór 1997, maar ruim de helft vindt dat het wel vaker lukt 
om een schikking te bereiken. De houding van partijen is door de formule gewijzigd, 
vinden zeven op de tien advocaten. In ongeveer gelijke mate worden de volgende 
wijzigingen genoemd: de formule biedt duidelijkheid en houvast en leidt tot minder 
discussie en tot een grotere schikkingsbereidheid; daar staat tegenover dat de formule 
ook uitgangspunt is geworden en in die zin hogere verwachtingen wekt en dat de 
onderhandelingsmarges smaller zijn geworden. 
 Als in onderling overleg tussen partijen een afspraak wordt gemaakt over de 
hoogte van de vergoeding, wordt de hoogte (bijna) altijd aan de hand van de formule 
berekend, stelt ruim de helft van de respondenten; ruim een derde van de advocaten 
antwoordt dat dat `vaak' zo gebeurt. 
 
Op de vraag in hoeverre de wijze van vaststelling van de hoogte van vergoedingen 
door de introductie van de aanbevelingen is beïnvloed, antwoorden de kantonrechters 
zoals is weergegeven in tabel 5.3: 
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tabel 5.3 Mate waarin de wijze van vaststelling van de hoogte van ontbindingsver-

goedingen is beïnvloed door de introductie per 1-1-1997 van de aanbevelin-
gen van de Kring van Kantonrechters: 

 
niet beïnvloed:        4 
bijna niet beïnvloed:      16 
enigszins beïnvloed:       6 
zeker beïnvloed:       7 
 
niet in staat verschil te beoordelen:    2 
 
totaal       35 

 
De invloed van de aanbevelingen wordt, in het licht van de daarvoor al bestaande 
praktijk, overwegend als van beperkte omvang gezien. Slechts één kantonrechter 
spreekt van een `duidelijke koerswijziging', in de zin van een aanmerkelijke uitbrei-
ding van het aantal gevallen waarin vergoedingen worden toegekend. 
 Door de respondenten worden meerdere verschillen tussen de nieuwe kantonrech-
tersformule en de `oude' formules genoemd. Hoofdzakelijk konden de volgende 
verschillen worden genoteerd: 
 
(a) van suppletie- naar vergoedingsregeling; 
Vroeger werden vergoedingen vooral toegekend in de vorm van een suppletie op de 
WW-uitkering. De duur van de suppletie werd in belangrijke mate bepaald door de 
(gewogen) duur van het dienstverband, volgens regels die vaak niet veel verschilden 
van de regels voor de huidige A-factor. Een kantonrechter licht toe: 
 "De vergoeding had duidelijk het karakter van een suppletie. Ik had voor een 

werknemer een bepaald inkomen voor een bepaalde periode in mijn hoofd en 
kende de werknemer dan op basis van die gedachte een vergoeding toe. De 
werkgever moest dan voor een bepaalde periode de uitkering tot een bepaald 
bedrag aanvullen." [*22] 

 
Deze wijze van vaststelling van een vergoeding is niet geheel verdwenen. Een kanton-
rechter past haar nog wel eens toe als de werkgever weinig draagkrachtig is of als de 
werknemer aanzienlijke kansen heeft opnieuw werk van vergelijkbaar niveau te 
vinden. 
(b) een andere weging van dienstjaren naar leeftijd; 
Vooral de weging van de dienstjaren boven de 40 of 45 jaar is ten opzichte van de 
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`oude' formules veranderd.11 Voor de hoogte van de vergoeding heeft dat uiteenlo-
pende consequenties; in sommige gevallen althans heeft de kantonrechtersformule 
geleid tot verlaging van het niveau van de vergoedingen. Twee rechters maken 
melding van hogere vergoedingen dan vroeger, vier rechters stellen dat ontbinden ten 
opzichte van vroeger niet kostbaarder is geworden. 
 
(c) een aanscherping van de inkomensbestanddelen; 
Sommige bestanddelen van het inkomen werden vroeger (vaker) meegerekend, maar 
worden nu op grond van de aanbevelingen buiten beschouwing gelaten. In dit verband 
worden onder meer genoemd de `auto van de zaak' en pensioenpremies. Het weglaten 
van dit laatste element wordt door sommige rechters toegejuicht, gezien de `enorme 
hoeveelheid papierwerk' die daarmee vroeger soms gemoeid was. Anderzijds blijkt uit 
de interviews dat de vakantietoeslag vroeger soms niet in het inkomen werd meegere-
kend. 
 
(d) een inperking van de vroegere beoordelingsvrijheid; 
Vroeger, aldus sommige respondenten, had de kantonrechter meer beoordelings-
vrijheid, had hij ook meer ruimte voor maatwerk. Anders dan vroeger wordt de C-
factor nu geëxpliciteerd. 
 
Van de negen rechters die uit zichzelf uitspraken doen over de ontwikkeling van de 
hoogte van de vergoedingen stellen twee dat de introductie van de kantonrechters-
formule heeft geleid tot hogere vergoedingen en zeven dat het niveau van de 
vergoedingen ongeveer gelijk is gebleven. 
 
 
5.3.5 De consequenties van introductie van de aanbevelingen 
  voor het verloop van de procedure 
 
De introductie van de aanbevelingen en de daarmee gepaard gaande openbaarheid van 
de kantonrechtersformule hebben niet alleen consequenties voor de werkwijze van de 
kantonrechters. Ook de betrokken partijen en hun rechtshulpverleners kunnen zich op 
de kantonrechtersformule oriënteren. Gevraagd naar veranderingen die met de 

                                                 
11 Wij noteerden m.b.t. de inhoud van de `oude' formules de volgende varianten: 
 - tot 40 jaar x1, daarna x2; 
 - tot 40 jaar x1, daarna tot 50 vrouwen x2, daarna allen x2; 
 - tot 45 jaar x1, daarna x2; 
 - tot 45 jaar x1, daarna tot 50 x12, daarna x2; 
 - tot 45 jaar x1, daarna x12. 
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introductie verband houden, noemen alle respondenten veranderingen in de opstelling 
van partijen. 
 Advocaten en andere rechtshulpverleners kennen de formule, gebruiken haar in 
het voortraject, zowel om aan hun eigen cliënten de mogelijkheden en beperkingen uit 
te leggen als om de wederpartij van de redelijkheid van een bepaalde vergoeding te 
overtuigen, en beroepen zich op de formule tegenover de rechter. De formule wordt als 
uitgangspunt genomen, en de activiteiten van de rechtshulpverleners concentreren zich 
op de hoogte van de C-factor. 
 
De rechters, advocaten en rechtshulpverleners zien in deze externe werking van de 
formule een reeks van voordelen; genoemd worden onder meer: 
a. de advocatuur heeft meer houvast gekregen; vroeger waren advocaten meer 

afhankelijk van de individuele beleidslijn van de kantonrechter die zij troffen; 
b. partijen bereiken gemakkelijker overeenstemming over een redelijke vergoeding; 

werknemers stellen hun eisen minder hoog en werkgevers geven eerder toe; 
c. partijen nemen, als ze overeenstemming hebben over de ontbinding zelf, minder 

extreme standpunten in ten aanzien van de elementen die bij de bepaling van de 
hoogte van de vergoeding moeten worden meegerekend. 

Sommige respondenten 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. 
 
