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Hoofdstuk 1: Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn onderzoeksrapport getiteld “De billijke vergoeding. Van onschatbare waarde, of toch 

niet?”. 

Dit rapport is de afronding van mijn 25 weken durende stage bij Zuyd Legal Lab. Deze stage heb ik 

gevolgd in het kader van mijn afstuderen aan de hbo-Rechten opleiding van Zuyd Hogeschool te 

Sittard. 

 
Zowel het onderzoek als de stage heb ik ervaren als een leerzaam proces waarbij ik de opgedane 

kennis en vaardigheden tijdens mij studie heb kunnen toepassen. Uiteraard heb ik ook nieuwe 

vaardigheden ontwikkeld die ik mee kan nemen in mijn verdere carrière.  

In mijn eerdere stage bij Zuyd Legal Lab is mijn interesse op het gebied van arbeidsrecht gewekt. Dat 

mijn onderzoek een arbeidsrechtelijk onderwerp bevat, is dan ook geen verrassing.  

Ik ben zeer trots op het eindresultaat, maar dit was uiteraard niet gelukt zonder de steun van een aantal 

personen. Deze wil ik dan ook in het bijzonder bedanken voor hun aandeel in mijn onderzoek. 

Allereerst wil ik mijn onderzoekbegeleider mr. Lucas Lieverse bedanken voor de sparsessies, 

deskundigheid, ideeën en zijn aanstekelijke enthousiasme. Ook wil ik mijn stagebegeleiders mr. Lucy 

Habets-Theunissen en mr. Martijn Plitscher bedanken voor hun deskundige en persoonlijke 

begeleiding gedurende het stageproces. Mijn stagedocent mr. Bart Gubbels wil ik bedanken voor de 

sparsessies, zijn betrokkenheid en deskundigheid. 

Ten slotte wil ik mijn partner en familie bedanken voor de steun en de luisterende oren die zij mij 

gaven gedurende alle fases van mijn opleiding.  

Shannon Janssen 

Sittard 02-04-2019  
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Hoofdstuk 2: Samenvatting 
 

Het arbeidsrecht is een overkoepelend begrip voor de diverse gebieden die zich daaronder bevinden. 

Een van de gebieden die zich onder dit begrip bevindt is het ontslagrecht. En zelfs onder het 

ontslagrecht zijn heel wat onderwerpen te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld de ontslaggronden en de 

verschillende vergoedingen. 

Binnen het ontslagrecht kennen we een aantal verschillende vergoedingen, namelijk de 

transitievergoeding, de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding. 

Dit onderzoek richt zich vooral op de billijke vergoeding. Echter, wordt er ook kort aandacht besteed 

aan de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding.  

 

Het berekenen van de billijke vergoeding gaat niet volgens een vaste formule, maar wordt van geval 

tot geval bepaald. Vanuit de praktijk heerst de behoefte aan meer inzicht/meer gezichtspunten en 

uniformiteit over hoe de billijke vergoeding bepaald dient te worden. Legal Lab ervaart het gebrek aan 

meer inzicht/meer gezichtspunten en uniformiteit als een probleem. Ook ervaart Legal Lab dat het 

lastig is om hoogte van de billijke vergoeding te berekenen, hier een advies over te geven en in te 

schatten of een procedure wel/niet nodig is. Door meer inzicht te krijgen in hoe kantonrechters de 

billijke vergoeding bepalen kan Legal Lab de dienstverlening hier op aanpassen en daardoor de 

dienstverlening bevorderen. Legal Lab is niet de enige die tegen dit probleem zal aanlopen, waardoor 

het eindproduct niet alleen gericht is aan Legal Lab, maar ook aan andere geïnteresseerden die iets met 

de billijke vergoeding van doen hebben.  

 

Dit onderzoek beperkt zich tot het Limburgse gebied, mede omdat dit de provincie is waar Legal Lab 

zich bevindt. Gezien de looptijd van het onderzoek was het niet reëel om het onderzoek te richten op 

heel Nederland. In dit onderzoek zijn uitspraken meegenomen van de Rechtbank Limburg in eerste 

aanleg, het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch voor de hoger beroep zaken en de Hoge Raad voor de 

cassatie zaken. De uitspraken en bevindingen van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en van de Hoge 

Raad zijn tevens van (indirect) van invloed op de wijze van het nemen van beslissingen door de 

kantonrechter. 

Door middel van het beantwoorden van de deelvragen, wordt uiteindelijk een antwoord gegeven op de 

centrale vraag. De centrale vraag luidt als volgt: “Hoe geven kantonrechters van het arrondissement 

Limburg, het hof ’s-Hertogenbosch en de Hoge Raad in de praktijk invulling aan de gezichtspunten 

van de Hoge Raad uit het New Hairstyle-arrest?” 

 

De antwoorden op de volgende deelvragen beantwoorden de centrale vraag. 

1. Wat is het (toekomstige) wettelijk kader van de billijke vergoeding? 

2. Welke verschillende vergoedingen kennen we binnen het ontslagrecht en wat is de verhouding 

tussen forfaitaire transitievergoeding ten opzichte van de billijke vergoeding? 

3. In hoeverre kunnen, op basis van de Limburgse praktijk, concreter en meer uniformerende 

handvatten bepaald worden ter begroting van de billijke vergoeding? 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een praktijkgericht juridisch onderzoek gedaan, zowel 

kwalitatief als kwantitatief. De gehanteerde methode gedurende dit onderzoek is de inhoudsanalyse, 

waarbij als strategie gekozen is voor een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Ook is er gebruik 

gemaakt van diverse analysetools. 

 

Zowel uit de kwalitatieve als uit de kwantitatieve gegevens is weliswaar geen formule te bekennen om 

de billijke vergoeding te bepalen. Echter, blijken er in de praktijk meer gezichtspunten 

aangevuld/gevormd te zijn dan genoemd in het New Hairstyle-arrest. De lijst van gezichtspunten zal er 

daardoor als volgt uitzien. 

De gezichtspunten genoemd in New Hairstyle: 

1. de mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een 

verwijt valt te maken; 

2. of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de 

werkgever zijn toe te rekenen; 
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3. de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en; 

4. welke inkomsten geniet de werknemer uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven; 

5. of de werknemer een transitievergoeding toekomt of niet. 

De in de praktijk gevormde gezichtspunten: 

6. Of de werknemer van de een op de andere dag (onterecht) geconfronteerd wordt met de 

situatie dat hij zijn werk, inkomen en WW-rechten verliest; 

7. De duur van het dienstverband van de werknemer (lang/kort); 

8. Verwijtbaarheid van de werknemer; 

9. Overige materiële en/of immateriële schade. 

De aanvulling: 

Een aantal punten van het New Hairstyle-arrest zouden als volgt aangevuld kunnen worden. 

Punt 2. de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en wat de arbeidskansen 

van de werknemer zijn gezien de leeftijd, opleiding en soort werk van de werknemer en; 

Punt 3. welke inkomsten de werknemer geniet uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven en welk verlies lijdt de werknemer door het verkrijgen van 

lagere inkomsten? 

 

Het onderzoek leidt tot de volgende conclusie. 

De billijke vergoeding is een vergoeding ter compensatie van het ernstig verwijtbaar handelen of 

nalaten van de werkgever. Deze vergoeding dient begroot te worden door de kantonrechter en kent 

geen in de wet vastgelegde berekening, zoals de transitievergoeding. 

De regering heeft in het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans een aantal maatregelen aangevoerd op 

het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en financiering van de Werkloosheidswet. Ten 

aanzien van de billijke vergoeding zal er echter niks veranderen na het invoeren van de maatregelen 

uit het wetsvoorstel. 

Uit het jurisprudentieonderzoek is geen formule voortgekomen, maar wel meer handvatten en 

uniformiteit. Het was tevens de wens van de regering om geen vaste berekening te hanteren voor de 

billijke vergoeding. De regering is van mening dat, gezien de aard van de vergoeding, het niet past om 

hiervoor een aantal criteria of een maximumbedrag op te nemen. Rechters moeten de mogelijkheid 

hebben om de hoogte van de vergoeding te begroten/te berekenen op een wijze die aansluit bij de 

uitzonderlijke omstandigheden van het geval. Wel kunnen we stellen dat in de gevallen waarin de 

rechter de duur van de arbeidsovereenkomst dient in te schatten, indien de arbeidsovereenkomst niet 

(ten onrechte) zou zijn ontbonden, er een soort basisberekening te bekennen is. De basisberekening 

wordt dan berekend op basis van de maanden waarin de arbeidsovereenkomst nog zou hebben 

voortgeduurd x het bruto maandloon inclusief vakantietoeslag (en eventuele emolumenten). 

 

In de aanbeveling zijn punten te vinden die houvast moeten geven bij het bepalen en motiveren van de 

hoogte van de billijke vergoeding, wanneer zich een dergelijke zaak aandient. 

Zoals: 

• de verwijtbaarheid van zowel de werkgever als de werknemer; 

• de dienstbetrekking, loon en eventuele uitkering van de werknemer; 

• het toekomstperspectief van de werknemer; 

• de motivatie van de werknemer om af te zien van vernietiging van de opzegging; 

• het verkrijgen van andere vergoedingen, zoals de transitievergoeding, door werknemer; 

• het soort dienstverband de werknemer bij de ‘oude’ werkgever had; 

• overige aspecten. 

 

Deze punten zijn vervolgens geformuleerd in een beslisboom die doorlopen kan worden om tot een zo 

goed mogelijk onderbouwd verzoek te komen ten aanzien van de hoogte van de billijke vergoeding. 

Uit het onderzoek blijkt ook enige mate van subjectiviteit die op de bepaling van de billijke 

vergoeding van invloed is. Deze subjectiviteit heerst er onder andere doordat er geen concrete 

berekening/begroting van de billijke vergoeding vastgelegd is. Maar is deze subjectiviteit wel 

wenselijk? Nader onderzoek zou kunnen leiden tot een antwoord op deze vraag.  
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Hoofdstuk 3: Afkortingen , begrippen en definities 
 

BW   Burgerlijk Wetboek   

ECLI   European Case Law Identifier 

GHSHE  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 

HR   Hoge Raad  

Nr.   Nummer 

p.   Pagina 

PHR   Parket bij de Hoge Raad  

RBLIM   Rechtbank Limburg 

WAB   Wet Arbeidsmarkt in Balans   

WW-uitkering  Werkloosheidsuitkering 

WWZ   Wet Werk en Zekerheid  

UWV   Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

 

Berkeley Bridge Berkeley Bridge is de ontwikkelaar van Berkeley Publisher. Een 

gebruiksvriendelijke software voor het ontwikkelen van kennissystemen (zoals 

een beslisboom).  

ECLI   Een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken 

Emolumenten  Beloningen voor werk die buiten het normale salaris vallen 

Forfaitair   Een vooraf bepaald vast bedrag 

Law Querier Tool Een netwerkanalyse tool voor het visualiseren en analyseren van verbanden in 

uitspraken van rechters 

New Hairstyle-arrest Het arrest waarin gezichtspunten geformuleerd zijn voor het bepalen van de 

billijke vergoeding 

Tableau Een analyseplatform voor data. Hiermee kun je data analyseren en visualiseren 

Ultimum remedium Een uiterste redmiddel. 

 

Met de woorden bepalen, berekenen, begroten van de billijke vergoeding wordt bedoeld: het schatten 

van de billijke vergoeding op een bepaalde waarde (in geld). 
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Hoofdstuk 4: Inleiding 
 

Ontslagen worden is nooit leuk. Er komt dan ook veel bij kijken, zowel emotioneel gezien, als 

juridisch. 

Dan heerst er voor de werknemer een groot aantal vragen, waaronder ‘op welke vergoeding heb ik wel 

of geen recht?’. Want binnen het ontslagrecht kennen we best wel wat vergoedingen, zoals de 

transitievergoeding, de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding. En juist deze laatste 

vergoeding brengt nogal wat vragen met zich mee. Het onderzoek is dan ook op deze vergoeding 

gericht. 

 

Het ontslagrecht is een van de vele gebieden binnen het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is een erg 

dynamisch rechtsgebied, waarbij met regelmaat nieuwe wetten worden geïntroduceerd of gewijzigd. 

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft in 2015 haar intrede gedaan binnen het arbeidsrecht. Ook is 

er een nieuwe wetswijziging in aantocht, namelijk de Wet arbeidsmarkt in balans (afgekort WAB).  

 

De WWZ heeft veel veranderingen met zich meegebracht op het gebied van het ontslagrecht, zoals de 

billijke vergoeding. De billijke vergoeding is een open norm en wordt niet berekend volgens een in de 

wet vastgelegde formule, zoals bij de transitievergoeding1. De billijke vergoeding wordt berekend van 

geval tot geval. De bepaling van de billijke vergoeding wordt overgelaten aan de rechterlijke macht.  

Het New Hairstyle-arrest2 geeft een aantal handvatten waar de kantonrechters hun uitspraak op kunnen 

baseren, maar hieruit volgt nog steeds geen concrete berekening. 

Vanuit de praktijk heerst de behoefte aan meer inzicht/meer gezichtspunten over hoe de billijke 

vergoeding bepaald dient te worden. 

 

Dit is tevens een probleem voor Legal Lab, voor wie en in opdracht van wie dit onderzoek is 

uitgevoerd. Legal Lab wilt de belangen van cliënten op een adequate wijze behartigen. Echter, ervaren 

zij dat het lastig is de billijke vergoeding te berekenen, hier een advies over te geven en te bepalen of 

een procedure wel de oplossing is. Zij wensen meer inzicht te krijgen in hoe kantonrechters de billijke 

vergoeding berekenen/begroten om hun dienstverlening hierop aan te passen en daardoor bevorderen.  

Omdat Legal Lab niet de enige zal zijn die tegen dit probleem aanloopt zijn de aanbevelingen en het 

eindproduct niet alleen gericht aan Legal Lab, maar ook aan andere geïnteresseerden die iets met de 

billijke vergoeding van doen hebben. 

 

In dit onderzoek wordt door middel van deelvragen antwoord gegeven op de centrale vraag: “Hoe 

geven kantonrechters van het arrondissement Limburg, het hof ’s-Hertogenbosch en de Hoge Raad in 

de praktijk invulling aan de gezichtspunten van de Hoge Raad uit het New Hairstyle-arrest?” 

Met als deelvragen. 

1. Wat is het (toekomstige) wettelijk kader van de billijke vergoeding? 

2. Welke verschillende vergoedingen kennen we binnen het ontslagrecht en wat is de verhouding 

tussen forfaitaire transitievergoeding ten opzichte van de billijke vergoeding? 

3. In hoeverre kunnen, op basis van de Limburgse praktijk, concreter en meer uniformerende 

handvatten bepaald worden ter begroting van de billijke vergoeding? 

 

Het onderzoek is gericht tot Limburg, mede omdat dit de provincie is waar Legal Lab zich bevindt. 

Gezien de looptijd van het onderzoek was het niet reëel om het onderzoek te richten op heel 

Nederland. In dit onderzoek zijn uitspraken meegenomen van de Rechtbank Limburg in eerste aanleg, 

het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch voor de hoger beroep zaken en de Hoge Raad voor de cassatie 

zaken. De uitspraken en bevindingen van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en van de Hoge Raad zijn 

tevens van (indirect) van invloed op de wijze van het nemen van beslissingen door de kantonrechter. 

 

Dit onderzoek is onder andere relevant omdat er vanuit de praktijk vraag is naar meer inzicht omtrent 

de billijke vergoeding.  

                                                           
1 Artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek. 
2 HR 30 juni 2017, ECLI:HR:2017:1187. 
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De resultaten binnen dit onderzoek bieden duidelijkheid en meer inzicht omtrent de billijke 

vergoeding. Legal Lab kan de dienstverlening aanpassen op de uitkomst van dit onderzoek. Dit zal 

leiden tot een goede belangenbehartiging van de cliënten van Legal Lab. 

 

Het doel van dit product is om meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden bij het bepalen van de 

billijke vergoeding. Tevens heeft het als doel om de rechtsbevinding van cliënten te verbeteren. 

Enerzijds wilt de organisatie zo goed mogelijk de belangen van je cliënt behartigen door een degelijk 

verzoek in te dienen en anderzijds wilt de organisatie niet te hoog inzetten zodat er achteraf een 

teleurstelling heerst voor de cliënt. Door de handvatten uit dit product in acht te nemen, is de kans 

groter dat het verzoek beter aansluit bij de uiteindelijke beslissing. Hierdoor zullen de verwachtingen 

van de cliënt meer overeenstemmen dan wanneer de handvatten niet in acht worden genomen.  

 

Opbouw 

In hoofdstuk 6 vindt u de onderbouwing van mijn beroepsproduct. De opbouw van de onderbouwing 

ziet er als volgt uit: 

• in deelvraag 1 wordt u meegenomen in de vraagstelling over het (toekomstige) wettelijk kader van de 

billijke vergoeding. Hierbij komen ook de vindplaatsen van de billijke vergoeding, het Wetsvoorstel 

Arbeidsmarkt in Balans, de term ernstig verwijtbaar handelen, de alternatieve en additionele billijke 

vergoeding en het New Hairstyle-arrest aan bod. Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u een 

deelconclusie; 

• in deelvraag 2 wordt u meegenomen in de vraagstelling wat de transitievergoeding en de gefixeerde 

schadevergoeding inhouden. Ook vindt u in dit hoofdstuk het verschil tussen de forfaitaire 

transitievergoeding en de billijke vergoeding. Daarnaast vindt u in dit hoofdstuk een overzicht met 

daarin duidelijk de verschillen tussen de transitievergoeding en de billijke vergoeding en uitleg over de 

gefixeerde schadevergoeding. Aan het einde van dit hoofdstuk volgt weer een deelconclusie; 

• in deelvraag 3 wordt u meegenomen in de vraagstelling hoe de billijke vergoeding begroot wordt door 

de kantonrechters in Limburg. Hierbij hoort een uitgebreide bijlage (bijlage 2) met kwantitatieve 

gegevens. Tevens worden in dit hoofdstuk ook de bevindingen van het hof ’s-Hertogenbosch en de 

Hoge Raad weergegeven. Ook dit hoofdstuk eindigt met een deelconclusie. 

 

Ten slotte vindt u in hoofdstuk 7 de hoofdconclusie, gevolgd door het beroepsproduct in hoofdstuk 8. 

Het beroepsproduct bestaat uit een aanbeveling en een beslisboom. 
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Hoofdstuk 5: Onderzoeksmethode 
 

Per deelvraag wordt aangeven welke onderzoeksstrategie, methode(n) en welke bron(nen) gebruikt 

zijn.  

 

Deelvraag 1: wat is het (toekomstige) wettelijk kader van de billijke vergoeding? 

De strategie die gebruikt is om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is een rechtsbronnen- en 

literatuuronderzoek. Het betreft hier een kwalitatief onderzoek. De bronnen die gebruikt zijn bij het 

beantwoorden van deze deelvraag zijn wetsartikelen, jurisprudentie, literatuur en kamerstukken.  

De inhoudsanalyse is de gebruikte methode bij deze deelvraag. Uit de genoemde bronnen is alle 

relevante informatie geselecteerd om de vraag te kunnen beantwoorden. Vervolgens is deze informatie 

gestructureerd en geanalyseerd, zodat er een conclusie getrokken kon worden. 

 

Deelvraag 2: welke verschillende vergoedingen kennen we binnen het ontslagrecht en wat is de 

verhouding tussen forfaitaire transitievergoeding ten opzichte van de billijke vergoeding? 

De strategie die gebruikt is om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is een rechtsbronnen- en 

literatuuronderzoek. Ook hier betreft het een kwalitatief onderzoek. De bronnen die gebruikt zijn bij 

het beantwoorden van deze deelvraag zijn wetsartikelen, jurisprudentie, literatuur en kamerstukken. 

De inhoudsanalyse is de gebruikte methode. Deze methode is ingezet door alle relevante informatie uit 

de genoemde bronnen te selecteren om de vraag te kunnen beantwoorden. Vervolgens is deze 

informatie gestructureerd en geanalyseerd, zodat er een conclusie getrokken kon worden. 

 

Deelvraag 3: in hoeverre kunnen, op basis van de Limburgse praktijk, concreter en meer 

uniformerende handvatten bepaald worden ter begroting van de billijke vergoeding? 

De gebruikte strategie is het rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Hier betreft het zowel een 

kwalitatief als een kwantitatief onderzoek. De bronnen die gebruikt zijn bij de beantwoording van deze 

deelvraag zijn wetsartikelen, jurisprudentie en kamerstukken.  

• Het betreft hier een kwalitatief onderzoek door het selecteren, structureren en analyseren van de 

genoemde bronnen.  

• Het betreft hier ook een kwantitatief onderzoek door het statistisch weergeven van de informatie uit de 

jurisprudentie in een schema. Middels dit schema is getracht om met statische gegevens te komen tot 

een concreet antwoord. Bij deze deelvraag is er specifiek gekeken naar uitspraken van de Rechtbank 

Limburg, het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch en de Hoge Raad. 

De methode die gebruikt is geworden bij het beantwoorden van deze vraag, is de inhoudsanalyse.  

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is ook gebruik gemaakt van de tool ‘Tableau’3. Deze tool is 

gebruikt om de grafieken/tabellen te maken.  

• Verder is de ‘Law Querier Tool4’ van Gijs van Dijck gebruikt om te achterhalen hoe vaak er naar het 

New Hairstyle-arrest verwezen werd door de kantonrechters van de Rechtbank Limburg, de rechters 

van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de rechters van de Hoge Raad. 

Echter, waren de resultaten die door deze tool weergegeven werden niet accuraat genoeg. Het gebrek 

aan accuraatheid had vooral te maken met de verwijzingen in de uitspraken naar het New Hairstyle-

arrest, deze werden niet/niet goed weergegeven. Daarom heb er gekozen om deze resultaten niet mee 

te nemen in mijn onderzoek. Meer informatie over deze tool is te vinden in bijlage 1. 

 

                                                           
3 Tableau is een analyseplatform voor data. 
4 Law Querier Tool is een netwerkanalyse tool. 
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Hoofdstuk 6: Onderzoeksresultaten per deelvraag  

 

Deelvraag 1.  Wat is het (toekomstige) wettelijk kader van de billijke vergoeding? 

 

6.1.1.  Introductie huidig ontslagrecht. 

 

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft in 2015 haar intrede gedaan binnen het arbeidsrecht. De 

WWZ heeft tot veel wijzigingen geleid binnen het arbeidsrecht en dus ook binnen het ontslagrecht.  

Met de WWZ ontslagroute is er een scheiding aangebracht in de toetsing van de redelijke 

ontslaggronden. Zo dient de werkgever voor de a-grond en b-grond5 voor de opzegging van de 

arbeidsovereenkomst te beschikken over toestemming van het UWV. Voor de c-grond t/m h-grond6 

moet de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.  

De redelijke ontslaggronden zijn te vinden in artikel 7:669 BW en worden de a t/m h- gronden 

genoemd. Hieronder ziet u waar deze a t/m h gronden over gaan: 
a- bedrijfseconomisch ontslag. 

b- langdurige ziekte.  

c- frequent ziekteverzuim.  

d- disfunctioneren.  

e- verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.  

f- gewetensbezwaren.  

g- verstoorde arbeidsverhouding.  

h- restcategorie.7  

 

De mogelijkheid tot het verkrijgen van een billijke vergoeding is ook een van de veranderingen die de 

WWZ met zich meegebracht heeft. Sinds de WWZ kennen we drie soorten ontslagvergoedingen, te 

weten de gefixeerde schadevergoeding, de transitievergoeding en de billijke vergoeding. In dit 

onderzoek staat de billijke vergoeding centraal. Echter, wordt in deelvraag 2 ook uitleg gegeven over 

de transitievergoeding en de schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging. 

 

6.1.2.  Wat is de billijke vergoeding? 

 

De billijke vergoeding is een niet-gemaximeerde vergoeding die de rechter aan de werknemer naar 

billijkheid additioneel of alternatief kan toekennen . Deze billijke vergoeding wordt gezien in 

samenhang met het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en werknemer8.  

Het idee achter de billijke vergoeding is om de werknemer te compenseren voor een ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst die het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.9 

De billijke vergoeding dient niet zozeer als punitief gezien te worden, maar als een preventieve 

maatregel. Door de hoogte van de vergoeding kan de rechter een waarschuwing uit laten gaan dat 

ernstig verwijtbaar gedrag afgekeurd wordt en dat werkgevers zich hiervan dienen te onthouden.10 

                                                           
5 Artikel 7:669 lid 3 sub a en b Burgerlijk Wetboek (ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of wegens 

langdurige arbeidsongeschiktheid). 
6 Artikel 7:669 lid 3 sub c t/m h Burgerlijk Wetboek (frequent verzuim, voor bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, 

disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar, 

verstoorde arbeidsverhouding of andere omstandigheden). 
7 Artikel 7:669 BW lid 3 sub a t/m h. 
8 Kamerstukken II, 33 818 nr. 4, p. 45 en 46. 
9 Kamerstukken II, 33 838 nr. 3, p. 32 en 33. 
10 Mr. Drs. C.H.J. van Leeuwen e.a., Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag 2018, Alphen aan den Rijn: Vakmedianet, 

2018. P 452. 
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Het is aan de rechter om de hoogte van de billijke vergoeding te bepalen. De Hoge Raad oordeelde in 

het New Hairstyle-arrest11 dat de gevolgen van het ontslag ook een rol bij het vaststellen van de 

billijke vergoeding. Bij de vaststelling kan mede gelet worden op het loon dat de werknemer zou 

hebben genoten als de opzegging zou zijn vernietigd. Ook dient rekening gehouden te worden met 

hoelang de arbeidsovereenkomst nog had kunnen voortduren en de vraag of de werkgever de 

arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige wijze had kunnen beëindigen.  

Het hangt dus vooral af van de omstandigheden van het geval hoe de billijke vergoeding berekend 

wordt.12 De regels van artikel 6:95 e.v. BW zijn van overeenkomstige toepassing voor zover 

elementen van de vaststelling van de billijke vergoeding zien op de vergoeding van de schade van de 

werknemer.13 

 

De additionele en alternatieve billijke vergoeding 

 

De billijke vergoeding wordt soms benoemd als de alternatieve billijke vergoeding en soms als de 

additionele billijke vergoeding. De namen alternatief en additioneel verklappen eigenlijk al de 

bedoeling van de vergoeding. 

In sommige gevallen wordt een billijke vergoeding als alternatief voor herstel van de 

arbeidsovereenkomst toegekend. Dit is bijvoorbeeld te zien in: 

• artikel 7:681 BW: de kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de opzegging van de 

arbeidsovereenkomst van de werkgever vernietigen, of op zijn verzoek aan hem ten laste van de 

werkgever een billijke vergoeding toekennen; 

• artikel 7:683 lid 3BW: de rechter kan in hoger beroep of cassatie herstel van de arbeidsovereenkomst 

uitspreken of aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen, indien het verzoek van de 

werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ten onrechte is toegewezen, of het verzoek van de 

werknemer om vernietiging van de opzegging of herstel van de arbeidswerkzaamheden ten onrechte is 

afgewezen.  

 

In beide artikelen fungeert de billijke vergoeding als alternatief.  

