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6 Ontslagvergoedingen in de praktijk: 
 kennelijk onredelijk ontslag  
 
 
6.1 Inleiding 
 
Ook in die gevallen waarin de RDA een ontslagvergunning heeft verleend, kan op 
grond van artikel 7:681 BW aan de kantonrechter de vraag worden voorgelegd of 
een gegeven ontslag `kennelijk onredelijk' is. Als de kantonrechter tot dat oordeel 
komt, kent de kantonrechter de werknemer een schadevergoeding toe. Nadere details 
van de regeling zijn hiervoor te vinden in hoofdstuk 2, paragraaf 4. 
 Over de praktijk van de vaststelling van vergoedingen in kennelijk-onredelijk-
ontslagzaken is weinig bekend. In hoofdstuk 3 is naar aanleiding van de interviews 
met kantonrechters al aangestipt dat verschillend wordt gedacht over de betekenis die 
de kantonrechtersformule voor de hoogte van de vergoeding bij kennelijk onredelijk 
ontslag zou moeten hebben. Een groot deel van de kantonrechters geeft aan op zijn 
minst de formule in gedachten te hebben als zij beslissingen op grond van art. 7:681 
BW moeten nemen.  
 Teneinde meer informatie over deze relatief onbekende praktijk te verzamelen, 
zijn bij een vijftal kantongerechten in totaal 87 dossiers van kennelijk-onredelijk-
ontslagzaken uit 1995 en 1997, en ten dele ook uit 1996, geanalyseerd. Daarbij was 
de datum van de eerste zitting beslissend voor toedeling van de zaak aan een bepaald 
kalenderjaar. De resultaten van dit dossieronderzoek komen in dit hoofdstuk aan de 
orde. De selectie van de dossiers wordt in bijlage 9.3 verantwoord. Als de genomen 
steekproef inderdaad representatief is voor de Nederlandse kantongerechten, dan 
kunnen we, extrapolerend vanuit de aantallen gevonden zaken, daaruit afleiden dat er 
in Nederland jaarlijks tussen honderdtachtig en tweehonderd  kennelijk-onredelijk-
ontslagprocedures worden gevoerd..1

 
6.2 Gebruik van de procedure 
 
Aan het dienstverband van de werknemers die een procedure op grond van kennelijk 
onredelijk ontslag beginnen, is in de overgrote meerderheid van de gevallen een 
einde gekomen via een ontslagvergunning van de RDA: 
 

                                                 
1      Daarbij is uitgegaan van de aantallen voor 1996, waarvan we weten dat deze het meest 

compleet zijn. Het aandeel van de kantongerechten in de onderzochte steekproef in 
het landelijk totaal van ontbindingszaken is 17 procent; 33 x 100 / 17 = 194 zaken.   
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tabel 6.2 Wijze waarop het dienstverband is beëindigd: 
 

via vergunning RDA      71 
ontslag op staande voet      6 
anders         7 
onbekend       3 
 
totaal         87 

 
In 50 gevallen liggen bedrijfseconomische redenen ten grondslag aan het ontslag, 
slechts in vijf gevallen worden verstoorde verhoudingen genoemd, en de overige 
gevallen zijn gelijkelijk verdeeld over de categorieën `disfunctioneren', `langdurig 
arbeidsongeschikt' en `overige gronden'. Driekwart van de werknemers heeft zich 
tegen het ontslagvoornemen verweerd, één op de tien heeft dat niet gedaan.2

 Aan drie op de tien werknemers is al enige vorm van vergoeding toegezegd; 
bijna steeds gaat het dan om gevallen met een bedrijfseconomische grond. Het kan 
daarbij gaan om een bedrag ineens, om suppletie gedurende een bepaalde periode of 
om bijdragen die gericht zijn op herscholing of herplaatsing buiten het bedrijf. In 16 
gevallen, dat is meer dan de helft van de gevallen waarin al compensatie is toege-
zegd, berust de toegezegde vergoeding op een Sociaal Plan. 
 
De vordering wordt gemiddeld ruim drie maanden na de ontslagdatum ingediend. In 
één op de acht gevallen overigens al vóór de ontslagdatum, met name wanneer er 
sprake is van een ruime opzegtermijn. Er worden hoofdzakelijk twee typen 
vorderingen ingediend. Tweederde van de werknemers vordert primair (en meestal 
uitsluitend) een schadevergoeding op grond van art. 7:681 BW, een kwart van de 
werknemers vordert primair herstel van het dienstverband en secundair een 
schadevergoeding. 
 
In de motivering van de vordering kunnen meerdere elementen naast elkaar worden 
genoemd. In tabel 6.3 is weergegeven hoe vaak verschillende motiveringen in de 
dossiers werden aangetroffen. In niet minder dan een kwart van de gevallen is de 
vordering van de werknemer mede gebaseerd op diens overtuiging dat bij het 
(bedrijfseconomisch) ontslag de anciënniteitsregels zijn geschonden. 
 
 

                                                 
2   Voor de overigen geldt dat niet uit het dossier is op te maken of zij zich hebben verweerd 

tegen het ontslagvoornemen. 
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tabel 6.3    Motieven genoemd voor de vordering, per zaak: 
  

        aantal dossiers    percentage van 
        waarin genoemd:  motiveringen: 
 
- valse of voorgewende redenen voor ontslag:   34 49 
- gevolgen voor werknemer te ernstig in 
  verhouding tot het belang van werkgever:   46 65 
- ontbreken van (adequate) financiële compensatie:  54 79 
- idem, gelet op de duur van het dienstverband:   40 56 
- doorbreken van anciënniteitsregels:    15 24 
- verwijtbaarheid van de werkgever:    22 30 
- consequenties i.v.m. de leeftijd van werknemer:  31 43 
- idem i.v.m. de (geringe) arbeidsmarktkansen 
  van werknemer:      31 45 

 
In tabel 6.4 is weergegeven hoe de onderzochte zaken zijn beëindigd. In bijna een 
kwart van de gevallen wordt het ontslag door de kantonrechter inderdaad kennelijk 
onredelijk geacht en wordt een vergoeding toegekend. Daarenboven komen vergoe-
dingen tot stand in die gevallen waarin partijen vóór de rechterlijke uitspraak een 
schikking treffen. Tenslotte is het mogelijk dat in zaken die geroyeerd zijn ook een 
schikking is getroffen zonder dat dit bij de kantonrechter bekend is en/of zonder dat 
dit uit het dossier is op te maken. We kunnen dan concluderen dat het in tenminste 
een derde van de onderzochte zaken tot een vergoeding komt, hetzij via een rechter-
lijke uitspraak, hetzij via een schikking; tellen we de gevallen van royement erbij, 
dan zou dit kunnen oplopen tot 42 procent.  
 
tabel 6.4 Wijze van beëindiging van de procedure ex art. 7:681 BW: 
 

dienstverband wordt hersteld      3 
ontslag wordt k.o. verklaard, met vergoeding:    20 
vordering wordt afgewezen      36 
er is een schikking getroffen, met vergoeding    9 
geroyeerd        7 
geschorst i.v.m. faillissement gedaagde     9 
rechter onbevoegd / eiser niet ontvankelijk    2 
onbekend (niet uit dossier op te maken)     1 
 
totaal          87 
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De uitkomst van de procedure verschilt naar gelang de grond voor het gegeven 
ontslag: in geval van bedrijfseconomische redenen wordt het ontslag in ongeveer de 
helft van de gevallen kennelijk onredelijk verklaard, maar als het ontslag op disfunc-
tioneren of verstoorde verhoudingen was gebaseerd, is de kans op afwijzing van de 
vordering tien maal zo groot als die op toewijzing (zie tabel 6.5). 
 
tabel 6.5 Afloop van de procedure, naar ontslaggrond (N=65)*): 

    afloop:                  ten gunste                            ten gunste  
grond:         van eiser:     geroyeerd:  van gedaagde:  
 
bedrijfseconomisch    19  7  17 
lang arbeidsongeschikt    3  1  6 
disfunctioneren / verst. verh.   1  1  10 
 
* Voor deze vergelijking laten wij de gevallen waarin `andere gronden' werden aangevoerd, en de 
gevallen waarin de zaak werd geschorst i.v.m. faillissement van de gedaagde of waarin de rechter 
zich onbevoegd verklaarde buiten beschouwing. Onder `ten gunste van eiser' is begrepen: k.o.o., 
herstel van de dienstbetrekking en schikking. Ook royement kan overigens een schikking 
inhouden.  

 
Bij het bestuderen van de dossiers is nagegaan welke motiveringen de kantonrechters 
beslissingen meegeven. Bij afwijzingen lijken twee vragen een prominente rol te 
spelen: 
(1) in hoeverre zijn de omstandigheden voorafgaande aan het ontslag zodanig dat 

het onredelijk is de werkgever de lasten van (een deel van) de gevolgen die het 
ontslag voor de werknemer heeft te laten dragen? 

(2) als de werkgever wèl (een deel van) die lasten behoort te dragen, in hoeverre 
heeft hij dan al zodanige compenserende prestaties geleverd dat niet gezegd kan 
worden dat het ontslag kennelijk onredelijk is? 

 
De eerste vraag wordt bijvoorbeeld positief beantwoord als de werknemer maar zeer 
kort feitelijk werk heeft verricht voor de werkgever, of als er sprake is van blijvende 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval dat geheel buiten de werksituatie 
is gebeurd. Ten aanzien van de tweede vraag blijkt dat als de werkgever onverplicht 
salaris heeft doorbetaald, suppletie heeft gegeven op een uitkering of een opleiding 
heeft bekostigd om de werknemer elders aan het werk te helpen, de rechter niet gauw 
geneigd zal zijn het ontslag kennelijk onredelijk te achten. Het onverplichte karakter 
daarvan is wel van betekenis: in een zaak beriep de werkgever zich op doorbetaling 
van salaris, maar de kantonrechter stelde vast: 
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 het feit "dat gedaagde loon heeft doorbetaald, doet daaraan (aan de kennelijke 
onredelijkheid, RK) niet af, nu eiseres in die periode werk heeft geleverd en het 
doorlopen van de reorganisatieprocedure tot het ondernemingsrisico behoort." 
(*27) 

Daar staat tegenover dat ten opzichte van de werknemers meerdere malen wordt 
gesteld dat "het enkele feit dat geen vergoeding is betaald het ontslag niet kennelijk 
onredelijk doet zijn". Dit argument wordt vaker gehoord naarmate eisers zich meer 
en meer op de kantonrechtersformule gaan baseren. 
 
6.3 De vergoeding 
 
In 86 zaken wordt een vergoeding gevorderd, waarbij in 78 gevallen ook de hoogte 
van de gevraagde vergoeding wordt gespecificeerd. Het laagste bedrag aan gevraag-
de vergoeding bedraagt ƒ 4 356,-, het hoogste ƒ 660 000,-. Als we aan beide kanten 
van de verdeling de meest extreme bedragen weglaten en het aantal zaken tot twee 
derde terugbrengen, dan ligt de range van de dan overblijvende gevorderde bedragen 
tussen ƒ 5 000,- en ƒ 136 600,- (dat geldt voor 54 zaken). Lagere bedragen zijn 
oververtegenwoordigd (skewness = 2,95); de mediaan bedraagt ƒ 46 000. 
 Er is geen significant verschil tussen de bedragen die in 1995 en die welke in 
1997 worden gevorderd.3 Wel wordt in 1997 vaker een beroep gedaan op de kanton-
rechtersformule om de vordering te onderbouwen: 
 
tabel 6.6    Onderbouwing van de hoogte van het gevorderde bedrag: 
 

   beroep op  andere cijfer- geen cijfer 
   kantonrech-  matige onder  matige on- 
   tersformule:  onderbouwing: derbouwing:  totaal:   
 
1995:      10 10 8 28  
1997:      10 1 4 15 

 
 
Hoewel de absolute aantallen gelijk zijn, wordt verhoudingsgewijs in 1997 twee 
maal zo vaak een beroep op de kantonrechtersformule gedaan als in 1995 (respec-
tievelijk in 35 % en in 67 % van de gevallen). In twee zaken komt de formule 
overigens niet aan de orde in de vordering van de eiser, maar in het verweer van de 
werkgever dat de vordering hoger is dan het bedrag waarop volgens de formule 
                                                 
3 In 1995 is het gemiddelde van de gevorderde bedragen ƒ 78 928 (N=28), in 1997 ƒ 

83 278 (N=15); de t-test wijst erop dat dit verschil te verwaarlozen is. 
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aanspraak zou kunnen worden gemaakt. In 1995 is eigenlijk nog geen sprake van de 
kantonrechtersformule, want in de onderbouwing zien we onderling verschillende, 
toen in omloop zijnde varianten terug. De in 1997 gevorderde bedragen zijn hoger 
dan die in 1995: in 1995 is de mediaan van de gevorderde vergoeding ƒ 38 512, in 
1997 is deze ƒ 53 375. 
 
We stelden al vast dat het exacte aantal vergoedingen moeilijk is vast te stellen 
omdat in de gevallen waarin de zaak wordt geroyeerd in feite sprake kan zijn van een 
schikking tussen partijen zonder dat dit in het dossier is terug te vinden. In de 
onderzochte dossiers kon van 25 vergoedingen de hoogte worden geregistreerd. Het 
laagste bedrag aan vergoeding bedroeg ƒ 1 500,-, het op een na hoogste bedrag was ƒ 
325 453,- en het hoogste bedrag ƒ 390 000.4 Als de meest extreme (de twee laagste 
en de twee hoogste) bedragen buiten beschouwing worden gelaten, dan ligt de range 
van vergoedingen tussen ƒ 7 096,- en ƒ 70 000,- (dat geldt voor 21 van de 25 
vergoedingen); de gemiddelde vergoeding bedraagt dan ƒ 25 647,-. 
 
De hoogte van de vergoeding wordt van oudsher niet of nauwelijks of slechts met 
een algemene verwijzing naar de leeftijd, het arbeidsverleden en het salarisniveau 
van de werknemer gemotiveerd. Ontwikkelingen `van buitenaf' interfereren echter 
met deze praktijk. Er zijn drie interferenties die een zekere druk op de kantonrechters 
lijken uit te oefenen, in die zin dat rechters zich soms genoodzaakt zien expliciet een 
standpunt in te nemen ten opzichte van externe criteria voor de hoogte van vergoe-
dingen. 
 In de eerste plaats is er de reeds geconstateerde opkomst van (het beroep op) de 
kantonrechtersformule zoals die sinds januari 1997 is gepubliceerd. En ten tweede is 
er het Sociaal Plan waaraan, zeker als het procedureel correct en in overleg met de 
vakorganisaties is totstandgekomen, in bedrijfseconomische zaken niet zomaar 
voorbij kan worden gegaan. En ten derde kan daaraan nog worden toegevoegd dat 
eisers zich soms beroepen op de hoogte van vergoedingen die reeds aan collega's, die 
volgens hen in vergelijkbare omstandigheden verkeren, zijn uitbetaald. Op de twee 
eerste van deze interferenties gaan we nader in. 
 