Heeft de introductie van de kantonrechtersformule invloed gehad op het aantal 
`geregelde zaken'? De advocaten menen unaniem dat zij niet vaker dan vroeger 
proberen tot een schikking te komen; daarvoor heeft de formule geen gevolgen gehad. 
Wel is het bereiken van een schikking gemakkelijker geworden. 
 De opvattingen van de geïnterviewde rechters over eventuele veranderingen in het 
aantal `geregelde zaken' lopen nogal uiteen. Een derde van hen zegt daar geen zicht op 
te hebben en voor het overige zijn de meningen gelijk verdeeld. Enerzijds zou een 
toename mogen worden verwacht, anderzijds wijzen sommigen erop dat de Wet 
boeten, die enkele maanden voor de formule van kracht werd, van veel meer betekenis 
is geweest en heeft geleid tot een afname van het aantal geregelde zaken. Deze kort op 
elkaar volgende, tegengestelde impulsen maken het lastig op dit punt eenduidige 
conclusies te trekken.  
 
 
 
5.4 Verhouding van de besluitvorming van kantonrechters tot de sociale zekerheid 
 
Op verschillende manieren zijn de besluitvorming van kantonrechters over ontbinding 
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van een arbeidsovereenkomst en de besluitvorming van de uitvoeringsinstellingen 
sociale zekerheid (de uvi's) met elkaar verbonden. De verhouding tussen beide vloeit 
voort uit de bekende eis dat werknemers, teneinde aanspraak te kunnen maken op een 
werkloosheidsuitkering, zich een redelijke mate van inspanning moeten getroosten hun 
bestaande baan te behouden.12

 Hun positie in deze brengt met zich mee dat de uvi's een kritisch oog houden 
zowel op de opstelling van een werknemer in geval van ontbinding van de arbeids-
overeenkomst als op de wijze waarop de financiële lasten die daaruit voortvloeien over 
de betrokken partijen - en indirect ook over de uvi - worden verdeeld. In de dagelijkse 
praktijk van de ontbindingszaken manifesteert de verhouding zich in de bezorgdheid 
van de werknemer en van zijn belangenbehartigers over de consequenties die de uvi's 
aan bepaalde gedragskeuzes van de werknemer kunnen verbinden. Deze bezorgdheid 
legt op haar beurt indirect een druk op de kantonrechter met dit aspect van de positie 
van de werknemer rekening te houden. 
 Een van de punten waarop de uvi's in beginsel attent zijn, is het feit dat een 
werkgever, door niet op te zeggen maar met succes ontbinding te verzoeken, ontsnapt 
aan zijn gehoudenheid gedurende de opzegtermijn loon door te betalen, met als gevolg 
dat de uitkering over (tenminste een deel van) deze termijn ten laste van de uvi dreigt 
te komen. In de wet Flexibiliteit en zekerheid is opgenomen dat de werknemer eerst na 
ommekomst van de normale opzegtermijn aanspraak kan maken op een WW-
uitkering. Tijdens deze termijn zou hij met behulp van de bij de kantonrechter 
verkregen vergoeding in de kosten van zijn levensonderhoud moeten voorzien. Aan de 
kantonrechters is gevraagd of zij thans bij het vaststellen van de hoogte van de 
vergoeding met het over deze termijn verschuldigde loon rekening houden, en of 
aanneming van het bedoelde wetsvoorstel voor hen reden zou zijn de wijze van 
vaststelling van de vergoeding aan te passen. 
 Een grote meerderheid van de kantonrechters houdt nu geen rekening met het 
loon over deze termijn; zes van hen voeren daartoe aan dat dit element al in de kanton-
rechtersformule is verdisconteerd. Acht rechters houden hoogstens in sommige 
gevallen rekening met het loon over de opzegtermijn; de volgende situaties worden in 
dit verband genoemd: 
a. bij korte dienstverbanden, met een contractuele opzegtermijn die in maanden 

langer is dan het dienstverband in jaren is; dan wordt het over de opzegtermijn 
verschuldigde loon als minimum gehanteerd of wordt tegen een latere datum 
ontbonden; 

b. in zaken die even goed of beter via de RDA hadden kunnen worden afgehandeld, 
bijvoorbeeld in gevallen van reorganisatie; 

c. als een zeer lage vergoeding wordt overwogen; dan fungeert het loon over de 
                                                 
12      Vgl. art. 24, lid 2 onder b WW. 
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opzegtermijn als minimum. 
Eén rechter tenslotte verdisconteert het loon over de opzegtermijn wel in de 
vergoeding, met een maximum van drie maanden; zijn grond daarvoor is dat "de 
ontbinding in dat opzicht geen voordeel behoeft te zijn voor de werkgever, ten 
opzichte van de RDA-procedure". 
 
In vergelijking met deze relatief sterke mate van overeenstemming zou, na de inwer-
kingtreding van de wet `Flexibiliteit en zekerheid', het beeld initieel veel diverser 
kunnen zijn. Uit de interviews blijkt dat kantonrechters dan voor de keuze kunnen 
komen te staan hetzij te aanvaarden dat aan de vergoeding van de werknemer afbreuk 
wordt gedaan, hetzij te aanvaarden dat de werkgever zwaarder wordt belast. Een derde 
van de rechters wil het uiteindelijk oordeel in deze laten afhangen van nader beraad 
over de kwestie binnen de Kring van Kantonrechters. In tabel 5.3 worden de 
standpunten weergegeven: 
 
tabel 5.3  Zou de in de wet `Flexibiliteit en zekerheid' opgenomen bepaling dat pas 

aanspraak op WW ontstaat na afloop van de wettelijke opzegtermijn voor u 
reden zijn de hoogte van de vergoedingen aan te passen? 

 
  nee        5 
 
afhankelijk - geneigd tot: nee       4 
van overleg - weet nog niet       7 
in de Kring: - geneigd tot: ja       4 
 