 

In andere gevallen kan de rechter er voor kiezen om de billijke vergoeding als een aanvulling toe te 

kennen, de additionele billijke vergoeding. De rechter kan namelijk naast de transitievergoeding in een 

aantal in wet genoemde gevallen een additionele billijke vergoeding toekennen, zoals in de volgende 

voorbeelden: 

• artikel 7:671b lid 8 onder c en lid 9 BW: in geval van ontbinding op verzoek van de werkgever; 

• artikel 7:671c lid 2 onder b en lid 3 onder b BW: in geval van ontbinding op verzoek van de 

werknemer; 

• artikel 7:682 BW: na een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, als de 

werknemer niet om herstel van de arbeidsovereenkomst verzoekt.14  

 

 

6.1.3. Het toekomstige kader van de billijke vergoeding. 

 

Om een goed beeld te krijgen van het toekomstig kader is het belangrijk om te weten welke 

verandering optreedt binnen het arbeidsrecht.  

 

De visie van de invoering van de WWZ was om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden en het 

ontslagrecht eenduidiger, eenvoudiger en goedkoper te maken én om de WW (Werkloosheidswet) 

meer activerend te maken.  

                                                           
11 HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187. 
12 Pascal Kruit, Q&A Arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridisch, 2018. P 144 en 145. 
13 HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187. 
14 PHR 21 april 2017, ECLI:NL:PHR:2017:414. 

https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR:2017
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR:2017:414
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Volgens het kabinet slaagt het huidige systeem (op basis van de WWZ) er onvoldoende in om 

werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het aangaan van een arbeidsrelatie die aansluit bij hun 

behoeften en de aard van het werk. Ook zorgen de risico’s en de kosten die verbonden zijn aan het 

vaste contract voor een terughoudendheid van de werkgevers om werknemers in vaste dienst te 

nemen.15 

Door het invoeren van een aantal nieuwe maatregelen wil het kabinet ervoor zorgen dat de kloof 

tussen de vaste contracten en flexibele arbeid verkleind wordt. Deze kloof leidt momenteel tot 

ongelijke kansen tussen vaste en flexibele werknemers, concurrentie op de arbeidsvoorwaarden voor 

werkgevers en kan op lange termijn een belemmering vormen voor de groei van de Nederlandse 

economie. Het is daarom noodzakelijk om te werken aan een balans tussen zekerheid en kansen die bij 

deze tijd passen.16 

 

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast contract aan te gaan en voor de 

werkenden moet meer perspectief op zekerheid ontstaan. Deze combinatie zou moeten leiden tot 

duurzamere arbeidsrelaties die aansluiten bij de behoeften van de werkgevers en werknemers. Met dit 

doel stelt de regering in het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) maatregelen voor om de 

wetgeving op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW te 

herzien.17 

 

De regering wil de flexibele arbeidsvorm niet beperken, de WAB voorziet daarom een aantal 

maatregelen die gericht zijn om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en door flexibele 

contracten beter aan te laten sluiten bij de aard van de werkzaamheden: 

• de regering wil meer perspectief bieden op een vast contract door onder andere de mogelijkheden voor 

het aangaan van een proeftijd te verruimen bij een eerste contract tussen partijen dat een contract voor 

onbepaalde tijd of een meerjarig tijdelijk contract is; 

• ook wil de regering een cumulatiegrond toevoegen aan de redelijke gronden voor ontslag, zoals 

genoemd in artikel 7:669 Burgerlijk Wetboek; 

• het verschil in de kosten van ontslag tussen flexibele en vaste contracten wordt verkleind, door de 

opbouw van de transitievergoeding meer in balans te brengen. Dit zou als resultaat moeten leveren dat 

het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om tijdelijke werknemers door te laten stromen naar een 

vast contract; 

• er wordt de werkgevers een mogelijkheid geboden om een compensatie te vragen voor de 

transitievergoeding die hij betaald heeft bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging wegens 

pensionering of ziekte. Deze maatregel moet voorkomen dat het betalen van een transitievergoeding in 

enkele situaties leidt tot een onevenredig zware belasting voor de werkgever; 

• de financiering van de WW wijzigt door de premie te differentiëren naar aard van het contract. Voor 

vaste contracten gaan werkgevers dan een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten. 

Door deze maatregel wordt het aanbieden van een vast contract aan werknemers aantrekkelijker voor 

de werkgever. Tegelijkertijd wordt hiermee de WW gemoderniseerd door werkloosheidsrisico’s niet 

langer te prijzen via sectorale differentiatie, maar via differentiatie naar aard van het contract. 18 

 

Veranderingen door het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans 

In het huidige gesloten stelsel kunnen rechters de arbeidsovereenkomst niet ontbinden als niet wordt 

voldaan aan een van de redelijke ontslaggronden, ondanks dat van de werkgever niet gevraagd kan 

worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Er zijn enkele situaties waarbij zich 

omstandigheden uit meerdere verschillende zich voordoen, maar die op zichzelf onvoldoende zijn om 

een redelijke ontslaggrond te vormen. Momenteel is cumulatie van de ontslaggronden niet toegestaan, 

maar een van de maatregelen in het WAB is om een redelijke ontslaggrond toe te voegen, de i-grond. 

Deze grond geeft de mogelijkheid om een aantal ontslaggronden te cumuleren. Er moet dan wel een 

combinatie zijn van twee of meer ontslaggronden (de c-grond t/m h-grond), deze combinatie moet 

                                                           
15 MvT, Conceptwetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, p. 14. 
16 MvT, Conceptwetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, p. 14, 17. 
17 MvT, Conceptwetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, p. 17, 18. 
18 MvT, Conceptwetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, p. 18, 19. 
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zodanig zijn dat in redelijkheid van de werkgever niet gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst 

te laten voortduren. Wanneer er een beroep wordt gedaan op deze cumulatiegrond kan er voor de 

werknemer een hogere gemaximeerde vergoeding naast de transitievergoeding tegenover staan.  

 

Volgens het WAB behoudt de rechter de mogelijkheid om naast de transitievergoeding een billijke 

vergoeding toe te kennen wanneer er naar het oordeel van de rechter sprake is van ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werkgever19. Er zal wettelijk niks veranderen aan de wijze van het 

berekenen/begroten van de billijke vergoeding. 

 

6.1.4. Wat is de vindplaats van de billijke vergoeding in de wet? 

 

De toekenning van de billijke vergoeding is verspreid over diverse wetsartikelen binnen het 

ontslagrecht, namelijk: 

• artikel 7:671b lid 8 sub c BW: hierbij gaat het om een ontbindingsverzoek van de werkgever voor een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 

tussentijds kan worden opgezegd. Indien de kantonrechter het verzoek inwilligt kan hij aan de 

werknemer een billijke vergoeding toekennen wanneer de ontbinding van de overeenkomst te wijten is 

aan het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever; 

• artikel 7:671b lid 9 sub b BW: hierbij gaat het om een ontbindingsverzoek van de werkgever voor een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd. Indien de 

kantonrechter dit verzoek inwilligt, bepaalt hij op welk tijdstip de overeenkomst eindigt en kan hij de 

werknemer, naast een gefixeerde schadevergoeding, een billijke vergoeding toekennen indien de 

ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever; 

• artikel 7:671c lid 2 sub b BW: hierbij gaat het om een ontbindingsverzoek van de werknemer wegens 

omstandigheden die zodanig van aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na 

korte tijd behoort te eindigen.  

Indien dit verzoek een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd betreft met mogelijkheid tot tussentijdse opzegging, kan de kantonrechter bij het 

inwilligen van het verzoek aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding 

van de overeenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever; 

• artikel 7:671c lid 3 sub b BW: hierbij gaat het om een ontbindingsverzoek van de werknemer wegens 

omstandigheden die zodanig van aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na 

korte tijd behoort te eindigen. Indien dit verzoek een arbeidsovereenkomst betreft die niet tussentijds 

kan worden opgezegd, kan de kantonrechter bij het inwilligen bepalen op welk tijdstip de 

arbeidsovereenkomst eindigt. De kantonrechter kan hierbij de werknemer, naast een gefixeerde 

schadevergoeding, een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding het gevolg is van ernstig 

verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever;  

• artikel 7:673 lid 9 sub a BW: indien, na het van rechtswege beëindigen van het dienstverband, het niet 

voorzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van 

de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding aan de werknemer een billijke 

vergoeding toekennen ten laste van de werkgever; 

• artikel 7:673 lid 9 sub b BW: indien, na een einde van rechtswege, het niet voortzetten van de 

arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever  en 

de werknemer korter dan 24 maanden bij de werkgever in dienst is geweest, of geen recht heeft op een 

transitievergoeding, kan de kantonrechter aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen ten 

laste van de werkgever; 

• artikel 7:681 lid 1 BW: de kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de opzegging van de 

arbeidsovereenkomst van de werkgever vernietigen, of op zijn verzoek aan hem ten laste van de 

werkgever een billijke vergoeding toekennen indien: 

o lid 1 sub a: de werk werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW schriftelijke 

instemming werknemer bij opzegging; 

                                                           
19 Mvt, Conceptwetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, p. 62, 63. 
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o lid 1 sub b: de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:670 BW opzegverbod bij 

ziekte; 

o lid 1 sub c: de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:646 BW gelijke behandeling 

man/vrouw, artikel 7:648 BW gelijke behandeling verschil arbeidsduur, artikel 7:649 BW 

gelijke behandeling arbeidsovereenkomsten (on)bepaalde tijd. Of met enig ander verbod op 

onderscheid of in verband met de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een 

beroep heeft gedaan op een van de zojuist genoemde artikelen. Of de werkgever heeft op 

enig ander verbod onderscheid ter zake, of bijstand verleend; 

o lid 1 sub d: wanneer de werkgever (niet zijnde een uitzendonderneming) binnen 26 weken na 

opzegging van het dienstverband op grond van bedrijfseconomische dezelfde 

werkzaamheden als die welke de werknemer verrichtte voordat de arbeidsovereenkomst 

werd opgezegd, door een ander laat verrichten en hij de voormalige werknemer niet in de 

gelegenheid heeft gesteld zijn vroege werkzaamheden op de bij de werkgever te hervatten; 

o lid 1 sub e: wanneer de werkgever (wel zijnde een uitzondonderneming) verzuimt om binnen 

26 weken na opzegging op grond van bedrijfseconomische redenen de voormalige 

werknemer als kandidaat beschikbaar te stellen en bij derde voor te dragen, indien zich een 

vacature voor dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden voordoet als die welke de 

werknemer verrichtte voordat de arbeidsovereenkomst werd opgezegd. 

• artikel 7:682 lid 1 sub b BW: de kantonrechter kan op verzoek van een werknemer van wie de 

arbeidsoverkomst na toestemming van UWV is opgezegd, maar waarbij deze opzegging ten onrechte 

gedaan is, aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen. Deze wordt toegekend indien herstel 

in redelijkheid niet meer mogelijk is vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 

werkgever; 

• artikel 7:682 lid 1 sub c BW: de kantonrechter kan op verzoek van een werknemer van die de 

arbeidsovereenkomst na toestemming van UWV is opgezegd, aan hem ten laste van de werkgever een 

billijke vergoeding toekennen indien de opzegging wegens omstandigheden als bedoeld in artikel 

7:669 lid 3 sub b BW (langdurige ziekte) te wijten is aan het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

van de werkgever; 

• artikel 7:682 lid 2 sub b BW: de kantonrechter kan op verzoek van huishoudend of onderwijzend 

personeel aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen indien de opzegging 

het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever; 

• artikel 7:682 lid 3 BW: de rechter kan op verzoek van een bestuurder of bekleder van geestelijke ambt 

aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen indien de opzegging in strijd is 

met de opzeggingsgronden of de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

van de werkgever. Deze twee vormen werknemers kunnen geen herstel van de arbeidsovereenkomst 

verzoeken; 

• artikel 7:682 lid 4 sub b en lid 5 sub b BW: de kantonrechter kan op verzoek van de werknemer aan 

hem een billijke vergoeding toekennen ten laste van de werkgever, indien de werkgever niet heeft 

voldaan aan de wederindiensttredingsvoorwaarde; 

• artikel 7:683 lid 3 BW: de rechter in hoger beroep of cassatie kan herstel van de arbeidsovereenkomst 

uitspreken of aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen, indien het verzoek van de 

werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ten onrechte is toegewezen, of het verzoek van de 

werknemer om vernietiging van de opzegging of herstel van de arbeidswerkzaamheden ten onrechte is 

afgewezen; 

• artikel 7:683 lid 5 BW: indien de rechter in hoger beroep of cassatie oordeelt dat het verzoek van de 

werkgever of de werknemer om ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten onrechte is afgewezen, 

bepalen op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst eindigt. Voor de vergoeding wordt verwezen naar 

artikelen 7:671 b en 7:671c BW, waarin ook de mogelijkheid tot het toekennen van een billijke 

vergoeding benoemd wordt. 
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6.1.5.  Wat houdt de term ‘ernstig verwijtbaar handelen’ in? 

 

Binnen het ontslagrecht kan zowel sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemers als 

de werkgever. Wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen kan dit een aantal gevolgen 

hebben. Zo kan het bij de werknemer leiden tot het niet verkrijgen van een transitievergoeding. Bij de 

werkgever kan dit weer tot gevolg hebben dat deze een billijke vergoeding moet betalen aan de 

werknemer.  

 

Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever? 

 

Bij de term ernstig verwijtbaar handelen gaat het om uitzonderlijke gevallen. 

De wetgever heeft een aantal niet-limitatieve voorbeelden gegeven van ernstig verwijtbaar handelen of 

nalaten van de werkgever: 

• als er als gevolg van laakbaar gedrag van de werkgever een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan en de 

rechter concludeert dat er geen andere optie is dan ontslag. Een voorbeeld is als gevolg van het niet 

willen ingaan op avances zijnerzijds; 

• als een werkgever discrimineert, de werknemer hiertegen bezwaar maakt en er een onwerkbare situatie 

ontstaat en niets anders rest dan ontslag; 

• als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de 

arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. 

Bijvoorbeeld een situatie waarin de werkgever zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte ernstig heeft 

veronachtzaamd; 

• de situatie waarin de werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert met als enig oogmerk een 

onwerkbare situatie te creëren en ontslag langs die weg te realiseren; 

• de situatie waarin een werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en uiteindelijke wordt ontslagen) als 

gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden.20 21 

 

Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer? 

 

In de meeste gevallen is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Dit is 

echter niet het geval als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 

werknemer. Ook hier gaat het om uitzonderlijke gevallen en spreken we van een ‘muizengaatje’. Een 

aantal voorbeelden: 

• de situatie waarin de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere 

misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt; 

• de situatie waarin de werknemer in strijd met eigen in de praktijk toegepaste en voor de werknemer 

kenbare gedragsregels van de organisatie van de werkgever, geld leent uit de bedrijfskas en zulks leidt 

tot een vertrouwensbreuk; 

• de situatie waarin de werknemer controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk, ook na toepassing van 

loonopschorting, niet naleeft en hiervoor geen gegronde reden bestaat; 

• de situatie waarin de werknemer veelvuldig en zonder gegronde reden te laat op zijn werk verschijnt, 

hierdoor de bedrijfsvoering wordt belemmerd en de werkgever de werknemer hier al tevergeefs op 

heeft aangesproken; 

• de situatie waarin de werknemer op oneigenlijke wijze heeft geprobeerd zijn productiecijfers gunstiger 

voor te stellen en hij hierdoor het vertrouwen van de werkgever ernstig heeft beschaamd. 22 23 

                                                           
20 Kamerstukken II, 33 818 nr. 3, p. 34. 
21 Pascal Kruit, Q&A Arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridisch, 2018. P. 142. 
22 Kamerstukken II, 33 818 nr. 3, p. 39 en 40. 
23 Pascal Kruit, Q&A Arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridisch, 2018. P. 130 en 131. 
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Uit de jurisprudentie volgen nog een aantal voorbeelden waarbij sprake is van ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werknemer, zoals: 

• de werknemer verstrekt onjuiste informatie over identiteit, opleiding en werkervaring; 

• vertrouwelijke post openen zonder de benodigde toestemming; 

• het onbevoegd uitschrijven van recepten door doktersassistenten; 

• het na een onterechte ziekmelding herhaaldelijk weigeren de bedongen arbeid te verrichten; 

• seksuele intimidatie; 

• structureel niet-naleven van re-integratievoorschriften; 

• agressief en intimiderend gedrag jegens collega’s.24 

 

In de praktijk blijkt dat het aantal gevallen waarin de rechter oordeelt dat er sprake is van ernstig 

verwijtbaar handelen van de werknemer relatief klein is. Er moet voldoende (en) gegrond bewijs zijn 

om te kunnen spreken van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Zo oordeelde de rechter 

dat een veerman die te weinig veergelden aan zijn werkgever had afgedragen en zich nu en dan niet 

naar behoren gedroeg ten opzichte van klanten verwijtbaar handelde, maar niet ernstig verwijtbaar. De 

werkgever kon namelijk niet aantonen dat het hierbij om een structureel iets ging.25 

 

6.1.6.  Waar gaat het New Hairstyle-arrest over en waarom is dit arrest zo belangrijk voor de 

berekening van de billijke vergoeding? 

Het New Hairstyle-arrest is niet meer weg te denken wanneer er gesproken wordt over de billijke 

vergoeding. In deze uitspraak zijn een aantal (niet limitatieve) omstandigheden (gezichtspunten) 

genoemd waarmee rekening gehouden dient te worden bij de berekening/begroting van de billijke 

vergoeding. Om een goed beeld te krijgen van het arrest, het procesverloop en de toepassing van de 

gezichtspunten wordt het hieronder uiteengezet in de volgorde van de eerste aanleg bij de rechtbank, 

hoger beroep bij het hof, cassatie bij de Hoge Raad en vervolgens de verwijzing terug naar het hof. 

Hierbij zullen met name de elementen die betrekking hebben op de begroting en hoogte van de billijke 

vergoeding aan bod komen. 

 

Eerste aanleg rechtbank Midden-Nederland26 

Feiten 

Verzoekster was werkzaam bij een kapsalon genaamd New Hairstyle (verweerster). Verzoekster heeft 

hier 16 jaar 4,5 uur per week gewerkt tegen een brutoloon van €224,61 per maand.  

Verweerster heeft op 5 januari 2015 bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd op 

bedrijfseconomische gronden. Het UWV heeft de toestemming geweigerd omdat het onvoldoende 

aannemelijk was dat er een noodzaak voor reorganisatie was. 

 

Verzoekster heeft in januari 2015 schriftelijk een verlofwens kenbaar gemaakt met daarin dat zij verlof 

wenst in week 31 en 32. Op 24 februari is door verweerster aan verzoekster kenbaar gemaakt dat 

verzoekster de weken 30 en 31 toegewezen heeft gekregen. Als reactie hierop heeft verzoekster op 25 

februari 2015 een mail gestuurd aan verweerster waarin ze schrijft dat verweerster zich niet gehouden 

heeft aan het wettelijk voorschrift dat zij binnen twee weken had behoren te reageren.  

Op 2 maart 2015 volgt nog een mail van verzoekster aan verweerster waarin ze meldt zich te beroepen 

op de wet en zich vasthoudt aan de door haar opgegeven vakantie. 

En op 7 juli 2015 schrijft verzoekster aan verweerster in week 31 te kunnen werken, maar in week 32 

op vakantie te zijn.  

 

Vervolgens is verzoekster in week 31 en 32 niet op het werk verschenen.  

 

                                                           
24 PHR 9 maart 2018, ECLI:NL:PHR:2018:210. 
25 HR 4 mei 2018 ECLI:NL:HR:2018:687. 
26 RB 15 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7538 

https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR:2018
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR:2018:210
https://www.navigator.nl/document/id26073f3331e04213afe9223a8458ed42?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-25ea2333-4eb3-4dcd-a0df-73a4e6ab6606
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Op 4 augustus 2015 schrijft verweerster aan verzoeker dat het dienstverband eindigt en verzoekster per 

direct op non-actief gesteld wordt.  

 

Beoordeling 

Tijdens de beoordeling van de zaak worden partijen het er over eens dat verweerster de 

arbeidsovereenkomst met verzoekster heeft opgezegd zonder dat verzoekster daarmee schriftelijk heeft 

ingestemd en zonder dat er sprake was van één van de uitzonderingen genoemd in artikel 7:671 lid 1 

onder sub a tot en met h BW. Dit resulteert in een mogelijkheid voor de kantonrechter om een billijke 

vergoeding toe te kennen ten laste van de werkgever op grond van artikel 7:681 lid 1 BW.  

 

Volgens de kantonrechter dienen alle omstandigheden van het geval in acht te worden genomen gelet 

op de Memorie van Toelichting27. Hieruit volgt ook de vraag waarom de werkgever heeft opgezegd en 

in hoeverre partijen een verwijt kan worden gemaakt. Ook wordt het maandloon en de duur van het 

dienstverband meegenomen in de berekening. In ieder geval alle factoren die een indicatie zijn voor de 

waarde van het dienstverband. Ook blijkt uit de Memorie van Toelichting28 dat bij ernstige 

verwijtbaarheid werkgeverszijde de werknemer gecompenseerd dient te worden, ook om een dergelijk 

handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen. Hierbij kun je stellen dat de vergoeding ook een 

punitief karakter heeft.  

Verder geeft de kantonrechter aan dat bij artikel 7:681 lid 1 BW niet expliciet als voorwaarde wordt 

gesteld dat er sprake dient te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. In 

deze situaties heeft de werkgever gehandeld in strijd met de voor hem geldende wettelijke 

voorschriften. Dit is de werkgever ernstig aan te rekenen en om die reden kan de rechter op verzoek 

van de werknemer een billijke vergoeding toekennen.  

 

Verzoekster beroept zich tijdens de beoordeling op het feit dat zij de handelswijze van verweerster zat 

was, omdat verweerster al een aantal keren te kennen had gegeven van verzoekster af te willen. 

Verzoekster geeft ook aan dat er rekening gehouden dient te worden met het feit dat zij naar 

verwachting tot haar pensioengerechtigde leeftijd geen vergelijkbare functie als kapster meer zou 

kunnen krijgen.  

Verweerster stelt hierop dat dit ‘gevolgencriterium’ geen rol kan spelen bij de bepaling van de hoogte 

van de billijke vergoeding, omdat deze al reeds gecompenseerd zijn met de transitievergoeding.  

 

Beslissing 

De kantonrechter vindt dat in de gegeven omstandigheden de gevolgen van de opzegging voldoende 

zijn gecompenseerd door de transitievergoeding van €1596,- (bijna 7 keer het maandsalaris).  

De kantonrechter kent uiteindelijk een billijke vergoeding toe van €4.000,- 

 

Hoger beroep bij het hof29 

Zie feiten rechtbank. 

Aanvulling: 

• dat in de tussen partijen gesloten schriftelijk arbeidsovereenkomst de ‘Collectieve 

Arbeidsovereenkomst voor het Kappersbedrijf’ van toepassing is verklaard; 

• er in januari 2014 aan verzoekster een vaststellingovereenkomst is voorgelegd door verweerster met 

daarin een voorstel het dienstverband te beëindigen, zonder toekenning van enige financiële regeling 

aan verzoekster. Op een tegenvoorstel van verzoekster haar een vergoeding op basis van de neutrale 

kantonrechtersformule toe te kennen is verweerster niet ingegaan. Verzoekster heeft niet ingestemd 

met deze beëindiging; 

• er nog heel wat meer mailverkeer heen en weer is gegaan tussen verzoekster en verweerster betreft de 

vakantiewensen van verzoekster. 

 

 

                                                           
27 Kamerstukken II, 2013-14 nr.3, 33 818 p.33.  
28 Kamerstukken II, 2013-14 nr.3, 33 818 p.32. 
29 GHARL 31 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2601. 
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Beoordeling 

Verweerster wilde van verzoekster af en heeft welbewust het dienstverband met verzoekster op 4 

augustus 2015 in strijd met de voor haar geldende wettelijke voorschriften opgezegd. Het hof acht het 

ongeloofwaardig dat verweerster de brief van 4 augustus in een opwelling verstuurd heeft en er verder 

niet bij stil gestaan heeft of dit juridisch wel kon. Verweerster werd bijgestaan door een advocaat en 

kon weten dat het op deze wijze beëindigen van het dienstverband niet geoorloofd was. Ook het feit 

dat verweerster tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard ‘er klaar mee te zijn’ ziet het hof 

als een bevestiging dat verweerster de gevolgen van de beëindiging op de koop toe heeft genomen.  

 

Verder geeft het hof aan dat volgens artikel 7:681 lid 1 BW de kantonrechter op verzoek van de 

werknemer de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever kan vernietigen, of op zijn 

verzoek aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen indien de werkgever 

heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW. Het gaat hier om een keuzemogelijkheid en deze kent 

geen rangorde.  

 

Het hof is ook van oordeel dat verweerster niet voldoende duidelijk heeft gemaakt wat de gewichtige 

bedrijfsredenen waren om zich te verzetten tegen de vakantiewens van verzoekster.  

 

Beide partijen kan in dezelfde mate een verwijt worden gemaakt betreft de vakantiekwestie.  

Het hof laat de gevolgen die de opzegging voor verzoekster had buiten beschouwing bij de vaststelling 

van de billijke vergoeding. 

 

Beslissing 

Op grond van alle overwegingen zijn er geen (andere) feiten en omstandigheden die tot verhoging of 

verlaging kunnen leiden ten aanzien van de billijke vergoeding en stelt de vergoeding vast op €4000,-. 

Hef hof bekrachtigd (met verbetering van) de gronden de beschikking van de kantonrechter. 

 

In cassatie bij de Hoge Raad30 31 

Feiten 

Zie rechtbank en hof. 

 

Beoordeling 

In het stelsel van het Burgerlijk Wetboek heeft de werknemer bij de beëindiging door of vanwege de 

werkgever van een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, in beginsel recht 

op een transitievergoeding32. Deze vergoeding dient enerzijds ter compensatie voor het ontslag en 

anderzijds om de overgang naar een andere baan makkelijker te maken. Deze vergoeding is 

gelimiteerd om de kosten van het ontslag voor de werkgever ten opzichte van het voorheen geldende 

recht te verlagen en zo het aangaan van vaste contracten te bevorderen.  

 

In een aantal gevallen kan de rechter aan de werknemer in geval van beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst een billijke vergoeding toekennen.  

In sommige situaties is een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever vereist. In andere 

situaties staat deze ernstige verwijtbaarheid in de wet omschreven.  

 

De rechter dient de billijke vergoeding te bepalen op een wijze die, en op het niveau dat, aansluit bij de 

uitzonderlijke omstandigheden van het geval33. In de motivering van zijn oordeel dient de rechter 

inzicht te geven in de omstandigheden die tot de beslissing over de hoogte van de vergoeding hebben 

geleid. 

 

                                                           
30 HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187. 
31 PHR  21 april 2017, ECLI:NL:PHR:2017:414. 
32 Artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek. 
33 Kamerstukken II 2013-14, 33 818 nr. 3, p.32-34 en nr. 5, p.61. 



19 
Auteur: Shannon Janssen   

Het grootste vraagpunt is in hoeverre de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mee mogen 

wegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding. De hoogte van de billijke vergoeding staat in 

relatie tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en niet tot de gevolgen van het 

ontslag, omdat deze verdisconteerd worden geacht te zijn in de transitievergoeding.34 Echter, kan 

hieruit niet worden afgelezen dat de gevolgen van het ontslag bij de berekening van de billijke 

vergoeding geen rol mogen spelen.  

Bij het vaststellen van de billijke vergoeding kan mede worden gelet op hetgeen de werknemer aan 

loon zou hebben genoten als de opzegging zou zijn vernietigd. Hierbij is mede van belang of de 

werkgever de arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige wijze zou hebben kunnen beëindigen en op 

welke termijn dat dan had mogen gebeuren of vermoedelijk zou zijn gebeurd.  

Tevens kan er ook rekening worden gehouden met het feit of de werknemer inmiddels ander werk 

heeft gevonden en daaruit inkomsten geniet of inkomsten die hij in redelijkheid in de toekomst kan 

verwerven.  