6.3.1 De kantonrechtersformule 
 
Bij de interviews met kantonrechters is in een afzonderlijke vraag nagegaan in 
hoeverre de introductie van de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters 
consequenties heeft gehad voor de wijze waarop in de `kennelijk onredelijk ontslag'-
procedure de hoogte van de vergoeding wordt bepaald. Bijna alle kantonrechters zijn 

                                                 
4   Het gemiddelde bedrag (inclusief deze extreme waarden) was ƒ 47 287,-. 
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in 1997 actief bij zulke procedures betrokken geweest, zij het soms maar in enkele 
gevallen. 
 Driekwart van de kantonrechters zegt bij de bepaling van de hoogte van de 
vergoeding ex art. 7:681 BW aan te sluiten bij de kantonrechtersformule. De meesten 
zeggen nadrukkelijk "de formule in het achterhoofd te hebben"; sommigen voegen 
daaraan toe dat ze de formule niet expliciet in het vonnis vermelden. De verhouding 
tussen kantongerechts- en RDA-procedure speelt in deze opstelling een belangrijke 
rol. Het wordt door een deel van de kantonrechters onjuist geacht wanneer de keuze 
van de werkgever voor één van beide wegen in het ontslagrecht een verschillend 
resultaat met zich mee zou brengen voor de vergoeding aan de werknemer. Sommige 
kantonrechters zeggen al gauw geneigd te zijn een 681-claim te honoreren als de 
werknemer via de RDA zonder vergoeding ontslag heeft gekregen, maar bij de gang 
via de kantonrechter zeker een vergoeding zou hebben gekregen. Anderen 
daarentegen blijven veel meer het verschillend karakter van de 
ontbindingsvergoeding en de vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag 
voorop stellen. Vijf kantonrechters zeggen de formule wel te gebruiken, maar naast 
andere methoden om de hoogte van de vergoeding te bepalen. 
 Uit de antwoorden blijkt dat de kantonrechtersformule een zekere `zuigkracht' 
heeft in de richting van de `kennelijk onredelijk ontslag'-procedure. Twee 
kantonrechter zeiden het volgende over de wijze waarop zij te werk gaan: 
 "Als een ontslag kennelijk onredelijk is, dan heeft de werknemer schade. In de 

meeste gevallen had de werknemer voor de beëindiging van het dienstverband 
een hoger inkomen. Je weet niet hoe je de schade moet begroten. Meestal 
gebruik ik dan ook de kantonrechtersformule als uitgangspunt. De schade uit 
kennelijk onredelijk ontslag is mijns inziens ook niet veel anders dan de nadelige 
gevolgen die verbonden zijn aan ontslag. [*23] 

 "Eigenlijk wordt er in dergelijke procedures hetzelfde gehandeld als in ontbin-
dingszaken, dat wil zeggen dat na de comparitie partijen veelal de gang op 
worden gestuurd met als uitgangspunt te komen tot een vergoeding gebaseerd op 
de kantonrechtersformule. [*24] 

 
Overwegingen van berekenbaarheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid maken het 
aantrekkelijk het bereik van de kantonrechtersformule in deze zin uit te breiden. Wel 
wordt daarbij door sommigen gewezen op de verschillende posities waarin werkne-
mers in beide procedures verkeren: 
 "Bij de ontbindingsprocedure is onbekend hoeveel schade de werknemer zal 

lijden. Bij de kennelijk onredelijk ontslagprocedure worden de omstandigheden 
ten tijde van het ontslag met terugwerkende kracht beoordeeld. De werknemer 
kan dan overtuigender aangeven dat de gevolgen voor hem of haar groot zijn. 
Oftewel, de gevolgen (materiële schade) zijn bij de art. 7:681 BW-procedure 
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beter te concretiseren. Op dat moment is duidelijk of de ontslagreden correct 
was. Kortom, de werknemer heeft een tactisch voordeel ten opzichte van de 
werknemer in een ontbindingsprocedure." 

 
Enkele rechters geven aan dat zij 681-zaken `lastige' of `vervelende' zaken vinden 
("het nakauwen van zaken die lang geleden hebben gespeeld"); gebruik van de 
formule levert in deze zaken het houvast op dat men overigens mist. 
 
Ook in het survey wordt de omschrijving dat men de formule niet rechtstreeks 
toepast maar haar wel `in gedachten' of `in het achterhoofd' heeft, door 62 (van de 
97) rechters onderschreven. Slechts vier rechters zeggen de formule te hanteren, 
twaalf zeggen eerst de hoogte van de vergoeding te bepalen en deze pas daarna met 
de uitkomst van de formule te vergelijken. Zestien rechters antwoorden dat ze zich 
niet op de formule oriënteren. Vier op de vijf rechters die zich op de formule 
oriënteren, houden daarbij rekening met de tijd die de RDA-procedure en de 
opzegtermijn in beslag hebben genomen. Een respondent zegt in verband hiermee 
een vergoeding toe te kennen ter hoogte van de helft van  het bedrag dat voortvloeit 
uit toepassing van de kantonrechtersformule 
 
De houding van de kantonrechters ten opzichte van de kantonrechtersformule in 
kennelijk-onredelijk-ontslagzaken kan dus ambivalent worden genoemd: men wijst 
er aan de ene kant op dat deze procedure en de daarbij behorende schadevergoeding 
een heel ander karakter heeft dan de procedure en de vergoeding bij ontbindings van 
de arbeidsovereenkomst, maar aan de andere kant wordt de daar ontwikkelde 
formule als een aantrekkelijk oriëntatiepunt gezien, uit praktische overwegingen en 
uit een oogpunt van consistentie en rechtszekerheid. 
 
Beide kanten zijn ook in de praktijk terug te vinden. In een van de onderzochte zaken 
stelt een kantonrechter in juli 1995, naar aanleiding van het gevorderde bedrag, 
expliciet dat er geen reden is om in kennelijk-onredelijk-ontslagprocedures de 
kantonrechtersformule toe te passen (*70). Als in een ander kanton een advocaat 
eind januari 1997 de vordering op de kantonrechtersformule baseert, noteert de 
griffier of de rechter in de stukken: "weer iets nieuws!"; de rechter gaat er vervolgens 
in mee en baseert de toegekende vergoeding inderdaad en expliciet op de formule 
(*78). 
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grafiek 6.1: Verdeling gevraagde bedragen in verhouding tot de formule 
    (Y-as: berekende C-factor) 
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Aan de hand van de gegevens in de dossiers omtrent de hoogte van het gevorderde 
bedrag, de hoogte van de vergoeding en elementen als leeftijd, duur van het dienst-
verband en salaris is nagegaan welke statistische relatie er is tussen toepassing van de 
kantonrechtersformule (met C = 1) enerzijds en de bedragen van de gevraagde en 
toegekende vergoeding anderzijds. Het gevraagde bedrag blijkt in een duidelijk 
verband te staan met de kantonrechtersformule, zoals blijkt uit grafiek 6.1 waarin de 
horizontale as de hoogte van de gevraagde vergoeding representeert en de verticale 
as de hoogte van het bedrag dat resulteert uit toepassing van de kantonrechtersfor-
mule. Het verband tussen beide heeft een correlatiecoëfficiënt van .72 en is signifi-
cant op het niveau p < .001. 
 
We gingen daarbij uit van de formule met de C-factor gelijk aan 1. De gevraagde 
bedragen liggen daar echter merendeels boven; het gemiddelde bedrag wijst eerder 
op het hanteren van een factor C = 2. In onderstaande verdeling is te zien dat in 
ongeveer drie kwart van de gevallen het gevraagde bedrag overeenkomt met dat 
volgens de kantonrechtersformule met een factor C tussen de 1 en 1,5. 
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grafiek 6.2 Relatie tussen kantonrechtersformule en toegekende vergoeding 
(N=21) 
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In mindere mate geldt dit ook voor de relatie tussen de kantonrechtersformule en de 
toegekende vergoeding, zoals te zien in grafiek 6.3, waarin de horizontale as nu de 
hoogte van de toegekende vergoeding representeert. Het verband tussen beide heeft 
een correlatiecoëfficiënt van .82 en is significant op het niveau p < .001. 
 Enerzijds is er een sprake van een verband met een duidelijke richting, 
anderzijds vertoont de verhouding van de toegekende vergoedingen tot de formule 
veel meer variatie en spreiding dan die van de gevorderde bedragen. In zes gevallen 
is de vergoeding hoger dan de formule (met C = 1), in vijftien gevallen lager. In de 
helft van de gevallen is het verschil kleiner dan ƒ 10 000. Gemiddeld is het bedrag 
van de vergoeding ongeveer 60 procent van dat volgens de formule. 
 We kunnen dus concluderen dat, terwijl de kantonrechters zich over het alge-
meen terughoudend opstellen ten opzichte van het gebruik van de formule in kenne-
lijk-onredelijk-ontslagprocedures en zich in uitspraken slechts zelden expliciet op de 
kantonrechtersformule baseren, de hoogte van de in de praktijk toegekende vergoe-
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dingen een duidelijk verband vertoont met de hoogte die bij toepassing van de kan-
tonrechtersformule zou zijn vastgesteld, maar gemiddeld ruim een derde lager is. 
 
6.3.2 Het Sociaal Plan 
 
Als bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden schadevergoeding wordt ge-
vraagd ex artikel 7:681 BW, ziet de kantonrechter zich soms geplaatst voor de vraag 
in hoeverre daarbij rekening moet worden gehouden met de regeling van compensa-
tie zoals neergelegd in een Sociaal Plan. Enerzijds zou er uit een oogpunt van 
rechtsgelijkheid reden zijn de werknemer niet anders te behandelen dan zijn 
lotgenoten die bij de reorganisatie het bedrijf hebben moeten verlaten. Anderzijds 
kan de in het Sociaal Plan neergelegde regeling zo minimaal zijn dat zij een redelijk-
heidstoets niet kan doorstaan of kunnen de specifieke omstandigheden met 
betrekking tot het ontslag en zijn gevolgen voor deze werknemer afwijking van de 
standaard-regeling in het Sociaal Plan noodzakelijk maken. Overigens zijn we ook 
ten aanzien van ontbindingsvergoedingen het probleem van deze afweging al 
tegengekomen (zie hoofdstuk 3). 
 In 17 zaken kwam de verhouding tussen gevraagde vergoeding en Sociaal Plan 
daadwerkelijk aan de orde. In zeven daarvan is de vordering afgewezen, in twee 
gevallen is zij toegewezen en in acht gevallen is vóór de rechterlijke uitspraak een 
schikking tussen partijen totstandgekomen. Dat betekent dat in 10 van de 17 gevallen 
een vergoeding is totstandgekomen. De bedragen die in de hier bedoelde gevallen 
worden gevorderd, liggen gemiddeld ruim boven die welke in de andere gevallen 
worden gevorderd (gemiddeld ƒ 128 093,- tegen ƒ 73 248 in de overige zaken). 
Twee van de toegekende vergoedingen steken ook ver uit boven de bedragen die 
overigens in de dossiers zijn aangetroffen (respectievelijk ƒ 325 453 en ƒ 390 000). 
Voor deze beide vergoedingen geldt dat zij volledig overeenstemmen met toepassing 
van de kantonrechtersformule. 
 

In het ene geval werd commercieel medewerker A. na verkregen ontslagvergun-
ning ontslagen vanwege sluiting van een vestiging van het bedrijf. Het bedrijf 
stelt eenzijdig een Sociaal Plan op dat voor A. resulteert in suppletie op zijn 
WW (drie jaar, aflopend van 90% tot 80%). A. voert in 1995 in de procedure 
aan dat er sprake is van valse redenen voor het ontslag (de vestiging zou 
winstgevend zijn) en dat het anciënniteitsbeginsel niet goed zou zijn toegepast. 
De werkgever verweert zich met een beroep op het Sociaal Plan: er zouden geen 
redenen zijn voor A. een gunstiger regeling te treffen dan voor de andere ontsla-
gen werknemers. 
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 A. vordert een vergoeding, gebaseerd op een toenmalige variant van de 
kantonrechtersformule, en compensatie van pensioenschade tot in totaal ƒ 325 
453,-. 
De kantonrechter gelast een comparitie tussen partijen en noteert dat bij die 
gelegenheid nagevraagd dient te worden waarom de uitkering op basis van het 
Sociaal Plan zo gering is in verhouding tot de kantonrechtersformule die in 
ƒ 226 380,- zou resulteren. Bij de comparitie komt vast te staan dat de uitkering 
volgens het Sociaal Plan ƒ 110 814 bedraagt. 
In de uitspraak stelt de kantonrechter vast dat de sluiting van de vestiging niet is 
ingegeven door financiële noodzaak. Hij overweegt dat het Sociaal Plan niet in 
overleg met werknemersorganisaties tot stand is gekomen en dat de daaruit 
voortvloeiende vergoeding, gezien de leeftijd en de duur van het dienstverband 
van A., niet een voldoende voorziening is, en dat het ontslag derhalve als 
kennelijk onredelijk moet worden aangemerkt. Hij kent de gevraagde vergoe-
ding toe (*10). 

 
Het tweede geval betreft docent B. die in het kader van een reorganisatie is 
ontslagen. De enige compensatie op grond van het Sociaal Plan bestaat erin dat 
hij ruim acht jaar wachtgeld zal ontvangen. B. vordert voortzetting van het 
dienstverband subsidiair een vergoeding op de grond dat de redengeving van het 
ontslag onjuist is en bovendien het anciënniteitsbeginsel onjuist is gehanteerd; 
hij laat de hoogte van de vergoeding aan het oordeel van de rechter over. De 
kantonrechter acht in een tussenvonnis de argumenten van B. juist en stelt vast 
dat dit tot de conclusie zal leiden dat het ontslag kennelijk onredelijk is. De 
stelling van B. dat zijn werk nog steeds voorhanden is, is door gedaagde niet 
weersproken, zodat de vordering tot herstel van het dienstverband in beginsel 
moet worden toegewezen. Mede in verband daarmee gelast de rechter een 
comparitie tussen partijen. Bij die gelegenheid komt een schikking tot stand 
waarbij een vergoeding van ƒ 390 000,- wordt overeengekomen (*47). 

 
 
In een derde geval dat tot een vergoeding leidt bovenop de regeling die al via een 
afvloeiïngsregeling van toepassing was, beoordeelt de kantonrechter deze regeling 
als in casu tekortschietend. Hij verwijst in zijn uitspraak weliswaar naar de formule 
maar past wel een expliciete correctie toe: 
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Technisch medewerker C. is 57 jaar oud en heeft een dienstverband van bijna 
twintig jaar. Hij wordt op bedrijfseconomische gronden ontslagen, nadat zijn 
dienstverband nog korte tijd onverplicht is voortgezet. Op basis van een in de 
CAO voorziene wachtgeldregeling krijgt hij alleen aanvulling van zijn wacht-
geld tot 80 procent. Hij vordert, kennelijk op grond van de formule, ƒ 125 000,-. 
De verweerder stelt dat toekenning onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van zijn 
ontslagen collega's en dat hij ten onrechte een beroep op de hardheidsclausule in 
het Sociaal Plan achterwege heeft gelaten. Dat laatste staat volgens de kanton-
rechter aan de vordering niet in de weg. Hij overweegt in zijn uitspraak, waarbij 
hij een vergoeding van ƒ 35 000,- toekent, het volgende: 
"Zou een vergoeding zijn toegekend na een ontbinding van de arbeidsovereen-
komst, dan zou hem inderdaad wellicht een vergoeding zijn toegekend in de 
orde van grootte van ƒ 125 000,- als door hem gevorderd." Nu moet rekening 
worden gehouden met het langer doorlopen van het dienstverband en met het 
reeds toegekende wachtgeld "waarbij tenslotte de werkelijke schade een 
bovengrens dient te zijn. 
Het feit dat nu aan C. schadevergoeding wordt toegekend, betekent niet dat in 
alle gevallen de in de CAO voorziene wachtgeldregeling ontoereikend zou zijn 
en dat elk ontslag kennelijk onredelijk zou zijn indien voor de financiële 
compensatie van het ontslag slechts het wachtgeld wordt toegekend. In het 
algemeen zal deze regeling toereikend kunnen zijn bij degenen die op redelijke 
termijn elders weer aan de slag zullen kunnen komen en/of bij degenen die een 
korter dienstverband hebben." 