  ja, soms        3 
  ja, steeds      12 
 
  totaal       35 

 
Ongeveer de helft van de rechters zou dus tenminste geneigd zijn met de wijziging in 
de WW-aanspraken rekening te houden. Als argument daarvoor wordt door sommige 
rechters naar voren gebracht dat de vergoeding is bedoeld als compensatie voor 
inkomensverlies; als de werknemer daarvan eerst `een stuk moet opeten' wordt aan de 
compensatie afbreuk gedaan en verslechtert de positie van de werknemer; daarmee zal 
dus via verhoging van het vergoedingsbedrag rekening moeten worden gehouden. 
Voor anderen ligt het probleem vooral bij de werknemers die een kort dienstverband 
hebben gehad, dus een beperkte vergoeding krijgen en deze geheel of bijna geheel 
zullen moeten `opsouperen'; zij zijn geneigd het loon over de fictieve opzegtermijn als 
bodem voor de hoogte van de vergoeding te hanteren. Enkelen constateren dat het 
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door de wijziging moeilijker zou worden "C op nul te zetten". 
 De rechters die geneigd zouden zijn géén rekening te houden met de  wijziging 
brengen vooral naar voren dat zij hun eigen werkwijze niet door procedures bij andere 
instanties willen laten beïnvloeden (in termen als: "dat zou niet zuiver zijn"; "we 
moeten ons niet laten afleiden"). Enkelen stellen dat de verantwoordelijkheid voor de 
consequenties van de wijziging niet bij hen terecht moet komen, maar bij de wetgever 
ligt: als de wetgever ervoor kiest deze wijziging aan te brengen, moeten we aannemen 
dat het risico ook bij de werknemer ligt. 
 Een aantal rechters spreekt de verwachting uit dat de wijziging een aantal 
ongewenste gevolgen zal hebben. Niet alleen is er grote kans dat het gemiddeld niveau 
van de ontslagvergoedingen zal stijgen, ook zal het gebruik van sluipwegen erdoor 
worden bevorderd, zoals vergoedingen in de vorm van een suppletie op de WW-
uitkering, gespreide betaling van de vergoeding, lijfrentes en `onzichtbare' 
vergoedingen buiten het witte circuit. De mogelijkheid de ontbindingsdatum naar een 
later tijdstip te verschuiven, wordt door de rechters gedeeltelijk aanvaard, maar niet 
van harte: het past eigenlijk niet bij de procedure en partijen willen doorgaans liever 
snel uit elkaar. Als partijen het erover eens zouden zijn, zijn sommige rechters wel 
bereid de ontbindingsdatum te verschuiven. 
 Aan de advocaten en rechtshulpverleners is de vraag voorgelegd of de bedoelde 
wijziging voor hen reden zou zijn om in plaats van de kantonrechter eerder te kiezen 
voor de weg van de BBA-procedure. In meerderheid verwachten de respondenten niet 
dat zij hun keuze daardoor zullen laten beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de in het 
voorstel opgenomen WW-garantie na een `verklaring van geen bezwaar' bij ontslag op 
bedrijfseconomische gronden.13 In het survey beantwoordt een kleine meerderheid (53 
%) van de advocaten de vraag in negatieve zin. 
 
De complexe verhouding tussen de besluitvorming van kantonrechters over ontbinding 
en die van de uvi's over aanspraken op een WW-uitkering komt ook tot uiting in de 
antwoorden 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. 
Eenderde van de rechters zegt daar geen rekening mee te houden, tweederde van hen 
zegt dat wel te doen. 
 De rechters die geen rekening houden met de mogelijke consequenties voor de 
besluitvorming bij de uvi's, voeren daarvoor in hoofdzaak twee motieven aan: zuiver-
heid en lijdelijkheid. De zuiverheid heeft betrekking op de taakopvatting van de 
rechter: die taak bestaat in het beoordelen van de verhouding tussen partijen, van de 
eventuele noodzaak van een ontbinding en van de daarbij passende redelijke vergoe-

                                                 
13    Vgl. de vragen 8 en 9 in de vragenlijst advocaten/rechtshulpverleners, opgenomen in de 

bijlagen van dit rapport. 
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ding; al het andere is de verantwoordelijkheid van andere instanties. De lijdelijkheid 
van de rechter brengt volgens de desbetreffende respondenten met zich mee dat 
partijen zelf in de hand hebben welke omstandigheden al dan niet in de beschikking 
worden vermeld: als partijen niet over verwijtbaarheid beginnen, komt het niet in de 
beschikking terecht, als ze dat wel doen wordt het niet verdoezeld. Op het gebruik dat 
anderen (zoals de uvi's) vervolgens eventueel van de motivering van de beschikking 
maken, dienen niet de rechters maar die anderen te worden aangesproken. 
 Voor de rechters die er wel rekening mee houden, lijkt een belangrijke overwe-
ging te zijn dat zij zich er niet voor willen `lenen' indirect een rol te spelen in de 
besluitvorming van de uvi's. Zij zeggen er niet op uit te zijn ten koste van alles de 
uitkering van de werknemer te sauveren, maar zij willen ook niet dat hun overwe-
gingen door de uvi's worden gebruikt als "extra ammunitie om een werknemer een 
uitkering te onthouden". Zij anticiperen juist wel op het gebruik dat anderen van de 
tekst van de beschikking zullen maken en houden daar bij de formulering rekening 
mee. Enkele rechters huldigen een nog verdergaand standpunt en vinden dat de schuld-
vraag in het kader van het ontslagrecht irrelevant zou moeten zijn; het is immers voor 
de rechter (en voor de uvi's) nauwelijks na te gaan hoe de verantwoordelijkheid voor 
de beëindiging van de arbeidsverhouding is verdeeld. In de praktijk hanteren deze 
rechters veelal een standaard-beschikking waarin over `verwijtbaarheid' bewust niets is 
opgenomen; deze standaard-beschikking wordt gebruikt in die gevallen waarin over de 
ontbinding zelf tussen partijen geen verschil van mening bestaat, eventueel alleen over 
de hoogte van de vergoeding. Ook hier speelt de lijdelijkheid van de rechter een rol, 
zodat: 
 "de grootste boeven soms met nog redelijk neutrale beschikkingen de deur uitlo-

pen. Je hebt toch vaak als doel een schikking te bereiken, dan ga je iets minder 
uitgebreid motiveren." [*10] 

 
In het survey is ook gevraagd naar de interferentie tussen de onbindingsprocedure en 
de beoordeling van WW-aanspraken door de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid. 
Op welke wijze houden kantonrechters daar rekening mee? Tabel 5.4 geeft de 
beantwoording weer. 
 De overgrote meerderheid van de respondenten (75) houdt op enigerlei manier 
rekening met de consequenties die de wijze van ontbinding heeft voor de beoordeling 
van WW-aanspraken door de uvi's. Slechts drie respondenten willen echter meegaan in 
de stelling dat de schuldvraag bij die beoordeling geen rol zou behoren te spelen. 
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tabel 5.4  Wijze waarop kantonrechter rekening houdt met de gevolgen van de 

beschikking voor de beoordeling van WW-uitspraken door de uvi's: 
 

 ‘ik houd daar rekening mee omdat voor aanspraken op een 
WW-uitkering de schuldvraag irrelevant zou behoren te zijn’:  3  
 ‘ik houd daar in zoverre rekening mee dat ik het niet tot  
  mijn taak reken om de uitvoeringsinstantie van kant-en-klare 
 argumenten te voorzien waarmee zij WW-aanspraken 
 van de werknemer af kan wijzen’:     34 
 ‘ik druk mij waar mogelijk in mijn formulering wat milder uit, 
 als ik het onjuist vind dat de werknemer behalve zijn baan 
 ook zijn WW-aanspraken zou verliezen':    28 
‘ik houd daar geen rekening mee’:     12 
‘mijn standpunt is nog anders’:      8 
 
totaal:        95 
 

 
 