 

Het hof heeft ten onrechte tot uitgangspunt genomen welk bedrag voor de werkgever een punitief 

karakter heeft. Het hof heeft ten onrechte de duur van het dienstverband buiten beschouwing gelaten. 

Het hof heeft ten onrechte de gevolgen van het ontslag buiten beschouwing heeft gelaten. 

 

De omvang zal opnieuw beoordeeld moeten worden. En partijen zullen met het oog op deze 

beoordeling in de gelegenheid moeten worden gesteld hun stellingen aan te passen. 

 

Beslissing 

De Hoge Raad vernietigt de beschikking van het hof gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en verwijst het 

geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing. 

 

Extra opmerking 

In deze uitspraak zijn een aantal (niet limitatieve) omstandigheden genoemd waarmee rekening 

gehouden dient te worden bij de berekening van de billijke vergoeding: 

• de mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een verwijt 

valt te maken; 

• of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de 

werkgever zijn toe te rekenen; 

• de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en; 

• welke inkomsten geniet de werknemer uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven; 

• of de werknemer een transitievergoeding toekomt of niet. 

 

De regels van artikel 6:95 e.v. BW zijn van overeenkomstige toepassing voor zover elementen van de 

vaststelling van de billijke vergoeding ziet op de vergoeding van de schade van de werknemer. 

 

Doorverwijzing naar het hof ‘s-Hertogenbosch 

Feiten 

Onveranderd. 

 

Beoordeling 

Het hof maakt in zijn beoordeling een vergelijking tussen de hypothetische situatie (ontbinding 

wegens verstoorde arbeidsverhouding) en de feitelijke situatie. 

Het hof gaat er vanuit dat beide partijen in dezelfde mate een verwijt treft met betrekking tot de 

vakantiekwestie. En dat New Hairstyle welbewust het dienstverband met werknemer in strijd met de 

voor haar geldende wettelijke voorschriften heeft opgezegd en de gevolgen van deze rechteloze 

beëindiging van het dienstverband op de koop heeft toegenomen.  

Ook is het hof van mening dat werknemer op goede gronden heeft afgezien van vernietiging van de 

opzegging.  

                                                           
34 Kamerstukken II 2013-14, 33 818 nr. 4, p. 61 en nr. 7, p. 81. 
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Het hof neemt de gezichtspunten van de Hoge Raad mee in zijn beoordeling en wel op de volgende 

wijze: 

• het loon wat de werknemer zou hebben genoten indien de opzegging vernietigd zou zijn. Het hof 

acht het onaannemelijk dat de arbeidsovereenkomst nog geruime tijd zou hebben voortgeduurd 

wanneer de opzegging vernietigd zou zijn. Het hof acht het aannemelijk dat de arbeidsovereenkomst 

zou zijn ontbonden wegens een verstoorde verhouding zonder ernstige verwijtbaarheid van partijen, 

dus rekening houdend met een opzegtermijn en met toekenning van een transitievergoeding máár 

zonder billijke vergoeding. Hij acht hierbij een periode van 3 maanden redelijk; 

• de mate waarin de werkgever een verwijt van de grond voor de vernietigbaarheid van de 

opzegging een verwijt valt te maken. New Hairstyle heeft welbewust het dienstverband met 

werknemer in strijd met de voor haar geldende wettelijke voorschriften opgezegd en de gevolgen van 

deze rechteloze beëindiging van het dienstverband op de koop toegenomen; 

• of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de 

werkgever zijn toe te rekenen. De werknemer had volgens het hof goede gronden om af te zien van 

een vernietiging van de opzegging; 

• de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden. Werknemer heeft geen ander 

werk gevonden, waardoor zij verlies heeft van inkomen, te weten loon en pensioen; 

• welke inkomsten geniet de werknemer uit dit andere werk en welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven. hier wordt niet expliciet op ingegaan; 

• of de werknemer een transitievergoeding toekomt of niet. De werknemer heeft een 

transitievergoeding ontvangen, maar deze wordt niet in minder gebracht op de billijke vergoeding. 

 

De berekening volgens het hof. 

Werknemer zou €727.41 aan loon gemist hebben (€225,61 bruto maandloon €242,47 bruto maandloon 

inclusief vakantietoeslag). 

Een pensioenschade van €30,19. 

Cursuskosten van €134,- bruto. 

Alles bij elkaar optellend komt er een totaalbedrag uit van €891,60. Voor het gemak afgerond op 

€1000,- 

 

Het hof is van oordeel dat er een aanleiding is om de omvang van de billijke vergoeding op een hoger 

bedrag te bepalen dan de genoemde schade van €1000,-. Dit doet het hof niet om New Hairstyle te 

bestraffen, maar omdat New Hairstyle welbewust het al zeer lange dienstverband met werknemer in 

strijd met de voor haar geldende wettelijke voorschriften heeft opgezegd en de gevolgen van deze 

rechteloze beëindiging van het dienstverband op de koop heeft toegenomen. Het hof acht het van 

belang dat New Hairstyle op eenvoudige en voordelige manier de arbeidsovereenkomst op een 

onjuiste wijze heeft beëindigd. Het hof is alles tegen elkaar afwegende van oordeel in navolging van 

het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de door de kantonrechter bepaalde omvang van de billijke 

vergoeding ad. €4000,- aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van dit geval.  

 

De transitievergoeding wordt hier niet op in mindering gebracht. Integendeel, het gevolg van een einde 

van de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de wettelijke bepalingen, dus op een te vroeg 

tijdstip, kan leiden tot een lagere transitievergoeding dan wanneer een arbeidsovereenkomst op een 

later tijdstip eindigt. Dit zou dan extra schade kunnen opleveren voor de werknemer. in dat geval zou 

het gemiste bedrag aan transitievergoeding in de omvang van de billijke vergoeding kunnen worden 

betrokken. 

 

Beslissing 

Het hof bekrachtigt de beschikking van de kantonrechter rechtbank Midden-Nederlands, locatie 

Amersfoort van 15 oktober 2015.  

 

Voorbeelden van de toepassing van de gezichtspunten geformuleerd in New Hairstyle in de uitspraken 

van de kantonrechters van de Rechtbank Limburg. 
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Om een beter beeld te geven van de toepassing van de gezichtspunten in de uitspraken van de 

kantonrechters van de Rechtbank Limburg, zullen hieronder een aantal voorbeelden gegeven worden 

per gezichtspunt uit uitspraken van deze kantonrechters. 

• De mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een verwijt 

valt te maken. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in ECLI:NL:RBLIM:2017:834835 en 

ECLI:NL:RBLIM:2017:687936, waarbij het gezichtspunt/component van de verwijtbaarheid wordt 

meegenomen in de overweging over de hoogte van de billijke vergoeding. 

• Of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de 

werkgever zijn toe te rekenen. Hierin kan de volgende uitspraak als voorbeeld gegeven worden, 

ECLI:NL:RBLIM:2018:441937. Door het onterecht gegeven ontslag op staande voet is de relatie 

tussen de werkgever en werknemer zodanig verstoord, dat de werknemer gekozen heeft voor een 

billijke vergoeding in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst. 

• De vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden. Een voorbeelduitspraak waarin dit 

gezichtspunt meegenomen wordt is ECLI:NL:RBLIM:2017:1215138. Hierin heeft de werknemer een 

nieuwe dienstbetrekking en dit leidt in dit geval niet tot een inkomensverlies voor de werknemer. 

• Welke inkomsten geniet de werknemer uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven. Hierbij kunnen we dezelfde voorbeelduitspraak nemen als bij 

het gezichtspunt hierboven, namelijk ECLI:NL:RBLIM:2017:1215139. Omdat de werknemer een 

nieuwe dienstbetrekking heeft en niet gesteld heeft schade te hebben wegens minder loon, wordt er 

gesteld dat de werknemer geen loonschade heeft ten aanzien van de nieuwe dienstbetrekking. 

• Of de werknemer een transitievergoeding toekomt of niet. Een voorbeelduitspraak is 

ECLI:NL:RBLIM:2017:840740, waarin wel een transitievergoeding wordt toegekend, maar deze in 

mindering wordt gebracht op de billijke vergoeding. Dit wordt gedaan zodat er geen overlap tussen 

deze twee vergoedingen bestaat. Of voorbeelduitspraak ECLI:NL:RBLIM:2018:593441, waarin geen 

transitievergoeding wordt toegekend wegens een berusting van de werknemer in het ontslag op 

staande voet. Het feit dat de werknemer geen transitievergoeding ontvangt, werkt in deze uitspraak 

verhogend op de billijke vergoeding. 

 

6.1.7.  Deelconclusie 1 

De billijke vergoeding is een niet-gemaximeerde vergoeding die de rechter aan de werknemer naar 

billijkheid kan toekennen. Deze billijke vergoeding wordt gezien in samenhang met het ernstig 

verwijtbaar handelen van de werkgever en werknemer. Soms wordt er als voorwaarde gesteld dat er 

sprake dient te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. En soms heeft de 

werkgever gehandeld in strijd met de voor hem geldende voorschriften. Dit is de werkgever ernstig 

aan te rekenen en om die reden kan de rechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding 

toekennen. 

 

De billijke vergoeding is verspreid over diverse wetsartikelen in boek 7 Burgerlijk Wetboek. De 

vergoeding kan in sommige gevallen als alternatief uitgekeerd worden en in sommige gevallen 

additioneel.  

 

Door het invoeren van een aantal nieuwe maatregelen wil het kabinet ervoor zorgen dat de kloof 

tussen de vaste contracten en flexibele arbeid verkleind wordt. Ze willen zekerheid en kansen creëren 

die bij deze tijd passen. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om een vast contract aan te 

gaan. Voor werkenden moet meer perspectief op zekerheid ontstaan. Deze combinatie zou moeten 

leiden tot duurzamere arbeidsrelaties die aansluiten bij de behoeften van de werkgevers en 

                                                           
35 RBLIM 25 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8348. 
36 RBLIM 17 juli 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6879. 
37 RBLIM 9 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4419. 
38 RBLIM 12 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12151. 
39 RBLIM 12 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12151. 
40 RBLIM 10 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8407. 
41 RBLIM 22 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5934. 
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werknemers. Met dit doel stelt de regering in het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

maatregelen voor om de wetgeving op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de 

financiering van de WW te herzien. 

De maatregelen die het kabinet wil treffen hebben zijn kort gezegd het verruimen van de proeftijd, een 

cumulatiegrond toevoegen aan de redelijke gronden voor ontslag, de opbouw van de 

transitievergoeding in balans brengen, en de financiering van de WW wijzigen door de premie te 

differentiëren naar aard van het contract.  

 
Een van de maatregelen genoemd in het WAB is het toevoegen van een redelijke ontslaggrond, de i-

grond. Deze grond geeft de mogelijkheid om een aantal ontslaggronden te cumuleren. Er moet dan wel 

een combinatie zijn van twee of meer ontslaggronden (de c-grond t/m h-grond). Wanneer er een 

beroep wordt gedaan op deze cumulatiegrond kan er voor de werknemer een hogere gemaximeerde 

vergoeding naast de transitievergoeding tegenover staan.  

 

Volgens het WAB behoudt de rechter de mogelijkheid om naast de transitievergoeding (en eventuele 

gemaximeerde vergoeding) een billijke vergoeding toe te kennen wanneer er naar het oordeel van de 

rechter sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De regels omtrent de 

billijke vergoeding blijven na invoering van het WAB hetzelfde als daarvoor. 

 

Als het gaat om ernstig verwijtbaar handelen kan dit zowel voor de werkgever als de werknemer 

gelden. Zo kan het bij de werknemer leiden tot het niet verkrijgen van een transitievergoeding. Bij de 

werkgever kan dit weer tot gevolg hebben dat deze een billijke vergoeding moet betalen aan de 

werknemer. Er is een groot aantal voorbeelden (niet limitatief) te vinden met daarin omstandigheden 

die ernstig verwijtbaar handelen of nalaten opleveren. 

Het hele proces van het New Hairstyle-arrest heeft veel teweeg gebracht op de vraag hoe de billijke 

vergoeding bepaald dient te worden. De gezichtspunten genoemd in de uitspraak van de Hoge Raad 

zijn niet limitatief, maar geven wel handvatten over wat er allemaal meeweegt bij de bepaling van de 

billijke vergoeding.  

De billijke vergoeding heeft enigszins een punitief karakter, maar vooral een preventief karakter. 

 

  



23 
Auteur: Shannon Janssen   

Deelvraag 2. Welke verschillende vergoedingen kennen we binnen het ontslagrecht en wat is 

de verhouding tussen forfaitaire transitievergoeding ten opzichte van de billijke vergoeding? 

 

6.2.1.  Wat is een transitievergoeding? 

Iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van ten minste twee jaar wordt 

beëindigd of niet wordt verlengd (in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd), heeft een 

wettelijk recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt vastgesteld volgens een vaste, 

wettelijke norm en is daarmee een forfaitaire vergoeding.42  

De transitievergoeding is geregeld in artikel 7:673 BW. Uitzonderingen hierop zijn te vinden in artikel 

7:673a t/m artikel 7:673d BW. 

 

Op de vraag waarom werknemers jegens de werkgever aanspraak maken op een ontslagvergoeding, 

geeft de wetgever twee redenen. 

Reden 1: de transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag. 

Reden 2: de transitievergoeding dient als hulpmiddel om de transitie naar een andere baan voor de 

werknemer te vergemakkelijken.  

De werkgever heeft een financiële zorgplicht voor de werknemer in het kader van goed 

werkgeverschap. Dit geldt ook bij een ontslag. Nadat de arbeidsovereenkomst een zekere tijd heeft 

geduurd, ontstaat pas de financiële zorgplicht na het ontslag. De grens van deze zekere tijd is gelegd 

op twee jaar.43 

 

Eerder is al benoemd dat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van ten 

minste twee jaar op initiatief van de werkgever wordt beëindigd recht heeft op een transitievergoeding. 

Dit is niet altijd zo, er zijn een aantal uitzonderingen: 

• wanneer de werkgever bij het aflopen van een tijdelijk contract een nieuw contract aanbiedt aan de 

werknemer, maar de werknemer deze weigert; 

• de werkgever en werknemer sluiten een beëindigingsovereenkomst. Dan heeft de werknemer geen 

recht op een transitievergoeding, omdat zich geen van de genoemde situaties uit artikel 7:673 lid 1 

Burgerlijk Wetboek voordoet. Partijen kunnen echter wel zelf afspraken maken over een vergoeding 

ter hoogte van de transitievergoeding; 

• het ontslag is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Hieronder valt 

in ieder geval een gedraging die dusdanig ernstig is dat het een dringende reden voor ontslag op 

staande voet zou kunnen opleveren; 

• het ontslag betreft een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd of een andere overeengekomen 

pensioenleeftijd heeft bereikt; 

• het ontslag betreft een werknemer die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en de 

gemiddelde arbeidsomvang bedraagt niet meer dan 12 uur per week; 

• de werkgever verkeert in staat van faillissement; 

• in een toepasselijk cao is een gelijkwaardige voorziening opgenomen.44 45 

 

6.2.2.  Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?  

 
Zoals eerder gezegd wordt de transitievergoeding vastgesteld volgens een vaste, wettelijke norm.  

De transitievergoeding is over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een 

zesde van het loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft 

geduurd en gelijk aan een kwart van het loon per maand voor elke daaropvolgende periode van zes 

                                                           
42 G.W. van de Voet, E. van Vliet, J.H. Even, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom juridische uitgever, 2015, p. 695 

en 696. 
43 G.W. van de Voet, E. van Vliet, J.H. Even, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom juridische uitgever, 2015, p. 696. 
44 G.W. van de Voet, E. van Vliet, J.H. Even, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom juridische uitgever, 2015, p. 704-

709. 
45 Pascal Kruit, Q&A Arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridisch, 2018, p. 125,126. 
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maanden. Er is ook een maximum verbonden aan de transitievergoeding, namelijk €81.000,-46 of een 

bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag.47  

 

Anders gezegd bedraagt de vergoeding een derde maandloon per dienstjaar over de eerste tien jaar van 

de arbeidsovereenkomst en een half maandloon per dienstjaar vanaf het tiende dienstjaar van de 

arbeidsovereenkomst.48 

 

Naast het bruto maandsalaris worden ook de vaste overeengekomen looncomponenten tot het loon 

gerekend. Dit zijn onder andere de vakantietoeslag en een vaste dertiende maand. Verder zijn er nog: 

• de structurele overwerkvergoedingen en een vaste ploegentoeslag worden ook tot het loon gerekend. 

De hoogte hiervan wordt berekend over een periode van 12 maanden; 

• de variabele beloning, zoals bonussen, hiervoor wordt een periode van drie jaar in overweging 

genomen. 

 

De volgende looncomponenten maken geen onderdeel uit van het loonbegrip: 

• het werkgeversaandeel pensioenpremie; 

• de auto van de zaak; 

• onkostenvergoeding; 

• de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie; 

• incidentele en niet overeengekomen looncomponenten.49 

 

6.2.3.  Hoe verhouden de transitievergoeding en de billijke vergoeding zich tegenover elkaar? 

 
Het antwoord op deze subdeelvraag is verweven in deelvraag 6.1 (en subdeelvragen) en de hierboven 

genoemde antwoorden van 6.2 (en subdeelvragen). Deze antwoorden zijn uiteengezet in de volgende 

tabel. 
Transitievergoeding Billijke vergoeding 

De ontslagvergoeding (forfaitair). Niet-gemaximeerde vergoeding. Soms alternatief en soms 

additioneel (bijvoorbeeld naast de transitievergoeding). 

In beginsel voor iedere werknemer wiens 

arbeidsovereenkomst na een dienstverband van ten minste 

twee jaar wordt beëindigd of niet wordt verlengd (in geval 

van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). 

Voor de werknemer waarvan de dienstbetrekking niet meer 

voortgezet wordt als gevolg van ernstig verwijtbaar 

handelen van de werkgever.* 

Ter compensatie voor het ontslag en als hulpmiddel om de 

transitie naar een andere baan voor de werknemer te 

vergemakkelijken.  

Ter compensatie voor de werknemer voor het ernstig 

verwijtbaar handelen/nalaten van de werkgever. 

Berekend volgens een vaste formule, te vinden in artikel 

7:673 Burgerlijk Wetboek. 

Geen vaste formule. De berekening/begroting wordt 

overgelaten aan de rechterlijke macht. 

De billijke vergoeding kan uitgekeerd worden náást de transitievergoeding.  

welke constructies zijn er mogelijk? 50 51 52 

- het verkrijgen van een transitievergoeding; 

- het verkrijgen van een billijke vergoeding; 

- het verkrijgen van een transitievergoeding en een billijke vergoeding; 

- het verkrijgen van een transitievergoeding en een gefixeerde schadevergoeding; 

- het verkrijgen van een transitievergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding. 

* Een werknemer kan ook ernstig verwijtbaar handelen, dit kan leiden tot het niet verkrijgen van een 

transitievergoeding. 

                                                           
46 Artikel 7:673 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Jaarlijkse indexering maximum transitievergoeding. 
47 Artikel 7:673 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 
48 G.W. van de Voet, E. van Vliet, J.H. Even, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom juridische uitgever, 2015, p. 700. 
49 G.W. van de Voet, E. van Vliet, J.H. Even, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom juridische uitgever, 2015, p. 700. 
50 Kamerstukken II, 33 838 nr. 3, p. 32, 33, 34, 109. 
51 MvT, Conceptwetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, p. 60. 
52 G.W. van de Voet, E. van Vliet, J.H. Even, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom juridische uitgever, 2015, p. 695 

en 696.  
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6.2.4.  Wat is een schadevergoeding bij onregelmatige opzegging? 

 

De gefixeerde schadevergoeding is bedoeld ter compensatie voor de schade die een werkgever of 

werknemer leidt door het voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst.53  
 

De gefixeerde schadevergoeding is verschuldigd wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst 

opzegt zonder de opzegtermijn van artikel 7:672 BW in acht te nemen (onregelmatige opzegging 

arbeidsovereenkomst).  

Artikel 7:672 lid 10 BW meldt dat de partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, 

aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd is. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van het in 

geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou 

hebben voortgeduurd. Lid 11 van het genoemde artikel geeft aan dat de kantonrechter de vergoeding 

mag matigen indien hij dit billijk acht. De vergoeding mag in ieder geval niet minder bedragen dan het 

in geld vastgestelde loon over de opzegtermijn en het mag niet minder bedragen dan het in geld 

vastgestelde loon voor drie maanden.54 

 

De gefixeerde schadevergoeding is volgens artikel 7:677 lid 2 BW ook verschuldigd indien een partij 

door opzet of schuld aan de wederpartij een dringende reden heeft gegeven de arbeidsovereenkomst 

onverwijld op te zeggen (ontslag op staande voet). 

Lid 3 van het genoemde artikel geeft aan dat in geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

tijd en van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds kan worden opgezegd, de 

vergoeding gelijk is aan het bedrag in geld vastgestelde loon over de termijn dat de 

arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou hebben voortgeduurd. In geval het een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die niet tussentijds kan worden opgezegd, is de 

vergoeding gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de 

arbeidsovereenkomst zou hebben geduurd indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd. 

Lid 4 van het genoemde artikel geeft aan dat een partij die de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

die niet tussentijds kan worden opgezegd in strijd met lid 1 opzegt aan de wederpartij een vergoeding 

verschuldigd is gelijk aan het genoemde in lid 3.   

Lid 1 “ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een 

dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij.” 

In lid 4 en 5 geven ook een matigingsbevoegdheid / verhogingsbevoegdheid van de vergoeding.55 

 

6.2.5.  Deelconclusie 2 

 
De transitievergoeding is een forfaitaire vergoeding die wordt vastgesteld volgens een vaste, wettelijke 

norm en is geregeld in artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek.  

Uitzonderingen hierop zijn te vinden in artikel 7:673a t/m artikel 7:673d Burgerlijk Wetboek. 

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en dient als hulpmiddel om de 

transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. 

 

De billijke vergoeding is een niet-gemaximeerde vergoeding die de kantonrechter in sommige 

gevallen als alternatieve vergoeding kan uitkeren en in sommige gevallen als additionele vergoeding 

kan uitkeren. De kantonrechter dient de billijke vergoeding zelf te begroten, hiervoor is geen formule 

in de wet vastgelegd. 

 

De verschillen tussen de transitievergoeding en de billijke vergoeding zitten hem in de hoogte en 

vaststelling van de vergoeding, wie en wanneer een vergoeding krijgt en het doel van de vergoeding. 

de billijke vergoeding kan naast de transitievergoeding worden opgelegd. Het kan echter ook voor 

                                                           
53 Kamerstukken II 2013-14, 33 818 nr. 3, p.115. 
54 Artikel 7:672 BW en Kamerstukken II 2013-14, 33 818 nr. 3, p.115-116. 
55 Artikel 7:677 BW en Kamerstukken II 2013-14, 33 818 nr. 3, p.115-116. 
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komen dat er óf alleen een billijke vergoeding, óf alleen een transitievergoeding opgelegd wordt. 

 

De gefixeerde schadevergoeding bedoeld ter compensatie voor de schade die een werkgever of 

werknemer leidt door het voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst is terug te vinden in artikel 

7:672 BW en artikel 7:677 BW. Enerzijds met betrekking tot de onregelmatige opzegging van de 

arbeidsovereenkomst, anderzijds met betrekking tot het ontslag op staande voet. 

De kantonrechter bepaalt de gefixeerde schadevergoeding met de beperking dat deze vergoeding in 

ieder geval niet minder mag zijn dan het in geld vastgestelde loon voor drie maanden. 
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Deelvraag 3.  In hoeverre kunnen, op basis van de Limburgse praktijk, concreter en meer 

uniformerende handvatten bepaald worden ter begroting van de billijke vergoeding? 

 

6.3.1. Wat zijn de overwegingen en bevindingen van de Limburgse kantonrechters over de hoogte van 

de billijke vergoeding? 

 

Beperkingen bij deze deelvraag 

Bij het maken van het schema, waar de gegevens van deze deelvraag op gebaseerd zijn, is gebruik 

gemaakt van enkel gepubliceerde uitspraken56. Verder is er gekozen voor een bepaalde termijn. Het 

onderzoek is gebaseerd op alle uitspraken57 die na New Hairstyle zijn gedaan tot 5 februari 201958. 

Uitspraken na die datum zijn niet meer verwerkt. Niet uit te sluiten valt dat deze beperkingen gevolgen 

hebben voor de generaliseerbaarheid van de onderzoeksgegevens.  

 

De kwantitatieve gegevens kunnen een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Zo valt 

bijvoorbeeld uit de kwantitatieve gegevens op te maken dat er in Maastricht veel hogere billijke 

vergoedingen worden toegekend dan in Roermond. Echter, laat nader onderzoek zien dat bijvoorbeeld 

het bruto maandloon van de werknemers in onderzochte zaken in Roermond een stuk lager ligt dan in 

Maastricht. Dit zou een logische verklaring voor het verschil kunnen zijn. 

 

Resultaten  

Zoals in eerdere deelvragen al is besproken is de berekening/begroting van de billijke vergoeding 

overgelaten aan de kantonrechter. Dit is ook in meerdere wetsartikelen terug te vinden59. Hier is dan 

ook geen vaste berekening voor te vinden zoals voor de transitievergoeding.  

Tevens was dit ook niet de wens van de regering. De regering is van mening dat gezien de aard van de 

billijke vergoeding het niet past om hiervoor criteria op te nemen of een maximumbedrag. Rechters 

moeten de mogelijkheid hebben om de hoogte van de vergoeding te bepalen op een wijze die aansluit 

bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. 60 

 

De resultaten van het jurisprudentieonderzoek zijn verwerkt in een schema61.  

In dit schema zijn de gepubliceerde uitspraken62 van de kantonrechters van de Rechtbank Limburg 

vermeld die betrekking hebben op de billijke vergoeding binnen het ontslagrecht. Vervolgens zijn ook 

de volgende onderwerpen in dit schema te vinden:  

• het ECLI nummer; 

• locatie Roermond of Maastricht; 

• of er een verwijzing naar het New Hairstyle-arrest te vinden is in de uitspraak; 

• de naam van de rechter; 

• of de werknemer rechtsbijstand genoot; 

• of er een billijke vergoeding is toegekend; 

• wat de hoogte van de billijke vergoeding is, indien toegekend; 

• op welke grond de vergoeding is toegekend; 

• het soort dienstverband van de werknemer; 

• de omvang van het dienstverband van de werknemer; 

                                                           
56 https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Uitspraken/Paginas/Selectiecriteria.aspx/ . Het onderzoek van enkel 

gepubliceerde uitspraken kan geen betrouwbaar beeld geven van het aantal toegekende billijke vergoedingen en de hoogte 

daarvan in zijn algemeenheid.  
57 Uitspraken gekozen via www.rechtspraak.nl/ . Billijke vergoeding in zowel titel als inhoud en als instantie de hoge raad, 

het hof ’s-Hertogenbosch en Rechtbank Limburg. Datum 30 juni 2017 tot en met 5 februari 2019. 
58 30 juni 2017 is de datum van het New Hairstyle-arrest. 5 februari is de dag waarop ik gezien de tijd van mijn onderzoek 

moest stoppen met het verzamelen van verdere informatie. 
59 Deze staan genoemd in deelvraag 1. 
60 Kamerstukken II, 33 838 nr. 3, p. 33 en Kamerstukken I, 2013/14 33 818, C, p. 65. 
61 Schema is toegevoegd als bijlage. 
62 https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Uitspraken/Paginas/Selectiecriteria.aspx/ . Het onderzoek van enkel 

gepubliceerde uitspraken kan geen betrouwbaar beeld geven van het aantal toegekende billijke vergoedingen en de hoogte 

daarvan in zijn algemeenheid. 

https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Uitspraken/Paginas/Selectiecriteria.aspx/
http://www.rechtspraak.nl/
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Uitspraken/Paginas/Selectiecriteria.aspx/
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• of er een transitievergoeding/schadevergoeding is toegekend en de hoogte; 

• het bruto maandsalaris van de werknemer; 

• de leeftijd van de werknemer; 

• het aantal dienstjaren van de werknemer; 

• de overwegingen voor het toekennen van een billijke vergoeding; 

• de overwegingen voor de hoogte van de toe te kennen billijke vergoeding. En of deze niet expliciet, 

summier of uitgebreid zijn benoemd. 