 
In de gevallen waarin de afweging ten gunste van het Sociaal Plan uitvalt en de 
vordering wordt afgewezen, wordt veelal slechts vastgesteld dat de aan eiser reeds 
toegekende compensatie niet zo gering is dat het ontslag op grond daarvan kennelijk 
onredelijk zou moeten worden geacht. Ook hier geldt dat in die gevallen waarin de 
werkgever al meer heeft gedaan dan waartoe hij op grond van de regeling verplicht 
was, de kennelijke onredelijkheid minder snel wordt aangenomen. 
 
6.4 Samenvatting 
 
In de meeste gevallen worden de vorderingen op grond van artikel 7:681 BW 
ingesteld na een via de RDA-procedure totstandgekomen ontslag op bedrijfsecono-
mische gronden. Drie op de tien eisers hebben wel al enige vorm van compensatie 
ontvangen, maar achten deze onvoldoende. Een kwart van de werknemers vordert, 
naast en voorafgaande aan de vergoeding, herstel van de dienstbetrekking. In een 
kwart van de gevallen is de vordering mede gebaseerd op beweerde doorbreking van 
het anciënniteitsprincipe. 
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In bijna een kwart van de gevallen wordt het ontslag door de kantonrechter inderdaad 
kennelijk onredelijk geacht en wordt een vergoeding toegekend. Daarenboven 
komen vergoedingen tot stand in de negen gevallen waarin partijen vóór de 
rechterlijke uitspraak een schikking treffen en mogelijk ook in gevallen van roye-
ment over de verdere afloop waarvan uit de dossiers niets valt op te maken. In totaal 
leidt de procedure in 33 tot 42 procent van de gevallen tot een vergoeding, veel meer 
bij de bedrijfeconomische dan bij zaken met een andere ontslaggrond. 
 Als de meest extreme bedragen (de `outlyers') buiten beschouwing worden 
gelaten, dan ligt de range van de gevorderde bedragen tussen ƒ 15 000,- en 
ƒ 136 600,-, die van de vergoedingen tussen ƒ 7 096,- en ƒ 70 000,- ; de gemiddelde 
vergoeding bedraagt dan ƒ 25 647,-. 
 Eisers beroepen zich in toenemende mate bij hun vordering op de kantonrech-
tersformule. Hoewel de kantonrechters zich terughoudend opstellen en in hun 
uitspraken zelden expliciet naar de formule verwijzen, blijken de toegekende 
vergoedingen een duidelijk verband te vertonen met die welke op grond van de 
kantonrechtersformule zouden worden toegekend, zij het dat de hoogte van de 
vergoedingen gemiddeld ruim een derde lager is. 

 

 
 



7 De praktijk van ontslagvergoedingen: 
 ambtelijk ontslag 
 
 
7.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 2 is een uiteenzetting gegeven van de wijze waarop de mogelijkheden 
van ontslag van ambtelijke functionarissen wettelijk is geregeld. In dit hoofdstuk 
wordt, op basis van interviews die zijn gehouden met personeelsfunctionarissen van 
(semi-)overheidsinstellingen, met advocaten en andere rechtshulpverleners die zich 
met ambtenarenzaken bezighouden en met enkele bestuursrechters, een beeld 
gegeven van de praktijk van de afhandeling van ambtelijke ontslagzaken. Hoewel 
enerzijds het aantal geïnterviewden beperkt is en er met generalisering van de 
resultaten behoedzaam moet worden omgesprongen, is anderzijds de variatie in de 
verkregen informatie relatief gering, zodat we met meer vertrouwen mogen ver-
wachten dat ook bij uitbreiding van het aantal respondenten het hier gepresenteerde 
beeld niet essentieel zou veranderen. 
 Deze rapportage is gebaseerd op 22 interviews: tien met P&O-functionarissen, 
drie met advocaten, vijf met andere rechtshulpverleners en vier met bestuursrech-
ters.1 De betrokken organisaties omvatten drie ministeries, twee provincies, drie 
gemeenten en twee semi-overheidsorganisaties. Gemiddeld is het aantal 
medewerkers in dienst van deze organisaties ruim 3000, waarvan tussen de 90 en 95 
procent in vaste dienst, met uitzondering van één van semi-overheidsorganisaties 
waar 60 procent in vaste dienst is.  
 
7.2 Algemene kenmerken van het personeelsbeleid van de in het onderzoek 

betrokken (semi-)overheidsorganisaties 
 
In de grotere organisaties is het personeelsbeleid tot op grote hoogte gedecentrali-
seerd naar het niveau van directies, afdelingen, faculteiten en dergelijke. Op dit 
niveau worden werving, beoordeling en loopbaanbegeleiding en worden veelal ook 
de meer eenvoudige ontslagzaken afgehandeld; op centraal niveau blijft een aparte 
afdeling gehandhaafd die op verzoek adviseert aan de lagere niveaus en die actief 
betrokken is bij de `ingewikkelder' zaken. 

                                                 
1 Voor de interviews zijn benaderd: 12 P&O-functionarissen, 6 bestuursrechters, 3 

advocaten en 5 overige rechtshulpverleners. Twee bestuursrechters en  twee 
ambtelijke organisaties werden om uiteenlopende redenen niet of niet tijdig bereid 
gevonden medewerking te verlenen. 
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Loopbaanbeleid en mobiliteitsbevordering worden vaak genoemd als kenmerkend 
voor het algemene personeelsbeleid. Over het algemeen is er een neiging te beluiste-
ren om de relatief `stroperige' elementen die men in de ambtelijke arbeidsverhoudin-
gen constateert, in beweging te brengen, maar de voortvarendheid waarmee dat 
wordt aangepakt, lijkt te variëren. De vraag in hoeverre het personeelsbeleid erop 
gericht is te bevorderen dat medewerkers zo lang mogelijk in dienst blijven, verdeelt 
de respondenten dan ook. Sommigen beantwoorden de vraag positief en refereren 
aan het nieuwe overheidsbeleid ten aanzien van oudere werknemers dat erop gericht 
is te voorkomen dat oudere werknemers met steun van hun werkgever via de 
wachtgeld- of vervroegde uittredingsregelingen uit het arbeidsproces verdwijnen. Zij 
wijzen op het bestaan binnenhun organisatie van regelingen voor sociaal verlof, 
langdurige begeleiding van arbeidsongeschikt geworden functionarissen en flexibele 
werktijden. Anderen beantwoorden de vraag negatief en stellen de bevordering van 
mobiliteit - interne maar zeker ook externe mobiliteit - voorop. Dat kan bijvoorbeeld 
inhouden dat de organisatie zich inspant om de capaciteiten van medewerkers zo 
goed mogelijk in beeld te krijgen en dat eventueel personeel via detachering aan 
werk buiten de organisatie wordt geholpen. 
 Voor zover de betrokken organisaties gericht zijn op het in dienst houden van 
personeel, worden daarvoor verschillende middelen ingezet. Niet zozeer in de sfeer  
 
tabel 7.1 Uitstroom uit de ten behoeve van het onderzoek benaderde (semi)over-

heidsorganisaties (eigen opgave), gerangschikt naar grootte (org1 is het 
kleinst); getallen zijn percentages van het totale personeelsbestand: 

  jaarlijkse onvrijwillige   onderlinge     via 
  uitstroom   uitstroom   regeling    rechter 
 
 
(org1) 5,8 0,0 0,0 0,0 
(org2) 5,3 0,1 0,1 0,0 
(org3) 10,0 2,6 2,6 0,0 
(org4) 19,4 2,4 
(org5) 4,3 0,3 
(org6) 5,2 0,4 0,3 0,1 
(org7) 6,7 0,7 0,1 0,0 
(org8) (?) *                    
(org9) (?) *                    
(org10) 7,0 0,4  0,1 
 
( *: geen gegevens beschikbaar gesteld) 
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van de beloning, zij het dat sommige organisaties faciliteiten bieden op het gebied 
van het woonwerkverkeer. Wel in de sfeer van loopbaanbegeleiding, scholing en het 
creëren van aantrekkelijke werkomstandigheden. Bij enkele organisaties wordt 
ernaar gestreefd functionarissen niet langer dan drie tot vijf jaar `op dezelfde stoel te 
laten zitten'. 
 
7.3 Ontslag 
 
Van de organisaties die voor de interviews zijn benaderd, blijken enkele niet of 
nauwelijks ervaring met gedwongen ontslag te hebben. Tabel 7.1 geeft een beeld van 
de gemiddelde uitstroom van de organisaties over de laatste twee jaar. 
 
De werkwijze die zij hanteren wanneer ontslag van een medewerker eenmaal is gaan 
behoren tot de opties die worden overwogen, verschilt al naar gelang de ontslag-
grond die eventueel voor de betrokken medewerker in aanmerking zou komen. Op 
basis van de interviews wordt hier onderscheid gemaakt tussen vijf ontslaggronden: 
(1) reorganisatieontslag 
(2) ontslag op grond van ongeschiktheid "anders dan" 
(3) ontslag op grond van incompatibilité des humeurs 
(4) ontslag wegens plichtsverzuim 
(5) ontslag wegens medische ongeschiktheid. 
 
De laatste twee typen hebben een betrekkelijk specifiek karakter en zijn in het kader 
van dit onderzoek minder van belang. Strafontslag (4) bijvoorbeeld leidt zelden 
alsnog tot herstel van de dienstbetrekking of tot een onderlinge afspraak over 
compensatie; hoogstens wordt het oneervol ontslag omgezet in een ontslag op eigen 
verzoek. Bij ziekte komt volgens respondenten herstel vaker voor, maar is een 
vergoeding zelden aan de orde. Op de eerste drie typen gaan we hieronder nader in. 
 
7.3.1 Reorganisatieontslag 
 
Als reorganisatieontslag aan de orde is of wordt overwogen, moet er volgens 
respondenten een duidelijke, voorgeschreven procedure worden gevolgd. Allereerst 
moet duidelijk worden dat de functie die de ambtenaar bekleedde, wordt opgeheven. 
Dan moet eerst `het herplaatsingstraject worden doorlopen': duidelijk moet worden 
dat er geen andere passende functie voor hem kan worden gevonden, noch binnen 
noch buiten de organisatie.  
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Bij een van de overheidsorganisaties gebeurt dat op basis van een expliciete 
wederzijdse inspanningsverplichting te zoeken naar plaatsing elders; die 
wederzijdse verplichting wordt vastgelegd in een contract. Een bureau begeleidt 
de outplacement gedurende maximaal twee jaar. Na afloop beoordeelt een 
commissie van toezicht de wederzijdse inspanningen; in die commissie zitten 
een werkgeversvertegenwoordiger, iemand namens de werknemersorganisaties 
en een onafhankelijke, externe voorzitter. De commissie is onafhankelijk en 
adviseert over het nemen van het ontslagbesluit. De directie mag daar alleen 
gemotiveerd van afwijken hetgeen nog nooit is gebeurd. Bij een positief advies 
volgt de ontslagaanzegging, met een opzegtermijn van drie maanden, en het 
ontslagbesluit. 

 
Voor de ambtenaar heeft dit type ontslag het voordeel dat het zo neutraal mogelijk 
karakter heeft. Reorganisatie wordt daarom volgens enkele respondenten regelmatig 
ook gebruikt als `dekmantel' voor een ontslag dat feitelijk met onderling goedvinden 
tot stand komt. Volgens andere respondenten daarentegen komt dat nauwelijks voor: 
als er overeenstemming is tussen organisatie en ambtenaar over beëindiging, kan 
worden gekozen voor ontslag op eigen verzoek, met analoge toepassing van het 
Rijkswachtgeldbesluit; de lasten daarvan komen immers hoe dan ook voor rekening 
van de organisatie zelf. Bij één organisatie komt reorganisatieontslag naar eigen 
zeggen niet voor omdat zij met de ambtenarenbonden heeft afgesproken dat er geen 
gedwongen ontslagen zullen vallen. 
 
7.3.2 Ongeschiktheid "anders dan" 
 
Het gaat hier om ongeschiktheid die niet voortvloeit uit lichamelijke of psychische 
aandoeningen. Meestal treden de eerste `signalen' op decentraal niveau op; er is 
bijvoorbeeld een conflict en de P&O-functionarissen worden erbij geroepen om te 
zien of dat in onderling overleg opgelost kan worden (een respondent spreekt over 
"brandje blussen"). Komt men niet tot een bevredigende oplossing, dan begint men 
een dossier op te bouwen. Het is ook mogelijk dat de direct leidinggevende fouten 
heeft gemaakt en dat het komt tot een herstel van werkzame verhoudingen. 
 Rechtshulpverleners worden vaak al snel ingeschakeld; zij proberen naar eigen 
zeggen zo mogelijk de arbeidsverhouding te herstellen. Een respondent meldt dat het 
met name in de sector onderwijs nogal eens lukt herstel te realiseren. 
 Niet zelden wordt de centrale afdeling die bij de moeilijker ontslagzaken wordt 
betrokken, geconfronteerd met een voorstel tot ontslag op deze grond, terwijl de 
grond onvoldoende `hard' kan worden gemaakt omdat het dossier veel te mager is. Er 
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worden dan verschillende remedies gehanteerd: alsnog het dossier opbouwen (met 
als nadeel dat een slecht functionerende medewerker dan langer in dienst moet 
blijven) of met de betrokken medewerker onderhandelen over vertrek in onderling 
overleg (maar daar moet dan vaak extra financiële compensatie tegenover staan). 
  Uiteindelijk kan dit alles leiden tot een `herplaatsingstraject' dat meer of minder 
formeel kan worden bewandeld. Bij grote organisaties als de ministeries gaat voor 
topfunctionarissen het directie- of DG-niveau zelf op zoek naar alternatieve posities; 
voor lagere niveaus worden `mobiliteitsbureaus' ingezet. Onderzoek naar 
herplaatsingsmogelijkheden wordt onder meer ook gedaan omdat men meent dat de 
bestuursrechter, als hij ingeschakeld zou worden, daar belang aan hecht. Vervolgens 
kan het komen tot een `ontslagtraject'. De betrokkene wordt dan op grond van de 
Awb eerst gehoord en kan bezwaar maken tegen het ontslagvoornemen. De beslis-
sing wordt in een gemeente formeel genomen door B&W, bij de provincies door GS 
en bij de ministeries op directieniveau. Beroepsprocedures komen volgens de 
respondenten niet vaak voor. 
 