5.5 Verhouding van de besluitvorming van kantonrechters tot een Sociaal Plan 
 
Als de ontbindingsaanvraag wordt gedaan in het kader van een reorganisatie waarbij 
voor de afvloeiïng van het personeel een sociaal plan bestaat, kan de vraag rijzen aan 
de hand van welke criteria de kantonrechter de hoogte van de vergoeding dient te 
bepalen: die van de kantonrechtersformule of die van het sociaal plan? Die vraag klemt 
vooral wanneer de vergoeding volgens het sociaal plan aanzienlijk lager zou uitvallen 
dan die volgens de kantonrechtersformule. 
 In antwoord op de daarover gestelde vragen wijst een aantal rechters erop dat deze 
kwestie, juist omdat de opvattingen onder kantonrechters hierover uiteenlopen, 
binnenkort thema zal zijn van nader overleg in de Kring van kantonrechters. Overzien 
wij de antwoorden op de vraag, dan stellen wij echter vast dat de opvattingen van de 
rechters op hoofdpunten nogal gelijkluidend zijn. Alle rechters 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. Belangrijke redenen om het sociaal plan te volgen zijn dat het in 
onderhandelingen tussen de betrokken partijen is overeengekomen, en dat het 
vervolgens uit een oogpunt van gelijke behandeling van alle werknemers ook verdient 
nagevolgd te worden. 
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De belangrijkste minimum-eis is dat het plan inderdaad met de representatieve vak-
bonden moet zijn overeengekomen; een ruime meerderheid van de rechters noemt uit 
zichzelf deze voorwaarde. Aan een met de ondernemingsraad overeengekomen plan 
wordt veel minder, door sommigen zelfs geen waarde gehecht. Verder vereist 
toepassing van het plan natuurlijk wel dat de gevraagde ontbinding in verband staat 
met de reorganisatie, en dat het plan voldoende actueel is en "niet al zeven jaar in een 
la ligt". 
 
De bereidheid om niettemin in individuele gevallen van de bepalingen van het plan af 
te wijken, wordt met name met de volgende categorieën van gevallen in verband 
gebracht: 
 
(a) de `vergeten gevallen'; 
Daarvan is sprake als met bepaalde, in dit geval relevante omstandigheden in het 
sociaal plan onvoldoende rekening lijkt te zijn gehouden. Soms komen bepaalde 
bijzondere omstandigheden in de wijze van bepaling van vergoeding, zoals die in het 
sociaal plan is opgenomen, onvoldoende tot hun recht. Genoemd worden onder meer 
gehandicapte werknemers en ouderen. Veelal kent het sociaal plan zelf een clausule 
dat afwijking in bijzondere gevallen geoorloofd is; de rechters verschillen van mening 
over de vraag of het noodzakelijk is dat de werknemer eerst daarop een beroep doet. 
 
(b) de vergoeding volgens het plan wijkt sterk af van die volgens de kantonrechters-

formule; 
Daarbij kan ook een rol spelen dat de omstandigheden aanleiding geven tot een 
verhoogde C-factor. Een respondent noemt het geval van een werkgever die zijn 
vestiging had verplaatst en daarbij de werknemers een baangarantie had gegeven; kort 
nadat de desbetreffende werknemer was meeverhuisd, sloot hij de vestiging toch. In 
zo'n geval is deze rechter niet bereid het sociaal plan aan te houden. 
 
(c) hoger personeel dat zich niet vertegenwoordigd voelt door de vakbonden; 
 
(d) de keuze om voor deze werknemer ontbinding te verzoeken blijkt op onjuiste 

gronden tot stand te zijn gekomen 
 
Als voorbeelden worden genoemd gevallen waarin bij de selectie de anciënniteits-
regels niet zijn toegepast, of waarin de keuze samenhangt met een ziekte van de 
werknemer die echter van voorbijgaande aard is en niet verwijtbaar. 
 
 
5.6 Dossieronderzoek ontbindingszaken 
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Teneinde na te gaan welke kenmerken ontbindingszaken vertonen en welke de relatie 
is tussen relevante omstandigheden van ontbindingszaken en de vergoedingen die 
daarbij worden toegekend, zijn in totaal 258 dossiers van ontbindingszaken bij vijf 
verschillende kantongerechten onderzocht. Bij de selectie van de kantongerechten is 
gestreefd naar spreiding qua regio en verstedelijkingsgraad. Tabel 5.5 geeft een 
overzicht van de aantallen onderzochte zaken en hun verhouding tot het aandeel dat 
het betreffende kanton heeft in het totaal jaarlijks aantal ontbindingszaken. 
 
tabel 5.5 Aantal onderzochte zaken en relatie tot landelijk aandeel: 
 

              onder-       aandeel in      feitelijke        landelijk 
              zochte steekproef   verhouding      aandeel correctie- 
kantongerecht:            dossiers     in % 1996 in %        in %     factor 
 
Rotterdam 88 34 44 4.9 1.19 
`s Hertogenbosch 86 33 29 3.2 0.78 
Nijmegen 48 19 16 1.8 0.84 
Hoorn 20 8 7 0.8 0.88 
Meppel 16 6 4 0.5 0.67 
 
totaal 258 100 100 11.2 

 
Er zijn geringe verschillen tussen het aandeel van elk kanton in de steekproef en dat in 
het totaal van ontbindingszaken in Nederland (op basis van gegevens over 1996). 
Waar in het onderstaande gestreefd wordt naar een beeld dat representatief is voor alle 
ontbindingszaken in Nederland, wordt de in de tabel weergegeven correctiefactor 
gehanteerd. 
 In elk van de kantons is een aselecte steekproef getrokken die gelijkelijk bestond 
uit dossiers uit het jaar 1995 en uit het jaar 1997; deze opzet is gehanteerd teneinde 
verschillen in de praktijk van vóór en van na de officiële introductie van de kanton-
rechtersformule te kunnen registreren. Bij de analyse van de dossiers is gebruik 
gemaakt van een onderzoeksformulier dat in de Bijlagen is opgenomen. 
 
5.7.1 Algemene kenmerken 
 
In de overgrote meerderheid van de gevallen (96 %) is de werkgever indiener van het 
ontbindingsverzoek. In tien gevallen is dat de werknemer; daarnaast is er in acht 
gevallen een tegenverzoek tot ontbinding van de werknemer. 
De betrokken werkgever is in drie kwart van de gevallen een BV of  NV: 
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tabel 5.6 Ondernemingsvorm van de werkgever: 
 
       abs.  % 
 
besloten of naamloze vennootschap  199  77 
stichting of vereniging    29  11 
natuurlijke persoon    18  7 
overige vormen     12  5 
 
totaal      258  100 
 
In drie kwart van de gevallen laat de werkgever zich in de procedure bijstaan door een 
advocaat. In zeven procent van de gevallen is het een jurist van het bedrijf zelf die de 
procedure voert, in vijf procent doet de werkgever het zonder juridische bijstand.  
 Van de betrokken werknemers heeft 92 procent een dienstverband voor onbe-
paalde tijd; de gemiddelde duur van het dienstverband is acht jaar. De verdiende 
maandsalarissen lopen uiteen van ƒ 175,69 tot ƒ 25 000,-; inclusief vakantiegeld, 
dertiende maand en dergelijke is de mediaan van het salaris ƒ 3 690,36 (N = 248). 
Werknemers laten zich in 70 procent van de gevallen bijstaan door een advocaat, in 
één op de negen zaken door een vakbondsjurist en in één op de zes zaken doen zij het 
geheel zonder rechtsbijstand. 
 Ten tijde van het indienen van het verzoekschrift is 70 procent van de werkne-
mers feitelijk werkzaam bij de werkgever die de aanvraag indient. Eén op de tien is 
ziek of arbeidsongeschikt en één op de twintig is al op staande voet ontslagen : 
 
tabel 5.7    Positie van de werknemer ten tijde van indiening van het verzoek: 
 
       abs.  % 
 
feitelijk werkzaam bij de werkgever  180  70 
ziek of arbeidsongeschikt   27  11 
op non-actief gesteld of geschorst  16  6 
ontslagen op staande voet    13  5 
overige of onbekend    22  8 
 
totaal      258  100 
 
In slechts tien gevallen is voorafgaande aan deze procedure een ontslagvergunning 
aangevraagd. In vijf daarvan werd de aanvraag afgewezen, in de overige gevallen kon 
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wegens ziekte geen gebruik worden gemaakt van de vergunning. 
 