 

Wat ten eerste opvalt is dat wanneer er een billijke vergoeding wordt toegekend, er vaak een 

verwijzing is naar het New Hairstyle-arrest. Dit laat meteen zien hoe groot de invloed van dit arrest is 

binnen de rechtspraak. In totaal zijn 79 uitspraken geanalyseerd, waarin 46 keer een billijke 

vergoeding is toegekend. Bij deze toegekende billijke vergoedingen is 29 keer verwezen geworden 

naar het New hairstyle-arrest.  

 

Tussen de locatie Roermond en Maastricht is weinig verschil wanneer het gaat over het aantal 

toekenningen van de billijke vergoeding. In Roermond deden zich 19 zaken voor waarin de billijke 

vergoeding een onderwerp was, waarvan er 10 zijn toegekend. In Maastricht deden zich 18 zaken voor 

waarin de billijke vergoeding een onderwerp was, waarvan er 9 zijn toegekend. In totaal deden zich bij 

de Rechtbank Limburg 37 zaken voor over de billijke vergoeding.  

 

 
Afbeelding 1. Aantal billijke vergoeding bij de Rechtbank Limburg wel of niet toegekend per locatie (Maastricht en 

Roermond). 

 

Hier is de verdeling te zien van de toegekende billijke vergoedingen gegeven door de kantonrechters 

bij de Rechtbank Limburg. Er is onderscheid gemaakt tussen de locatie Maastricht en Roermond. 

 

Van de toegekende billijke vergoedingen werd in Roermond in al deze zaken verwezen naar het New 

Hairstyle-arrest, terwijl dit in Maastricht maar in 3 van de 9 zaken het geval was. 

Verder valt hierbij op dat in 6 van de 10 zaken in Roermond een uitgebreide overweging over de 

hoogte van de billijke vergoeding gegeven werd, 3 keer een summiere overweging en 1 keer geen 

overweging genoemd werd. 
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Bij Maastricht werd in 4 van de 9 zaken een uitgebreide overweging over de hoogte van de billijke 

vergoeding gegeven (waarvan 3 van de 4 de verwijzing naar het New Hairstyle-arrest betrof), 4 keer 

een summiere overweging en 1 keer geen overweging genoemd werd. 

 

De gronden waarop de billijke vergoeding is toegekend zijn als volgt: 

• artikel 7:681 aanhef  BW(8 keer) “De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de opzegging 

van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vernietigen, of op zijn verzoek aan hem ten laste van 

de werkgever een billijke vergoeding toekennen, indien…”; 

 

• artikel 7:681 lid 1 sub a BW (8 keer) “De werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 6:671 BW”; 

 

• artikel 7:671 BW (3 keer) “De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen 

zonder schriftelijke instemming van de werknemer, tenzij…”; 

 

• artikel 7:671b lid 8 aanhef en sub a t/m c (6 keer) “Indien het verzoek om ontbinding een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die 

tussentijds kan worden opgezegd, en de kantonrechter het verzoek inwilligt ….”. 

 

Kijkend naar het soort dienstverband van bepaalde of onbepaalde tijd is het verschil vrij minimaal. 

Van de zaken met een toegekende billijke vergoeding hadden 9 werknemers een contract voor 

onbepaalde tijd, 6 werknemers een contract voor bepaalde tijd en 4 onbekend. 

 

Ook is er in de zaken waarin de billijke vergoeding is toegewezen 13 keer een transitievergoeding 

toegekend. En in een aantal gevallen (ook) een gefixeerde schadevergoeding. 

 

Niet in ieder zaak was de leeftijd te achterhalen. In de zaken waarin deze wel te achterhalen was, was 

het verschil in leeftijd tussen de 20 en 51 jaar.  

En het aantal dienstjaren kent in deze zaken een minimum van 1,5 maand tot afgerond 17 jaar. 

 

 
 
Afbeelding 2. Hoogte billijke vergoeding ten opzichte van de motivatie. 

 

In deze afbeelding ziet u de verhouding tussen de hoogte van de billijke vergoeding ten opzichte van 

de motivatie die gegeven is bij het toekennen van de billijke vergoeding. Deze motivering kan niet 

expliciet, summier of uitgebreid gegeven zijn. Het gaat zich hier om zaken die zich afgespeeld hebben 

bij de Rechtbank Limburg. 
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Afbeelding 3. Rechtsgronden bij toegekende billijke vergoeding. 

 

In deze afbeelding is te zien op welke rechtsgrond de billijke vergoeding is toegekend. Ze staan in 

deze tabel beschreven, zoals ze ook in de uitspraken beschreven staan waardoor ze allemaal los van 

elkaar staan. Echter, is een groot aantal samen te pakken onder één rechtsgrond. 

 

Gebaseerd op de kwantitatieve gegevens en de tabellen/grafieken zou het volgende gesteld kunnen 

worden: 

De meeste billijke vergoedingen worden toegekend op grond van artikel 7:681 BW of op grond van 

artikel 7:671b.  

 

Ook zou gesteld kunnen worden dat in de zaken waarin niet verwezen wordt naar het New Hairstyle-

arrest de billijke vergoeding hoger ligt dan in zaken waarin dat wel gedaan wordt. En dat bij een 

dienstverband voor bepaalde tijd een lagere billijke vergoeding wordt toegekend dan bij een 

dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Dan is er ook nog het verschil in de hoogte van de billijke vergoeding tussen Roermond en Maastricht. 

Daaruit is af te leiden dat in Maastricht vele hogere billijke vergoedingen toegekend worden dan in 

Roermond.  

 

Dit zijn conclusies die getrokken kunnen worden uit de kwantitatieve gegevens. 
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En wat zeggen de kwalitatieve gegevens hierover? 

 

In de uitspraken genoemd in het schema (toegevoegd als bijlage 2), wordt er geregeld verwezen naar 

het New Hairstyle arrest. In de uitspraken waarin wel een billijke vergoeding wordt toegekend, maar 

niet naar het New Hairstyle arrest verwezen wordt63, gaat de werkgever akkoord met de eis van 

werknemer over de billijke vergoeding, waardoor een verdere motivering van de kantonrechter niet 

nodig is. In uitspraken waarin wel een billijke vergoeding wordt toegekend, maar niet naar het New 

Hairstyle arrest verwezen wordt, worden alsnog de gezichtspunten uit het New Hairstyle-arrest 

benoemd en gemotiveerd64. 

 

Het schema laat zien dat er in veel uitspraken de gezichtspunten van het New Hairstyle-arrest worden 

nageleefd. Voor het gemak volgen hier nogmaals de gezichtspunten, met voorbeelden uit de uitspraken 

van de kantonrechters van de Rechtbank Limburg. 

• De mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een verwijt 

valt te maken. 

o In ECLI:NL:RBLIM:2017:834865 wordt het component van de verwijtbaarheid 

meegenomen in de overweging over de hoogte van de billijke vergoeding. Deze 

verwijtbaarheid wordt geschat op een bedrag van €5000,-. 

o In ECLI:NL:RBLIM:2017:687966 wordt ook het component van de verwijtbaarheid 

meegenomen, maar deze wordt op een hoger bedrag geschat dan in de hierboven 

genoemde uitspraak, namelijk €15.000,-. 

In beide uitspraken wordt de billijke vergoeding op dezelfde grond gegeven, namelijk artikel 7:671b 

lid 8 onder c BW. Toch zit er €10.000,- verschil in de schatting van verwijtbaarheid. In de eerste 

uitspraak wordt door de werkgever bewust aangestuurd op een einde van de arbeidsovereenkomst. Bij 

de tweede uitspraak wordt de terugkeer van de werknemer bewust gefrustreerd/onmogelijk gemaakt 

door de werkgever. 

Hierbij zou gesteld kunnen worden dat indien de werkgever het voor een werknemer onmogelijk 

maakt om in de dienstbetrekking terug te keren, dit zwaarder gewogen wordt dan het opzettelijk 

aansturen op het einde van de arbeidsovereenkomst. 

 

• Of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de 

werkgever zijn toe te rekenen. 

o In ECLI:NL:RBLIM:2018:441967 berust de werknemer in een ontslag op staande voet 

en kiest daarmee voor een billijke vergoeding in plaats van herstel van de 

arbeidsovereenkomst. De arbeidsverhouding is dermate verstoord, waardoor herstel 

van de arbeidsovereenkomst door de werknemer niet meer gewenst is. 

 

• De vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden.  

o In ECLI:NL:RBLIM:2017:750868 heeft de werknemer ander werk gevonden, 

waardoor geacht wordt dat de schade in loon mee zal vallen. 

o In ECLI:NL:RBLIM:2017:973069 heeft de werknemer nog geen ander werk 

gevonden, maar wordt geacht na een herstelperiode binnen 3 maanden een nieuwe 

baan te vinden gezien opleiding, ervaring en arbeidsmarkt. 

 

                                                           
63 Te lezen in o.a. RBLIM 5 juli 2018,ECLI:NL:RBLIM:2018:6468 en RBLIM 24 oktober 2018, 

ECLI:NL:RBLIM:2018:10179. 
64 Te lezen in o.a. RBLIM 15 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:11179. 
65 RBLIM 25 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8348. 
66 RBLIM 25 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8348. 
67 RBLIM 9 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4419. 
68 RBLIM 1 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7508. 
69 RBLIM 6 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:9730. 
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• Welke inkomsten geniet de werknemer uit dit andere werk en welke inkomsten kan hij in redelijkheid 

in de toekomst verwerven. 

o Hierbij worden dezelfde arresten aangehaald als bij het gezichtspunt hierboven ter 

verduidelijking van het effect op de billijke vergoeding. In 

ECLI:NL:RBLIM:2017:750870 Wordt het inkomensverlies volgens de kantonrechter 

afgerond op €5450,-. Dit is 3x een maandsalaris en maximaal 3 maanden WW-

uitkering die de werknemer zou hebben genoten bij een regelmatige opzegging van de 

arbeidsovereenkomst. Bij de 3 maanden WW-uitkering, wordt wel het inkomen van 

de werknemer afgetrokken ten aanzien van zijn nieuwe dienstbetrekking. 

o In ECLI:NL:RBLIM:2017:973071 wordt de billijke vergoeding afgerond op een 

bedrag van €25.000,-, waarbij de volgende berekening gemaakt wordt ten aanzien van 

het loon. Volgens de psycholoog van de werknemer is er een herstel periode van 9 

maanden voor de werknemer en 3 maanden om werk te zoeken (totaal 12 maanden). 

De kantonrechter heeft vastgesteld dat de werknemer door het ontslag 30% 

loonverlies lijdt. De kantonrechter maakt vervolgens de volgende berekening: bruto 

maandloon werknemer = €3.739,65 bruto, dit vermenigvuldigd met de 12 maanden 

om te herstellen en werk te zoeken maakt een afgerond bedrag van €44.875,80. Daar 

pakt de kantonrechter 30% vanaf omdat dat het percentage aan loonverlies zou zijn. 

Grof afgerond kom je dan op een bedrag uit van €15.000,- 

Wanneer er nog geen nieuwe dienstbetrekking zou zijn of het percentage aan loonverlies hoger zou 

zijn, kan dit leiden tot een hogere billijke vergoeding. 

 

• Of de werknemer een transitievergoeding toekomt of niet. 

o In ECLI:NL:RBLIM:2017:687972 stelt de kantonrechter dat de gevolgen van het 

ontslag niet per definitie reeds volledig zijn verdisconteerd in de transitievergoeding 

en deze component dus deel uitmaakt bij de bepaling van de hoogte van de billijke 

vergoeding. 

o In ECLI:NL:RBLIM:2017:840773 wordt de transitievergoeding in mindering gebracht 

op de billijke vergoeding. 

Uit deze twee voorbeelden is goed te zien dat een transitievergoeding zowel een verhogend als 

verlagend effect kan hebben op de billijke vergoeding. 

 

In het jurisprudentieonderzoek komen meermaals onderstaande punten terug bij de bepaling van de 

billijke vergoeding door de kantonrechters. Deze lijken daarmee een aanvulling te vormen op de 

gezichtspunten van het New Hairstyle-arrest. 

• Bij het onterecht gegeven ontslag op staande voet zijn kantonrechters strenger in hun beoordeling 

omdat de werkgever hier kiest voor een ultimum remedium. Dit is een zware ingrijpende maatregel. 

Ook nemen kantonrechters in deze situatie mee dat de werknemer ten onrechte geconfronteerd wordt 

met de situatie dat hij van de een op de andere dag zijn werk, inkomen en WW rechten verliest. Dit 

leidt in de meeste gevallen tot een hogere billijke vergoeding74.  

 

• Bij de vraag of de werknemer inmiddels al ander werk gevonden heeft moet ook meegenomen worden 

hoe de werknemer ervoor staat. Daarmee wordt bedoeld wat de kansen zijn voor het vinden van een 

nieuwe baan gezien leeftijd, opleiding, arbeids(onge)schiktheid en de arbeidsmarkt75.  

 

                                                           
70 RBLIM 1 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7508. 
71 RBLIM 6 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:9730. 
72 RBLIM 17 juli 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6879. 
73 RBLIM 10 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8407. 
74 Te lezen in o.a. RBLIM 28 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2941 en RBLIM 12 december 2017, 

ECLI:NL:RBLIM:2017:12151. 
75 Te lezen in o.a. RBLIM 25 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8348 en RBLIM 23 april 2018, 

ECLI:NL:RBLIM:2018:3878. 
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• Ook de duur van het dienstverband speelt een rol bij de begroting van de billijke vergoeding. Iemand 

die al menig jaren bij een werkgever werkt, lijkt een hogere billijke vergoeding te krijgen dan iemand 

die een dienstverband heeft van korte duur76. 

 

• In sommige gevallen dient de kantonrechter de duur van de arbeidsovereenkomst in te schatten indien 

de arbeidsovereenkomst niet (ten onrechte) zou zijn ontbonden. Het inschatten is moeilijk omdat vaak 

de arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer verstoord is geraakt. De ingeschatte periode 

betreft de nog mogelijke arbeidsduur, indien de arbeidsovereenkomst niet (ten onrechte) zou zijn 

ontbonden en vormt vaak de basis voor de berekening van de vergoeding. Deze basisberekening wordt 

dan berekend op basis van de maanden waarin de arbeidsovereenkomst nog zou hebben voortgeduurd 

x het bruto maandloon inclusief vakantietoeslag (en eventuele emolumenten).77 

 

• Er kan rekening gehouden worden met zowel de materiële als immateriële schade bij de begroting van 

de billijke vergoeding78.  

Kortom kan er rekening gehouden worden met alle omstandigheden die als gevolg van het ontslag 

schade opleveren voor de werknemer. 

  

6.3.2.  Wat zijn de bevindingen van het hof ’s-Hertogenbosch over de hoogte van de billijke 

vergoeding? 

Deze vraag is te beantwoorden middels het jurisprudentieonderzoek verwerkt het schema, zoals 

genoemd in deelvraag 6.3.1. (toegevoegd als bijlage 2). 

 

In totaal zijn er 34 uitspraken van het hof ’s-Hertogenbosch onderzocht. 

Bij het hof ’s-Hertogenbosch is van 23 van de 34 keer een billijke vergoeding toegekend in de periode 

van 30 juni 2017 tot en met 5 februari 2019. Daarvan is er in 13 zaken verwezen naar het New 

Hairstyle-arrest. 

 

Ter illustratie: 

      
Afbeelding 4. Totaal aantal (toegekende/afgewezen) uitspraken met als onderwerp de billijke vergoeding. 

    

 

 
Afbeelding 5. Verwijzing New Hairstyle-arrest bij toegekende billijke vergoeding. 

 

In afbeelding 4 is te zien hoeveel uitspraken er bij het hof ’s-Hertogenbosch zijn geweest met de 

billijke vergoeding als onderwerp en hoeveel vergoedingen zijn toegewezen of afgewezen. 

                                                           
76 Te lezen in o.a. RBLIM 28 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2941 en RBLIM 15 november 2017, 

ECLI:NL:RBLIM:2017:11179. 
77 Te lezen in o.a. RBLIM 10 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8407 en RBLIM 10 augustus 2017, 

ECLI:NL:RBLIM:2017:8407. 
78 Te lezen in o.a. RBLIM 6 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:9730. 
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In afbeelding 5 is te zien hoe vaak er naar het New Hairstyle-arrest verwezen is bij de toegekende 

billijke vergoedingen bij het hof ‘s-Hertogenbosch. 

 

Volgens het hof gaat het bij de billijke vergoeding uiteindelijk erom dat de werknemer wordt 

gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.79 

 

Het hof stelt dat het bij het berekenen van de billijke vergoeding aankomt op alle omstandigheden van 

het geval. Ook het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever met betrekking tot de gehele gang 

van zaken leidend tot de beëindiging van het dienstverband moeten meegewogen worden.80 

 

Voor wat betreft de gevolgen voor de werknemer van het verlies van de arbeidsovereenkomst houdt 

het hof ook rekening met de financiële gevolgen voor de werknemer, de leeftijd, reputatieschade, 

transitievergoeding, vakbekwaamheid en arbeidskansen. Zo dient er ook rekening gehouden te worden 

met de positie die de werknemer bij de oude werkgever ten tijde van voor het ontslag had en de positie 

die de werknemer heeft bij de nieuwe werkgever. Indien de werknemer dermate verlies in loon lijdt 

door deze nieuwe arbeidsovereenkomst kan dit verlies verdisconteerd worden in de billijke 

vergoeding. Verder kijkt het hof ook naar de gevolgen zoals het niet verkrijgen van een uitkering door 

het verlies van de arbeidsovereenkomst.81 

 

In sommige gevallen dient het hof de duur van de arbeidsovereenkomst in te schatten indien de 

arbeidsovereenkomst niet (ten onrechte) zou zijn ontbonden. Het inschatten is moeilijk omdat vaak de 

arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer verstoord is geraakt. De ingeschatte periode betreft 

de nog mogelijke arbeidsduur, indien de arbeidsovereenkomst niet (ten onrechte) zou zijn ontbonden 

en vormt vaak de basis voor de berekening van de vergoeding. Deze basisberekening wordt dan 

berekend op basis van de maanden waarin de arbeidsovereenkomst nog zou hebben voortgeduurd x 

het bruto maandloon inclusief vakantietoeslag (en eventuele emolumenten).82 

 
Net zoals bij de rechtbank is het hof strenger in de beoordeling bij een onterecht gegeven ontslag op 

staande voet. Dit is een zware ingrijpende maatregel. Het hof neemt in deze situatie mee dat de 

werknemer ten onrechte geconfronteerd wordt met de situatie dat hij van de een op de andere dag zijn 

werk, inkomen en WW rechten verliest. Dit leidt in de meeste gevallen tot een hogere billijke 

vergoeding.83 

 
6.3.3.  Wat zijn de bevindingen van de Hoge Raad over de hoogte van de billijke vergoeding? 

 

Deze vraag is te beantwoorden middels het jurisprudentieonderzoek verwerkt het schema, zoals 

genoemd in deelvraag 6.3.1. (toegevoegd als bijlage 2). 

 

In totaal zijn 7 arresten van de Hoge Raad onderzocht. 

Bij de Hoge Raad is 4 van de 7 keer een billijke vergoeding bekrachtigd geworden in de periode van 

30 juni 2017 tot en met 5 februari 2019. Daarvan is (buiten het New Hairstyle-arrest om) in 3 arresten 

verwezen naar het New Hairstyle-arrest. 

                                                           
79 Te lezen in o.a. GHSHE 1 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:355 / GHSHE 20 september 2018, 

ECLI:NL:GHSHE:2018:3925 / GHSHE 1 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:851 / GHSHE 1 november 2018, 

ECLI:NL:GHSHE:2018:4536 / GHSHE 17 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:132. 
80 Te lezen in o.a. GHSHE 18 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:144 / GHSHE 12 oktober 2017, 

ECLI:NL:GHSHE:2017:4621 / GHSHE 22 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1228 / GHSHE 5 juli 2018, 

ECLI:NL:GHSHE:2018:2826. 
81 Te lezen in o.a. GHSHE 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1643 / GHSHE 30 november 2017, 

ECLI:NL:GHSHE:2017:5246 / GHSHE 13 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3842 / GHSHE 9 november 2017, 

ECLI:NL:GHSHE:2017:4804 / GHSHE 17 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:132. 
82 Te lezen in o.a. GHSHE 20 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3938 / GHSHE 22 februari 2018, 

ECLI:NL:GHSHE:2018:738 / GHSHE 1 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4536. 
83 Te lezen in o.a. GHSHE 13 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3842 / GHSHE 25 januari 2018, 

ECLI:NL:GHSHE:2018:254 / 5 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2826 



35 
Auteur: Shannon Janssen   

 

Ter illustratie: 

 

  
Afbeelding 6. Totaal aantal (bekrachtigde/afgewezen) uitspraken met als onderwerp de billijke vergoeding.   

 

 

Afbeelding 7. Totaal aantal verwijzingen New Hairstyle-arrest bij bekrachtigde billijke vergoedingen. 

In afbeelding 6 is te zien hoeveel uitspraken er bij de Hoge Raad zijn geweest met de billijke 

vergoeding als onderwerp en hoeveel vergoedingen zijn bekrachtigd of afgewezen. 

In afbeelding 7 is te zien hoe vaak er naar het New Hairstyle-arrest verwezen is bij de bekrachtigde 

billijke vergoedingen bij de Hoge Raad. 

 

Het New Hairstyle-arrest en de gezichtspunten zijn al uitvoerig besproken in deelvraag 1.  

Kijkend naar bevindingen van de Hoge Raad over de hoogte van de billijke vergoeding, is er vrijwel 

een gelijke bevinding te zien als die van het hof. Voor deze tekst kan dus aansluiting gezocht worden 

bij subdeelvraag 6.3.2.84 

Echter, wordt er in de arresten van de Hoge Raad het een en ander nader verklaard.  

Bij het bepalen van de vergoeding moet mede betrokken worden hoelang de arbeidsovereenkomst naar 

verwachting zou hebben voortgeduurd indien de werkgever niet door ernstig verwijtbaar handelen de 

verstoring van de arbeidsverhouding en daardoor de ontbinding van de overeenkomst zou hebben 

veroorzaakt.85 

 

Wat betreft de duur van de dienstbetrekking geldt dat bij het bepalen van de billijke vergoeding een 

relevant verschil bestaat tussen gevallen waarin een werknemer lang en minder lang in dienst is.  

Het hangt af van de omstandigheden van het geval of en in hoeverre bij de vaststelling van de billijke 

vergoeding rekening gehouden wordt met het inkomen dat de werknemer zou hebben genoten als de 

opzegging zou zijn vernietigd. Tot die omstandigheden behoort onder meer de mate waarin de 

werkgever van de grond voor de vernietiging van de opzegging een verwijt valt te maken. Voorts kan 

daartoe behoren, voor zover het om in de toekomst te derven loon gaat, de vraag of de redenen die de 

werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de werkgever zijn toe te 

rekenen.86 

 

                                                           
84 Te lezen in HR 30 november 2018, ECLI:HR:2018:2218 / HR 19 oktober 2018, ECLI:HR:2018:1979 / HR 30 juni 2017, 

ECLI:HR:2017:1187 / HR 8 juni 2018, ECLI:HR:2018:857 / HR 8 juni 2018ECLI:HR:2018:878 / HR 16 november 2018, 

ECLI:HR:2018:2105 / HR 16 februari 2018, ECLI:HR:2018:220. 
85 HR 30 november 2018, ECLI:HR:2018:2218. 
86 HR 30 november 2018, ECLI:HR:2018:2218. 
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Voor zover elementen van de vaststelling van de billijke vergoeding zien op de vergoeding van de 

schade van de werknemer lenen de wettelijke regels van artikel 6:96 e.v. BW zich voor 

overeenkomstige toepassing. 87 

 

Het Parket bij de Hoge Raad heeft nog enige houvast gegeven als het gaat om een billijke vergoeding 

conform artikel 7:681 BW88, te lezen in onderstaande. 

De billijke vergoeding dient ter compensatie van de werknemer. deze compensatie heeft betrekking op 

het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en heeft daarmee het karakter van 

genoegdoening voor de werknemer. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding moet de rechter 

acht slaan op alle (uitzonderlijke) feiten en omstandigheden van het geval. Daarbij kunnen ook de 

gevolgen van het verwijtbaar handelen of nalaten voor de werknemer een rol spelen. Dit betekent dat 

ook de lengte van het dienstverband en de hoogte van het loon een rol kunnen spelen, zij dat het geen 

overlap dient plaats te vinden met de gevolgen die forfaitair vergoed zijn met de transitievergoeding 

(althans dient de transitievergoeding in voorkomende gevallen in mindering te worden gebracht op de 

billijke vergoeding).  

Omdat de billijke vergoeding van 7:681 BW een alternatief is voor herstel van de 

arbeidsovereenkomst kan ook gekeken worden naar de waarde die de arbeidsovereenkomst voor de 

werknemer had. De billijke vergoeding moet niet worden begroot door (uitsluitend) na te gaan welk 

bedrag voor de werkgever een afschrikwekkend karakter heeft.  

 

6.3.3.  Deelconclusie 3 

 

Vergelijking 

 

Kantonrechter 

Gezien het aantal toekenningen bij de kantonrechter van de Rechtbank Limburg (19 van de 37 = 

51,35%) en bij het hof ’s-Hertogenbosch (23 van de 34 = 67,65%) kan gesteld worden dat het hof 

soepeler is in het toekennen van een billijke vergoeding dan de kantonrechter.  

Uit de arrestenanalyse is af te lezen dat de kantonrechter sommige omstandigheden vaak niet 

meeweegt in de berekening/begroting van de billijke vergoeding, of niet (voldoende) motiveert. Dit 

resulteert in geen of een lagere billijke vergoeding, ten nadele van de werknemer. 

 

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 

Het hof neemt meer omstandigheden mee in de overwegingen voor de berekening/begroting van de 

billijke vergoeding, of motiveert deze overwegingen uitgebreider dan de kantonrechter. Dit resulteert 

vaak in vernietiging van de beslissing van de kantonrechter waardoor een billijke vergoeding toch 

wordt toegekend, of een hogere billijke vergoeding, in het voordeel van de werknemer. Het hof kan 

uiteraard ook de beslissing van de kantonrechter bekrachtigen of een lagere billijke vergoeding 

toekennen. 

 

Hoge  Raad 

Het contrast tussen het hof en de Hoge Raad is wat moeilijker te schetsen.  

In de grote lijnen lijken de motiveringen erg op elkaar. Waar ze vooral op verschillen is de motivering. 