7.3.3 Incompatibilité d'humeur / artikel 99 ARAR en vergelijkbare bepalingen 
 
Of men gebruik maakt van de mogelijkheid van ontslag `op andere gronden' is 
afhankelijk van een aantal omstandigheden. Vaak gaat een overheidswerkgever eerst 
na of een 98-grond kans op succes heeft; pas als er een risico is dat een besluit op die 
grond zal worden vernietigd, komt artikel 99 in beeld. Vaak is het dan zo dat er een 
schikking wordt getroffen; procedures bij de rechter zijn in artikel 99-zaken zeld-
zaam. In de weinige gevallen waarin het overheidsorgaan weet dat een artikel 99-
zaak bij de rechter zal komen, kiest men soms de ondergrens: het wachtgeld, als uit-
gangspunt en laat het aan het oordeel van de rechter over of er nog iets bovenop zal 
komen. Andere organen kiezen tegenwoordig standaard voor "99 met een plus", 
aldus een rechtshulpverlener, die daarbij de tendens signaleert dat overheidsorganen 
in toenemende mate aanknoping zoeken bij de uitspraak van de Rechtbank 
Rotterdam in de Brinkman-zaak (vijf jaar aanvulling tot 100% en compensatie van 
pensioenschade bovenop het wachtgeld). 
 Met name drie redenen worden aangevoerd om géén gebruik te maken van 
artikel 99. De eerste is dat als de betrokken functionaris niet wil meewerken, de 
omstandigheden die deze ontslaggrond moeten dragen heel moeilijk zijn aan te 
tonen. De tweede is dat, als hij wel meewerkt, ontslag langs deze weg doorgaans 
duur is: de vergoeding heeft slechts een wettelijke ondergrens, en in de onderhande-
lingen komt meestal een afspraak tot stand die boven de standaard-wachtgeldaan-
spraken uitgaat. En tenslotte heeft de beslissing een meer openbaar karakter, in de zin 
dat zij bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau niet door B&W maar door de 
gemeenteraad moet worden vastgesteld. 
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Een rechtshulpverlener maakt melding van ‘toezicht’ van Binnenlandse Zaken op 
artikel 99-zaken dat echter beperkt zou zijn tot ambtenaren vanaf schaal 16. Hij wijst 
op het arbitraire van deze grens; in zijn contacten met overheidsorganisaties blijkt dat 
vanaf schaal 16 de overheid zich terughoudend opstelt en uitgaat van niets meer dan 
wachtgeld, maar dat hij in gevallen waarin de beloningsschaal 15 is soms de 
overheid moet afremmen in haar bereidheid te betalen: 
 

Een ambtenaar in schaal 15, die ontslagen wordt op grond van ongeschiktheid, 
heeft een wachtgeldaanspraak van 1,9 miljoen; zijn advocaat vordert in totaal 
2,3 miljoen. De overheidswerkgever redeneert: dat is maar een beetje er 
bovenop, laten we dat maar doen. Rechtshulpverlener A wijst erop dat de `plus' 
vier ton bedraagt en raadt de werkgever aan daar niet zonder meer op in te gaan. 

 
Volgens informatie van de kant van het ministerie van Binnenlandse Zaken is er niet 
zozeer sprake van `toezicht’ alswel van afspraken binnen het kabinet om in artikel 
99-zaken gebruik te maken van deskundige adviseurs, een afspraak waaraan elk 
departement afzonderlijk invulling kan geven. 
 
7.4 Ontslagvarianten in (semi)overheidsorganisaties 
 
Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde is gesteld, onderscheiden de arbeidsverhoudingen 
in de ambtelijke sfeer zich door het formeel eenzijdige karakter van deze verhoudin-
gen: aanstelling zowel als ontslag zijn formeel eenzijdige rechtshandelingen. De 
keerzijde van deze formele kant is dat in de praktijk het streven er meestal op gericht 
is met een functionaris tot overeenstemming te komen over de voorwaarden  
waaronder hij werkzaam is - en ook, als dat aan de orde komt, over de voorwaarden 
waaronder hij de organisatie zal verlaten. Het accent ligt dus, zeker in eerste 
instantie, op het streven onderlinge overeenstemming te bereiken en zo mogelijk de 
gang naar de rechter te vermijden. Er worden in de interviews twee overwegingen 
voor deze houding genoemd: de organisatie wil liever "niet de vuile was buiten 
hangen" en zij is beducht voor het risico dat de procedure niet succesvol zal blijken 
te zijn, bijvoorbeeld omdat er niet voldoende dossier is opgebouwd. In dat laatste 
geval heeft men niet alleen te vrezen voor "gezichtsverlies" (mede omdat er een grote 
kans is dat de uitspraak wordt gepubliceerd), maar ook voor de extra kosten die dan 
alsnog gemaakt moeten worden om het vertrek van de betreffende functionaris te 
bewerkstelligen. Enkele P&O-respondenten zeggen expliciet dat hun organisatie er 
altijd in slaagt het vertrek in onderling overleg, en zonder betrokkenheid van de 
bestuursrechter met de zaak, te realiseren. 
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Ook de rechtshulpverleners geven aan dat in de overgrote meerderheid van de zaken 
overeenstemming wordt bereikt over de condities waaronder de functionaris zal 
vertrekken. Als dat niet al gebeurt voordat er van het inschakelen van de rechter 
sprake is, dan toch wel gedurende de tijdspanne die voorafgaat aan de zitting. Wij 
hebben rechtshulpverleners gevraagd naar de getalsmatige verhouding tussen zaken 
die zonder hun assistentie intern worden opgelost, die welke met hun assistentie 
intern worden opgelost en die welke bij de bestuursrechter terecht komen. Het gaat 
daarbij om een schatting die gedeeltelijk op onvolledige informatie berust: het eerste 
type zaken is hen immers per definitie niet goed bekend. Het gemiddelde van de 
antwoorden komt uit op een verhouding 10 : 75 : 15. Volgens deze taxatie worden 
dus vijf keer meer zaken door hen intern opgelost dan uitgevochten voor de 
bestuursrechter. 
 In de interviews worden verschillende varianten genoemd van de wijze waarop 
het vertrek van een functionaris kan worden geëffectueerd. Ook waar de organisatie 
het nodig acht (eenzijdig) te werken aan het opbouwen van een dossier op grond 
waarvan ontslag mogelijk is, zal tegelijkertijd in eerste instantie gestreefd worden 
naar een oplossing in onderling overleg. De volgende activiteiten en regelingen 
behoren dan tot de mogelijkheden: 
 
(a) functieverandering 
 
De organisatie kan de betrokken functionaris stimuleren mee te werken aan een 
verandering van functie, hetzij binnen, hetzij buiten de organisatie. Een passieve 
variant van deze oplossing is dat hij de gelegenheid krijgt vanuit de werksituatie zelf 
naar een andere functie te zoeken. Ook wordt daarvoor gebruik gemaakt van een 
detacheringsregeling, al dan niet met een terugkeergarantie. Een meer actieve variant 
is dat hij daarbij ondersteuning krijgt van een (intern) mobiliteitsbureau of een 
(extern) outplacementbureau dat de organisatie ten behoeve van hem inschakelt en 
direct betaalt. 
 
(b) `non-activiteitsontslag' 
 
Als de betrokken functionaris niet ver meer af is van (flexibele) pensionering en als 
de mogelijkheden van herplaatsing zijn uitgeput, wordt bij gemeente en provincie 
wel de variant toegepast van `non-activiteitsontslag'. Aan de functionaris wordt dan 
buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend, zijn salaris wordt 
doorbetaald maar hij hoeft niet meer op het werk te verschijnen. Aan de regeling is 
de voorwaarde verbonden dat de betrokken functionaris bij de eerste mogelijkheid 
die zich voordoet (op 61-jarige leeftijd) gebruik moet maken van de regeling 
Flexibele Pensionering en Uittreding (FPU). 
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Volgens meerdere respondenten krijgt de betrokken functionaris formeel voor deze 
periode een bijzondere opdracht mee, die overigens volgens hen "niets voorstelt", 
maar alleen bedoeld is om te voorkomen dat de FPU-uitvoeringsinstantie deze con-
structie als een benadelingshandeling interpreteert en de kosten verhaalt op de 
organisatie. De betrokken ambtenaar dient formeel `in openbare dienst werkzaam' te 
blijven teneinde van de FPU gebruik te kunnen maken; de uitvoeringsinstantie 
beschikt niet over de middelen om deze constructie `door te prikken'. `Non-activi-
teitsontslag' (dat dus eigenlijk ten onrechte `ontslag' wordt genoemd) wordt vooral 
toegepast wanneer oudere medewerkers minder goed of slecht functioneren, en met 
name wanneer de kosten van een ontslag met wachtgeld hoger zijn dan de kosten die 
deze regeling meebrengt. Drie respondenten noemen elk voor hun organisatie 
aantallen van één of twee gevallen per jaar; één noemt drie tot vier gevallen per jaar, 
en eenmalig acht gevallen bij een reorganisatie 
 Een van de geïnterviewde P&O-functionarissen noemt een maximale termijn 
voor deze variant van drie en een half jaar tot het moment van pensionering. Een van 
de rechtshulpverleners noemt een ruimere grens: vanaf de leeftijd van 52 jaar zouden 
in de praktijk "grappige regelingen" mogelijk zijn door gebruik te maken van de 
wachtgeldgarantie en de daarop volgende FPU. In vergelijking met de situatie waarin 
de ambtenaar zijn volledige wachtgeldaanspraken tot gelding zou brengen, levert de 
bereidheid gebruik te maken van de FPU-regeling de overheidsorganisatie een 
besparing op van vier jaar wachtgeldkosten. 
 Ook in geval van reorganisaties is deze constructie toegepast, in een geval met 
100 procent doorbetaling van salaris, in andere gevallen met een non-activiteits-
reductie tot 75 procent van het laatstverdiende salaris in combinatie met compensatie 
van pensioenschade. Volgens een betrokken respondent zou de uitkeringsinstantie in 
het laatste geval akkoord zijn met deze regeling. 
 Meerdere respondenten merken op dat de hier besproken vorm van `non-actief-
stelling' vroeger gemakkelijker en vaker werd toegepast dan de laatste tijd gebeurt. 
Vroeger ging men sterker uit van het onjuiste adagium dat een ambtenaar niet kan 
worden ontslagen. Een rechtshulpverlener merkte op: 

 "Wij komen ook gevallen tegen waarin de werkgever dan niets onderneemt; 
het dienstverband blijft gewoon in stand, de betreffende ambtenaar zit al twee 
jaar thuis. Niet alleen aan de kant van de ambtenaar, maar ook aan die van de 
overheidswerkgever spelen emoties soms een grote rol. Zo'n werkgever heeft 
dan soms koudwatervrees en laat het er maar bij zitten." 

Doordat er inmiddels meer aandacht wordt besteed aan het bijhouden van dossiers en 
aan het voeren en schriftelijk vastleggen van beoordelingsgesprekken is het minder 
problematisch geworden functionarissen op grond van disfunctioneren te ontslaan. 
Een andere verandering is dat het gebruikelijk is geworden een non-activiteitskorting 
van 5 à 10 procent op het salaris toe te passen. 
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(c) overeenstemming over ontslag, met compensatie in enige vorm 
 
Veelal streven de respondenten dus naar overleg en onderlinge afspraken over de 
voorwaarden waarop een functionaris medewerking verleent aan het totstandbrengen 
van een ontslag. Sommigen hanteren deze werkwijze als het ware als een beginsel en 
vinden dat een redelijke afspraak die rekening houdt met de omstandigheden van het 
geval, altijd mogelijk moet zijn. Anderen laten het al dan niet hanteren van deze 
werkwijze meer afhangen van de omstandigheden: als de functionaris een niet 
onbelangrijk aandeel heeft gehad in de situatie die tot het ontslagvoornemen heeft 
geleid, is men geneigd zich ook ten aanzien van wachtgeldaanspraken restrictief op 
te stellen en het zonodig op een procedure te laten aankomen. Soms echter is 
onderhandelen een noodzaak: `als het dossier gebrekkig is, maar de organisatie echt 
niet met iemand verder wil, dan gaat het gewoon geld kosten'. 
 In één van de organisaties is gebruik gemaakt van mediation: na een aantal 
bijeenkomsten waarbij een externe arbiter werd ingeschakeld, werden afspraken 
vastgelegd door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. Als speciale 
variant wordt verder genoemd het "98-1g-ontslag": een ambtenaar wordt ontslag 
aangezegd met een opgeschoven ontslagdatum; binnen die tijd heeft hij de gelegen-
heid een andere baan te zoeken (al dan niet met ondersteuning van een outplacement-
bureau). Lukt dat, dan maakt hij een overstap van het ene naar het andere werk, lukt 
het niet dat volgt alsnog ontslag. Deze oplossing is voor de organisatie met name 
handig als er een relatief zwak dossier ligt maar zowel de organisatie als de ambte-
naar menen dat doorgaan in de huidige functie ongewenst is. 
 In sommige gevallen gaat aan de onderhandelingen een stap naar de rechter 
vooraf die fungeert als een toetsing vooraf: als de ambtenaar tegelijk met zijn 
bezwaar een voorlopige voorziening vraagt, spreekt de rechter zich tot op zekere 
hoogte over de zaak uit. De uitspraak kan voor een van beide of voor beide partijen 
reden zijn om alsnog toe te werken naar een schikking. 
 
(d) ontslagbesluit zonder overeenstemming met betrokkene 
 
En tenslotte worden ontslagbesluiten genomen zonder dat er met de betrokkene over-
eenstemming is over de voorwaarden van het vertrek. Deze weg is gebruikelijk bij 
ontslag als disciplinaire sanctie, maar kan ook bij andere ontslagmotieven worden 
gevolgd en kan ook het gevolg zijn van het mislukken van eerdere 
onderhandelingen. Volgens enkele respondenten betreft het hier gevallen die niet 
talrijk zijn maar die wel een grotere kans meebrengen op bezwaar- en 
beroepsprocedures. 
 
7.5 Vormen van compensatie bij ambtelijk ontslag 
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Hoewel compensatie in de vorm van een bedrag ineens, en dan nog in het bijzonder 
in de vorm van een immateriële schadevergoeding bovenop wachtgeldaanspraken 
recentelijk de meeste publieke aandacht heeft getrokken, komt uit de interviews een 
een meer gevarieerde staalkaart naar voren van vormen waarin compensatie van de 
negatieve consequenties van het ontslag voor de betrokken functionaris kan worden 
gegoten. Hoewel zij alle op geld waardeerbaar zijn, staat financiële compensatie 
bepaald niet voorop. 
 