5.7.2 Verzoek- en verweerschrift 
 
Van de ingediende verzoekschriften zijn er 21 (8 procent) `voorwaardelijke' verzoek-
schriften, die de werkgever indien voor het geval een andere procedure een ongunstig 
resultaat zou hebben. In 12 gevallen gaat het om een loonvorderingsprocedure waarin 
de rechtmatigheid van een gegeven ontslag op staande voet wordt bestreden, en in 9 
gevallen om een geschil over het al dan niet voortbestaan van de arbeidsovereenkomst. 
De overige 92 procent betreft `gewone' verzoekschriften. 
 
tabel 5.8  Inhoudelijke motieven voor het ontbindingsverzoek 
   (meerdere motieven kunnen naast elkaar zijn genoemd): 

     
    aantal keer      % van    % genoemd als 
    genoemd          totaal        eerste grond 
 
bedrijfseconomische gronden 113 44 40 
disfunctioneren 23 9 4 
ongeschiktheid / onbekwaamheid 33 13 10 
verstoorde arbeidsverhouding 113 44 32 
verwijtbaar gedrag v/d wederpartij 33 13 12 
overige gronden 9 4 2 
 
totaal 324  100 

 
In 70 procent van de gevallen is de formele grond voor het verzoek `verandering in de 
omstandigheden, in de overige 30 procent is (ook) sprake van een `dringende reden'. 
Van de inhoudelijke motieven voor het verzoek geeft tabel 5.8 een overzicht. 
 Van elke tien zaken zijn er dus vier op bedrijfseconomische gronden, twee waarin 
de werknemer niet goed functioneert of ongeschikt is, en drie waarin een verstoorde 
arbeidsverhouding als grond voorop wordt gesteld. Vooral de grond dat de arbeids-
verhouding verstoord is, wordt vaak in combinatie met andere gronden genoemd, 
namelijk 44 keer. Bij de bedrijfseconomische gronden gaat het van elke tien gevallen 
zes keer om een noodzakelijke inkrimping en twee keer om een optimalisering van het 
werkproces. In bijna alle gevallen (95 %) wordt in reactie op het verzoekschrift een 
verweerschrift ingediend. In bijna tweederde van de gevallen heeft de werknemer zich 
al neergelegd bij de beëindiging van de arbeidsverhouding: 
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tabel 5.9   Aard van het verweer van werknemers: 
         abs.  % 
 
inhoudelijk verweer, gericht op voortzetting    83  35 
inhoudelijk verweer, onder erkenning dat 
 voortzetting niet (meer) mogelijk is    25  11 
formeel verweer, refereert aan oordeel rechter    109  47 
verweerder stemt in met de ontbinding    16  7 
onduidelijk / n.v.t.      15 
 
totaal (alleen verzoeken van werkgevers)    248  100 

 
De aard van het verweer verschilt aanzienlijk al naar gelang de primaire grond voor het 
ontbindingsverzoek. Betreft de grond `verwijtbaar gedrag' of `disfunctioneren', dan is 
het verweer in hoge mate inhoudelijk, terwijl bij `bedrijfseconomische redenen', 
`ongeschiktheid' en `verstoorde verhouding' in minder dan de helft van de gevallen 
inhoudelijk verweer wordt gevoerd (zie tabel 5.10).14

 
tabel 5.10  Aard van het verweer van werknemers, naar primaire ontslaggrond (in 

percentages) : 
  verweer:                       inhoude- 
    inhoudelijk,    lijk, niet    totaal: 
grond:   voortzetten   voortzetten   formeel     stemt in  %      N 
 
verwijtbaar gedrag 96 4   100 97  
disfunctioneren 73  9 18 100 26  
ongeschiktheid 31 11 58  100 26  
bedrijfseconomisch 30 11 52 7 100 11  
verstoorde verhouding 18 16 56 10 100 71  
  
totaal 36 11 46 7 100 231 

  
Als de werknemer als verzoeker optreedt, wijst de werkgever in drie kwart van de 
gevallen een vergoeding van de hand, maar als de werkgever verzoeker is, biedt hij in 
twee derde van de gevallen aan een vergoeding te betalen. Ook dit verschilt weer  
aanzienlijk per ontslaggrond: bij `bedrijfseconomische zaken' en `verstoorde verhou-
ding' biedt de werkgever in drie kwart van de gevallen een vergoeding aan, bij 

                                                 
14     Het genoemde verschil is statistisch significant op niveau p<.001. 
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`disfunctioneren' of `verwijtbaar gedrag' slechts in één op de tien gevallen (zie tabel 
5.11).15

 
tabel 5.11  Standpunt werkgever t.a.v. vergoeding, in relatie tot de primaire ontslag-

grond, bij werkgeversverzoeken, in percentages (N=239): 
  

      betaling vergoeding: 
          bereid:    niet ter sprake:   afgewezen:   totaal: 
grond: 
- bedrijfseconomisch of 
    verstoorde verhouding 77 20 3 100 
-   ongeschikt / onbekwaam 62 27 11 100 
- verwijtbaar gedrag of 
     disfunctioneren 11 68 21 100 
 
totaal 64 29 7 100 

 
De vergoeding die wordt aangeboden, bestaat in acht op de tien gevallen uit een 
bedrag ineens; daarbij wordt bijna nooit expliciet melding gemaakt van de kanton-
rechtersformule. Daarnaast wordt regelmatig suppletie aangeboden en komen 
incidenteel nog andere varianten voor. In slechts vier gevallen baseert de werkgever 
zich in zijn aanbod op een Sociaal Plan (zie tabel 3.11). Als bestemming van de 
vergoeding worden het meest genoemd compensatie van inkomensschade (78 %) en 
van een combinatie van inkomens- en pensioenschade (11 %). 
 
In de dossiers is nagegaan hoe de werknemer zich opstelt ten opzichte van een 
eventuele vergoeding; in 245 zaken is daarover iets bekend. In 119 zaken (49 %) geeft 
de werknemer slechts te kennen dat hij instemt met de door de werkgever aangeboden 
vergoeding. In 83 zaken (34 %) verzoekt de werknemer in zijn verweer om toekenning 
van een vergoeding; in 17 daarvan heeft de werkgever dat al aangeboden maar is men 
het over de hoogte oneens, in zeven daarvan heeft de werkgever al expliciet 
aangegeven niet tot betaling van een vergoeding bereid te zijn. In de overige 43 zaken 
vraagt de werknemer, voor zover althans uit het dossier is op te maken, niet om een 
vergoeding. De bestemming die men voor het gevraagde bedrag in gedachten heeft, 
stemt overeen met wat boven al aan de kant van de werkgever werd genoteerd, zij het 
dat 14 werknemers ook immateriële schade claimen. 
 Van de 158 zaken waarin de werkgever bereid is tot een vergoeding, noemt hij in 
128 zaken (81 %) ook een bedrag. In drie gevallen is dit bedrag gebaseerd op een 
                                                 
15    Het in tabel 5.11 getoonde verband is statistisch significant op niveau p<.001. 
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Sociaal Plan of vergelijkbare regeling; het gemiddelde van de aangeboden bedragen is 
ƒ 61 727. In de overige 125 zaken varieert de door de werkgever aangeboden vergoe-
ding tussen ƒ 1 075 en ƒ 800 000. Gelet op de aard van de verdeling is de mediaan hier 
de beste centrummaat; deze bedraagt ƒ 20 000.16

 
tabel 5.12   Vorm van de aangeboden vergoeding bij werkgeversaanvragen: 
 

       abs. % 
 
bedrag ineens     124 79 
suppletie     17 11 
volgens Sociaal Plan    4 3 
wachtgeld/ CAO-regeling   6 4 
overige     7 4 
 
totaal      158 101 

 
 
Het onderste kwart deel van de door de werkgever aangeboden bedragen ligt onder de 
grens van ƒ 7 500, het hoogste kwart boven de grens van ƒ 45 000. 
 