Daar waar het hof aan een aantal omstandigheden geen aandacht schenkt of niet voldoende motiveert 

in de overweging voor de berekening/begroting van de billijke vergoeding, neemt de Hoge Raad deze 

wel mee in de overweging.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 HR 30 juni 2017, ECLI:HR:2017:1187. 
88 PHR 21 april 2017, ECLI:NL:PHR:2017:414. 
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Algemeen 

 

Om te komen tot een goed berekende/begrootte billijke vergoeding dienen heel wat omstandigheden 

meegewogen te worden. Deze omstandigheden zijn met name voortgevloeid uit het New Hairstyle-

arrest. Welke omstandigheden meegewogen dienen te worden kan ook geïnterpreteerd worden uit de 

wetsgeschiedenis, kamerstukken en jurisprudentie. Dit is dan ook te herleiden uit de kwalitatieve en 

kwantitatieve gegevens in dit onderzoek. 

 

Zowel uit de kwalitatieve als uit de kwantitatieve gegevens is er geen formule te herleiden wanneer het 

gaat om de berekening/begroting van de billijke vergoeding. Echter, kan wel het volgende gesteld 

worden: in de gevallen waarin de rechter de duur van de arbeidsovereenkomst dient in te schatten 

indien de arbeidsovereenkomst niet (ten onrechte) zou zijn ontbonden lijkt er een basisberekening te 

zijn waarop voortgeborduurd kan worden. De basisberekening wordt dan berekend op basis van de 

maanden waarin de arbeidsovereenkomst nog zou hebben voortgeduurd x het bruto maandloon 

inclusief vakantietoeslag (en eventuele emolumenten). 

 

Wat vooral opvalt uit het jurisprudentieonderzoek is de moeilijkheid om een billijke vergoeding te 

berekenen/te begroting. De omstandigheden die allemaal meegewogen dienen te worden zijn moeilijk 

in te schatten en het is al helemaal moeilijk om er een bedrag aan te koppelen. Toch wordt er wel 

verwacht om een ‘waarde’ aan de arbeidsovereenkomst te koppelen.  

 

De gezichtspunten van het New Hairstyle-arrest zijn inmiddels wel bekend. Maar naar aanleiding van 

het kwantitatief en kwalitatief onderzoek kunnen deze aangevuld worden. 

New Hairstyle: 

1. de mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een 

verwijt valt te maken; 

2. of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de 

werkgever zijn toe te rekenen; 

3. de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en; 

4. welke inkomsten geniet de werknemer uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven; 

5. of de werknemer een transitievergoeding toekomt of niet. 

 

Aanvulling: 

6. Of de werknemer van de een op de andere dag (onterecht) geconfronteerd wordt met de 

situatie dat hij zijn werk, inkomen en WW-rechten verliest; 

7. De duur van het dienstverband van de werknemer (lang/kort); 

8. Verwijtbaarheid van de werknemer; 

9. Overige materiële en/of immateriële schade. 

 

Opmerking! 

Een aantal punten van het New Hairstyle-arrest zouden als volgt aangevuld kunnen worden. 

Punt 2. de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en wat de arbeidskansen 

van de werknemer zijn gezien de leeftijd, opleiding en soort werk van de werknemer en; 

Punt 3. welke inkomsten de werknemer geniet uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven en welk verlies lijdt de werknemer door het verkrijgen van 

lagere inkomsten? 
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Hoofdstuk 7: Conclusie 
 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de kantonrechters van het 

arrondissement Limburg, de rechters van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de Hoge Raad in de 

praktijk invulling geven aan de gezichtspunten van de Hoge Raad in het New Hairstyle-arrest.  

 

De billijke vergoeding is een niet-gemaximeerde vergoeding en kent meerdere plaatsen in de wet. 

Echter, de berekening/begroting van de billijke vergoeding, verdeeld over de meerdere wetsartikelen, 

is nagenoeg gelijk.  

Deze vergoeding wordt in samenhang gezien met het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 

werkgever. In sommige gevallen is de voorwaarde voor het toekennen van de billijke vergoeding dat 

er sprake dient te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. In andere 

gevallen heeft de werkgever in strijd met de voor hem geldende voorschriften gehandeld. In dit geval 

kan de rechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen. 

 

De billijke vergoeding dient niet verward te worden met de forfaitaire transitievergoeding en de 

gefixeerde schadevergoeding. De transitievergoeding dient als een compensatie voor het ontslag en als 

hulpmiddel om een transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. Deze 

vergoeding wordt vastgesteld volgens een vaste, wettelijke norm. De gefixeerde schadevergoeding is 

ter compensatie voor de geleden schade wegens het voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst. 

De billijke vergoeding is een vergoeding ter compensatie van het ernstig verwijtbaar handelen of 

nalaten van de werkgever. Deze vergoeding dient begroot te worden door de kantonrechter en kent 

geen vaste formule. 

 

De regering heeft in het ‘Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans’ een aantal maatregelen aangevoerd op 

het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en financiering van de Werkloosheidswet. 

De mogelijkheid voor de rechter om een billijke vergoeding toe te kennen zal echter niet veranderen 

na invoering van het ‘Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans’. Er zal wettelijk ook niks veranderen aan 

de wijze van het berekenen/begroten van de billijke vergoeding. 

 

Door de gezichtspunten van het New Hairstyle-arrest hebben de (kanton)rechters een houvast 

gekregen om de billijke vergoeding te berekenen/te begroten. Dit is dan ook terug te zien in de 

motivering van de verschillende rechters in de zaken die meegenomen zijn in het 

jurisprudentieonderzoek.  

 

Uit het jurisprudentieonderzoek blijkt geen vaste berekening/begroting om de billijke vergoeding te 

bepalen. Wegens de grote hoeveelheid omstandigheden die de verschillende rechters mee dienen te 

nemen in hun berekening/begroting blijkt het introduceren van een de wet vastgelegde formule niet 

mogelijk. Er wordt immers geen vast bedrag gekoppeld aan deze verschillende omstandigheden. Wel 

kan gesteld worden dat in de gevallen waarin de rechter de duur van de arbeidsovereenkomst dient in 

te schatten, indien de arbeidsovereenkomst niet (ten onrechte) zou zijn ontbonden, er een soort 

basisberekening te bekennen is. De basisberekening wordt dan berekend op basis van de maanden 

waarin de arbeidsovereenkomst nog zou hebben voortgeduurd x het bruto maandloon inclusief 

vakantietoeslag (en eventuele emolumenten). 

Voor zover elementen van de vaststelling van de billijke vergoeding zien op de vergoeding van de 

schade van de werknemer, lenen de wettelijke regels van artikel 6:96 e.v. BW zich voor 

overeenkomstige toepassing. 

 

Het ontbreken van een vaste formule is precies wat de regering beoogde. De regering is van mening 

dat gezien de aard van de vergoeding het niet past om hiervoor een aantal criteria of een 

maximumbedrag op te nemen. Rechters moeten de mogelijkheid hebben om de hoogte van de 

vergoeding te begroten/te berekenen op een wijze die aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden 

van het geval. Enige mate van subjectiviteit in de bepaling van de billijke vergoeding is dan ook 

onontkoombaar. Dit is dan ook exact de manier hoe de billijke vergoeding nu berekend/begroot wordt.  
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Er wordt bij de berekening/begroting van de billijke vergoeding wel aansluiting gezocht bij de 

gezichtspunten van het New Hairstyle-arrest. Het aansluiten bij de gezichtspunten van het New 

Hairstyle-arrest zorgt voor enige uniformiteit in de berekening/begroting van de billijke vergoeding. 

Deze gezichtspunten zouden aangevuld kunnen worden met de volgende punten: 

1. Of de werknemer van de een op de andere dag (onterecht) geconfronteerd wordt met de 

situatie dat hij zijn werk, inkomen en WW-rechten verliest; 

2. De duur van het dienstverband van de werknemer (lang/kort); 

3. Verwijtbaarheid van de werknemer; 

4. Overige materiële en/of immateriële schade. 

 

Opmerking! 

Een aantal punten van het New Hairstyle-arrest zouden als volgt aangevuld kunnen worden. 

De vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden, zou aangevuld kunnen worden 

door:‘en wat de arbeidskansen van de werknemer zijn gezien de leeftijd, opleiding en soort werk van 

de werknemer’. 

De vraag welke inkomsten de werknemer geniet uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven, zou aangevuld kunnen worden door: “en welk verlies lijdt de 

werknemer door het verkrijgen van lagere inkomsten?”. 

 

Deze aanvullende handvatten worden veelvoudig gebruikt door kantonrechters, waardoor ze niet 

kunnen ontbreken als gezichtspunten. Deze handvatten waren niet specifiek geformuleerd in het New 

Hairstyle-arrest. De handvatten uit het New Hairstyle-arrest zijn dan ook niet limitatief en kunnen 

aangevuld worden. 
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 Hoofdstuk 8: Aanbevelingen/Eindproduct 
 

Stel Legal Lab krijgt een dossier waarin de billijke vergoeding berekend dient te worden, hoe moet 

deze dan berekend worden? 

Een precieze berekening is er niet. Wel dient men de volgende punten als houvast mee te nemen in de 

argumentatie over berekening/begroting van de billijke vergoeding. 

 

Verwijtbaarheid 

• Er dient aannemelijk gemaakt te worden in welke mate het de werkgever te verwijten valt dat de 

arbeidsovereenkomst vernietigd is, kortom gaat het hier om ernstige verwijtbaarheid. Om in 

aanmerking te komen voor een billijke vergoeding dient er sprake te zijn van ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werkgever. In sommige gevallen dient dit bewezen te worden, in andere 

gevallen zit de ernstige verwijtbaarheid in het wetsartikel verweven, zoals bijvoorbeeld in artikel 

7:681 BW. 

 

• Wanneer aan de werknemer niet te verwijten valt dat de arbeidsovereenkomst geëindigd is, is dit goed 

om te benoemen. Wanneer een werknemer geen verwijt te maken valt, kan dit in ieder geval geen 

verlagend effect hebben op de hoogte van de billijke vergoeding. Wanneer de werknemer wel een 

verwijt gemaakt kan worden, kan dit een verlagend effect hebben op de billijke vergoeding. Er dient 

eerst bepaald te worden in welke mate de werknemer een verwijt gemaakt kan worden. 

 

Inkomen werknemer 

• Ook is het belangrijk om te weten of de werknemer inmiddels ander werk gevonden heeft en wat het 

eventuele verlies in loon is ten opzichte van het ‘oude’ werk. Dit verlies in loon dient ook 

meegenomen te worden in de begroting van de billijke vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer een 

werknemer een nieuwe baan heeft gevonden, maar minder loon verdient dan bij zijn ‘oude’ baan, kan 

dit verlies in loon meegenomen worden in de bepaling van de billijke vergoeding. 

 

• Tevens kan het verschil tussen het te verkrijgen bedrag aan WW-uitkering en het ‘oude’ loon ook 

meewegen in de bepaling van de billijke vergoeding. Bijvoorbeeld een werknemer die nog geen 

nieuwe dienstbetrekking heeft, maar wel een WW-uitkering geniet. Als de WW-uitkering minder 

bedraagt dan het loon dat de werknemer bij de ‘oude’ werkgever verdiende, kan het verschil hiertussen 

meegenomen worden in de bepaling van de billijke vergoeding. 

 

Toekomst werknemer 

• Het is ook goed om te kijken naar de toekomstperspectieven van de werknemer. Wat zijn de 

arbeidskansen van de werknemer en wat is de eventuele loonverwachting voor de toekomst? 

Bijvoorbeeld wanneer de arbeidskansen van de werknemer laag zullen zijn gezien de leeftijd, 

opleiding of soort werk, kan dit leiden tot een hogere billijke vergoeding. Dit dient in ieder geval 

meegenomen te worden in de beoordeling. Ook wanneer een toekomstige baan beduidend minder loon 

zal opleveren is het goed om dat aan te tonen. 

 

Motivatie werknemer 

• De motivatie van de werknemer om te kiezen voor een billijke vergoeding in plaats van een 

vernietiging van de opzegging kan een factor zijn in de hoogte van de billijke vergoeding. Deze dient 

dan ook goed gemotiveerd te worden wil men deze factor mee laten wegen in de berekening van de 

billijke vergoeding. Zo kan een motivatie bijvoorbeeld zijn dat de werknemer berust in een ontslag op 

staande voet en daarmee kiest voor een billijke vergoeding, omdat de arbeidsrelatie zodanig verstoord 

is dat terugkeren in de dienstbetrekking voor de werknemer geen optie meer is. 

 

Andere verkregen vergoedingen door werknemer 

• Het is ook goed om te weten of de werknemer een transitievergoeding ontvangen heeft en de hoogte 

daarvan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een transitievergoeding in mindering wordt gebracht op de 

billijke vergoeding om overlap tussen de twee verschillende vergoedingen te voorkomen. In sommige 
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gevallen is de werknemer van de een op de andere dag geconfronteerd geworden met de situatie dat hij 

zijn werk, inkomen, WW rechten verliest en geen transitievergoeding krijgt. Deze onverwachte 

confrontatie dient dan wel gecompenseerd te worden, net zoals het feit dat er geen transitievergoeding 

verkregen is. 

 

• Het verliezen van het recht op een WW uitkering heeft ook een verhogend effect op de billijke 

vergoeding, het is immers aan de werkgever te verwijten dat de werknemer deze uitkering niet heeft 

verkregen. 

 

• Het ontvangen van een eventuele andere vergoeding. Dit kan bijvoorbeeld een ziektewetuitkering zijn. 

Ook het verkrijgen van een ziektewetuitkering kan voor de werknemer leiden tot wel of geen 

inkomensverlies.  

 

Dienstverband werknemer 

• Het maakt ook een verschil of een werknemer lang of kort in dienst is geweest bij de werkgever. Een 

kort dienstverband betekent meestal een lagere billijke vergoeding, dan bij een lang dienstverband. 

Tevens heeft dit te maken met het bruto maandloon. Een hoger bruto maandloon leidt ook tot een 

hogere billijke vergoeding dan wanneer er in dezelfde omstandigheid sprake zou zijn van een lager 

bruto maandloon. Zo zal de billijke vergoeding van een werknemer die in dienst is voor bepaalde tijd 

lager zijn, dan de billijke vergoeding van een werknemer die in dienst is voor onbepaalde tijd. Echter, 

zullen hier meerdere factoren een rol in spelen, bijvoorbeeld zoals bovengenoemde bruto maandloon. 

 

Overig 

• Voor zover elementen van de vaststelling van de billijke vergoeding zien op de vergoeding van de 

schade van de werknemer, lenen de wettelijke regels van artikel 6:96 e.v. BW zich voor 

overeenkomstige toepassing. 

 

• Verder dient er rekening gehouden te worden met de overige materiële/immateriële schade.  

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan psychologische schade, schade voor het betalen van een cursus 

die de werkgever in eerste instantie zou betalen, kosten voor het verhalen van schade, medische kosten 

etc. 

 

Verdere aanbeveling 
 

Momenteel is er geen ontkomen aan enige mate van subjectiviteit die op de bepaling van de billijke 

vergoeding van invloed is. Deze subjectiviteit heerst er onder andere doordat er geen concrete 

berekening/begroting van de billijke vergoeding vastgelegd is. Maar is deze subjectiviteit wel 

wenselijk? Nader onderzoek zou kunnen leiden tot een antwoord op deze vraag. 

 

Verder ben ik van mening dat niet alleen de gezichtspunten van het New Hairstyle-arrest meegenomen 

moeten worden bij de berekening/begroting van de billijke vergoeding, maar ook de aanvullingen die 

uit dit onderzoek blijkt. De gezichtspunten uit het New Hairstyle-arrest zijn niet limitatief en kunnen 

dus aangevuld worden. Uit het onderzoek blijkt dat sommige punten meermaals aangehaald worden 

door kantonrechters, het hof ’s-Hertogenbosch en de Hoge Raad. Omdat deze punten meermaals 

aangehaald worden zouden deze als aanvulling kunnen worden gezien op de gezichtspunten uit het 

New Hairstyle-arrest. 

Wanneer deze aanvullingen meegenomen wordt, zien de gezichtspunten er als volgt uit: 

1. de mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een 

verwijt valt te maken; 

2. of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de 

werkgever zijn toe te rekenen; 

3. de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en wat de arbeidskansen van 

de werknemer zijn gezien de leeftijd, opleiding en soort werk van de werknemer en; 
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4. welke inkomsten de werknemer geniet uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in 

redelijkheid in de toekomst verwerven en welk verlies lijdt de werknemer door het verkrijgen 

van lagere inkomsten; 

5. of de werknemer een transitievergoeding toekomt of niet; 

6. of de werknemer van de een op de andere dag (onterecht) geconfronteerd wordt met de situatie 

dat hij zijn werk, inkomen en WW-rechten verliest; 

7. de duur van het dienstverband van de werknemer (lang/kort); 

8. verwijtbaarheid van de werknemer; 

9. overige materiële en/of immateriële schade. 

 

Omdat er zoveel omstandigheden zijn waarmee rekening gehouden dient te worden bij het 

begroten/berekenen van de billijke vergoeding, heb ik deze verwerkt in een beslisboom. Op deze 

manier komen alle punten aan bod en worden er geen punten vergeten bij de argumentatie over te 

bepalen billijke vergoeding. 

Deze beslisboom is te vinden op www.legallab.online/billijke_vergoeding  

  

http://www.legallab.online/billijke_vergoeding
http://www.legallab.online/billijke_vergoeding
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Wetsartikelen 

 
• Artikel 6:69 e.v. BW. 

• Artikel 7:669 lid 3 sub a en b BW. 

• Artikel 7:669 lid 3 sub c t/m h BW. 

• Artikel 7:671b lid 8 sub c BW. 

• Artikel 7:671b lid 9 sub b BW. 

• Artikel 7:671c lid 2 sub b BW. 

• Artikel 7:671c lid 3 sub b BW. 

• Artikel 7:673 BW. 

• Artikel 7:673 lid 2 BW. 

• Artikel 7:673 lid 3 BW. 

• Artikel 7:673 lid 9 sub a BW. 

• Artikel 7:673 lid 9 sub c BW. 

• Artikel 7:672 BW. 

• Artikel 7:677 BW. 

• Artikel 7:681 lid 1 sub a t/m e BW. 

• Artikel 7:682 lid 1 sub b BW. 

• Artikel 7:682 lid 1 sub c BW. 

• Artikel 7:682 lid 2 sub b BW. 

• Artikel 7:682 lid 3 BW. 

• Artikel 7:682 lid 4 sub b BW. 

• Artikel 7:682 lid 5 sub b BW. 

• Artikel 7:683 lid 3 BW. 

• Artikel 7:683 lid 5 BW. 
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https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR:2018
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR:2018:210
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR:2017
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:PHR:2017:414
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Overig 
 

• www.rechtspraak.nl/ om de jurisprudentie te kunnen raadplegen. 

• Tableau software. 

• Law Querier Tool van Gijs van Dijck. 

 

  

http://www.rechtspraak.nl/
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Hoofdstuk 10: Bijlagen 
 

Bijlage 1 
 
Voor het beantwoorden van deelvraag 3 is gebruik gemaakt van de tool van Gijs van Dijck.  

Met deze tool is geprobeerd te achterhalen hoe vaak er naar het New Hairstyle-arrest verwezen werd 

door de kantonrechters van de Rechtbank Limburg, de rechters van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 

en de rechters van de Hoge Raad. Echter, waren de resultaten die door deze tool weergegeven werden 

niet accuraat genoeg. Daarom is er gekozen om deze resultaten niet mee te nemen in het onderzoek. 

 

Wat is de ‘Law Querier Tool’? Deze tool is ontwikkeld door ‘Gijs van Dijck’ en ‘Netherlands 

eScience Center’ en legt op basis van een netwerkanalyse verbanden tussen uitspraken van 

Nederlandse rechters. De uitspraken worden met elkaar in verband gebracht op basis van hun citaties. 

Zo kun je aan de hand van deze tool zien vanuit welke uitspraken, of naar welke uitspraken door 

rechters verwezen wordt. In deze tool wordt gebruik gemaakt van de beschikkingen en vonnissen van 

www.rechtspraak.nl/ . 

 

Om toch een voorbeeld te geven van een analyse met de tool, volgt hier een visualisatie 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/


  

Bijlage 2 

              

Nr. ECLI-nummer Beslissing 
genomen 
door 

Locatie Verwijzing 
New 
Hairstyle 
 
+ ECLI? 

Naam 
rechter 

(Rechts)
bijstand
werkne
mer 

Billijke 
vergoeding 
toegekend 

Hoogte 
billijke 
vergoeding 

Billijke 
vergoeding 
op grond van 
artikel 

Soort 
dienstverband 

Omvang 
dienstver
band 

Transitie-
vergoeding  
 
+ eventuele 
gefixeerde 

Bruto maand-
salaris 

Leeftijd 
werknemer 
ten tijde van 
genoemde 
zaak 

Dienstjaren 
werknemer 

Overwegingen billijke vergoeding 
 

Overwegingen 
hoogte 
billijke 
vergoeding 
niet expliciet 
genoemd 

Overwegingen hoogte 
billijke vergoeding 
summier benoemd 

Overwegingen hoogte billijke  vergoeding 
uitgebreid benoemd 

1 
 

ECLI:NL:RBLIM
:2018:10774 

Ktr Maastr Nee mr. R.H.J. 
Otto 

Nee Nee X X X X Ja X X X Geen sprake van ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten 
werkgever 

X X X 

2 ECLI:NL:RBLIM
:2018:3300 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. 
A.H.M.J.F. 
Piëtte 

Ja Ja €2.500,- 7:681 lid 1 
sub a BW 

Dienstverband 
voor 
onbepaalde 
tijd. 

8 uur per 
week 

€ 1.440,00 
bruto 

€800,- X 6 jaar en 6 
maanden 
afgerond 

- werkgever is overgegaan tot 
ontslag op staande voet om uit 
impasse te geraken betreft de 
onderhandelingen over de 
aandelen. 
- werknemer had een andere 
positie dan ‘de gewone 
werknemer’, zij was namelijk 
meerheidsaandeelhouder. 
- het hebben van een affectieve 
relatie met de werkgever, 
waardoor de arbeidsverhouding 
afwijkt van die van een ‘gewone 
werknemer’. 
- werknemer werkte relatief 
weinig uren in een kleine 
onderneming.  
- de hoogte van de 
transitievergoeding. 

Gebaseerd op 
voorwaarden 
uit het New-
Hairstyle 
arrest. 

X X 

3 ECLI:NL:RBLIM
:2017:8348 

Ktr Maastr Ja + ECLI mr. 
H.W.M.A. 
Staal 

Ja Ja €13.800,0 
bruto en 
€3000,- 
netto 

7:671b lid 8 
sub c BW 

Dienstverband 
voor 
onbepaalde 
tijd. 

X € 8.712,00 
bruto  

€ 2.420,01 42 jaar 11 jaar en 5 
maanden  
afgerond 

- werkgever heeft op geen enkel 
moment een formele 
waarschuwing afgegeven aan 
werknemer voor de 
consequenties van zijn gedrag 
dan wel herhaling hiervan. 
- werkgever heeft zonder reëel 
hoor en wederhoor toe te passen 
en zelfs kort na een in een andere 
richting wijzende werkopdracht, 
op non-actief gesteld om nog 
diezelfde dag het thans afgedane 
verzoek tot ontbinding in te 
dienen. 
- verwijten zijn door werkgever 
veel later dan indienen 
ontslagverzoek ten grondslag 
gelegd.  

X X Het component van verwijtbaarheid van de 
werkgever wordt geschat op €5000,- . Door 
mogelijk verkrijgen WW uitkering 70% van 
zijn laatstverdiende loon zal werknemer 
t.o.v. huidige loon € 726,00 schade lijden. 
Gelet op leeftijd en beroep zijn arbeidsmarkt 
kansen gemiddeld. Ingeschat wordt dat 
werknemer nog achttien maanden schade 
zal lijden door het ongewild eindigen van zijn 
baan. Dit is geschat en afgerond te bepalen 
op een bedrag van € 13.000,00 bruto. Dit 
bedrag wordt deels gecompenseerd door de 
toe te kennen transitievergoeding van € 
8.712,00. De werknemer zal naar 
verwachting € 4.500,00 van de 
transitievergoeding moeten aanwenden om 
binnen de geschatte periode voldoende kans 
te maken op de arbeidsmarkt. Het restant ad 
€ 4.212,00 komt in mindering op de hiervoor 



- werkgever heeft al met al 
aangestuurd op het einde van de 
arbeidsovereenkomst. 
4- werkgever heeft geen herstel- 
of verbetertraject voorgesteld en 
heeft zich ook niet de moeite 
genomen in discussie te gaan met 
de werknemer.  

becijferde schade (€13.000,-) als gevolg van 
het eindigen van de arbeidsrelatie, zodat een 
schade resteert van (afgerond) € 8.800,00 
bruto.  
De billijke vergoeding wordt op brutobasis 
bepaald op € 13.800,00 bruto (€ 5.000,00 en 
€ 8.800,00).  
Het component smartengeld. Deze 
schadecomponent als onderdeel van de 
billijke vergoeding wordt bepaald op een 
bedrag van € 3.000,00 netto. 

4 ECLI:NL:RBLIM
:2018:41 

Ktr Maastr Nee mr. R.H.J. 
Otto 

Ja Nee X X X X X X X X Geen sprake van ernstig 
verwijtbaar handelen van de 
werkgever. 
Tevens geen transitievergoeding 
aan werknemer wegens ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werknemer (diefstal). 

X X X 

5 ECLI:NL:RBLIM
:2018:3878 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. R.A.J. 
van 
Leeuwen 

Ja Ja €4.000,- Artikel 7:681 
lid 1 BW 

Dienstverband 
voor 
onbepaalde 
tijd.  

X € 2.087,00 
bruto, 

€ 1.783,90 per 
4 weken, 
exclusief 8% 
vakantietoesla
g 

51 jaar 4 jaren en 1 
maand. 

Werkgever heeft met het ontslag 
op staande voet gegrepen naar 
de zwaarst mogelijke 
arbeidsrechtelijke sanctie. 
Immers moet het ontslag op 
staande voet worden gezien als 
een ultimum remedium. De 
kantonrechter is van oordeel dat 
de werkgever andere, minder 
ingrijpende, maatregelen had 
kunnen treffen, te meer nu niet 
gebleken is van eerder getroffen 
disciplinaire maatregelen.  
 
De werknemer heeft zijn 
vordering tot vernietiging van het 
ontslag ingetrokken en kiest voor 
het toekennen van een billijke 
vergoeding.  

X X De kantonrechter heeft rekening gehouden 
met de overwegingen zoals die zijn genoemd 
in de beschikking van de Hoge Raad van 30 
juni 2017.  
Voortduren van dienstverband is lastig in te 
schatten. De kans op het vinden van een 
nieuwe baan is echter groot en werknemer 
is in staat om op korte termijn ander werk te 
vinden. Het inkomensverlies als gevolg van 
het ten onrechte gegeven ontslag zal 
vermoedelijk dan ook van beperkte aard zijn. 
Daarnaast heeft er enige compensatie 
plaatsgevonden door het toekennen van de 
transitievergoeding. De kantonrechter gaat 
wel uit van enige beschadiging van 
werknemer doordat potentiële werkgevers 
en collega’s weten wat hem overkomen is. 
Werknemer heeft zich van een advocaat 
moeten voorzien om de kwestie recht te 
zetten, dit vraagt niet alleen kosten, maar 
ook tijd en moeite van werknemer. Hiervoor 
dient hij gecompenseerd te worden.  
Alles samen maakt dat de kantonrechter 
oordeelt dat een billijke vergoeding ter 
hoogte van€ 4.000,00 bruto recht doet aan 
de situatie en werknemer hiermee in 
voldoende mate gecompenseerd wordt. 