Als er `iets extra's' aan de vertrekkende functionaris wordt toegezegd, dan kan dat 
bestaan uit: 
 
(a) compensatie van pensioenverlies 
Gedurende de wachtgeldperiode bouwt de vertrokken functionaris zijn pensioen 
maar half op; de relatieve achteruitgang in pensioenaanspraken wordt berekend en 
gecompenseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een koopsompolis of lijfrente. Voor de 
berekening wordt vaak gebruik gemaakt van advies van het ABP of van een ter zake 
deskundig bureau dat als neutrale buitenstaander kan fungeren. Soms vraagt men 
enkele offertes voor de reparatie in het concrete geval en wordt op basis daarvan het 
bedrag bepaald. 
 Een van de respondenten merkt op dat deze compensatie meestal wordt 
toegepast en in zijn organisatie "eigenlijk een minimum is". Maar volgens andere 
respondenten is dit geen standaardelement van de afspraken die doorgaans bij 
ontslag gemaakt worden. 
 
(b) verhoging van het anti-cumulatieplafond 
Het anti-cumulatieplafond maakt onderdeel uit van de regeling voor de samenloop 
van wachtgeld en ander inkomen. Verhoging van het anti-cumulatieplafond heeft tot 
gevolg dat de vertrokken functionaris meer eigen inkomsten mag hebben naast zijn 
wachtgeld voordat die inkomsten op zijn wachtgeld in mindering worden gebracht. 
Genoemd worden verhogingen tot 110 of 115 procent; in uitzonderlijke gevallen 
zouden ook hogere percentages (130, 135) worden overeengekomen. 
 
(c) suppletie 
Soms wordt een suppletie toegezegd die zorgt dat, ongeacht de aard en hoogte van 
andere inkomsten, het inkomen op wachtgeldniveau of op een bepaald percentage 
van het laatst verdiende salaris gehandhaafd blijft. 
 

 

 
 



Ambtelijk ontslag                                                                                            149 

Een respondent noemt een geval waarin een ambtenaar op de nominatie stond 
ontslagen te worden, een andere baan elders vond, en vervolgens stelde dat het 
wel vijf tot zes jaar zou duren voor hij in zijn andere baan op een vergelijkbaar 
salarisniveau zou komen en het verschil over deze periode aangevuld wilde zien. 
De organisatie heeft zich toen op het standpunt gesteld dat het salarisverschil 
over een periode van ten hoogste twee jaar kon worden gecompenseerd, mede 
omdat de ambtenaar zelf ook weg wilde, en heeft verder kritisch gekeken naar 
een aantal verschilposten die de ambtenaar daarbij opvoerde. 

 
Een speciale vorm van suppletie-garantie is de afspraak dat betrokkene ook bij een 
eventuele wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit aanspraak kan blijven maken op 
een uitkering overeenkomstig de oude regeling. 
 
(d) outplacement 
Soms maakt de financiering van een outplacementtraject ook deel uit van de 
afspraken bij vertrek. De organisatie betaalt rechtstreeks aan een outplacement-
bureau dat zich gaat inspannen de functionaris naar een andere functie te loodsen. 
Soms bestaat de compensatie daarin dat de functionaris een langer outplacement-
traject krijgt aangeboden. Een van de respondenten noemt voor deze voorziening een 
maximum-bedrag van ƒ 25 000,-. 
 
(e) opleidingsfaciliteiten 
Een respondent noemt de variant dat een vertrekkende functionaris de gelegenheid 
krijgt een opleiding te volgen die hem kwalificeert voor werk in een externe functie. 
Die gelegenheid omvat nooit meer dan één jaar, tenzij de opleiding wordt gecombi-
neerd met het verrichten van werkzaamheden. 
 
(f) steun bij de start als zelfstandige 
Soms biedt men de vertrekkende functionaris financiële steun bij het opzetten van 
een eigen bedrijf. Dat kan door wachtgeld uit te keren in de vorm van een bedrag 
ineens maar ook door de periode waarover wachtgeld wordt uitgekeerd `op te rekken' 
zodat de ex-ambtenaar gedurende langere tijd over een basisinkomen beschikt. Een 
andere mogelijkheid die wel wordt gehanteerd is dat men de ambtenaar die als 
zelfstandige begint een bepaalde hoeveelheid opdrachten garandeert. 
 
(g) uitstel van de ontslagdatum 
Tot deze variant behoren gevallen waarin uitstel van de ontslagdatum als zelfstandige 
tegemoetkoming wordt gehanteerd, maar ook de boven besproken `non-activi-
teitsontslagen'. 
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(h) apparatuur in bruikleen 
Een van de respondenten noemt als onderdeel van een regeling dat de functionaris 
materieel van de organisatie, bijvoorbeeld een personal computer, in bruikleen mag 
(be)houden. 
 
(i) vertrekpremie 
In deze variant wordt de functionaris beloond voor een geslaagde inspanning om 
elders een baan te vinden. Een functionaris krijgt bijvoorbeeld anderhalf jaar de tijd 
om ander werk te zoeken; als dat al na een half jaar lukt, krijgt hij van het dan nog 
resterende wachtgeld de helft als een bedrag ineens uitbetaald. Bij kortere periodes 
wordt in het algemeen het hele restant uitbetaald, bij wat langere periodes de helft. 
 
(j) vergoeding van de kosten van rechtsbijstand 
Een van de respondenten noemt dit als een standaardelement van de regeling die men 
bij vertrek treft. 
 
(k) vergoeding van immateriële schade 
Vergoeding van immateriële schade wordt nog wel eens door een vertrekkende 
functionaris gevorderd, en door de bestuursrechter in enkele gevallen wel toegekend, 
maar maakt zelden of nooit deel uit van een onderlinge regeling van ontslag. Reden 
daarvan is dat instemming met deze vorm van compensatie door de organisatie wordt 
gezien als een erkenning dat men ten opzichte van de functionaris onjuist zou hebben 
gehandeld. Wanneer daar strijd over is maar de organisatie bereid is tot een 
tegemoetkoming zal deze altijd in een andere vorm worden gegoten. Onder de 
rechtshulpverleners was de opvatting te beluisteren dat ook de rechter `zuinig' staat 
tegenover immateriële schadevergoeding en dat dergelijke vorderingen daar een 
wisselend succes hebben. 
 
(l) een vergoeding bij `ontslag op andere gronden' 
Bij deze vorm is het totaal van de wachtgeldaanspraken een wettelijke ondergrens; in 
de praktijk ligt het bedrag van de vergoeding dus altijd hoger. Daar staat tegenover 
dat als over dit type vergoeding een onderlinge afspraak is gemaakt, er nauwelijks 
kans is op een beroepszaak. Deze vorm heeft niet de voorkeur van de organisatie, 
maar is soms, zoals boven al uiteengezet, onvermijdelijk. 
 Een respondent uit de rechtshulpverlening stelt dat deze variant bij de 
Rijksoverheid bijna niet meer wordt toegepast sinds hiervoor in elk geval toestem-
ming gegeven moet worden door het departement waardoor de zaak - anders dan 
vroeger - niet meer in de beslotenheid van de eigen directie of afdeling kan blijven. 
Verschillende respondenten menen dat bij gemeente en provincie vaker van deze 
variant gebruik wordt gemaakt.  
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Verschillende respondenten brengen naar voren dat de publieke aandacht voor een 
drietal recente `affaires' zijn sporen heeft nagelaten bij zowel overheidsorganisaties 
als ambtenaren. Organisaties zijn geschrokken en `in hun schulp gekropen', terwijl 
ambtenaren veel te hoge verwachtingen hebben gekregen van de hoogte van vergoe-
dingen. Een advocaat zei daarover: 

"De ervaring is dat het moeilijk is een zak met geld los te krijgen. Sinds de 
geruchtmakende affaires is dat alleen maar moeilijker geworden: de overheid stelt 
zich nog terughoudender op, het wordt meer dan vroeger principieel gespeeld. 
Aan deze verandering draagt bij dat men minder dan vroeger uitgaat van het 
adagium dat een ambtenaar niet kan worden ontslagen, en dat men meer dan 
vroeger aan dossieropbouw doet en dus ook minder hoeft te vrezen dat men bij de 
bestuursrechter onderuit gaat." 

 
 
7.6 Regels voor de hoogte van vergoedingen 
 
Op de vraag in hoeverre er regels zijn voor de omvang van de compensatie in het 
algemeen en voor de hoogte van de vergoeding in het bijzonder wordt overwegend 
ontkennend geantwoord. In sommige gevallen is er sprake van een Sociaal Statuut of 
een Sociaal Plan dat regels geeft omtrent de wijze en omvang van compensatie bij 
(reorganisatie)ontslag. Voor de overige gevallen geldt echter volgens alle responden-
ten dat er nauwelijks regels zijn voor de hoogte of omvang van vergoedingen bij 
ontslag van functionarissen van (semi-)overheidsinstellingen. De hoogte is een 
kwestie van "maatwerk", aldus veel P&O-functionarissen, zij is het resultaat van 
onderhandelingen, aldus de rechtshulpverleners. Voor de organisatie staat vaak 
voorop dat men in beginsel terughoudend is in het toekennen van vergoedingen. Hoe 
ver men aan verlangens van een ambtenaar tegemoet komt, is sterk afhankelijk van 
de vraag hoezeer het voor de organisatie van belang is dat een bepaalde ambtenaar 
vertrekt. 
 

Een rechthulpverlener: `Het is in eerste instantie een kwestie van afwachten en de 
sfeer proeven. Je moet eerst de signalen afwachten en zeker niet al bij voorbaat 
zelf duidelijk maken dat de ambtenaar absoluut weg wil; je moet strategisch te 
werk gaan: kijken hoe graag het bestuursorgaan hem kwijt wil. Als blijkt dat het 
bestuursorgaan hem echt kwijt wil, dan kijk je naar het dossier; is dat niet sterk, 
dan heb je ruimte voor onderhandelingen'. 

 
Volgens de meeste respondenten wordt bijna altijd in de onderhandelingen overeen-
stemming bereikt over de hoogte van de vergoeding, behalve in de hierboven al 
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uitgezonderde gevallen van strafontslag. Als het niet lukt, dan ligt dat volgens hen 
vooral aan een verkeerde inschatting van partijen van de mogelijkheden die de eigen 
relatieve positie meebrengt, of aan het feit dat de verhoudingen tussen functionaris en 
organisatie verhard of verziekt zijn. 
 Bij disfunctioneren is de mate van verwijtbaarheid van partijen mede bepalend 
voor de hoogte van de vergoeding of de omvang van de overige compenserende 
voorzieningen. Normaliter gaat de vergoeding de normale wachtgeldaanspraken niet 
te boven; vaak bestaat de compensatie alleen uit uitstroombevorderende maatregelen. 
Voor de condities daarvan bestaan geen regels, maar wel vuistregels. Voor outplace-
ment bijvoorbeeld geldt in de praktijk een ondergrens van negen maanden of tot een 
jaar. Wil de werkgever liever niet dat de functionaris officieel in de wachtgeldrege-
ling terechtkomt, dan is de termijn al gauw twee jaar. 
 Een verschil met ontslag in de civiele sector is dat er maar zelden een bedrag 
ineens wordt betaald; kapitalisatie heeft maar zelden plaats. In dat geval is er overi-
gens wel een relatief duidelijke regel: bij de afkoop van wachtgeldaanspraken wordt 
standaard een percentage aangehouden van 30 procent van het gekapitaliseerde 
wachtgeld. Volgens respondenten doet de vertrekkende functionaris dit meestal 
alleen als hij uitzicht heeft op ander werk of dat al heeft gevonden 
 De kantonrechtersformule heeft de gang van zaken in het ambtenarenontslag-
recht niet of nauwelijks beinvloed, aldus de respondenten. Dat heeft vooral daarmee 
te maken dat de wachtgeldregeling naar hun mening over het algemeen veel 
gunstiger is dan de regeling in de civiele sfeer die de grondslag vormt waar de 
ontbindingsvergoeding bovenop wordt gezet. Gesommeerd komt het wachtgeld-
bedrag volgens hen vrijwel altijd boven het bedrag van de formule uit.2 Als de 
formule ook in de ambtelijke sfeer zou worden gehanteerd, dan zou rekening 
gehouden moeten worden met deze verschillende grondslagen in beide sferen. 
 Slechts enkele uitzonderingen op de regel dat de formule geen invloed heeft, 
zijn te noemen. In het bijzonder onderwijs worden sommige zaken via de kanton-
rechter afgehandeld; daar is vastgesteld dat als de cao wachtgeld toekent, dat een 
matigend effect heeft op toepassing van de kantonrechtersformule. Enkele rechts-
hulpverleners melden dat zij wel proberen de kantonrechtersformule ingang te doen 
vinden, bijvoorbeeld in zaken waar sprake is van een grote mate van verwijtbaarheid 
aan de kant van de overheidsorganisatie. Een van de ministeries meldt dat in een 
geval van afkoop van een wachtgelduitkering het afkoopbedrag is vergeleken met het 
bedrag dat zou zijn verkregen wanneer de kantonrechtersformule zou zijn toegepast. 
Over het algemeen ziet men in meer regulering ten aanzien van de vergoedingen het 

                                                 
2    Zie bijlage 9.1 voor een berekende vergelijking van wachtgeld en compensatie in de 

civiele sfeer. Overigens zal volgens het huidige beleid de afzonderlijke 
wachtgeldregeling voor ambtenaren per 1 januari 2001 worden beëindigd. 
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voordeel van berekenbaarheid en minder `gesteggel' over de hoogte van het bedrag, 
maar tegelijkertijd het nadeel van verlies van onderhandelingsvrijheid. Een 
respondent stelt dat het vooral afhankelijk is van de kwaliteit van de dossiers: als de 
dossiers goed zouden zijn, dan zou je invoering van een regel kunnen overwegen. 
 Enkele rechtshulpverleners zeggen het te betreuren dat de jurisprudentie zo 
weinig aanknopingspunten biedt. De rechtspraak zou zich volgens hen duidelijker 
moeten uitspreken over de criteria die van belang zijn bij het bepalen van de hoogte 
van de vergoeding. 
 
7.7 Overzicht toegekende vergoedingen 
 
Een aantal respondenten kon ook informatie verstrekken over recente zaken waarin 
de eigen organisatie ontslag gepaard deed gaan met een compensatie die de gewone 
wachtgeldaanspraken te boven ging. In een van de benaderde organisaties (in tabel 
7.1: org3) gaan jaarlijks twee functionarissen met `non-activiteitsontslag'. Daarnaast 
gaan jaarlijks gemiddeld vijf personen weg op grond van (veelal fictief) reorganisa-
tieontslag of van ongeschiktheid `anders dan'; in geen van deze gevallen wordt een 
vergoeding betaald, wel wordt soms een outplacementvoorziening aangeboden.  Bij 
een andere organisatie (in tabel 7.1: org4) komt `non-activiteitsontslag' drie tot vier 
keer per jaar voor. In de overige gevallen wordt meestal wel iets bovenop het 
wachtgeld toegekend. In een tweetal gevallen is strafontslag in overleg met de 
betrokkene omgezet in een ongeschiktheidsontslag onder toekenning van een 
wachtgeld dat minder was dan normaal. 
 In een van de grotere organisaties (in tabel 7.1: org6) zijn in de periode van 
1996 tot en met oktober 1998 vijf gevallen getraceerd waarin de vergoeding de 
normale afspraken te boven ging. Het hoogst toegekende bedrag was f 52 000,-. De 
vijf gevallen kunnen kort als volgt worden gekenschetst: 
(1) een geval van flexibele pensionering, waarbij de vertrekkende ambtenaar plaats 

vrijmaakt voor iemand die in het kader van een reorganisatie dreigt te worden 
ontslagen: een bedrag ter compensatie van pensioenschade; 

(2) een geval waarin zowel de organisatie als de ambtenaar de arbeidsverhouding 
beëindigd wilden zien, en de ambtenaar een functie elders kon vervullen met 
een lager salaris; de inkomensachteruitgang is gecompenseerd in de vorm van 
een bedrag ineens (de ambtenaar vroeg ƒ 150 000,-, maar kreeg ƒ 52 000,-); 

(3) een geval op grond van art. 99 ARAR waarbij de ontslagdatum is uitgesteld; 
(4) een herplaatsing die niet passend bleek te zijn, en 
(5) een geval van disfunctioneren waarin geen dossier was opgebouwd, beide 

laatste opgelost via een bedrag in de vorm van een koopsompolis ter compen-
satie van misgelopen pensoenopbouw. 