Van de 83 zaken waarin werkgever aanvrager is en de werknemer een vergoeding 
vraagt, wordt in 62 gevallen ook een bedrag genoemd. Het laagste gevraagde bedrag is 
ƒ 2 000, het hoogste is ƒ 383 061. Het gemiddelde bedrag dat wordt gevraagd, is 
ƒ 54 880.17 In de verdeling zijn de lagere waarden echter oververtegenwoordigd 
(skewness = 2,28) zodat de mediaan van ƒ 27 947 een adekwater beeld geeft van het 
centrum van de verdeling. Het onderste kwart deel van de bedragen ligt onder de grens 
van ƒ 10 000, het hoogste kwart boven de grens van ƒ 75 000. 
 De hoogte van het bedrag verschilt al naar gelang het motief voor de ontbinding: 
bij langdurige ziekte, disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhoudingen is het relatief 
laag, in de bedrijfseconomische zaken relatief hoog (zie tabel 5.13). 
 
 

                                                 
16    De skewness is 4,32 (lagere waarden zijn oververtegenwoordigd). Het gemiddelde 

(gewogen) bedrag is / 55 903. 
17     Met toepassing van de wegingsfactor.  
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``tabel 5.13  Gemiddelde van door de werknemer gevraagde vergoedingen, naar 
primaire grond van het ontbindingsverzoek 

 
primaire grond:    gemiddelde aantal 
 
bedrijfseconomisch    91 027 15 
ongeschikt / onbekwaam   68 179 9 
verwijtbaar gedrag    55 143 16 
disfunctioneren    32 871 8 
verstoorde arbeidsverhouding   27 928 11 
ziekte      9 385 2 
onbekend     7 500 1 
 
totaal      55 771 62 
 

 
In de tien gevallen waarin het de werknemer is die ontbinding vraagt, is de gemiddelde 
gevraagde vergoeding hoger: ƒ 84 338.18 Het betreft zeven zaken waarin sprake is van 
een verstoorde arbeidsverhouding en drie waarin de werkgever verwijtbaar zou hebben 
gehandeld. 
 
tabel 5.14  Verhouding aangeboden resp. gevraagd bedrag tot het bedrag dat 

voortvloeit uit toepassing van de kantonrechtersformule: 
 

verhouding    aangeboden:      gevraagd: 
tot formule:     aantal     %       aantal    %  
 
minder dan .25  19      15 10      17 
tussen .25 en .75  38      30  10      17 
tussen .75 en 1.25  43      34  17      29 
tussen 1.25 en 1.75  17      14  12      21 
tussen 1.75 en 2.25  7       6  8      14 
boven 2.25   4       3  10      17 
 
totaal    128     100  67     100 
 

 

                                                 
18      Met toepassing van de wegingsfactor. 
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Werkgever en werknemer verwijzen in de stukken maar weinig expliciet naar de 
kantonrechtersformule. Aan de hand van de geregistreerde gegevens kan worden 
nagegaan in hoeverre het door de werkgever aangeboden en het door de werknemer 
gevraagde bedrag overeenkomen met het bedrag dat op basis van de kantonrechters-
formule kan worden berekend. Niet in alle gevallen zijn de vereiste gegevens volledig 
bekend, maar voor 128 aangeboden en voor 67 gevraagde vergoedingen kan de 
vergelijking worden gemaakt. 
 De door werkgevers aangeboden vergoeding varieert in hoogte van één honderd-
ste van het bedrag volgens de formule tot het ruim viervoudige daarvan. De door 
werknemers gevraagde vergoeding varieert van drie honderste van het bedrag van de 
formule tot het zevenvoudige daarvan. In tabel 5.14 is de verdeling weergegeven, die 
een zodanig karakter heeft dat de mediaan de beste centrummaat is. De aangeboden 
vergoeding heeft als mediaan 92,8 % in verhouding tot het bedrag op grond van de 
formule, de gevraagde vergoeding een mediaan van 111 % in verhouding tot het 
bedrag van de formule. 
 
grafiek 5.1 Verdeling verhoudingsfactor gevraagde vergoeding / kantonrechters-

formule, in oplopende rangordening 
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In grafiek 5.1 wordt deze verdeling opnieuw, maar nu grafisch weergegeven. In het 
kader van de kantonrechtersformule kan het hier weergegeven verhoudingsgetal 
worden gezien als een `feitelijke' C-factor. De verwachting was dan ook dat de 
weergegeven lijn een minder geleidelijk verloop zou hebben maar `plateaus' zou 
vertonen rond de waarden C = 0,5 of 1 of 2. Alleen rond de waarde `1' is zo'n plateau 
te herkennen. 
 
5.7.4 Verloop van de procedure 
 
In 60 procent van de gevallen heeft er een mondelinge behandeling van het ontbin-
dingsverzoek plaatsgehad. In 34 procent van de gevallen is daar op verzoek van 
partijen van afgezien. Tussen de verschillende kantongerechten bestaan er op dit punt 
geen grote verschillen. In het dossier is van 25 zaken terug te vinden dat ze ter zitting 
`in der minne zijn geschikt'. Niet altijd is dit uit het dossier op te maken, dus dit getal 
moet als een ondergrens worden beschouwd. Tenminste één op de zes zaken wordt dus 
ter zitting geschikt. Tellen we deze op bij de zaken waarvan eerder is vastgesteld dat 
de werknemer formeel verweer voert of instemt met de ontbinding (zie tabel 3.8), dan 
kunnen we constateren dat bij het einde van de zitting tenminste 65 procent van de 
zaken een formeel karakter heeft. 
 In acht gevallen (3 %) is het verzoek ingetrokken. In de overige 249 gevallen is er 
een einduitspraak, weergegeven in tabel 5.15. Zeven verzoeken van de kant van de 
werkgever zijn afgewezen. 
 