6 ECLI:NL:RBLIM
:2018:3773 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. 
A.H.M.J.F. 
Piëtte 

Ja Nee X X X X € 1.136,00 
bruto 

X X X De werkgever kan geen enkel 
verwijt worden gemaakt. Daarbij 
komt dat de werknemer met het 
toekennen van de gefixeerde 
schadevergoeding en de 
transitievergoeding in voldoende 

X X X 



mate wordt gecompenseerd. Ook 
het gegeven dat werknemer een 
nieuwe dienstbetrekking heeft 
gevonden leidt er toe dat de 
kantonrechter de billijke 
vergoeding ex artikel 7:681 BW 
zal vaststellen op nihil. 

7 ECLI:NL:RBLIM
:2018:3402 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. J.W. 
Rijksen 

Ja Ja €500,- Artikel 7:681 
lid 1 en sub a 
BW 

Gezien de 
duur van het 
dienstverband 
ga ik uit van 
bepaalde tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Nee € 1.100,00 
netto per 
maand, 
exclusief 
vakantiebijslag 

+ - 20 jaar 1,5 maand Als de werkgever de voor een 
rechtsgeldig ontslag geldende 
voorschriften niet heeft 
nageleefd is er sprake van 
ernstige verwijtbaarheid 
werkgeverszijde (Kamerstukken I, 
2013-2014, 33 818 nr. C. p.99 en 
112). 
In deze zaak is geoordeeld dat er 
geen sprake is van een dringende 
reden die een ontslag op staande 
voet rechtvaardigde en is er dus 
sprake van ernstig verwijtbaar 
handelen van de werkgever. het 
verzoek van de werknemer om 
een billijke vergoeding toe te 
kennen kan worden toegewezen. 

 Werknemer heeft 
slechts zes weken voor 
werkgever gewerkt.  
Werknemer heeft 
sinds 1 februari 2018 
een nieuwe baan 
gevonden, waardoor 
geen inkomensschade 
geleden is door het 
ongeldige ontslag op 
staande voet. 
 
Mede gelet op de 
overwegingen uit het 
New-Hairstyle arrest 

 

8 ECLI:NL:RBLIM
:2018:2941 

Ktr Maastr Ja + ECLI mr. 
H.W.M.A. 
Staal  

Ja Ja €3.000,- 
bruto 

Artikel 7:681 
lid 1 en sub a 
BW 

Dienstverband 
voor bepaalde 
tijd. 

oproep Nee € 2.072,16 + - 50 jaar 
 

6 maanden Als de werkgever de voor een 
rechtsgeldig ontslag geldende 
voorschriften niet heeft 
nageleefd is er sprake van 
ernstige verwijtbaarheid 
werkgeverszijde (Kamerstukken I, 
2013-2014, 33 818 nr. C. p.99 en 
112). 
In deze zaak is geoordeeld dat er 
geen sprake is van een dringende 
reden die een ontslag op staande 
voet rechtvaardigde en is er dus 
sprake van ernstig verwijtbaar 
handelen van de werkgever. het 
verzoek van de werknemer om 
een billijke vergoeding toe te 
kennen kan worden toegewezen. 
 

X X De werkgever had de werknemer op 
duidelijk wijze moeten wijzen op het feit dat 
het voortzetten van de arbeidsrelatie in het 
geding komt indien de werknemer er niet in 
slaagt het functioneren op het gewenste 
niveau te brengen. 
de werkgever heeft niet (voldoende) 
aangetoond dat er sprake was van een 
dringende reden en de werknemer ten 
onrechte geconfronteerd met de situatie dat 
hij van de nee op de andere dag zijn werk, 
inkomen en WW recht verloor. Hierdoor lijdt 
de werknemer schade.  
De billijke vergoeding moet hierbij dienen 
om herhaling van een dergelijk handelen in 
de toekomst te voorkomen.  
Wanneer de werknemer niet (onterecht) op 
staande voet ontslagen zou zijn, zou zijn 
overeenkomst van rechtswege eindigen op 
28 februari 2018.  
Werknemer heeft zelf met ingang van 28 
februari elders een dienstbetrekking 
gevonden.  
de kantonrechter houdt bij de berekening 
rekening met alle hiervoor genoemde 
omstandigheden, in het bijzonder de leeftijd, 
de korte duur van het dienstverband, de 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/idc775e007a3c65c0139c143c4babfe9c5
https://www.navigator.nl/document/openCitation/idc775e007a3c65c0139c143c4babfe9c5


hoogte van het loon en de kansen op de 
arbeidsmarkt en de laakbare opstelling en 
handelswijze van werkgever.  

9 ECLI:NL:RBLIM
:2017:11914 

Ktr Maastr Nee mr. E.P. 
van Unen 

Ja Nee X X X € 
21.860,00 
bruto. 

€21.860,- 
bruto 

X X X Tijdens het evaluatiegesprek 4 
juni 2015 ervoer werknemer de 
opstelling van leidinggevende als 
een tegenwerking. Dit is echter 
subjectief en kan niet aangemerkt 
worden als objectieve feiten. 
Werkgever heeft onvoldoende re-
integratie-inspanning verricht, 
maar verzoekster valt hierin ook 
het een en ander te verwijten. 
Werkgever heeft niet in een 
vroeg stadium toegewerkt naar 
beëindiging van het 
dienstverband. Het staken van 
het loon kan ook niet als ernstig 
verwijtbaar gezien worden in 
deze. Ook de ongelukkige 
uitlating van Cicero dat zij ‘er 
klaar mee was’ leidt niet tot een 
ernstig verwijt. Tevens is niet 
gebleken dat het voortduren van 
de arbeidsongeschiktheid, dan 
wel het niet optreden van herstel 
louter aan de werkgever als 
gevolg van diens handelen en 
nalaten toe te rekenen is.  
wel valt op te maken dat cicero 
niet op volledig juiste wijze aan 
haar reintegratieverplichtingen 
heeft voldaan, maar niet 
voldoende om te spreken van een 
ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten.  
 

X X X 

10 ECLI:NL:RBLIM
:2017:7508 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. J. 
Schreurs-
van de 
Langemhee
n 

Ja Ja + 
gefixeerde 
schadeverg
oeding 

€ 3.051,08 
bruto 

Opzegging in 
strijd met 
artikel 7:671 
BW + 
Onregelmati
ge opzegging  
artikel 7:672 
lid 10 BW 

X Voorheen 
medewer
ker 
fastfood 
24 uur, 
nu 
filiaalman
ager 32 
uur. 

Geen, door 
berusting 
ontslag op 
staande 
voet. 
wel 
gefixeerde 
schadeverg
oeding op 
grond 
van artikel 
7:672 lid 10 
BW  

€ 1.110, 61 
bruto per 
maand excl. 
vakantietoesla
g 

X 1 jaar en 4 
maanden 
afgerond 

Onder de gegeven 
omstandigheden is de 
kantonrechter van oordeel dat 
geen sprake is van een dringende 
reden die een ontslag op staande 
voet rechtvaardigt 

X X Bij de bepaling van de hoogte van de billijke 
vergoeding houdt de kantonrechter rekening 
met alle bijzondere omstandigheden van het 
geval, met inachtname van het New-
Hairstyle arrest. Er wordt rekening gehouden 
met het loon dan werknemer nog zou 
hebben gneoten bij werkgever als opzegging 
zou zijn vernietigd. Kantonrechter acht 
aannemelijk dat dienstverband op korte 
termijn tot een einde zou zijn gekomen 
wegens financiële situatie werkgever. In dat 
geval had werknemer echter wel aanspraak 
kunnen maken op een WW uitkering, 
hetgeen in de situatie na berusting van 
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€ 2.398,92 
bruto 

ontslag op staande voet niet het geval is.  
Verder heeft werknemer een nieuwe 
dienstbetrekking aanvaardt.  
Het inkomensverlies volgens de 
kantonrechter afgerond op €5450,- bruto (3 
maandsalarissen en maximaal 3 maanden 
WW minus inkomen bij nieuwe werkgever) 
t.o.v. de situatie waarin werknemer niet op 
staande voet ontslagen zou zijn. 
Hierop wordt de gefixeerde 
schadevergoeding in mindering gebracht 
omdat die eveneens ziet op het loon over de 
niet gehanteerde opzegtermijn.  

11 ECLI:NL:RBLIM
:2017:6879 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. R.A.J. 
van 
Leeuwen 

Ja Ja € 44.911,00 
bruto 

artikel 
7:671b lid 8 
onderdeel c 
BW 

Dienstverband 
voor 
onbepaalde 
tijd 

X € 30.089,00 
bruto 

€ 3.978,00 
bruto per 
maand 

+-57 11 jaar en 
10 
maanden 

De werkgever heeft het 
voortduren van de 
arbeidsovereenkomst onmogelijk 
gemaakt door ernstig verwijtbaar 
te handelen. 
de werkgever frustreert bewust 
een terugkeer van de werknemer  
en denkt daarmee wellicht 
voordeliger af te zijn dan bij 
voortzetting van het 
verbetertraject van werknemer. 
 

X X Volgens de rechter verzet het stelsel van de 
Wwz er niet tegen dat met de gevolgen van 
het ontslag rekening wordt gehouden bij het 
bepalen van de omvang van de billijke 
vergoeding. Hoewel het New Hairstyle arrest 
toegespitst is op artikel ex artikel 7:681 lid 1 
onder a BW en het in casus gaat om artikel 
7:671b lid 8 onder c BW ziet de rechter in dit 
arrest toch aanwijzingen voor bepaling van 
de billijke vergoeding in deze casus. 
De kantonrechter zie vooralsnog geen 
wezenlijk verschil tussen de situatie waarin 
de opzegging vernietigbaar is, maar de 
werknemer daar niet voor kiest, en de 
situatie waarin de kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst ontbindt omdat de 
houding van de werkgever hem geen andere 
keus laat.  
Kantonrechter komt tot conclusie dat in deze 
situatie de gevolgen van het ontslag niet per 
definitie reeds volledig zijn verdisconteerd in 
de transitievergoeding en deze component 
dus deel uitmaakt van de hoogte van de 
billijke vergoeding. Ook de andere 
omstandigheden die een rol spelen bij de 
hoogte van de billijke vergoeding volgens de 
Hoge Raad worden meegenomen.  
Mate van verwijtbaarheid schat de 
kantonrechter in op een bedrag van 
€15.000,-Brutomaandsalaris werknemer € 
4.629,00 inclusief emolumenten. 
WW-recht 70% van inkomen =  € 3.240,03 
zodat de schade als gevolg van het ontslag € 
1.388,97 per maand bedraagt. 
Werknemer is 55 jaar oud. Kansen op de 
arbeidsmarkt schat de kantonrechter in als 
bijzonder klein, zeker ook gelet op de smet 
die als gevolg van het ontslag aan hem zal 
kleven.  



Voortduren dienstverband zou ook geen 
zekerheid zijn geweest.  
Alles overwegende gaat de kantonrechter uit 
van een periode van 3 jaar dat het 
dienstverband anders nog voortgeduurd zou 
hebben. De schade die werknemer dan lijdt 
als gevolg van het ontslag bedraagt 36 x € 
1.388,97, zijnde afgerond € 50.000,00. 
Deze schade wordt echter deels 
gecompenseerd door de transitievergoeding 
ad 
€ 30.089,00. De kantonrechter vindt het 
redelijk dat het deel van de 
transitievergoeding dat betrekking heeft op 
de inkomensschade in mindering wordt 
gebracht op de hiervoor becijferde 
gevolgschade. transitievergoeding een deel 
groot € 10.000 bestempelen als een bijdrage 
in de kosten van verwerving. Het restant ad 
€ 20.089,00 komt in mindering op de 
hiervoor becijferde schade als gevolg van het 
ontslag zodat een schade resteert van € 
29.911,00. Dit bedrag zal de kantonrechter 
meenemen in de hoogte van de billijke 
vergoeding.Op grond van de componenten 
die hiervoor zijn besproken becijferd de 
kantonrechter de billijke vergoeding op € 
44.911,00 bruto (€ 15.000,00 en € 
29.911,00).  
 

12 ECLI:NL:RBLIM
:2018:4419 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. G.J. 
Krens 

Ja Ja € 932,26 
bruto, 
vermeerder
d met de 
wettelijke 
rente vanaf 
31 januari 
2018 tot 
aan de dag 
van 
volledige 
betaling 

artikel 7:681 
lid 1 BW 

Bepaalde tijd X Geen 
transitiever
goeding, 
berusting 
ontslag op 
staande 
voet. 

€ 932,26 +-58 jaar Afgerond 7 
maanden 

Van werkgever had verwacht 
mogen worden dat zij over harde 
feiten beschikte voordat zij de 
uiterste maatregel van een 
ontslag op staande voet zou 
toepassen. Nu dit niet het geval 
is, kan werkgever op dit punt een 
verwijt worden gemaakt. 
Daarnaast biedt artikel 7:681 BW 
werknemer de keuzemogelijkheid 
om in plaats van vernietiging van 
de opzegging, te weten een 
ontslag op staande voet, te 
opteren voor een billijke 
vergoeding. In het onderhavige 
geval heeft werknemer de keuze 
gemaakt om te berusten in het 
ontslag en aanspraak te maken 
op de billijke vergoeding. 

X Bij het vaststellen van 
de billijke vergoeding 
kan mede worden 
gelet op hetgeen 
werknemer aan loon 
zou hebben genoten 
als de opzegging, het 
ontslag op staande 
voet, zou zijn 
vernietigd. Verder is 
van belang dat 
werknemer  geen 
aanspraak heeft op 
een 
transitievergoeding. 
Tot slot weegt mee 
dat werknemer een 
verwijt kan worden 
gemaakt dat zij zich bij 
het bedienen van de 
kassa niet hield aan de 
Handleiding.  

X 
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13 ECLI:NL:RBLIM
:2017:8702 

Ktr Maastr Ja + ECLI mr. P. 
Hoekstra 

Ja Ja € 1.936,74 
bruto, 
vermeerder
d met de 
wettelijke 
rente vanaf 
de dag 
waarop de 
arbeidsove
reenkomst 
is 
geëindigd 
tot aan de 
dag van 
algehele 
voldoening. 
 
 

artikel 7:681 
lid 1 aanhef 
en onder a 
BW 

Onbepaalde 
tijd 

12 uur 
per week 

Nee. 
 
En de 
vergoeding 
wegens 
onregelmat
ige 
opzegging 
van € 
968,37 
bruto, 
vermeerder
d met de 
wettelijke 
rente vanaf 
de dag 
waarop de 
arbeidsove
reenkomst 
is 
geëindigd 
tot aan de 
dag van 
algehele 
voldoening 

€ 9,34 bruto 
per uur 
exclusief 
vakantiebijslag
. 
 
 

+- 37 jaar Afgerond 
10 
maanden 

het ontslag op staande voet is 
niet rechtsgeldig gegeven. 
 
Werkgever heeft door haar 
ernstig verwijtbare handelwijze 
werknemer in een onhoudbare 
situatie geplaatst en voortzetting 
van het dienstverband voor haar 
onmogelijk gemaakt waardoor 
werknemer zich genoodzaakt 
heeft gezien te berusten in de 
beëindiging van het 
dienstverband. Door dit alles lijdt 
werknemer schade, die door 
werkgever dient te worden 
gecompenseerd. 
 
 

X X In het geval de opzegging zou zijn vernietigd, 
zou de arbeidsovereenkomst alsdan op korte 
termijn (vermoedelijk binnen een termijn 
van zes maanden na het ontslag op staande 
voet) alsnog beëindigd dan wel door de 
kantonrechter ontbonden zijn. Over deze 
maanden had werkgever het loon van 
werknemer moeten doorbetalen. In die 
periode zit ook de periode van twee 
maanden waarover werkgever aan 
werknemer de vergoeding wegens 
onregelmatige opzegging op grond 
van artikel 7:672 lid 10 BW moet betalen 
zodat dit op de billijke vergoeding in 
mindering zal worden gebracht. Van andere 
omstandigheden die zouden moeten leiden 
tot een hogere billijke vergoeding is de 
kantonrechter niet gebleken. Bij de hoogte 
van de billijke vergoeding zal de 
kantonrechter uitgaan van een 
arbeidsomvang van 12 uur per week. De 
billijke vergoeding zal gelet op het 
vorenstaande vastgesteld worden op een 
bedrag van € 1.936,74 bruto (uurloon van € 
9,34 vermeerderd met 8% vakantiebijslag x 
12 uur per week x 4 (is per maand) x 4 
maanden). De daarover gevorderde 
wettelijke rente zal worden toegewezen 
vanaf de dag waarop de 
arbeidsovereenkomst is geëindigd. 
 

14 ECLI:NL:RBLIM
:2017:9298 

Ktr Roerm Nee mr. J. 
Schreurs-
van de 
Langemhee
n  

Ja Nee X X X X X X X X Ontslag op staande voet terecht 
gegeven. Opzegging niet in strijd 
met artikel 7:671 BW en moet het 
verzoek van werknemer betreft 
toekenning van een billijke 
vergoeding worden afgewezen. 

   

15 ECLI:NL:RBLIM
:2018:6468 

Ktr Maastr Nee mr. P. 
Hoekstra 

Ja Ja € 8.400,00 
bruto 
 

artikel 7:681 
lid 1 aanhef 
en onder a 
BW 

Gezien het 
aantal 
dienstjaren ga 
ik er vanuit dat 
het voor 
onbepaalde 
tijd is. 

0-uren 
contract 

€ 2.664,24 
bruto 
transitiever
goeding 
 
En  
€ 2.791,00 
bruto 
gefixeerde 
vergoeding 
(i.v.m. 
onregelmat
ige 
opzegging) 

(gemiddeld) € 
1.486,46 bruto 
per maand 

X 4 jaar en 6 
maanden 
afgerond 

het ontslag op staande voet is 
niet rechtsgeldig gegeven. 
 

X Werkgever gaat 
akkoord met de door 
werknemer genoemde 
bedragen in het 
verzoekschrift. 
Deze bedragen volgt 
de kantonrechter dan 
ook. 
€ 2.664,24 bruto 
transitievergoeding 
€ 2.791,00 bruto 
gefixeerde vergoeding 
(i.v.m. onregelmatige 
opzegging) 

X 
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€ 8.400,00 bruto 
billijke vergoeding 
€ 1.354,08 bruto 
vakantie-uren. 

16 ECLI:NL:RBLIM
:2018:10179 

Ktr Maastr Nee mr. R.H.J. 
Otto 

Ja Ja €50.000,- 
bruto 

 art. 7:671c 
lid 1 BW 

Bepaalde tijd X X 
Te kort 
dienstverba
nd 

€ 1.750,00 
bruto exclusief 
vakantiebijslag 
en 
emolumenten 

X 5,5 maand Werkgever is zonder kenbare 
reden opgehouden met het 
betalen van loon aan werknemer. 
Heeft haar bedrijfsactiviteiten 
gestaakt zonder dit aan 
werknemer mede te delen 
waardoor zij het werknemer 
onmogelijk heeft gemaakt haar 
werkzaamheden te verrichten. 
Gelet op deze feiten is de 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst het gevolg 
van ernstig verwijtbaar handelen 
van werkgever, zodat aan 
werknemer een billijke 
vergoeding toegekend kan 
worden. 

X Werknemer heeft 
uitgebreid 
gemotiveerd waarom 
aan haar een billijke 
vergoeding van € 
50.000,00 bruto dient 
te worden toegekend. 
Nu werkgever daar 
geen verweer tegen 
gevoerd heeft (niet 
aanwezig ter zitting), 
zal de kantonrechter 
dit bedrag toewijzen 

X 

17 ECLI:NL:RBLIM
:2018:6932 

Ktr Roerm Nee mr. J.W. 
Rijksen 

Ja Nee X X X X X X X X Ontslag op staande voet 
rechtsgeldig gegeven.  
 Er is immers geen sprake van een 
opzegging in strijd met artikel 
7:671 BW, zodat er ook geen 
grond is om toepassing te geven 
aan artikel 7:681 lid 1 BW 

X X X 

18 ECLI:NL:RBLIM
:2018:4900 

Ktr Maastr Nee mr. 
H.W.M.A. 
Staal 

Ja Nee X X X X X X X X De verwijten t.o.v. de werkgever 
zijn niet zodanig van aard, dat 
deze maken dat er sprake is van 
ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van werkgever. Dit alles 
tezamen leidt tot het oordeel dat 
de gevraagde transitievergoeding 
en billijke vergoeding (en ook de 
immateriële vergoeding) zullen 
worden afgewezen. 

X X X 

19 ECLI:NL:RBLIM
:2018:1817 

Ktr Maastr Nee mr. 
M.Y.H.G. 
Erkens 

Ja Nee X X X X X X X X Nu de ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst niet het 
gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen van werkgever, komt 
werknemer evenmin een billijke 
vergoeding toe. Kortom: het 
verzoek van werkgever wordt 
toegewezen en de 
tegenverzoeken van werknemer 
worden afgewezen. 

X X X 

20 ECLI:NL:RBLIM
:2017:11179 

Ktr Maastr Nee mr. E.P. 
van Unen 

Ja Ja € 110.000,- 
bruto, te 
vermeerder

Niet expliciet 
benoemd. 

Onbepaalde 
tijd 

40 uur 
per week 

€ 33.813,81 
bruto, te 
vermeerder

€ 6.878,42 
bruto per 
maand 

X Afgerond 
12 jaar 

Voorts zal aan werknemer een 
billijke vergoeding worden 
toegekend omdat de ontbinding 

X X Relevant vindt de kantonrechter de 
omstandigheid dat werknemer 12 jaar in 
dienst is geweest bij werkgever. Werknemer 
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en met de 
wettelijke 
rente vanaf 
1 januari 
2018 tot de 
dag van 
voldoening 

en met de 
wettelijke 
rente vanaf 
1 februari 
2018 tot de 
dag van 
voldoening 

exclusief 
emolumenten 

van de arbeidsovereenkomst het 
gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen van werkgever. 

heeft al die tijd goed gefunctioneerd. 
Desondanks is werknemer door werkgever 
op grond van niet meer dan vage 
verdenkingen, waarvan niet is vast komen te 
staan dat deze terecht zijn, aan de kant 
gezet. Als gevolg hiervan is de werknemer 
arbeidsongeschikt geworden. Ook is 
aannemelijk dat werknemer niet snel een 
nieuwe baan zal vinden. Leeftijd zal hierbij 
een rol spelen. Te verwachten is dat 
werknemer ongeveer 2 jaar werkloos zal 
blijven. Werknemer zal na ontbinding 
arbeidsovereenkomst recht hebben op een 
WW uitkering van € 3.160,71 bruto per 
maand, zodat zijn inkomen met circa € 
4.500,00 bruto per maand zal dalen. Hiervan 
uitgaande wordt een vergoeding van € 
110.000,00 billijk geacht (= afgerond 24 x de 
daling van €4,500 per maand), waarmee in 
voldoende mate de gevolgen van de 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
voor werknemer zijn gecompenseerd. Niet 
ondenkbaar is dat werknemer na twee jaar 
elders voor een lager loon dan het loon dat 
hij ontving bij werkgever zal gaan werken. 
Met die omstandigheid is geen rekening 
gehouden omdat tegenwoordig een 
werknemer er niet meer vanuit kan gaan tot 
zijn pensioen bij dezelfde werkgever te 
blijven werken. werknemer heeft voorts nog 
gepleit voor toekenning van € 30.000,00 als 
billijke vergoeding voor immateriële schade. 
Dit component wordt afgewezen. Niet 
gebleken is namelijk dat werknemer (in die 
omvang) immateriële schade heeft geleden - 
zoals in de vorm van aantasting in zijn eer of 
goede naam - waarvan de vergoeding niet 
reeds is begrepen in de genoemde billijke 
vergoeding, die reeds in directe relatie staat 
tot de ernst van het verwijtbaar handelen 
van werkgever. 
 

21 ECLI:NL:RBLIM
:2017:10040 

Ktr Maastr Nee mr. 
M.Y.H.G. 
Erkens 

Ja Nee X X X X X X X X Geoordeeld dat 
een dringende reden voor 
onverwijlde opzegging aanwezig 
was, en werkgever de 
overeenkomst dus niet in strijd 
met artikel 7:671 BW heeft 
opgezegd, zal het verzoek van 
werknemer om toekenning van 
een billijke vergoeding, alsmede 
de daarover gevorderde 

X X X 
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wettelijke rente, worden 
afgewezen. 

22 ECLI:NL:RBLIM
:2017:12151 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. R.A.J. 
van 
Leeuwen 

Ja Ja € 1.478,06 
bruto, 
vermeerder
d met de 
wettelijke 
rente vanaf 
de dag 
waarop de 
arbeidsove
reenkomst 
is 
geëindigd 
tot de dag 
van 
algehele 
voldoening 

artikel 7:681 
lid 1 aanhef 
en onder a 
BW 

Onbepaalde 
tijd 

oproepco
ntract 

X € 7,68 bruto 
per uur, 
exclusief 
vakantiebijslag 
en overige 
emolumenten 

+- 22 jaar. 11,5 maand Ontslag op staande voet 
rechtsgeldig gegeven, aan 
werknemer komt op grond van 
artikel 7:681 lid 1 aanhef en 
onder a BW een billijke 
vergoeding toe.  
 

X X Geen specifiek punitief karakter(New 
Hairstyle, overweging 3.4.5). De ktr begrijpt 
uit genoemde toelichting Wwz toch dat de 
ernst van de verwijtbare handeling invloed 
heeft op de hoogte van de vergoeding. 
Inkomensschade en het feit dat geen 
transitievergoeding kan worden toegekend 
spelen een rol, voor zover die het gevolg is 
van het aan de werkgever te maken verwijt. 
Ontslag op staande voet heeft voor de 
werknemer verstrekkende juridische 
consequenties heeft. Het is een “ultimum 
remedium”. Werknemer zag zich van de ene 
op de andere dag geconfronteerd met de 
situatie dat hij zijn werk, inkomen en recht 
op een ww-uitkering verloor.  
Werknemer lijdt financiële schade. 
Kantonrechter heeft niet de indruk gekregen 
dat dienstverband nog lang zou voortduren, 
acht termijn van 6 maanden een redelijke 
aanname voor de resterende duur van het 
dienstverband. Over periode fictieve 
opzegtermijn zal werknemer geen uitkering 
ontvangen, compensatie door vergoeding 
onregelmatige opzegging en wordt niet 
meegenomen in billijke vergoeding.  
Werknemer heeft inmiddels nieuw werk, 
geen inkomensschade. 
Inkomensschade strekt zich dus alleen uit 
over de periode die het gevolg is van het 
handelen van werkgever, namelijk 1,5 
maand (6 maanden voortdurend 
dienstverband waarop in mindering strekt 
de fictieve opzegtermijn en de 3 maanden 
werk voor een andere werkgever). Over deze 
1,5 maand zal werknemer, als hij geen werk 
heeft, naar verwachting een uitkering 
ontvangen. 
De Ktr acht een billijke vergoeding die gelijk 
is aan 3 maandsalarissen gepast. Gelet op 
hetgeen onder rechtsoverweging 4.11 is 
overwogen aangaande de arbeidsomvang, 
zal de billijke vergoeding worden vastgesteld 
op een bedrag van € 1.478,06 (uurloon van € 
7,68 vermeerderd met 8% vakantiebijslag x 
59,4 per maand maal drie maanden), tot 
betaling van welk bedrag werkgever zal 
worden veroordeeld. De daarover 
gevorderde wettelijke rente zal worden 



toegewezen vanaf de dag waarop de 
arbeidsovereenkomst is geëindigd. 

23 ECLI:NL:RBLIM
:2018:3924 

Ktr Roerm Nee mr. R.A.J. 
van 
Leeuwen 

Ja Nee X X X X X X X X Ktr vernietigt ontslag op staande 
voet en veroordeelt de werkgever 
tot betaling achterstallig loon aan 
werknemer. 