In een andere grote organisatie (in tabel 7.1: org7) zijn jaarlijks vijf gevallen waarin 
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"een plusje" wordt toegekend. Daarbij zijn compensatie van gemiste pensioenop-
bouw en vergoeding van de kosten van rechtsbijstand standaardelementen. Soms 
worden enkele maandsalarissen meegegeven, in een geval was er een vergoeding van 
immateriële schade in de vorm van een lijfrentepolis. 
 
7.8 De bestuursrechter 
 
We zagen dat volgens de taxatie van P&O-functionarissen en van rechtshulpverle-
ners slechts een klein deel (de hoogste taxatie is 15 %) van de zaken bij de 
bestuursrechter belandt. De voor het onderzoek geïnterviewde rechters behandelen 
elk jaarlijks tien à twintig zaken waarin ontslag aan de orde is; deze zaken vormen 
tien à twaalf procent van alle ambtenarenzaken die zij behandelen. Soms is ontslag 
een deel van een conflict en gaat het samen met andere claims die door de rechter 
moeten worden beoordeeld. 
 Wat er voorafgaande aan de gang naar de rechter is gebeurd, is erg belangrijk 
voor de beoordeling. Dat hangt samen met het bestuursrechtelijke karakter van de 
procedure. De bestuursrechter toetst of het bestuursorgaan de juiste stappen heeft 
gedaan. Op sommige punten krijgen we van de wederpartij bezwaren aangereikt, 
andere dingen toetst de rechter ambtshalve. Die toetsing betreft niet alleen het volgen 
van de juiste procedure maar ook de belangenafweging van het bestuursorgaan. 
 De eisen die worden gesteld, verschillen per type ontslag. Bij reorganisatie-
ontslag gaat aan het ontslagbesluit een reorganisatiebesluit vooraf omtrent welke 
functies worden opgeheven; aan dat laatste besluit kan bijvoorbeeld een formeel 
gebrek kleven. Bij ontslag wegens ongeschiktheid vraagt de rechter zich af of die 
ongeschiktheid voldoende is gebleken en of de functionaris voldoende kansen heeft 
gehad om zijn geschiktheid te bewijzen; bij disciplinair ontslag of het plichtsverzuim 
is geconstateerd, of er gewaarschuwd is en of er sprake is van evenredigheid tussen 
ontslag als sanctie en de aard van het verzuim. 
 De redenen dat zaken niet in onderling overleg zijn opgelost maar bij de rechter 
belanden, verschillen volgens een respondent ook per type ontslag. Als bij een 
reorganisatieontslag de ambtenaar zich op het standpunt blijft stellen dat, anders dan 
het bestuursorgaan zegt, de functie die hij vervulde nog bestaat maar alleen een 
Engelse naam heeft gekregen en dat hij die wil blijven vervullen, of als hij meent dat 
er hem van te voren toezeggingen zijn gedaan die niet worden nagekomen, dan zal 
hij doorgaan tot de rechter. Het bestuursorgaan kan doorgaans betrekkelijk zeker zijn 
van zijn zaak en zal niet geneigd zijn met geld over de brug te komen om de gang 
naar de rechter te voorkomen. Alleen als de ambtenaar gelijk krijgt, het 
ontslagbesluit wordt vernietigd en de ambtenaar blijkt dus in dienst te zijn gebleven, 
dan kan men achteraf met geld erbij trachten alsnog zijn vertrek te bewerkstelligen. 
 Zaken met als grond ongeschiktheid `anders dan' spelen zich vaak in een 
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conflictsfeer af; deze gevallen zouden volgens deze rechter niet of nauwelijks in 
onderling overleg worden afgewikkeld via een vergoeding. De overheid is zelf ook 
niet geneigd een vergoeding aan te bieden omdat dat de erkenning zou inhouden dat 
zij een verkeerd besluit zou hebben genomen. Het past bovendien niet bij de aard van 
het bestuursrecht dat door zijn uitgangspunt van eenzijdig overheidshandelen niet 
veel ruimte laat voor onderhandelen. Een deal kan zelfs in een procedure tegen het 
bestuursorgaan worden gebruikt: 
 

In een zaak was sprake van een ontslag wegens `ongeschiktheid anders dan'. Het 
dossier was niet sterk, maar de functionaris wilde ook absoluut niet terug in zijn 
functie. Toen is in overleg met de advocaten afgesproken: we maken er een reor-
ganisatieontslag van met een bepaalde vergoeding. Dat is gebeurd; vervolgens 
echter veranderde de ambtenaar van mening en vond alsnog de vergoeding te 
laag en ging in beroep tegen het ontslagbesluit Voor de bestuursrechter zat er 
toen niets anders op dan dat besluit te vernietigen. 

 
Ook al blijft ook bij ontslag `op andere gronden', de `99-gevallen' de structuur die 
van een eenzijdig besluit, hier is meer ruimte voor onderhandelen mede omdat de 
vergoeding op de specifieke omstandigheden van de zaak moet worden afgestemd. 
Formeel kan de ambtenaar altijd nog naar de rechter, maar die zal hier toch rekening 
houden met een eventuele voorafgaande overeenkomst tussen partijen. De basis 
daarvoor is dat volgens de jurisprudentie het vertrouwensbeginsel ook voor de 
ambtenaar geldt in die zin dat het bestuursorgaan mag vertrouwen op de instemming 
van de ambtenaar met de afgesproken vergoeding. 
 
Van de rechter wordt wel af en toe gevraagd een toegekende vergoeding te beoorde-
len, maar het komt maar weinig voor (volgens een rechter eigenlijk nooit) dat hij zelf 
de hoogte bepaalt (op grond van art. 8:73 Awb). Meestal wordt na vernietiging door 
de rechter van het ontslagbesluit een nieuw besluit genomen waarin motiverings- of 
vormfouten zijn gerepareerd, of blijft het bij vernietiging en blijft de ambtenaar in 
dienst. Volgens een andere rechter zijn er in deze twee mogelijkheden: er wordt een 
bedrag gevorderd en de rechter wijst dat toe, of de hoogte van de schade is 
onduidelijk; in het laatste geval wordt aan eiser gevraagd de hoogte van de schade te 
motiveren zodat de Rechtbank later het bedrag vast kan stellen. Bij vermeende 
psychische schade is de bestuursrechter zeer karig met het toekennen van vergoedin-
gen voor immateriële schade.  
Ook de rechters beamen dat er eigenlijk geen regels zijn voor de hoogte van de 
vergoeding. Zij oriënteren zich wel op precedenten in de gepubliceerde jurispru-
dentie. Bij de `wachtgeld-plus'-gevallen gaat het volgens een rechter in het algemeen 
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wel om hoge bedragen; hij noemt een geval waarin de vergoeding f 275 000 
bedroeg. De kantonrechtersformule heeft nauwelijks invloed; ook de rechters wijzen 
op de andere grondslag van het wachtgeld dat toepassing zonder meer van de 
formule problematisch maakt. Een rechter heeft onlangs in een zaak waarin een 
ambtenaar enige aanspraak kon maken op extra genoegdoening aan het bestuursor-
gaan geadviseerd na te denken over een vergoeding die, zij het met enige terughou-
dendheid, op de kantonrechtersformule was gebaseerd; de reactie van het bestuurs-
orgaan was ten tijde van het interview nog niet bekend. 
 
 
7.9 Samenvatting 
 
Op basis van 22 interviews met bestuursrechters, rechtshulpverleners en P&O-
functionarissen van (semi-)overheidsorganisaties wordt een beeld gegeven van de 
wijze waarop ontslagzaken in de praktijk worden afgehandeld. De benaderde 
overheidswerkgevers schetsen hun eigen personeelsbeleid in dynamische termen: 
loopbaanbeleid en mobiliteitsbevordering worden vaak genoemd als kenmerkend 
voor het algemene personeelsbeleid. Met gedwongen ontslag hebben sommige niet, 
andere in beperkte mate te maken. 
 Onderscheid wordt gemaakt tussen vijf ontslaggronden: reorganisatieontslag, 
ontslag op grond van ongeschiktheid `anders dan', ontslag op grond van incompatibi-
lité des humeurs, ontslag wegens plichtsverzuim en ontslag wegens medische 
ongeschiktheid. Ten aanzien van de eerste drie wordt de praktijk nader geanalyseerd. 
Reorganisatieontslag kent een duidelijke procedure en is soms op grond van een 
Sociaal Statuut of Sociaal Plan ook voorzien van regels met betrekking tot de 
omvang van compensatie aan ontslagen functionarissen. Soms wordt dit type 
gebruikt als `dekmantel' voor wat feitelijk een ontslag met wederzijds goedvinden is. 
Bij `ongeschiktheid anders dan' is het ontbreken van een dossier dat het oordeel kan 
dragen vaak een probleem; men staat dan soms voor de keuze dit alsnog op te 
bouwen of te onderhandelen over de condities waaronder de functionaris bereid is 
het ontslag te accepteren. Ontslag `op andere gronden' (o.a. art. 99 ARAR) is voor de 
overheidswerkgever een dure, in het oog lopende, maar soms niet te vermijden weg. 
 Het vertrek van een functionaris kan op verschillende manieren worden 
geëffectueerd: door functieverandering, `non-activiteitsontslag', onderhandeling en 
overeenstemming, of een (niet enkel formeel) eenzijdig ontslagbesluit. Er blijkt een 
reeks van vormen te bestaan waarin compensatie aan de functionaris kan worden 
geboden: compensatie van pensioenschade, verhoging van het anti-
cumulatieplafond, suppletie, outplacement, opleidingsfaciliteiten, steun bij een start 
als zelfstandige, uitstel van de ontslagdatum, een vertrekpremie, vergoeding van de 
kosten van rechtsbijstand, vergoeding van immateriële schade en een vergoeding bij 
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`ontslag op andere gronden'. 
 Voor de omvang van de compensatie of de hoogte van de te betalen vergoeding 
bestaan geen algemene regels. De overheidswerkgevers spreken over "maatwerk", de 
rechtshulpverleners stellen dat het een kwestie van onderhandelen is waarbij de 
krachtsverhoudingen mede afhankelijk zijn van verwijtbaar gedrag van partijen en 
van de mate waarin een dossier is opgebouwd. In veel gevallen wordt daadwerkelijk 
overeenstemming bereikt en hoeft de bestuursrechter er niet aan te pas te komen. Een 
vergoeding die wachtgeld te boven gaat, wordt maar zelden toegekend; meestal 
bestaat de compensatie uit uitstroombevorderende maatregelen. De 
kantonrechtersformule is nauwelijks van invloed. Voor zover de geïnterviewden 
bedragen noemen, komen deze nauwelijks boven een half ton uit. 
 Bestuursrechters stellen niet of nauwelijks zelf de hoogte van vergoedingen 
vast. Ook zij hebben weinig regels ter beschikking om de hoogte te beoordelen. In 
het algemeen is men terughoudend ten aanzien van vergoeding van immateriële 
schade. 

 

 
 





8  Opvattingen over wijzigingsvoorstellen 
 
 
 
In de motie-Van Nieuwenhoven1 worden drie mogelijke wijzigingen van het 
ontslagrecht aan de orde gesteld: 
1. het mogelijk maken van volledig hoger beroep (en cassatie) van ontbindingsbe-

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

goedingen. 
Daarnaast wordt nog de mogelijkheid genoemd van een versneld volledig hoger 
beroep.2

 
De genoemde mogelijke wijzigingen zijn tijdens de eerste fase van het onderzoek in 
interviews ter beoordeling voorgelegd aan de diverse betrokkenen. Daarnaast is in 
meer algemene zin gevraagd naar veranderingen van het bestaande stelsel van 
ontslagrecht die betrokkenen wenselijk achten. In de tweede fase van het onderzoek 
is, mede op basis van de in de eerste fase verkregen resultaten, een vragenlijst 
opgesteld die is gezonden naar alle kantonrechters en RDA's en naar een steekproef 
van advocaten. In dit hoofdstuk worden, op basis van deze langs verschillende weg 
verkregen gegevens, de oordelen van betrokkenen over de voorstellen gerapporteerd. 
 
 
8.1 Volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen 
 
Op de vraag of het wenselijk is volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen 
mogelijk te maken, antwoorden de respondenten als weergegeven in tabel 8.1. Een 
duidelijke meerderheid van de kantonrechters wijst deze mogelijkheid dus af, het 
oordeel van de overige categorieën is meer gespreid maar tendeert naar een kritisch 
of afwijzend oordeel. In het later gehouden surveyonderzoek wordt dit beeld 
bevestigd. Onder de kantonrechters zijn de tegenstanders het sterkst 
vertegenwoordigd: 79 van de 95 respondenten zijn tegen het mogelijk maken van 
hoger beroep. Van de RDA's wijst tweederde hoger beroep af, van de advocaten zes 
op de tien respondenten. Voorstanders zijn beperkt in aantal: slechts één op de acht 
                                                 
1 De motie is in bijlage 9.5, op pag. 204 van dit rapport opgenomen. 
2 O.m. in de brief van de Vergaderingen van rechtbankpresidenten en van 

presidenten van appèlcolleges aan de Minister van Justitie van 18 september 1996. 
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kantonrechters en een derde van de advocaten en RDA's is - deels nog voorwaar-
delijk - voorstander van de mogelijkheid van hoger beroep. 

 
tabel 8.1   Is volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen wenselijk?: 
 
          niet zonder 
interviews:          ja:           meer: nee:      totaal: 
 
kantonrechters  4   8 23 35 
advocaten  4      1   4 9 
RDA'en  3      2   5 10 
rechters Rb civiel  1  2  3 
rechtshulpverleners  1   2 3 
 
totaal 12      12 36 60 
 
surveys (percentages): 
 
kantonrechters 11 3 86 100 
advocaten 31 12 57 100 

 
 
8.1.1 Argumenten voor hoger beroep 
 
Een deel van de kantonrechters erkent dat er uit een oogpunt van rechtsbescherming 
argumenten zijn om hoger beroep mogelijk te maken: 

"Om onbenullige zaken kun je in drie instanties procederen en over zoiets 
belangrijks als het ontslag niet. Dat is raar." [*16, *22] 

 
Maar slechts drie van hen laten dit element het zwaarste wegen. De overgrote 
meerderheid van de kantonrechters acht de bezwaren van allerlei praktische conse-
quenties van eventueel hoger beroep veel belangrijker. In hun perceptie is het eerste 
vooral een `theoretisch' of een `academisch' argument, maar is er bij betrokkenen 
nauwelijks of geen behoefte aan een voorziening als hoger beroep. 
 De advocaten en RDA'en die het voorstel steunen, stellen de hoofdregel voorop 
dat het mogelijk moet zijn een zaak in meer dan één instantie aan een onafhankelijke 
rechter voor te leggen. Het ontbreken van die mogelijkheid is des te wranger nu het 
hier gaat om een vooral voor de werknemer zeer groot belang. Het bezwaar dat 
partijen langer in onzekerheid verkeren, weegt volgens hen niet tegen dit belang op. 
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Een van de advocaten meent dat de mogelijkheid van beroep de kantonrechters er 
bovendien toe aan zal zetten beter te gaan beoordelen en motiveren. Volgens 
sommige rechters  zou het introduceren van hoger beroep van ontbin-
dingsbeschikkingen een positief effect kunnen hebben op het gebruik van de RDA-
procedure, waarbij de kantonrechtersprocedure dan de functie (terug)krijgt van een 
noodluik voor die gevallen waarin opzegging niet mogelijk is. 
 Een van de kantonrechters stelt nog een andere dan de hier behandelde 
varianten voor, namelijk om de mogelijkheid van hoger beroep te koppelen aan de 
duur van het dienstverband. Alleen bij een langdurig dienstverband, bijvoorbeeld van 
acht jaar of langer, zou dan de mogelijkheid van beroep open moeten staan. 
 