tabel 5.15   Einduitspraak, bij inhoudelijke beslissing op het ontbindingsverzoek:    
   

ontbinding met een vergoeding   208       84 
ontbinding met een vergoeding, niet in de 
 beschikking maar tussen ppn. afgesproken  3        1 
ontbinding zonder vergoeding   31      12 
verzoek afgewezen    7        3 
 
totaal      249      100 

 
In 97 procent van de gevallen is het verzoek tot ontbinding dus succesvol; bij de 
verzoeken van werknemers is de score zelfs honderd procent. In verreweg de meeste 
gevallen worden de kosten van de procedure gecompenseerd. In negen gevallen is 
sprake van een voorwaardelijke ontbinding. 
 Slechts zeven verzoeken worden afgewezen; deze gevallen zijn afkomstig van 
twee van de vijf kantongerechten. In vijf van de zeven verzoeken die worden 
afgewezen concludeert de kantonrechter dat de bedrijfseconomische noodzaak voor de 
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ontbinding of het beweerde disfunctioneren van de werknemer onvoldoende aanneme-
lijk is gemaakt. In twee daarvan gaat hem om werknemers met een langdurig (meer 
dan 20 jaar), in drie om werknemer met een kort dienstverband (twee jaar of minder). 
In de overige twee gevallen wordt de werkgever terechtgewezen omdat hij volgens de 
rechter ten onrechte naar het middel van ontbinding heeft gegrepen.  
 Ook de afloop verschilt enigszins per ontslaggrond. De verschillen komen niet 
zozeer tot uiting in het aantal keer dat verzoeken worden afgewezen als wel in de mate 
waarin de ontbinding al dan niet gepaard gaat met toekenning van een vergoeding. Bij 
verwijtbaar gedrag en disfunctioneren krijgt de werknemer in vier op de zes. bij de 
overige in vijf op de zes gevallen een vergoeding mee (zie tabel 5.16). In tenminste19 
83 procent van de gevallen krijgt de werknemer enige vorm van vergoeding. In 16 
gevallen (8 %) bestaat deze uit suppletie. In 186 gevallen is een de hoogte van de 
vergoeding, in de vorm van een bedrag ineens, bekend. 
 
tabel 5.16    Afloop van de procedure, naar primaire ontslaggrond (in percentages): 
  

 afloop:           ontbinding:   verzoek 
           met.       zonder     afge-     totaal 
grond:       vergoed.  vergoed.    wezen      overige      %   N 
 
bedrijfseconomisch 87 7 3 5 100 102 
verstoorde verhouding 87 10  3 100 82 
disfunctioneren 82  9 9 100 11 
ongeschiktheid 69 23 4 4 100 26 
verwijtbaar gedrag 60 30 7 3 100 30 
overige 82 16   100 6 
 
totaal 81 12 3 4 100 257 

 
 
5.7.5 De hoogte van de vergoeding 
 
De hoogte van de vergoeding, toegekend door de kantonrechter of door partijen 
overeengekomen, varieert tussen ƒ 1 075 en ƒ 800 000. In de verdeling zijn de lagere 
bedragen oververtegenwoordigd, terwijl aan de bovenkant enkele `uitschieters’ voor-

                                                 
19      Tenminste, want van zes gevallen is alleen bekend dat het verzoek is ingetrokken; het is 

denkbaar dat ook in deze gevallen tussen partijen overeenstemming is bereikt over een 
vergoeding. Het percentage zal dus maximaal 85 kunnen zijn. 
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komen.20 Het laagste kwart deel van de vergoedingen bevindt zich onder de grens van 
ƒ 7 500, het hoogste kwart ligt boven de grens van ƒ 45 000.  
 Een reël beeld ontstaat als we het gemiddelde niet over alle gevonden waarden 
berekenen maar de meest extreme waarden buiten beschouwing laten. Laten we van de 
173 bekende vergoedingen toegekend bij verzoeken van werkgevers de hoogste 20 en 
de laagste 20 waarden weg, dan resulteert een gemiddelde vergoeding van ƒ 27 904,- 
(N = 133; skewness = 1,45). Laten we van de 9 vergoedingen bij verzoeken van 
werknemers de hoogste twee en de laagste twee weg, dan resulteert een gemiddelde 
vergoeding van ƒ 21 464,- (N = 5). 
 
tabel 5.17    Verhouding van het bedrag van de vergoeding tot het bedrag dat voort-

vloeit uit toepassing van de kantonrechtersformule: 
 

verhouding         vergoedingen: 
tot formule:      aantal        %           cumulatief % 
 
minder dan .25 30 17 17 
tussen .25 en .75 54 30 47 
tussen .75 en 1.25 57 32 79 
tussen 1.25 en 1.75 22 12 91 
tussen 1.75 en 2.25 10 5 96 
boven 2.25 8 4 100 
 
totaal 181 100 
 

 
Ook de hoogte van de vergoeding is vergeleken met het bedrag dat op basis van 
toepassing van de kantonrechtersformule kon worden berekend. Daartoe is opnieuw 
een verhoudingsgetal berekend dat het quotiënt is van de toegekende of overeengeko-
men vergoeding en het bedrag dat op basis van de formule is berekend. In tabel 5.17 is 
de verdeling van dit verhoudingsgetal weergegeven. 
 
 

                                                 
20   De vijf hoogste aangetroffen vergoedingen bedragen respectievelijk ƒ 360 000,-, 

ƒ 402 000,-, ƒ568 104,-, ƒ 603 000,- en ƒ 800 000,-; de skewness  van de verdeling 
bedraagt 4,46. Berekenen we het gemiddelde over alle aangetroffen vergoedingen, dan is, 
als de werkgever het verzoek heeft ingediend, het gemiddelde bedrag ƒ 51 569, als de 
werknemer het verzoek heeft ingediend ƒ 44 625. Gelet op de aard van de verdeling  
draagt een beperkt aantal hoge waarden dan onevenredig  bij aan deze gemiddelden. 
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grafiek 5.2 Verdeling verhoudingsfactor vergoeding / kantonrechtersformule, in 
oplopende rangordening 
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Ook in deze verdeling zijn lagere waarden oververtegenwoordigd (skewness = 2,30); 
de mediaan van de verdeling bedraagt 90 % ten opzichte van het bedrag op basis van 
de kantonrechtersformule. In grafiek 5.2 is de verdeling grafisch weergegeven. Ook in 
deze `helling' is geen sprake van meerdere `plateaus'; alleen tekent zich rond de waarde 
`1', dus in het derde kwart van de gevallen, een duidelijke platter gedeelte af. Laten we 
hier de twintig meest extreme waarden buiten beschouwing, dan resulteert een 
gemiddeld verhoudingsgetal van 0,83 (N = 158). 
 