X X X 

24 ECLI:NL:RBLIM
:2018:2798 

Ktr Roerm Nee mr. R.A.J. 
van 
Leeuwen 

Ja Nee X X X X € 91.536,00 X X X Dat werkgever zich ernstig 
verwijtbaar gedragen heeft, kan 
de Ktr niet vaststellen. 
werknemer ziet de ernstige 
verwijtbaarheid ook in 
mogelijkheid dat hij na 
beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst minder 
gaat verdienen. Dit staat echter 
niet vast, maar los daarvan 
beschouwt de wetgever dit als 
een aspect dat is afgedekt door 
de transitievergoeding. Mogelijke 
ernstige inkomensschade is geen 
element dat een ontslag ernstig 
verwijtbaar maakt, oordeel de 
ktr.  
Werknemer verwijst op het feit 
dat het hem nagenoeg 
onmogelijk gemaakt wordt een 
andere baan te vinden als gevolg 
van het relatiebeding en ziet dat 
als ernstig verwijtbaar. 
De Ktr oordeelt dat indien het 
relatiebeding terecht wordt 
gehandhaafd dit vervolgens niet 
gezien wordt als ernstig 
verwijtbaar handelen van de 
werkgever. 
Alles afwegende komt Ktr tot de 
conclusie dat het ontslag niet het 
gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen werkgever. De 
verzochte billijke vergoeding zal 
daarom worden afgewezen. 

X X X 

25 ECLI:NL:RBLIM
:2017:12400 

Ktr Roerm Nee mr. J. 
Schreurs-
van de 
Langemhee
n 

Ja Nee X X X X X X X X De kantonrechter komt niet tot 
de conclusie dat er sprake is van 
ernstig verwijtbaar handelen van 
de werkgever. 

X X X 

26 ECLI:NL:RBLIM
:2017:7257 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. J. 
Schreurs-
van de 
Langemhee
n 

Ja Ja € 4.252,50 
bruto, te 
vermeerder
en met de 
wettelijke 

artikel 7:681 
lid 1, aanhef 
en onder a, 
BW 

Onbepaalde 
tijd 

X € 13.997,74 
bruto te 
betalen, te 
vermeerder
en met de 

€ 1.968,74 
bruto per 
maand 
exclusief 
vakantiegeld  

+- 35 jaar 16 jaar en 9 
maanden 
afgerond 

Ontslag op staande voet niet 
rechtsgeldig gegeven. 

X X Bij de bepaling van de hoogte van de billijke 

vergoeding zal  Ktr rekening houden met alle 

bijzondere omstandigheden van het geval, 

waarbij indachtig het New Hairstyle-arrest 



rente vanaf 
24 april 
2017 tot de 
voldoening 

wettelijke 
rente vanaf 
24 mei 
2017 tot de 
voldoening 
 
+ 
gefixeerde 
schadeverg
oeding. 
€ 8.930,21 
bruto, te 
vermeerder
en met de 
wettelijke 
rente vanaf 
24 april 
2017 tot de 
voldoening 

van de Hoge Raad van 30 juni 2017 

(ECLI:NL:HR:2017:1187) tevens rekening 

wordt gehouden met het loon dat 

werknemer nog zou hebben genoten bij 

werkgever als de opzegging zou zijn 

vernietigd. De Ktr zou in dat geval zijn 

toegekomen aan een beoordeling van het 

door werkgever voorwaardelijk ingediende 

verzoekschrift tot ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst en acht het 

aannemelijk dat dat verzoek van werkgever 

zou zijn toegewezen op grond van een 

verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat 

van werkgever in redelijkheid niet kan 

worden gevergd de arbeidsovereenkomst te 

laten voortduren. De arbeidsovereenkomst 

zou alsdan zijn ontbonden met ingang van 1 

december 2017 zijnde 6,2 maanden na het 

ontslag op staande voet over welke 

maanden werkgever het salaris van 

werknemer had moeten doorbetalen. In die 

periode echter zit ook de periode van 4,2 

maanden waarover werkgever aan 

werknemer schadevergoeding wegens 

onregelmatige opzegging op grond 

van artikel 7:672 lid 10 BW moet betalen, 

zodat die op de billijke vergoeding in 

mindering zullen worden gebracht. Van 

(andere) omstandigheden die zouden 

moeten leiden tot een hogere billijke 

vergoeding is de kantonrechter niet 

gebleken. De kantonrechter zal de billijke 

vergoeding derhalve vaststellen op € 

4.252,50 bruto (zijnde 2 x € 1.968,74 x 1,08). 

27 ECLI:NL:RBLIM
:2018:4976  

Ktr Maastr Nee mr. 
H.W.M.A. 
Staal 

Ja Ja €4.800,00 
bruto 

art. 
7:671 BW 

Niet expliciet 
genoemd 

40 uur 
per week 

X € 2.000,00 per 
maand tot 1 
augustus 2016 
en van 
€ 2.200,00 per 
maand met 
ingang van 1 
augustus 
2016. 

Niet expliciet 
genoemd 

1 jaar en 9 
maanden. 

De ernstige verwijtbaarheid van 
het handelen van werkgever staat 
vast nu zij in strijd met de 
daarvoor geldende regels de 
arbeidsovereenkomst met 
werknemer onverwijld opgezegd 
heeft. 

X Bij vaststellen hoogte 
billijke vergoeding kan 
mede worden gelet op 
hetgeen werknemer 
aan loon zou hebben 
genoten als de 
opzegging zou zijn 
vernietigd. In dat 
verband is van belang 

X 

https://www.navigator.nl/document/id2dbc1d38c2384e4f849104eb9ff71ba6?anchor=id-614be00c-12ae-465c-9e63-89620fd7040c
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id40d3ea3235cf9fe48cfe439cd6bff3a1
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id40d3ea3235cf9fe48cfe439cd6bff3a1
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id6f4fc55ce895ac1611bb5a0563d2c0ab
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id6f4fc55ce895ac1611bb5a0563d2c0ab
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id6f4fc55ce895ac1611bb5a0563d2c0ab
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id6f4fc55ce895ac1611bb5a0563d2c0ab


 dat werknemer de 
arbeidsovereenkomst 
ook zonder de 
onverwijlde opzegging 
van 30 november 
2017 op korte termijn 
rechtmatig zou 
hebben kunnen (doen) 
beëindigen op grond 
van gedrag van 
werknemer die dag, 
i.c.m. de eerder 
gegeven 
waarschuwing. De 
arbeidsovereenkomst 
zou dan naar alle 
waarschijnlijkheid zijn 
ontbonden met als 
einddatum 31 januari 
2018. Werkgever 
heeft het gedrag van 
werknemer op 30 
november 2017 mede 
in de hand gewerkt. 
Ontstane 
onduidelijkheid over 
de overeengekomen 
urenomvang en het 
daarmee 
samenhangende 
uurloon zijn haar toe 
te rekenen. De Ktr ziet 
hierin aanleiding om 
het ‘gederfde loon’ 
over de gehele 
periode van 
1/12/2017 tot en met 
31/01/2018 als billijke 
vergoeding aan 
werknemer toe te 
wijzen.  

28 ECLI:NL:RBLIM
:2018:8708 

Ktr Maastr Nee mr. 
H.W.M.A. 
Staal 

Ja Nee X X X X X X X X in casu is een dringende reden 
voor onverwijlde opzegging 
aanwezig, en heeft werkgever de 
overeenkomst dus niet in strijd 
met art. 7:671 BW opgezegd. Het  
verzoek van werknemer om 
toekenning van een billijke 
vergoeding inclusief de daarover 
gevraagde wettelijke rente, wordt 
afgewezen. 

X X X 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/id6f4fc55ce895ac1611bb5a0563d2c0ab
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id6f4fc55ce895ac1611bb5a0563d2c0ab


29 ECLI:NL:RBLIM
:2018:5934 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. G.J. 
Krens 

Ja Ja € 3.500,00 
bruto als 
billijke 
vergoeding, 
vermeerder
d met de 
wettelijke 
rente met 
ingang van 
de 
vijftiende 
dag na 
betekening 
van deze 
beschikking 
tot aan de 
dag der 
algehele 
voldoening 

artikel 7:681 
lid 1 aanhef 
en onder a 
BW 

Voor bepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Geen 
transitiever
goeding. 
 
Wel 
schadeverg
oeding: 
bruto 
maandloon 
ad € 
2.194,39 
over de 
periode 6 
december 
2017 tot en 
met 
31 
december 
2017 en 
het bruto 
maandloon 
ad € 
2.238,31 
over de 
periode 1 
januari 
2018 tot en 
met 18 mei 
2018, 
vermeerder
d met 8 % 
vakantietoe
slag en 
vermeerder
d met de 
wettelijke 
rente vanaf 
6 
december 
2017 tot 
aan de dag 
der 
algehele 
voldoening 

€ 2.194,39 
bruto per 
maand, 
exclusief 
vakantiebijslag 
en overige 
emolumenten 
periode 6 
december 
2017 tot en 
met 
31 december 
2017 
 
bruto 
maandloon ad 
€ 2.238,31 
over de 
periode 1 
januari 2018 
tot en met 18 
mei 2018 

49 jaar Niet 
expliciet 
genoemd 
 
 

Nu hiervoor reeds is geoordeeld 
dat het ontslag op staande voet 
niet rechtsgeldig gegeven is, komt 
aan werknemer– die berust in het 
ontslag – op grond van artikel 
7:681 lid 1 aanhef en onder a BW 
een billijke vergoeding toe. 

X De Ktr houdt rekening 
met de gevolgen van 
het ontslag voor 
werknemer; het 
verlies van de 
arbeidsovereenkomst. 
Met inachtneming van 
de New Hairstyle-
beschikking  en de 
daaruit voortvloeiende 
gezichtspunten, wordt 
bij het bepalen van de 
hoogte van de billijke 
vergoeding met de 
volgende 
omstandigheden 
rekening gehouden. 
Een ontslag op 
staande voet heeft 
voor een werknemer 
verstrekkende 
juridische 
consequenties. Het is 
een ultimum 
remedium dat slechts 
in uitzonderlijke 
gevallen behoort te 
worden ingezet. De 
werkgever heeft niet 
kunnen aantonen dat 
dit het geval was. 
Evenmin is gebleken 
dat werknemer een 
verwijt kan worden 
gemaakt wat een 
ontslag op staande 
voet rechtvaardigt.  
Door werknemer 
onterechte 
confrontatie met de 
situatie dat hij zijn 
werk, inkomen en 
recht op een WW-
uitkering is verloren. 
Daar komt bij dat er 
ten aanzien van de 
vermeende reden 
voor ontslag op 
staande voet geen 
hoor- en wederhoor 
heeft plaatsgevonden, 
hetgeen werkgever 

 



kan worden verweten. 
werknemer had een 
arbeidsovereenkomst 
had voor bepaalde 
tijd, die op 18 mei 
2018 zou eindigen. 
Niet valt in te zien dat 
werkgever niet de 
ommekomst van die 
termijn had kunnen 
afwachten. Geen 
aanspraak 
transitievergoeding 
voor werknemer, wel 
schadevergoeding 
wegens onrechtmatige 
opzegging. 
Werknemer heeft nog 
geen ander werk 
gevonden.  

30 ECLI:NL:RBLIM
:2017:8407 

Ktr Maastr Nee mr. P. 
Hoekstra 

Ja Ja € 12.000,00 
bruto, te 
vermeerder
en met de 
wettelijke 
rente vanaf 
heden tot 
de dag van 
voldoening 

art. 7:671b 
lid 8 aanhef 
en sub a & c 
BW 

Bepaalde tijd 
vanaf 2 
november 
2015 en 
aansluitend 
van 2 mei 
2016 tot 30 
oktober 2016.  
Daarna is de 
arbeidsoveree
nkomst met 
ingang van 30 
oktober 2016 
voor 
onbepaalde 
tijd 
voortgezet.  

Niet 
expliciet 
genoemd 

€ 3.089,97 
bruto, te 
vermeerder
en met de 
wettelijke 
rente vanaf 
1 oktober 
2017 tot de 
dag van 
voldoening 

€ 2.494,32 
bruto per vier 
weken 
exclusief 
vakantiegeld 
en overige 
emolumenten 

+- 51 jaar 2 jaar en 10 
maanden 

Werkgever heeft werknemer 
aanvankelijk twee wekelijks tot 
maart 2016 aanhoudend 
bekritiseerd op diens 
functioneren. Dat dit 
functioneren onder de maat was, 
kan zij echter niet volhouden 
aangezien de 
arbeidsovereenkomst telkens is 
voortgezet, laatstelijk zelfs voor 
onbepaalde tijd. Dat die kritiek 
een eerste aanzet is geweest van 
een verstoorde verhouding 
tussen partijen is aannemelijk, 
maar dit is dan wel te wijten aan 
werkgever. Voorts is werknemer 
al die tijd zijn werkzaamheden 
blijven verrichten en heeft hij 
gepoogd aan de kritiekpunten 
van werkgever tegemoet te 
komen. werkgever lijkt ook te 
betogen dat werknemer heeft 
geweigerd iets te doen met de 
kritiek van werkgever. Uit de 
gedingstukken blijkt echter het 
tegendeel. Werknemer heeft zich 
steeds constructief opgesteld en 
(behoudens de terechte 
weigering van het eerste 
coachingstraject met QEEG) 
steeds medewerking verleend. 
Dat werkgever zodoende 

X Bij het bepalen van de 
hoogte van de billijke 
vergoeding laat de 
kantonrechter buiten 
beschouwing dat 
werknemer thans door 
werkgever is 
vrijgesteld van het 
verrichten van 
werkzaamheden. De 
omstandigheid dat 
werknemer geen 
werkzaamheden meer 
verricht maar wel loon 
ontvangt dient gelet 
op de hiervoor 
geschetste 
voorgeschiedenis 
volledig voor rekening 
en risico van 
werkgever te blijven. 
Wel relevant is dat het 
loon van werknemer 
(omgerekend) € 
2.918,35 bruto per 
maand bedraagt 
(inclusief 
vakantiebijslag).  
Werknemer heeft zich 
er noodgedwongen bij 
neer moeten leggen 
en erkennen dat er 

X 



werknemer heeft willen helpen 
zijn functioneren te verbeteren, is 
echter niet aannemelijk. Het 
traject heeft namelijk alle 
kenmerken van een (aanloop 
naar een) exit-traject, aangezien 
reeds na één sessie 
leidinggevende 1] met 
werknemer heeft besproken dat 
er weinig vooruitgang geboekt 
wordt. Bovendien heeft 
werkgever na iets meer dan een 
maand, nog voordat het traject 
was afgerond, reeds besloten om 
de arbeidsovereenkomst met 
werknemer te beëindigen en hem 
vrijgesteld van werkzaamheden. 
Als gevolg van dit aan werkgever 
ernstig te verwijten optreden is 
de arbeidsverhouding tussen 
partijen verstoord.  

sprake is van een 
verstoorde 
arbeidsverhouding. De 
Ktr schat in dat de 
arbeidsovereenkomst 
tussen partijen, indien 
het verzoek niet was 
ingediend, nog 
ongeveer een half jaar 
zou hebben geduurd  
en dat werknemer 
gedurende die periode 
dus nog in totaal circa 
€ 15.000,00 loon 
ontvangen zou 
hebben. Een 
vergoeding tot deze 
hoogte wordt 
derhalve reëel geacht. 
Hierop strekt dan wel 
de transitievergoeding 
in mindering, zodat 
daarom aan 
werknemer afgerond € 
12.000,00 bruto 
billijke vergoeding is 
toegewezen. 

31 ECLI:NL:RBLIM
:2017:7158 

Ktr Maastr Nee mr. E.P. 
van Unen 

Ja Nee X X X X € 1.848,00 
bruto 
 
+ 
gefixeerde 
schadeverg
oeding 
€ 1.584,00 
bruto 

X X X Werkgever heeft de 
arbeidsovereenkomst opgezegd 
in strijd met art. 7:671 BW. 
Hieruit volgt dat de 
kantonrechter een billijke 
vergoeding aan werknemer kan 
toekennen op grond van art. 
7:681 BW. Anders dan bij de 
hiervoor beoordeelde 
vergoedingen is toewijzing van de 
billijke vergoeding niet 
dwingendrechtelijk 
voorgeschreven. De 
kantonrechter ziet in de door 
werkgever geschetste bijzondere 
omstandigheden voldoende 
grond om het verzoek tot 
toekenning van een billijke 
vergoeding af te wijzen. 
(werkgever financieel niet in staat 
de vergoeding te betalen) Daarbij 
is ook betrokken dat ter zitting is 
gebleken dat de financiële 
gevolgen van de opzegging voor 
werknemer relatief beperkt zijn 

X X X 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/id6f4fc55ce895ac1611bb5a0563d2c0ab
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gebleven aangezien zij inmiddels 
twee dagen per week elders 
werkt en op korte termijn 
daarnaast elders zal gaan werken. 

32 ECLI:NL:RBLIM
:2017:6715 

Ktr Maastr Nee mr. P. 
Hoekstra 

Ja Ja € 12.000,00 
bruto, te 
vermeerder
en met de 
wettelijke 
rente vanaf 
heden tot 
de dag van 
voldoening 

art. 7:671b 
lid 8 aanhef 
en sub a & c 
BW 

Bepaalde tijd 
vanaf 2 
november 
2015 en 
aansluitend 
van 2 mei 
2016 tot 30 
oktober 2016.  
Daarna is de 
arbeidsoveree
nkomst met 
ingang van 30 
oktober 2016 
voor 
onbepaalde 
tijd 
voortgezet.  

Niet 
expliciet 
genoemd 

€ 3.089,97 
bruto, te 
vermeerder
en met de 
wettelijke 
rente vanaf 
1 oktober 
2017 tot de 
dag van 
voldoening 

€ 2.494,32 
bruto per vier 
weken 
exclusief 
vakantiegeld 
en overige 
emolumenten 

+- 51 jaar 2 jaar en 10 
maanden 

Zie  ECLI:NL:RBLIM:2017:8407. 
ECLI:NL:RBLIM:2017:6715 is een 
aanvullende beschikking daarop. 
Er wordt niet anders geoordeeld 
in dit arrest dan in 
ECLI:NL:RBLIM:2017:8407 

X X X 

33 ECLI:NL:RBLIM
:2017:6508 

Ktr Roerm Nee door mr. 
R.A.J. van 
Leeuwen 

Ja Nee X X X X € 7.199,00 
bruto 

X X X Werknemer heeft verzocht aan 
hem een billijke vergoeding toe 
te kennen. Voor toekenning van 
een billijke vergoeding op grond 
van artikel 7:671b lid 8, 
onderdeel c, BW is vereist dat de 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst het gevolg 
is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten werkgever. 
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat 
ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van werkgever zich 
slechts zal voordoen in 
uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld als de werkgever 
grovelijk de verplichtingen niet 
nakomt die voortvloeien uit de 
arbeidsovereenkomst en er als 
gevolg daarvan een verstoorde 
arbeidsverhouding ontstaat of als 
werkgever een valse grond voor 
ontslag aanvoert met als enig 
oogmerk een onwerkbare situatie 
te creëren (zie: Kamerstukken II, 
2013-2014, 33 818, nr. 3, pag. 
34). Een dergelijke situatie doet 
zich niet voor, zodat de billijke 
vergoeding wordt afgewezen. 

X X X 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.html


34 ECLI:NL:RBLIM
:2018:7405  

Ktr Maastr Nee mr. P. 
Hoekstra 

Ja Nee X X X X € 15.075,00 
bruto 

X X X Voor toewijzing van een billijke 
vergoeding is geen plaats, nu van 
ernstig verwijtbaar handelen 
door werkgever niet is gebleken. 

X X X 

35 ECLI:NL:RBLIM
:2017:12164 

Ktr Roerm Nee mr. J. 
Schreurs-
van de 
Langemhee
n 

Ja Nee X X X X X X X X het ontslag op staande voet 
wordt vernietigd op grond van 
artikel 7:681 BW 
Werknemer is (weer) in dienst 
van werkgever. 

X X X 

36 ECLI:NL:RBLIM
:2017:6259 

Ktr Roerm Nee mr. J. 
Schreurs-
van de 
Langemhee
n 

Ja Nee X X X X X X X X Werknemer heeft verzocht aan 
haar een billijke vergoeding toe 
te kennen. Voor toekenning van 
een billijke vergoeding op grond 
van artikel 7:671b lid 8, 
onderdeel c, BW is vereist dat de 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst het gevolg 
is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten werkgever. 
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat 
ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van werkgever zich 
slechts zal voordoen in 
uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld als de werkgever 
grovelijk de verplichtingen niet 
nakomt die voortvloeien uit de 
arbeidsovereenkomst en er als 
gevolg daarvan een verstoorde 
arbeidsverhouding ontstaat of als 
werkgever een valse grond voor 
ontslag aanvoert met als enig 
oogmerk een onwerkbare situatie 
te creëren (zie: Kamerstukken II, 
2013-2014, 33 818, nr. 3, pag. 
34). Een dergelijke situatie doet 
zich niet voor, zodat de billijke 
vergoeding wordt afgewezen. 

X X X 

37 ECLI:NL:RBLIM
:2017:9730 

Ktr Roerm Ja + ECLI mr. J. 
Schreurs-
van de 
Langemhee
n 

Nee Ja € 25.000,00 
bruto 

 Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

€ 11.444,00 
bruto 

3.739,65 bruto 
per maand, 
exclusief 
vakantiebijslag 
en overige 
emolumenten 

+- 36 jaar 8 jaar en 
11,5 maand 

Anders dan de gemachtigde van 
werkgever, is de kantonrechter 
van oordeel dat werkgever in de 
onderhavige kwestie ernstig 
verwijtbaar heeft gehandeld. Niet 
betwist is dat werknemer door de 
voortdurend oplopende 
spanningen met de directeur ziek 
is geworden. Dit op zichzelf acht 
de kantonrechter al verwijtbaar, 
aangezien van een werkgever 
mag worden verwacht dat hij in 
een dergelijke situatie passende 

X X Wat betreft de wijze van berekening van de 
billijke vergoeding heeft de Hoge Raad 
recentelijk belangrijke aanwijzingen gegeven 
in de beschikking inzake New Hairstyle 
(ECLI:NL:HR:2017:1187). Hoewel deze 
beschikking ziet op de billijke vergoeding op 
de voet van artikel 7:681 lid 1, aanhef en 
onder a, BW en het in het onderhavige geval 
gaat om een billijke vergoeding op de voet 
van artikel 7:671b lid 8, aanhef en onder c, 
BW zijn in de door de Hoge Raad uitgezette 
lijn voldoende gezichtspunten te vinden voor 
de vaststelling van de billijke vergoeding in 
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maatregelen treft om te 
voorkomen dat een werknemer 
ziek wordt als gevolg van 
spanningen op de werkvloer. De 
wijze waarop werkgever echter 
ná de ziekmelding van 
werknemer heeft geacteerd door 
al in een vroeg stadium aan te 
sturen op een beëindiging van 
het dienstverband, acht de 
kantonrechter ernstig verwijtbaar 
en ook zeker niet in het belang 
van het herstel van werknemer. 
In dit verband verwijst de 
kantonrechter naar het 
aanbieden van een 
beëindigingsovereenkomst 
tijdens een verjaardagsfeest in 
augustus 2016 alsmede bij het e-
mailbericht van 27 augustus 
2016. Duidelijk is dat werkgever 
al in een vroegtijdig stadium van 
de arbeidsongeschiktheid van 
werknemer geen terugkeer meer 
van hem wenste. Dit is ook niet 
veranderd door de (mediation-
)gesprekken die tussen partijen 
zijn gevoerd, waarbij duidelijk 
was dat de inzet van werkgever 
steeds gericht was op het einde 
van het dienstverband in plaats 
van herstel van de relatie. Mede 
door die handelswijze is de reeds 
beschadigde arbeidsverhouding, 
nog verder onder druk komen te 
staan. Ook de omstandigheid dat 
werkgever gedurende de 
arbeidsongeschiktheid van 
werknemer het onderhavige 
verzoek indient, rekent de 
kantonrechter werkgever zwaar 
aan. Daarbij neemt de 
kantonrechter in aanmerking dat 
een werkgever bij ziekte 
gehouden is in beginsel 
gedurende 104 weken het loon 
van de werknemer door te 
betalen en te voldoen aan de 
verplichtingen op grond van 
de Wet verbetering 
Poortwachter. Doordat er thans 
door toedoen van werkgever 

deze zaak. 
Hoogte billijke vergoeding dient te worden 
bepaald door alle omstandigheden van het 
geval, inclusief gevolgen ontslag. Staat in 
relatie tot ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van werkgever.  
Werknemer dient in deze zaak allereerst de 
gelegenheid te krijgen om te werken aan zijn 
herstel, zonder in een financieel slechtere 
positie te komen verkeren. Werknemer 
recht op ZW uitkering en eventueel WW. 
Begroot financieel nadeel op 30% van bruto 
salaris. Werkgever draagt op grond van 
nawerking van de Ziektewet weliswaar ook 
(gedeeltelijk) de kosten van die ZW-
uitkering, maar gelet op het handelen van 
werkgever acht de kantonrechter een 
suppletie bovenop de uitkering op zijn 
plaats. 
Ktr gaat aan de hand van schrijven van 
psycholoog uit van een herstel van 9 
maanden + 3 maanden zoeken naar nieuw 
werk. 
Werknemer heeft hbo-opleiding genoten en 
redelijk wat jaren werkervaring, waardoor 
de Ktr verwacht dat werknemer niet lang 
zonder werk zit. 
Er is ook sprake van immateriële schade 
werknemerszijde, veroorzaakt door 
handelen werkgever (blijkt uit rapport 
psychotherapiepraktijk).  
Werkgever heeft jarenlang werknemer 
voorgehouden dat hij bedrijf zou kunnen 
overnemen. Dit is nu in rook opgegaan. Ktr 
ziet aanleiding om in de billijke vergoeding 
een component van € 10.000,00 aan 
immateriële schadevergoeding te 
verdisconteren. Alles overziende acht de Ktr 
het aangewezen de billijke vergoeding te 
bepalen op een afgerond bedrag van € 
25.000,00 bruto (3.739,65 bruto x (9+3) -
30% is afgerond 15.000 + 10.000 
immateriële schadevergoeding). 
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eerder een einde komt aan het 
dienstverband zou dit voor haar 
(financieel) voordeliger kunnen 
zijn dan voortzetting van het 
dienstverband, hetgeen de 
kantonrechter onwenselijk acht. 
Ook om die reden is een billijke 
vergoeding op zijn plaats. 