8.1.2 Argumenten tegen hoger beroep: 
   "het betere is vaak de vijand van het goede" 
  
Het meest prominente bezwaar is dat aan de praktische waarde van de ontbindings-
procedure ernstig afbreuk zou worden gedaan, met name omdat de snelheid waarmee 
duidelijkheid wordt gegeven over het al dan niet voortbestaan van de arbeidsover-
eenkomst wordt weggenomen. Hieronder volgt een overzicht van de door de 
respondenten naar voren gebrachte bezwaren tegen invoering van hoger beroep van 
ontbindingsbeschikkingen: 
 
(a) het spoed- en definitieve karakter van de procedure zou wegvallen; 
Juist aan het spoed- en definitieve karakter ontleent de procedure haar betekenis. 
Partijen hebben er belang bij snel te weten of de arbeidsovereenkomst nog voortbe-
staat of niet, om praktische, om psycho-sociale en om economische redenen. 
Praktisch: de werkgever moet desgewenst andere arbeidskrachten kunnen inzetten, 
de werknemer moet ander werk kunnen aanvaarden of een uitkering aanvragen. 
Psycho-sociaal: er is nogal eens sprake van verstoorde arbeidsverhoudingen, de 
procedure is voor beide partijen pijnlijk en behoort niet te lang te duren. Econo-
misch: de mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt is gebaat bij snelle duidelijk-
heid en zekerheid van de positie van partijen. 
In het surveyonderzoek krijgt dit argument ruimschoots bijval van kantonrechters, 
advocaten en RDA's die tegenstanders zijn van hoger beroep. 
 
(b) de  kwaliteit van de procedure bij de kantonrechter zou verloren gaan; 
De kantonrechter zou meer als een tussenstation worden gezien, waar het een en 
ander wordt uitgewisseld, maar het er nog niet op aankomt; de echte strijd zou 
immers pas voor de rechtbank plaatsvinden. Partijen zouden zich dan minder inzetten 
voor de procedure en minder bereid zijn tot een schikking. Het schaarse goed 
`rechterlijke macht'  zou minder goed worden benut. Het unieke karakter van de 

 

 
 



162                                Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren 

ontbinding als een laagdrempelige, informele procedure ten overstaan van een 
kantonrechter die zich zeer betrokken opstelt, zou verloren gaan. 
De resultaten van de surveys wijzen uit dat respondenten de verwachting dat partijen 
zich minder zullen inzetten voor de procedure niet delen, maar dat twee op de vijf 
advocaten wel verwachten dat de mogelijkheid van hoger beroep afbreuk zal doen 
aan de bereidheid van partijen tot een schikking te komen. 
 
(c) er is in de praktijk nauwelijks behoefte aan hoger beroep; 
Er is in de praktijk volgens de rechters nauwelijks behoefte aan hoger beroep. Er is in 
feite al een soort hoger beroep, in de vorm namelijk van de intrekkingsbevoegdheid. 
Werkgevers zeggen soms wel dat ze de vergoedingen te hoog vinden, maar van de 
mogelijkheid om het ontbindingsverzoek in te trekken maken ze geen gebruik. 
Vernietiging in hoger beroep van de ontbinding zelf heeft niet veel zin: terugkeer 
naar de oorspronkelijke werkplek is zeer onwaarschijnlijk; doorgaans zal dit toch 
neerkomen op het betalen van een geldsbedrag door de werkgever. 
Ook bij andere procedures waar hoger beroep ontbreekt (bijv. huurprijsbeschik-
kingen) is geen luide roep om hoger beroep waarneembaar. 
 
(d) er is van hoger beroep geen kwaliteitsverbetering te verwachten; 
In de behoefte aan uniformiteit, die ten dele achter het voorstel mag worden 
verwacht, wordt al voor een belangrijk deel voorzien door de kantonrechtersformule. 
De rechtbank zal in hoger beroep veelal tot dezelfde conclusie komen als de 
kantonrechter, nu het bij een ontbinding vanwege de aard van het geschil niet om een 
rechtsvraag gaat maar om een billijkheidstoets, aldus een advocaat. Meerdere 
respondenten menen dat het hoger beroep alleen maar betekent dat voor de tweede 
keer een billijkheidstoets wordt gepleegd. Een kantonrechter merkte daarover op: 

"Je moet die zaken niet inhoudelijk helemaal over gaan doen. Partijen kunnen op 
de zitting alles al regelen. Het risico van een enkele foute beslissing moet maar 
genomen worden. Het aantal echte tegenspraak-gevallen is gering." [*29]  

In het surveyonderzoek blijkt over dit argument verschillend te worden gedacht: het 
wordt ten dele gesteund, maar er zijn evenveel respondenten voor wie dit `niet of 
nauwelijks' meeweegt. 
 
(e) de kosten voor werkgever en werknemer worden veel hoger; 
Sommige respondenten verwachten dat in heel veel gevallen hoger beroep zal 
worden ingesteld, hetgeen voor beide partijen aanzienlijke rechtsbijstandskosten met 
zich mee zal brengen. In de surveys vindt dit argument steun van een meerderheid 
van advocaten en van ongeveer de helft van de kantonrechters en de RDA'en. 
(f) onduidelijke consequenties hangende het beroep 
Er zijn veel onduidelijkheden over de positie van partijen, zolang het beroep nog 
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aanhangig is. Kan de werknemer aanspraak maken op doorbetaling van zijn loon? Is 
hij verplicht ander werk te zoeken? Kan ondertussen alsnog via de RDA-procedure 
en opzegging een eind komen aan het dienstverband? Sommige rechters stellen dat 
hoger beroep alleen mogelijk is als tegelijk de BBA-procedure wordt afgeschaft. In 
de surveys wordt het argument van de blijvende onduidelijkheid voor partijen 
krachtig gesteund door 90 tot 100% van advocaten, kantonrechters en RDA'en. 
 De door enkele kantonrechters geopperde suggestie om hoger beroep alleen 
mogelijk te maken als het dienstverband een bepaald minimum aantal jaren heeft 
geduurd, kan niet op instemming rekenen. In de surveys reageert minder dan tien 
procent van de kantonrechters en van de advocaten positief op deze suggestie. 
 
8.2 Versneld volledig hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen 
 
Op de vraag of het wenselijk is een versneld volledig hoger beroep van ontbin-
dingsbeschikkingen mogelijk te maken, antwoorden de kantonrechters in meerder-
heid ontkennend: van de 32 rechters achten 18 deze mogelijkheid niet wenselijk 
en/of niet mogelijk, en van de overigen getuigt een meerderheid van grote aarzeling 
of het mogelijk zal zijn de daartoe vereiste condities te vervullen. Behalve de 
argumenten die al eerder tegen volledig hoger beroep zijn aangevoerd, en die hier 
opnieuw naar voren worden gebracht, worden capaciteits- en financiële problemen 
genoemd. Sommigen wijzen erop dat de soorten gevallen die in beroep aan de orde 
komen vaak juist de gevallen zijn die zich niet voor snelle afhandeling lenen.  
 De advocaten en rechtshulpverleners staan positiever tegenover deze moge-
lijkheid, mits een behoorlijke versnelling kan worden gerealiseerd (binnen twee 
weken of een maand); zij aarzelen echter juist over de haalbaarheid, bijvoorbeeld van 
het hanteren van kortere termijnen. De drie geïnterviewde rechters van rechtbanken 
menen dat een versnelde procedure zoveel organisatorische problemen meebrengt 
dat zij niet realiseerbaar is. Enkele advocaten wijzen op de mogelijkheid van het 
introduceren van een `zes weken-procedure' zoals in alimentatiezaken. Enkele 
respondenten bepleiten bovendien het instellen van speciale Arbeidskamers bij de 
rechtbanken of van speciale arbeidsgerechten die zich met deze zaken zouden 
moeten gaan bezighouden. 
 
8.3 Partieel hoger beroep van ontbindingsbeschikkingen 
 
De vraag naar de mogelijkheid van partieel hoger beroep, dat wil zeggen hoger 
beroep alleen van de beslissing met betrekking tot de hoogte van de vergoeding, 
wordt door de kantonrechters, de RDA'en en de advocaten in overgrote meerderheid 
negatief beantwoord. Slechts vijf van de 35 rechters, één RDA en twee advocaten 
zien hiertoe mogelijkheden. De bezwaren zijn hoofdzakelijk de volgende: 
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a. de beslissing al dan niet te ontbinden en de vaststelling van de hoogte van de 
vergoeding zijn zozeer met elkaar verbonden dat beroep van de hoogte van de 
vergoeding alleen niet juist zou zijn; 

b. voor de werkgever is het onwenselijke gevolg dat, als in beroep een hogere 
vergoeding wordt toegekend, hij het ontbindingsverzoek niet meer kan intrekken; 
de intrekkingsmogelijkheid wordt dus illusoir; 

c. partieel beroep voegt niets toe aan de kwaliteit van de rechtspleging: het 
subjectieve oordeel (C-factor) van de hogere rechter kan anders zijn dan dat van 
de kantonrechter, maar tot een grotere uniformiteit in de toekenning van vergoe-
dingen zal dat niet bijdragen. 

 
Eén van de geïnterviewde Rechtbank-rechters is voor partieel beroep, onder meer 
omdat een werkgever die een vergoeding moet betalen aan een werknemer die, naar 
later blijkt, heeft verzwegen dat hij tijdens de procedure al een nieuwe baan had 
aanvaard, daar nog iets tegen kan doen.3

 
In het survey-onderzoek worden de afwijzende oordelen ten aanzien van partieel 
hoger beroep van kantonrechters en RDA'en bevestigd. Bij de advocaten tekent zich 
een iets minder uitgesproken oordeel af: een kleine meerderheid is tegenstander, van 
de voorstanders is bijna de helft dat voorwaardelijk, waarbij de voorwaarden vooral 
betrekking hebben op de snelheid waarmee het beroep kan worden afgehandeld. 
 
 
8.4 Wettelijke regeling van de kantonrechtersformule? 
 
Van de kantonrechters is meer dan de helft tegenstander van wettelijke regeling van 
de kantonrechtersformule, een vijfde van hen is voorstander en de overigen zijn 
ambivalent (`er is niet echt iets tegen, maar het voegt ook niets toe'). 
Twee van de zeven kantonrechters die voorstander zijn, koppelen hun standpunt aan 
de introductie van partieel hoger beroep. De RDA'en zijn verdeeld, de overige 
respondenten zien merendeels weinig heil in wettelijke regeling (zie tabel 8.2). 
 
 

                                                 
3 Daarbij zij aangetekend dat volgens andere bron thans al in deze mogelijkheid 

wordt voorzien via het middel van request-civiel. Vgl. Tan (1994). 
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tabel 8.2 Is wettelijke regeling van de kantonrechtersformule wenselijk? 
  

         wense-         niet              niet  
            lijk:         zinvol:      wenselijk:    totaal: 
 
kantonrechters  7      11 17 35 
advocaten 3 6   9 
RDA'en 5 2 3 10 
rechters Rb civiel 1  2 3 
rechtshulpverleners   3 3 
 
totaal geïnterviewden 16 19 25 60 

 
 

Door de voorstanders van wettelijke regeling worden vooral twee argumenten naar 
voren gebracht: het ligt rechtsstatelijk op de weg van de wetgever om deze norm vast 
te stellen; en het is goed als de norm boven het niveau van een morele verplichting 
wordt verheven en alle kantonrechters eraan gebonden zijn. De tegenstanders 
brengen de volgende bezwaren tegen wettelijke regeling naar voren: 
 
a. dit voorstel is in strijd met het karakter van de ontbindingsprocedure: `wil je het 

wettelijk regelen, dan moet je er ook een echte contentieuze procedure van 
maken, maar dan ben je de soepelheid en snelheid van nu kwijt'; 

b. het draagt het gevaar in zich van verlies aan flexibiliteit; het wordt moeilijker de 
formule aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals een veranderende 
conjunctuur van de arbeidsmarkt; 

c. het kan consequenties hebben voor de eisen die aan de motivering van de 
beschikking worden gesteld, als advocaten gaan aanvoeren dat de motivering niet 
in overeenstemming is met de wettelijke norm, en dus de werkbelasting van de 
kantonrechters verzwaren. 

 
Op de vraag of, als de norm wettelijk zou worden vastgelegd, ook een norm zonder 
C-factor mogelijk zou zijn, antwoorden de kantonrechters unaniem ontkennend. Veel 
genoemd argument voor dit standpunt is dat de factoren die van belang zijn voor de 
beslissing niet limitatief kunnen worden vastgelegd, en dat de rechter met het oog op 
een billijke beslissing een bepaalde ruimte nodig heeft. Sommige respondenten 
willen de volle ruimte van C behouden ("De C-factor is naar zijn aard een joker"); 
anderen geven wel blijk van een behoefte aan een nadere invulling van de C-factor, 
maar ook zij menen dat het open karakter van de formule gehandhaafd moet blijven. 

 

 
 



166                                Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren 

Het virtueel schrikbeeld van de rechters lijkt te zijn dat zij in dit opzicht tot 
`rekenaars' zouden worden gereduceerd, hetgeen in hun ogen niet te verenigen is met 
het billijkheidsoordeel dat bij ontbinding van hen wordt gevraagd. 
 