5.7.6 Vergelijkingen 
 
Tot slot wordt nagegaan in hoeverre er significante verschillen te consteren zijn tussen 
de `formele' en de overige zaken, en tussen de zaken die in 1995 en die welke in 1997 
ter zitting zijn behandeld. Deze laatste vergelijking is met name van belang om te zien 
in hoeverre effecten van de publicatie van de kantonrechtersformule kunnen worden 
vastgesteld. 
 Voor de eerste vergelijking zijn de dossiers in tweeën gedeeld: enerzijds de 
gevallen waarin de werknemer instemt met de door de werkgever geboden vergoeding, 
anderzijds alle andere gevallen. In tabel 5.18 worden beide op een aantal punten 

 

 
 

 



De ontbinding door de kantonrechter                                                                121 
 

vergeleken.Op een aantal punten zijn er dus zeer markante verschillen tussen beide 
categorieën: bij werknemers die instemmen met de aangeboden vergoeding gaat het 
om wat oudere, beter verdienende werknemers die in overgrote meerderheid nog 
feitelijk werkzaam zijn in het bedrijf, maar om vooral bedrijfseconomische redenen dat 
bedrijf zullen moeten verlaten. In meer dan de helft van de gevallen zien zij af van een 
mondelinge behandeling; bijna altijd gaan zij weg met een vergoeding die gemiddeld 
ruim anderhalf maal zo hoog is als bij de overige gevallen. 
 
tabel 5.18 Vergelijking tussen gevallen waarin de werknemer instemt met de door de 
werkgever geboden vergoeding (N = 113), en alle andere gevallen (N = 129) 
 

  
      instemming met      overige significant 
      geboden vergoeding:  gevallen:     verschil?: 
gemiddelden: 
 
salaris 4 799  3 871 *    p < .05 
leeftijd 41,7  37,8       - 
gewogen dienstjaren 45,6  39,8 **  p < .01 
 
hoogte aangeboden vergoeding 62 644  32 838  - 
hoogte toegekende vergoeding 62 112  38 787 *     p < .05 
 
percentages: 
 
aanvraag op bedrijfseconomische gronden 50 %  29 %  *** p < .0001 
formeel verweer 68 %  24 % *** p < .0001 
werknemer nog  feitelijk  
       werkzaam bij werkgever 92 %  51 % *** p < .0001 
op verzoek ppn geen mond. behandeling 52 %  20 % *** p < .0001 
 
uitspraak: 
 
ontbinding met vergoeding 97 %  68 % *** p < .0001 
ontbinding zonder vergoeding 1 %  23 % *** p < .0001 
afgewezen 0 %  5 % *** p < .0001 

 
De tweede vergelijking gaat tussen zaken uit 1995 en zaken uit 1997. Tussen beide 
periodes in bevindt zich het moment van publicatie van de richtlijnen van de Kring van 
kantonrechters, waarbij een geüniformeerde kantonrechtersformule in de openbaarheid 
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werd gebracht. De vraag is dan in hoeverre deze gebeurtenis effect heeft gehad op de 
opstelling van partijen en het verloop en resultaat van de procedure. Complicerende 
factor is dat in dezelfde periode de Wet boeten is ingevoerd die op zijn beurt effect 
lijkt te hebben gehad op diezelfde opstelling, zodat niet goed is aan te geven waar de 
geregistreerde verschillen nu het gevolg van zijn. 
 
Hoe dan ook, in ieder geval blijkt de aard van het door werknemers gevoerde verweer 
een significante verandering te hebben ondergaan in de richting van meer inhoudelijk 
verweer (zie tabel 5.19). 
 
tabel 5.19:  De aard van het verweer van de werknemer, in ontbindingszaken in 1995 

en in 1997, in percentages: 
                1995         1997      totaal 
 
inhoudelijk, gericht op voortzetting 22 49 35 
inhoudelijk, voortzetting niet mogelijk 11 14 12 
formeel verweer 57 33 46 
verweerder stemt in met ontbinding 10 4 7 
 
totaal 100 100 100 
 

Ook ten aanzien van het al dan niet houden van een mondelinge behandeling is sprake 
van een groot verschil, dat echter eerder aan de gevolgen van de Wet boeten moet 
worden toegerekend. Zien in 1995 partijen in 65 procent van de gevallen af van een 
mondelinge behandeling, in 1997 is dit nog maar 6 procent. Kijken we naar de afloop 
van de zaak, dan zien we een kleine, niet significante verschuiving van de 
ontbindingen zonder naar de ontbindingen met vergoeding (van 83 naar 86 %)." 
 
 
5.7.7 Samenvatting en conclusies 
 
Ontbindingsverzoeken worden in de overgrote meerderheid van de gevallen ingediend 
door werkgevers. In drie kwart van de gevallen laten partijen zich bijstaan door rechts-
hulpverleners. In niet meer dan 4 procent van de gevallen is voorafgaande aan de 
ontbindingsprocedure een ontslagvergunning aangevraagd. De functie van de 
procedure als `herkansing' na een afgewezen vergunningaanvraag of een  niet 
gerealiseerde opzegging is dus beperkt. 
 In 70 procent van de gevallen is de formele grond voor het verzoek `verandering 
in de omstandigheden, in de overige 30 procent is (ook) sprake van een `dringende 
reden'. Van elke tien verzoeken worden er vier op bedrijfseconomische gronden 
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ingediend, twee op de grond dat de werknemer niet goed functioneert of ongeschikt is, 
en drie op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. In bijna alle gevallen wordt in 
reactie op het verzoekschrift een verweerschrift ingediend. In bijna twee derde van de 
gevallen blijkt echter dat de werknemer zich al heeft neergelegd bij de 
onvermijdelijkheid van beëindiging van de arbeidsverhouding. 
 Als de werknemer als verzoeker optreedt, wijst de werkgever in drie kwart van de 
gevallen een vergoeding van de hand, maar als de werkgever verzoeker is, biedt hij in 
twee derde van de gevallen aan een vergoeding te betalen. In acht op de tien gevallen 
gaat het om betaling van een bedrag ineens, bestemd ter compensatie van inkomens- 
en/of pensioenschade. In de helft van de zaken volstaat de werknemer ermee te melden 
dat hij instemt met de door de werkgever aangeboden vergoeding; in een derde van de 
zaken noemt hij zelf een bedrag dat de werkgever zou moeten betalen. De verdeling 
van de aangeboden vergoedingen waaiert breed uit rond een centrale waarde van ƒ 20 
000, die van de gevraagde vergoedingen rond ƒ 27 947. In bedrijfseconomische zaken 
en in zaken waarin de werknemer verzoeker is, is het gevraagde bedrag relatief hoog. 
 Werkgever en werknemer verwijzen in de stukken maar weinig expliciet naar de 
kantonrechtersformule. Niettemin wordt bepaald in hoeverre de aangeboden en 
gevraagde bedragen zich verhouden tot het bedrag dat op basis van de formule kan 
worden berekend. De aangeboden vergoeding vertoont een spreiding rond de centrale 
waarde van 92,8 procent in verhouding tot het bedrag op grond van de formule, de 
gevraagde vergoeding komt uit op 111 procent. 
 De procedure kent in 60 procent van de gevallen een mondelinge behandeling; in 
34 procent van de gevallen is daar op verzoek van partijen van afgezien. Tenminste 
één op de zes zaken wordt ter zitting geschikt. In 97 procent van de gevallen is het 
verzoek tot ontbinding succesvol. In tenminste 83 procent van de gevallen krijgt de 
werknemer enige vorm van vergoeding.  
 De hoogte van de vergoeding varieert tussen ƒ 1 075 en ƒ 800 000. Bij verzoeken 
van werkgevers bedraagt de gemiddelde toegekende vergoeding ƒ 27 904,- bij 
verzoeken van werknemers ƒ 21 464,-.Vergelijking met de kantonrechtersformule 
wijst uit dat het verhoudingsgetal, dat tevens als een `feitelijke' C-factor kan worden 
beschouwd, een verdeling vertoont met als centrum .83. Van een duidelijke 
concentratie van gevallen rond bepaalde waarden van dit getal is echter nauwelijks 
sprake, al ligt de helft van de waarnemingen tussen 0,60 en 1,40. 
 

 

 
 

 





 

 

 

 
 

 