 
8.5 Dient de RDA de bevoegdheid te krijgen vergoedingen vast te stellen? 
 
Over de vraag of aan de RDA de bevoegdheid zou moeten worden toegekend om 
zelf vergoedingen vast te stellen bij het verlenen van ontslagvergunningen zijn de 
oordelen verdeeld. Van de kantonrechters is ruim de helft tegen- en een derde 
voorstander van dit wijzigingsvoorstel. De standpunten over deze kwestie zijn vaak 
nauw verweven met een meer algemeen oordeel over de verhouding tussen de 
kantongerechts- en de RDA-procedure. 
 Uit de surveys blijkt dat het voorstel door kantonrechters, advocaten en RDA's 
in ongeveer gelijke mate wordt afgewezen: voor alle drie de categorieën geldt dat 
ongeveer driekwart er tegenstander van is de RDA deze bevoegdheid te geven.4

 
tabel 8.3 Dient aan de RDA de bevoegdheid te worden toegekend ontslagvergoedin-

gen vast te stellen? 
  

interviews:           voor:      weet niet:      tegen:      totaal: 
 
kantonrechters 13 2 20 35 
RDA'en 5 1 4 10 
advocaten 1  8 9 
rechters Rb civiel      3  3 
rechtshulpverleners 1    2 3 
 
totaal geïnterviewden 20      3 37  60 
 
surveys (percentages): 
 
kantonrechters 25 3 72 100 
advocaten 20 4 76 100 
RDA’en 33 8 58 99 

 
 
                                                 
4 Het voorstel wordt afgewezen door 68 van de 97 kantonrechters, door 63 van de 

86 advocaten en door 8 van de 12 RDA's. 
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De respondenten die vóór toekenning van de bevoegdheid aan de RDA pleiten, 
binden hun standpunt merendeels aan bepaalde voorwaarden die moeten worden 
vervuld: 
a. eerste voorwaarde is dat de RDA-procedure gehandhaafd blijft (en vier 

respondenten willen eigenlijk dat het BBA wordt afgeschaft); 
b. alleen in die gevallen waarin de werknemer niet opkomt tegen het ontslag als 

zodanig (1 respondent); 
c. op voorwaarde dat er duidelijke afbakening komt van de bevoegdheden van de 

RDA en van de kantonrechter, waarbij de rechter het laatste woord heeft (3 
respondenten); 

d. mits de RDA-procedure wordt aangepast, en met name hoor en wederhoor moge-
lijk wordt (1 respondent); 

e. mits de RDA ook de kantonrechtersformule gaat hanteren (2 respondenten); 
f. alleen in de zin van een indirecte bevoegdheid: de RDA deelt mee dat het betalen 

van een vergoeding mede een rol zal spelen in de beoordeling van de 
vergunningaanvraag; garandeert de werkgever dat niet, dan kan de RDA 
weigeren, waarna de werkgever eventueel de kantonrechter kan benaderen (2 
respondenten). 

Onder deze voorwaarden zien de voorstanders van het toekennen van deze bevoegd-
heid aan de RDA er vooral een manier in om de huidige discrepantie tussen de `twee 
wegen' in het ontslagrecht wat betreft vergoedingen op te heffen. Als de hierboven 
onder f. omschreven oplossing wordt gekozen, dan zou, aldus twee kantonrechters, 
het merendeel van de kennelijk onredelijk ontslagprocedures overbodig worden; het 
is huns inziens vreemd dat ontbinding en vergoeding wel in één instantie te regelen 
is, maar dat de werknemer na opzegging een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure 
moet starten met een onzekere uitkomst. 
 
In de surveys is gevraagd naar het oordeel over een gematigder variant van de 
bevoegdheid: de RDA gaat na of er overleg is geweest tussen partijen over een 
mogelijke vergoeding en laat zijn oordeel over de aanvraag mede daarvan afhangen. 
Sommige respondenten zien dit als een mogelijkheid voor bepaalde, nauw 
omschreven categorieën van gevallen, zoals: 
- bedrijfsbeëindiging door de werkgever zelf die tot apert onredelijke uitkomsten 

voor werknemers leidt; 
- twijfelgevallen waarin zowel `toestaan' als `weigeren' goed te verdedigen 

beslissingen zijn; 
- verstoorde verhoudingen die niet aan de werknemer te wijten zijn maar die het 

wel onmogelijk maken dat hij terugkeert in zijn oude baan; men zou dan de 
werknemer de noodzaak van een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure kunnen 
besparen. 
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Het oordeel is gematigder dan dat over de bevoegdheid tot het vaststellen van 
vergoedingen. maar nog steeds is tweederde van de kantonrechters en advocaten 
tegenstander van deze contructie. Van de RDA's steunt de helft van de respondenten 
deze variant, zij het ten dele onder bepaalde voorwaarden. 
 
Argumenten die tegen het verlenen van deze bevoegdheid aan de RDA naar voren 
worden gebracht, zijn: 
a. dit is geen taak die aan een publiekrechtelijke instantie als de RDA kan worden 

toebedeeld; de RDA krijgt dan een rechtersfunctie die hem niet past; 
b. dat zou in strijd zijn met Europees recht; 
c. de RDA is niet onafhankelijk en de procedure biedt te weinig waarborgen voor 

een goede procesgang en procesorde; 
d. het ontbreekt de RDA aan voldoende kennis en kwaliteit om zo'n taak aan te 

kunnen; 
e. de opzegtermijn fungeert bij de RDA nu al als alternatief voor de vergoeding.5

 
In de surveys bleken vooral het derde (c.) en vierde (d.) argument breed te worden 
gesteund. Het eerste (a.) en het tweede argument (b.) vinden veel minder weerklank. 
 De tegenstanders wijzen bovendien op enkele problematische consequenties die 
het toekennen van de bevoegdheid zou kunnen hebben: 
- als de RDA'en dit gaan doen op basis van een richtlijn, heeft de werknemer dan 

nog mogelijkheden in een 681-procedure vol te houden dat de vergoeding te laag 
is vastgesteld? 

- hoe zou deze nieuwe praktijk genormeerd moeten worden? Wettelijk? Via het 
Delegatiebesluit? 

- de kantonrechter zal dan gedwongen worden de beslissing van de RDA in 681 
zaken minder marginaal te gaan toetsen. De 681-procedure zal dan waarschijnlijk 
een soort redelijkheidstoets worden waar veel gebruik van zal worden gemaakt, 
waardoor partijen nog weer voor een langere periode met elkaar geconfronteerd 
zullen worden. 

 
8.6 Gewenste wijzigingen in het systeem van het Nederlandse ontslagrecht 

                                                 
5 De hier genoemde argumenten werden door de volgende aantallen respondenten 

spontaan naar voren gebracht: 
 (a) door 14 kantonrechters; 
 (b) door 5 kantonrechters en een advocaat, van wie er 3 art. 6 EVRM noemen; 
 (c) door 8 kantonrechters en een advocaat; 
 (d) door 4 kantonrechters en een advocaat; 
 (e) door 1 kantonrechter. 
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Op de vraag of het, gegeven de `twee wegen' tot beëindiging van arbeidsverhoudin-
gen die nu in het ontslagrecht bestaan en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, 
wenselijk zou zijn het ontslagrecht op bepaalde punten te wijzigen, geeft twee derde 
van de kantonrechters een bevestigend antwoord. Bij de overige categorieën zijn de 
meningen verdeeld. 
 
In de opvattingen van de respondenten omtrent wijziging van het Nederlandse stelsel 
van ontslagrecht kunnen drie hoofdlijnen worden getraceerd. Sommige respondenten 
menen dat de ontstaansgeschiedenis en systematiek van het stelsel wel een beetje 
eigenaardig zijn, maar dat iedereen over het algemeen met het huidige stelsel goed 
uit de voeten kan, zodat er geen noodzaak is het systeem te veranderen. Een tweede 
categorie is ook niet van mening dat het duale stelsel zou moeten worden beëindigd, 
maar wel dat de verhoudingen in het gebruik van beide wegen is zoekgeraakt en dat 
er ongerechtvaardigde verschillen zijn tussen beide procedures; de oplossing wordt 
dan gezocht hetzij in (gedeeltelijk) herstel van het primaat van de RDA-procedure, 
hetzij in het gelijktrekken van de mogelijkheden tot het toekennen van vergoedingen. 
Een derde categorie heeft een voorkeur voor beëindiging van het duale karakter van 
het stelsel, waarbij door de meesten afschaffing van het BBA wordt bepleit. 
 
tabel 8.4 Hoofdlijnen in opvattingen omtrent wijziging van het duale stelsel in het 
Nederlandse ontslagrecht (zie ook de tekst hierboven) 
  

 categorie:       1     2 3 
                 een aangepast     duaal 
            geen noodzaak    duaal stelsel     stelsel 
               tot wijziging:     handhaven:   opheffen:   totaal: 
 
kantonrechters 5 12 18 35 
advocaten  4   5 9 
RDA'en  3 5   2  10 
rechters Rb 1  2  3 
rechtshulpverleners  1 1   1  3 
 
totaal geïnterviewden 14 18 28 60 

 
 
De verschillende opvattingen over het al dan niet handhaven van het BBA en de 
RDA-procedure komen in het kader van de vraag naar wenselijke veranderingen in 
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het systeem van het Nederlandse ontslagrecht vanzelf aan de orde. Hoewel vijftien 
van de 35 kantonrechters expliciet voor afschaffing pleiten, en drie zelfs alle 
beoordeling vóóraf, dus ook die van de kantonrechter, achterwege willen laten, 
worden door de respondenten ook diverse argumenten aangedragen om de RDA-
procedure te handhaven. 
 Sommige geïnterviewden wijzen erop dat de praktijk van en de onderlinge 
verhouding tussen beide procedures sinds de jaren tachtig aanzienlijk is veranderd. 
Ook de praktijk van de RDA-procedure zelf is veranderd, mede onder invloed van de 
turbulente veranderingen die de arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft ondergaan. 
Vóór afschaffing van de RDA-procedure worden door de respondenten de volgende 
argumenten aangevoerd: 
a. het is onjuist dat een bestuursorgaan een uitspraak doet over een civiele 

verbintenis; 
b. de procedure is traag en bureaucratisch en de procedurele waarborgen van de 

RDA-procedure schieten tekort; 
c. het zou beter zijn werkgever en werknemer zonder tussenkomst van de RDA een 

oplossing te laten vinden, al vergt dat vermoedelijk aanpassing van de regels in 
het BW en de WW. 

 
Tegen afschaffing worden de volgende argumenten naar voren gebracht: 
a. de RDA is goed gekwalificeerd voor het beoordelen van (collectieve) ontslagver-

zoeken bij reorganisaties; in geval van afschaffing van deze procedure dwing je 
mensen naar een instantie te gaan die qua kennis van zaken de mindere is; 

b. Het BBA hanteert nu een aantal criteria die ervoor moeten zorgen dat de juiste 
persoon voor ontslag wordt voorgedragen (anciënniteit, afspiegeling) en dat 
discriminatoir ontslag wordt voorkomen. Als die normen verdwijnen, aldus een 
respondent, worden de zwakkeren en de ouderen dan weer het eerst ontslagen?6

c. de RDA-procedure vervult een poortwachtersfunctie ten opzichte van de sociale 
zekerheid 

d. zonder de drempel van de RDA-procedure zullen werkgevers sneller geneigd zijn 
werknemers op te zeggen zonder dat daar een voldoende reden voor is; 

e. de RDA-procedure is ook een instrument om de arbeidsmarkt te sturen. De 
kantonrechter doet dat niet. 

                                                 
6 Ook het voorstel van de toenmalige minister van SZW in 1994 tot afschaffing van 

het BBA (zie hoofdstuk 2, noot 14) omvatte een uitwerking van de gedachte dat 
afschaffing van het BBA noodzakelijkerwijs gepaard moet gaan met verschillende 
aanpassingen van het civiele ontslagrecht. Vgl. de toelichting bij het voorstel, 
afgedrukt in Ontslagrecht zonder ontslagvergunning, HSI Mededelingen 10, 
Amsterdam (Hugo Sinzheimer Instituut) 1995. 
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Ook over de afzonderlijke procedures worden door sommige respondenten voorstel-
len tot verbetering naar voren gebracht. Zo pleit een kantonrechter ervoor de 
intrekkingsbevoegdheid bij de 685-procedure te schrappen, omdat deze alleen maar 
uitloopt op "het plagen van de werknemer": met het dienstverband komt het immers 
toch nooit meer in orde. Een andere rechter stelt voor de werkgever ook in het geval 
hij niet de verzoeker is de mogelijkheid te geven de behandeling van het verzoek tot 
ontbinding te beëindigen. Voorts wordt door een enkele respondent voorgesteld het 
ontslag op staande voet af te schaffen. 
 
Een geïnterviewde RDA pleit ervoor het bemiddelen een grotere rol te laten spelen in 
de werkzaamheden van de RDA: 

"Een comparitie levert doorgaans veel op. Op deze wijze wordt voorkomen dat de 
beëindiging van het dienstverband in de geschilsfeer wordt getrokken. Het komt 
erg vaak voor dat er helemaal geen geschil is, maar dat partijen niet de moeite 
hebben genomen om zich in het standpunt van de ander te verdiepen. Deze 
werkzaamheden kosten echter veel tijd en mankracht en de voor partijen bereikte 
resultaten vind je in geen enkele statistiek terug." [*76] 
 

Verdergaande voorstellen tot wijziging van het ontslagrecht die door respondenten 
naar voren worden gebracht, zijn onder meer de algehele afschaffing van de 
preventieve toetsing, en een regeling naar analogie van het huurrecht. Bij afschaffing 
van de 6 BBA- en de ontbindingsprocedure ontstaat een systeem waarin de werkge-
ver in principe mag opzeggen, mits hij de werknemer een vergoeding betaalt die bij 
voorbeeld overeenkomt met de huidige kantonrechtersformule. Werknemers die 
menen dat de standaard-vergoeding niet redelijk is, kunnen dan achteraf de kanton-
rechter benaderen. 
 Enkele respondenten bepleiten een oplossing die aansluit bij het huurrecht. Na 
afschaffing van het BBA kan in het ontslagrecht aansluiting worden gezocht bij het 
systeem van de beëindiging van een huurovereenkomst. De werknemer kan dan door 
de werkgever worden opgezegd. Als de werknemer daar niet mee akkoord gaat, moet 
de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. 
Daarbij zou de werknemer niet automatisch recht krijgen op een vergoeding; dat zou 
door de wetgever nader geregeld moeten worden. Op deze wijze zou de preventieve 
toetsing gehandhaafd blijven voor werknemers die daarvan gebruik willen maken. 
 Een RDA bepleit een andere aan het huurrecht ontleende variant: de ontslag-
vergunningprocedure zou, naar analogie van de huuradviescommissies, moeten 
worden ingericht als een voorportaal tot de kantonrechter. De procedure eindigt met 
een `dringend advies' aan partijen, waarna partijen desgewenst alsnog de zaak aan de 
kantonrechter kunnen voorleggen. Deze constructie zou het mogelijk maken de 
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huidige actieve opstelling en deskundigheid van de RDA, met name in arbeidsmarkt-
kwesties, te behouden en te combineren met een rechterlijke toetsing. 
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