38 
 

ECLI:NL:GHSH
E:2018:1571 
 
Eerste aanleg: 
Oost-Brabant 
zittingsplaats 
‘s 
Hertogenbosc
h. 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. P.P.M. 
Rousseau, 
A.J. Henzen 
en R.J. 
Voorink 

Ja Nee X X Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Geen 
veranderin
g t.o.v. 
eerste 
aanleg 

€ 3.885,-- 
bruto per 
maand plus 
emolumenten 

+- 55 jaar 30 jaar en 
11 
maanden 

Werknemer betoogt dat van 
ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van de werkgever geen 
sprake hoeft te zijn voor 
toekenning van een billijke 
vergoeding. Hij verwijst daartoe 
enerzijds naar de tekst van art. 
7:683 BW en anderzijds naar het 
New Hairstyle arrest van de Hoge 
Raad (ECLI:NL:HR:2017:1187). 
Dit betoog moet worden 
verworpen. Het hof heeft 
hiervoor overwogen dat het 
verzoek van de werkgever tot 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst terecht is 
toegewezen. In een dergelijke 
situatie is voor toewijzing van een 
billijke vergoeding vereist dat de 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst een gevolg 
is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de 
werkgever (art. 7:671c lid 8 
aanhef en onder c BW). Dat is 
niet anders na het aangehaalde 
arrest van de Hoge Raad 
(ECLI:HR:2017:1187). Daar gaat 
het enkel om de gezichtspunten 
bij de vaststelling van de omvang 
van de billijke vergoeding. 
Een billijke vergoeding als 
bedoeld in artikel 7:671b lid 8 
aanhef en onder c BW kan, zoals 
hiervoor overwogen, slechts 
worden toegekend, indien de 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst het gevolg 
is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de 
werkgever. Uit de 
wetgeschiedenis (Kamerstukken 
II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 34) 
volgt dat het hierbij gaat om 

   

https://www.navigator.nl/document/openCitation/id0718aa4e90a6f4563a183cb4a13c1fc9
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id0718aa4e90a6f4563a183cb4a13c1fc9
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id0718aa4e90a6f4563a183cb4a13c1fc9
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id0718aa4e90a6f4563a183cb4a13c1fc9
https://www.navigator.nl/document/id2dbc1d38c2384e4f849104eb9ff71ba6?anchor=id-614be00c-12ae-465c-9e63-89620fd7040c
https://www.navigator.nl/document/id2dbc1d38c2384e4f849104eb9ff71ba6?anchor=id-614be00c-12ae-465c-9e63-89620fd7040c
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.html


uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld als een werkgever 
grovelijk de verplichtingen niet 
nakomt die voortvloeien uit de 
arbeidsovereenkomst en er als 
gevolg daarvan een verstoorde 
arbeidsverhouding ontstaat, of 
als een werkgever een valse 
grond voor ontslag aanvoert met 
als enig oogmerk een onwerkbare 
situatie te creëren en ontslag 
langs die weg te realiseren. 
Het hof komt tot de slotsom dat 
niet is gebleken dat de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst een 
gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van 
werkgever. De kantonrechter 
heeft derhalve terecht 
overwogen dat zij geen grond ziet 
om aan werknemer een billijke 
vergoeding toe te kennen.  

39 ECLI:NL:GHSH
E:2018:355 
 
Eerste aanleg: 
ECLI:NL:RBLIM
:2017:5433 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. J.M.H. 
Schoenmak
ers, M.E. 
Smorenbur
g en F.G. 
Laagland  

Ja Ja €50.000,- 
bruto 

artikel 
7:671 BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

van € 
42.231,15 
bruto is 
toegekend 
alsmede 
een 
gefixeerde 
schadeverg
oeding ter 
hoogte van 
€ 23.904,40 
bruto 
in eerste 
aanleg. 

€ 4.413,26 
bruto per 
maand, 
exclusief 
vakantietoesla
g en overige 
emolumenten 

+- 55 jaar 15 jaar en 
5,5 maand. 

Nu vaststaat dat de dringende 
reden voor ontslag op staande 
voet ontbreekt, heeft [de 
vennootschap] de 
arbeidsovereenkomst opgezegd 
in strijd met artikel 7:671 BW en 
is daarmee de rechtsgrond voor 
toewijzing van een billijke 
vergoeding gegeven (artikel 
7:681 BW). 

X X De rechter dient de billijke vergoeding te 
bepalen op een wijze die, en op het niveau 
dat, aansluit bij de bijzondere 
omstandigheden van het geval. Ten aanzien 
van de billijke vergoeding van art. 7:681 lid 
1, aanhef en onder a, BW gaat het om een 
vernietigbare opzegging van de 
arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft 
de vrijheid ervoor te kiezen de opzegging 
niet te vernietigen en in plaats daarvan een 
billijke vergoeding te verzoeken. Zoals de 
Hoge Raad in het arrest van 30 juni 2017 
(ECLI:NL:HE:2017:1187) heeft overwogen 
gaat het er uiteindelijk om dat de 
werknemer wordt gecompenseerd voor het 
ernstig verwijtbaar handelen door de 
werkgever. Bij het begroten van de 
vergoeding komt het aan op alle 
omstandigheden van het geval. Het hof 
betrekt in de beoordeling met name de 
volgende omstandigheden. 
werknemer was ten tijde van het ontslag 
ruim 15 jaren in dienst bij werkgever en 55 
jaar. Zijn werk als “technical engineer” kon 
en mocht hij grotendeels vanuit huis 
verrichten; één dag in de week werkte hij op 
locatie bij een klant. 
Naar het oordeel van het hof heeft 
werkgever ernstig en verwijtbaar gehandeld 
met betrekking tot de gehele gang van zaken 
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leidend tot de beëindiging van het 
dienstverband. Niet alleen bestond er geen 
dringende reden om het dienstverband met 
werknemer met onmiddellijke ingang te 
beëindigen maar ook hetgeen daaraan is 
voorafgegaan, getuigt niet van goed 
werkgeverschap. 
Het hof betrekt in zijn oordeel mede dat 
zonder het ontslag op staande voet de 
arbeidsovereenkomst nog langere tijd zou 
voortduren. Weliswaar stelt werkgever dat 
zij het oordeel van het UWV zou hebben 
aangevochten maar geenszins staat vast dat 
de kantonrechter de arbeidsovereenkomst 
zou ontbinden. Bovendien valt niet uit te 
sluiten dat de situatie zo zou zijn dat 
werknemer niet in staat was om te werken; 
hij had zich ziek gemeld en er was sprake van 
een verstoorde arbeidsrelatie. Het had dan 
op de weg van werkgever gelegen om 
maatregelen te treffen teneinde de relatie 
weer te verbeteren. Dat de 
arbeidsovereenkomst zonder het ontslag op 
staande voet niet veel langer zou 
voortduren, heeft werkgever dan ook niet 
voldoende aannemelijk gemaakt. 
Het hof neemt voorts in het oordeel mede 
dat werknemer omstreeks april 2017 ander 
werk  
heeft gevonden; het betreft een contract 
voor bepaalde tijd, namelijk één jaar. 
De kantonrechter heeft in zijn oordeel 
meegewogen dat ook werknemer 
verwijtbaar heeft gehandeld, in die zin dat 
hij tijdens een telefoongesprek boos heeft 
gereageerd jegens een leidinggevende en 
dat hij over een drietal jaren substantieel 
meer uren voor een klant van werkgever 
heeft gewerkt dan hij als declarabele uren bij 
werkgever had aangegeven. 
Het hof is van oordeel dat een boze reactie 
tijdens een telefoongesprek onder de 
omstandigheden waaronder gedaan, 
nauwelijks als verwijtbaar in het licht van 
een ontslag kan worden meegenomen. Het 
hof neemt voorts als omstandigheid mee dat 
aan werknemer een transitievergoeding ter 
hoogte van € 42.231,15 bruto is toegekend 
alsmede een gefixeerde schadevergoeding 
ter hoogte van € 23.904,40 bruto. 
Alle feiten en omstandigheden in 
ogenschouw nemend stelt het hof een 



billijke vergoeding vast van € 50.000,-- bruto. 
De wettelijke rente wordt toegewezen met 
ingang van het tijdstip waarop de 
arbeidsovereenkomst als gevolg van de 
opzegging is geëindigd. 

40 ECLI:NL:GHSH
E:2017:5114 
 
Eerste aanleg: 
Oost-Brabant 
zittingsplaats 
‘s 
Hertogenbosc
h. 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. P.P.M. 
Rousseau, 
Y.L.L.A.M. 
Delfos-Roy 
en R.J. 
Voorink  

Ja Nee X X Niet expliciet 
genoemd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

€8.579,-- 
bruto 
Eerste 
aanleg. 

€ 8.607,-- 
bruto per 
maand en 
emolumenten 

+- 46 jaar 2 jaar en 10 
maanden 

Naar het oordeel van het hof is 
geen sprake van zodanig ernstig 
verwijtbaar handelen van 
werkgever dat zij een billijke 
vergoeding aan werknemer 
verschuldigd is. 
Van ernstige verwijtbaarheid aan 
de zijde van werkgever als 
bedoeld in alinea 5.1.2 is niet 
gebleken. Uit de tekst van het e-
mailbericht van 30 december 
2015 blijkt dat werkgever ook oog 
had voor de belangen van 
werknemer en bereid was om 
werknemer in dienst te houden 
teneinde hem de tijd en 
gelegenheid te geven om op zoek 
te gaan naar werk elders. 

   

41 ECLI:NL:GHSH
E:2017:3240 
 
Eerste aanleg: 
Oost-Brabant 
zittingsplaats 
Eindhoven. 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. J.P. de 
Haan, 
P.P.M. 
Rousseau 
en A.J. van 
de Rakt 

Ja Ja € 10.000,- artikel 7:683 
lid 3 BW 

Niet expliciet 
genoemd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

€ 2.500,- netto 
per maand 

Niet expliciet 
genoemd 

Afgerond 2 
maanden 

Op grond van artikel 7:683 lid 3 
BW kan het hof in een dergelijke 
situatie de werkgever 
veroordelen de 
arbeidsovereenkomst te 
herstellen of aan de werknemer 
een billijke vergoeding 
toekennen. In casu heeft 
werknemer uitdrukkelijk te 
kennen gegeven geen 
wedertewerkstelling meer te 
wensen. Herstel van de 
arbeidsovereenkomst is dan ook 
niet aan de orde.  

X Tussen partijen is niet 
in geschil dat 
werknemer na het 
onterecht gegeven 
ontslag op staande 
voet geen ander werk 
heeft gevonden. Ook 
heeft werknemer , 
onbestreden door 
werkgever, naar voren 
gebracht dat 
werkgever haar niet 
heeft aangemeld bij 
het UWV en dat zij 
geen uitkering krijgt. 
Zij is aldus mede door 
toedoen van 
werkgever verstoken 
van enige vorm van 
inkomsten. Werkgever 
heeft geen 
afzonderlijk verweer 
gevoerd tegen de 
hoogte van de 
verzochte vergoeding 
van € 10.000,-. Gelet 
op voormelde feiten 
en omstandigheden 

X 
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en het feit dat 
werknemer een netto-
maandsalaris genoot 
van € 2.500,- acht het 
hof de verzochte 
vergoeding ter hoogte 
van € 10.000,- 
alleszins billijk. 

42 ECLI:NL:GHSH
E:2018:3925 
 
Eerste aanleg;  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
's-
Hertogenbosc
h 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. J.P. de 
Haan, H.AE. 
Uniken 
Venema en 
D.J.B. de 
Wolff 

Ja Ja €25.000,- artikel 7:683 
lid 3 BW 

Onbepaalde 
tijd 

Gemiddel
d 32 uur 
per week 
 
Tot juli 
2017 had 
[appellant
e] een 
contract 
voor 
gemiddel
d 25 uur 
per week. 

ex artikel 
7:673 BW 

€ 3.377,24 
bruto per 
maand 

+- 37 jaar 2 jaar en 5 
maanden 

Volgens grief 12 heeft de 
kantonrechter ten onrechte 
overwogen dat gelet op artikel 
7:670a, tweede lid, onder c, BW 
ook de ziekte niet aan de 
opzegging wegens een dringende 
reden in de weg staat. Nu geen 
sprake is van een dringende 
reden voor ontslag, is artikel 
7:670a, tweede lid, onder c, BW 
niet van toepassing. Werknemer 
heeft zich op 12 oktober 2017 
ziek gemeld. Niet ter discussie 
tussen partijen staat dat 
werknemer ten tijde van het 
ontslag op 18 oktober 2017 ziek 
was. Dit blijkt ook uit de door 
[appellante] daarover verschafte 
informatie. Derhalve is de 
opzegging van de 
arbeidsovereenkomst ook in 
strijd met het opzegverbod 
tijdens ziekte als bedoeld 
in artikel 7:670 lid 1 BW. 
Het voorgaande leidt tot de 
conclusie dat de kantonrechter 
ten onrechte het verzoek van 
werknemer om vernietiging van 
de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst heeft 
afgewezen. 
Op grond van artikel 7:683 lid 3 
BW kan het hof, nu de 
kantonrechter het verzoek van 
[appellante] om vernietiging van 
de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst heeft 
afgewezen, werkgever 
veroordelen de 
arbeidsovereenkomst te 
herstellen of aan werknemer een 
billijke vergoeding toekennen. 
Werknemer heeft uitgelegd dat 
zij, anders dan in eerste aanleg, 

X X Met inachtneming van de gezichtspunten die 
de Hoge Raad heeft geformuleerd 
in ECLI:NL:HR:2017:1187 (New Hairstyle), 
overweegt het hof over de hoogte van de 
billijke vergoeding als volgt. 
Bij de billijke vergoeding gaat het uiteindelijk 
erom dat de werknemer wordt 
gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werkgever. 
Omdat werkgever werknemer ten onrechte 
op staande voet heeft ontslagen, is de 
ernstige verwijtbaarheid van het handelen 
van werkgever een gegeven. Aan deze 
verwijtbaarheid dragen de omstandigheden 
waaronder het ontslag is gegeven bij, in het 
bijzonder dat werkgever werknemer in strijd 
met het opzegverbod tijdens ziekte op 
staande voet heeft ontslagen. Het is 
werkgever mede toe te rekenen dat 
werknemer thans afziet van herstel van de 
arbeidsovereenkomst. 
Het hof gaat uit van het laatstelijk door 
werknemer verdiende salaris van € 3.377,24 
bruto per maand. Niet aannemelijk acht het 
hof dat, nu werknemer herstellende is, de 
volledige twee jaar (na de ziekmelding op 12 
oktober 2017) geheel arbeidsongeschikt zou 
zijn geweest. Gelet op hetgeen tussen 
partijen is voorgevallen, acht het hof 
aannemelijk dat het dienstverband op enig 
moment binnen die twee jaar beëindigd zou 
zijn, al dan niet via ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst via de rechter. 
Voor wat betreft de gevolgen voor 
werknemer van het verlies van de 
arbeidsovereenkomst houdt het hof er 
rekening mee dat, zoals hiervoor is 
overwogen, het ontslag op staande voet 
voor werknemer doordat zij geen inkomen 
meer had aanzienlijke financiële gevolgen 
heeft gehad. Voorts neemt het hof in 
aanmerking dat, gelet op de relatief jonge 
leeftijd van werknemer en het feit dat zij 
kennelijk een vakbekwaam fysiotherapeut is, 
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niet meer wenst terug te keren 
op de werkvloer. Terugkeer op de 
werkvloer is niet in haar belang 
van herstel te achten. Zij ziet 
daarom af van herstel van de 
arbeidsovereenkomst en verzoekt 
in plaats daarvan een billijke 
vergoeding toe te kennen.  

haar kansen op de arbeidsmarkt goed te 
noemen zijn. Ook betrekt het hof bij zijn 
oordeel dat werknemer, gezien het oordeel 
van het hof over het ontslag op staande 
voet, aanspraak op een sociale 
zekerheidsuitkering kon en/of kan maken. Al 
met al acht het hof een vergoeding van € 
25.000,-- billijk. Daarbij heeft het hof ook 
rekening gehouden met de aan werknemer 
toekomende gefixeerde schadevergoeding 
en transitievergoeding. 

43 ECLI:NL:GHSH
E:2018:3938 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Zeeland-West-
Brabant, 
zittingsplaats 
Bergen op 
Zoom 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. M.E. 
Smorenbur
g, J.P. de 
Haan en 
A.J. van de 
Rakt 

Ja Ja €15.000,- (art. 7:683 lid 
3 BW). 

Payroll 
onbepaalde 
tijd 

40 uur 
per week 

Nee € 13,91 bruto 
per uur 

+- 61 jaar 1 jaar en 
5,5 maand 

Hoewel werknemer in zoverre 
een verwijt treft, is het ontslag op 
staande voet een te zwaar 
middel. De in de ontslagbrief 
genoemde feiten en 
omstandigheden zijn een 
aaneenschakeling van 
gebeurtenissen tijdens ziekte van 
werknemer, waarbij in het 
bijzonder de vraag of werknemer 
geschikt was voor eigen of 
aangepast werk partijen verdeeld 
heeft gehouden. In deze 
omstandigheden kan niet worden 
geconcludeerd dat sprake is van 
een dringende reden. 
Het hof heeft bij dit oordeel ook 
acht geslagen op de persoonlijke 
situatie van werknemer, die ten 
tijde van het ontslag op staande 
voet 60 jaar en arbeidsongeschikt 
was, en de ernstige gevolgen van 
het ontslag op staande voet voor 
hem, te weten geen loon, geen 
aanspraak op een sociale 
zekerheidsuitkering en de 
omstandigheid dat hij gelet op 
zijn arbeidsongeschiktheid 
beperkt was in zijn mogelijkheden 
om elders te werken. 
Gelet op het voorgaande is het 
hof van oordeel dat de 
kantonrechter het verzoek van 
werknemer om vernietiging van 
de opzegging ten onrechte heeft 
afgewezen. Het hof kan de 
werkgever veroordelen de 
arbeidsovereenkomst te 
herstellen of in plaats daarvan 
aan de werknemer een billijke 
vergoeding toekennen (art. 7:683 

X werkgever heeft de 
arbeidsovereenkomst 
met werknemer ten 
onrechte opgezegd 
wegens een dringende 
reden. Hoewel 
werknemer ook een 
verwijt treft, was op 
26 juli 2017 niet 
sprake van zodanige 
gedragingen van 
werknemer dat van 
werkgever niet kon 
worden gevergd de 
arbeidsovereenkomst 
te laten voortduren. 
Het hof acht het niet 
aannemelijk dat 
werkgever de 
arbeidsovereenkomst 
met werknemer 
gedurende de eerste 
twee ziektejaren had 
kunnen opzeggen of 
had kunnen laten 
ontbinden, vanwege 
de nauwe 
verwevenheid tussen 
de 
arbeidsongeschiktheid 
van werknemer en het 
conflict met 
werkgever. 
Aannemelijk is dat 
werkgever de 
arbeidsovereenkomst 
had kunnen laten 
beëindigen nadat de 
arbeidsongeschiktheid 
van werknemer ten 
minste twee jaar had 

X 
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lid 3 BW). Gelet op hetgeen 
tussen werkgever en werknemer 
is voorgevallen en hetgeen zij 
tijdens de mondelinge 
behandeling in hoger beroep 
hebben verklaard, ligt herstel van 
de arbeidsovereenkomst niet in 
de rede.  

geduurd (art. 7:670 lid 
1 BW). Het hof zal 
daarom bij de 
vaststelling van de 
billijke vergoeding 
uitgaan van de 
periode vanaf 26 juli 
2017 tot 26 augustus 
2018. Volgens 
werknemer bedroeg 
zijn loon gedurende 
het eerste ziektejaar 
afgerond € 2.980,- 
bruto per vier weken 
en gedurende het 
tweede ziektejaar 
afgerond € 2.370,- 
bruto per vier weken. 
Bij de omvang van de 
billijke vergoeding 
wordt rekening 
gehouden met het feit 
dat werknemer na het 
ontslag op staande 
voet geen ander werk 
heeft gevonden, hij 
mogelijk aanspraak op 
een sociale 
zekerheidsuitkering 
kon maken, hij in het 
kader van de WIA-
uitkering per 24 
augustus 2018 43,72% 
arbeidsongeschikt is 
verklaard, hij onlangs 
met zijn behandelaar 
heeft afgesproken dat 
hij werk als 
taxibuschauffeur voor 
20 uur per week gaat 
verrichten en met de 
betekenis die de 
beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst 
heeft voor de 
pensioenvoorziening 
van werknemer. 
Verder wordt rekening 
gehouden met de 
eigen gedragingen van 
werknemer. Het hof 
zal op grond van het 
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voorgaande de billijke 
vergoeding vaststellen 
op een bedrag van 
afgerond € 15.000,-, te 
vermeerderen met de 
onweersproken 
verzochte wettelijke 
rente. 

44 ECLI:NL:GHSH
E:2018:1643 
 
Eerste aanleg:   
ECLI:NL:RBOB
R:2017:6931 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. M. van 
Ham, 
P.P.M. 
Rousseau 
en F.G. 
Laagland 

Ja Ja  €100.000,- 
zoals 
genoemd 
in eerste 
aanleg. 

artikel 7:671 
lid 1 aanhef 
en onder e 
BW 

Wordt niet 
expliciet 
genoemd 

Wordt 
niet 
expliciet 
genoemd 

Nee € 8.874,- bruto 
per maand 
exclusief 
emolumenten 

+- 37 jaar 5 maanden Werkgever heeft onder verwijzing 
naar artikel 7:682 lid 3 aanhef en 
onder a en b BW benadrukt dat 
werknemer geen vergoeding 
heeft gevorderd die gebaseerd is 
op ernstig verwijtbaar handelen 
of nalaten van de werkgever, sub 
b van die bepaling, maar het 
verzoek heeft gebaseerd op sub 
a. Daarmee ziet werkgever over 
het hoofd dat de rechtbank - 
terecht - heeft overwogen dat in 
sommige gevallen voor de 
aanspraak op een billijke 
vergoeding vereist is dat de 
werkgever een ernstig verwijt kan 
worden gemaakt, maar dat in 
andere gevallen de ernstige 
verwijtbaarheid al besloten ligt in 
de in de wet omschreven situatie, 
en dat die laatstgenoemde 
situatie zich in dit geval 
voordoet, namelijk het ontbreken 
van een redelijke grond voor 
opzegging. 

X X Uit de overgelegde stukken blijkt voldoende 
duidelijk dat werknemer werkloos is geweest 
en dat hij zich thans niet in een situatie 
bevindt die ook maar enigszins vergelijkbaar 
is met de positie die hij bij werkgever had. 
Als er al vanuit gegaan moet worden dat 
werknemer bij een nieuwe werkgever tegen 
betaling kan gaan werken, dan is het niet 
waarschijnlijk dat dit meteen een inkomen 
oplevert dat vergelijkbaar is met het 
inkomen dat hij bij werkgever verdiende. Het 
betreft een volstrekt andere branche waar 
de opleiding en ervaring van werknemer niet 
bij aansluiten. Het hof ziet niet in waarom de 
rechtbank niet uit kon gaan van ongeveer 
een jaar werkloosheid. het hof acht het 
begrijpelijk dat werknemer eerst tijd nodig 
had om zich te herpakken alvorens een 
nieuwe baan aan te nemen. Werkgever 
heeft terecht betoogd dat werknemer 
reputatieschade had kunnen voorkomen 
wanneer hij was ingegaan op het voorstel 
van werkgever om te bespreken hoe de 
externe communicatie zou plaatsvinden. 
Blijft staan dat een zo kort dienstverband als 
dat bij werkgever, in de betreffende positie, 
vraagtekens oproept bij potentiële 
werkgevers en dat dit ook met een goede 
communicatie daarover niet volledig had 
kunnen worden voorkomen. 
Volgens werkgever heeft de rechtbank ten 
onrechte geen rekening gehouden met het 
feit dat [verweerder] vanaf begin december 
2016 was vrijgesteld van arbeid en bijna 
twee maanden heeft gehad om uit te zien 
naar ander werk. Ook als het hof wel 
rekening houdt met laatstgenoemde 
factoren dan komt het hof niet op een lager 
bedrag uit dan het door de rechtbank 
vastgestelde bedrag. Het hof benadrukt dat 
het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is om 
vast te stellen hoe de carrière van 
werknemer was verlopen zonder de 
opzegging, hoe de carrière van werknemer 

https://www.navigator.nl/document/id45ca62c3eb464c369bac813be9cfe798?anchor=id-bc7f54ca-f3d9-417a-91bc-0bcd74fd114b
https://www.navigator.nl/document/id45ca62c3eb464c369bac813be9cfe798?anchor=id-bc7f54ca-f3d9-417a-91bc-0bcd74fd114b
https://www.navigator.nl/document/id45ca62c3eb464c369bac813be9cfe798?anchor=id-bc7f54ca-f3d9-417a-91bc-0bcd74fd114b
https://www.navigator.nl/document/id45ca62c3eb464c369bac813be9cfe798?anchor=id-bc7f54ca-f3d9-417a-91bc-0bcd74fd114b


zal gaan verlopen en in welke mate de 
onderhavige opzegging daarop een 
negatieve invloed heeft. Dat ook de 
rechtbank daar geen berekening aan ten 
grondslag heeft gelegd en heeft kunnen 
leggen blijkt uit de op een na laatste zin van 
5.13: “Rekening houdend met een ruime 
periode waarin werknemer te maken heeft 
met een aanzienlijke terugval in salaris, de 
zeer onzorgvuldige wijze waarop het ontslag 
tot stand is gekomen en de goede positie die 
werknemer heeft opgegeven om naar 
werktever over te stappen zal de rechtbank 
de billijke vergoeding vaststellen op een 
bedrag van € 100.000,00 (bruto)”. Het hof 
neemt deze overweging, met inachtneming 
van hetgeen hiervoor is overwogen, over en 
maakt deze tot de zijne. Het hof acht het 
door de rechtbank vastgestelde bedrag 
billijk. 

45 ECLI:NL:GHSH
E:2018:144 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 's-
Hertogenbosc
h, 
zittingsplaats 
Oost-Brabant  

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. A.J. 
Henzen, 
M.E. 
Smorenbur
g en R.J. 
Voorink 

Ja Ja € 2.000,- 
bruto 

art. 7:681 lid 
1, aanhef en 
onder a, BW 

Bepaalde tijd 30 uur 
per week 

Nee € 1.291,25 
bruto per 
maand 
exclusief 8% 
vakantiebijslag 

+- 44 jaar Afgerond 
11 
maanden 

Nu vaststaat dat het ontslag op 
staande voet niet rechtsgeldig 
was, is de rechtsgrond voor 
toewijzing van een billijke 
vergoeding gegeven. 

X X Bij het vaststellen van de billijke vergoeding 
op grond van voornoemde bepaling kan 
mede worden gelet op hetgeen de 
werknemer aan loon zou hebben genoten 
als de opzegging zou zijn vernietigd. Voor 
zover elementen van de vaststelling van de 
billijke vergoeding zien op de vergoeding van 
schade van de werknemer, lenen de 
wettelijke regels van art. 6:95 e.v. BW zich 
voor overeenkomstige toepassing (HR 30 
juni 2017 ECLI:NL:HR:2017:1187). 
Vast staat dat werkgever de 
arbeidsovereenkomst met werknemer op 22 
december 2016 met onmiddellijke ingang 
heeft opgezegd zonder dat daarvoor een 
dringende reden bestond, terwijl werknemer 
op dat moment volledig arbeidsongeschikt 
was. Het staat vast dat werknemer zich na 
de overplaatsing per 19 juni 2016 heeft 
ziekgemeld wegens rugklachten. 
Werkgever verwijt werknemer steeds van 
het niet op de hoogte houden van het 
herstelproces. Werkgever vraagt werknemer 
steeds contact op te nemen met de 
arbodienst en niet met werkgever zelf. 
Echter heeft werknemer dit wel gedaan.  
anders dan de werkgever heeft betoogd, is 
van geen of onvoldoende contact van 
werknemer richting werkgever geen sprake.  
Werknemer heeft ten onrecht lang in 
onzekerheid gezeten en dit was heel 
belastend. 
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diverse artsen en therapeuten hebben 
geschreven dat werknemer stress moet 
vermijden omdat haar gezondheid 
verslechtert.  
werkgever heeft terecht betoogd niet op de 
hoogte te zijn geweest van de psychische 
klachten van werknemer. hieruit blijkt niets 
in overlegde brieven van arbodienst. Op 3 
augustus 2017 volgt een brief van het UWV 
waaruit blijkt dat de Ziektewetuitkering van 
werknemer met ingang van 8 augustus 2017 
is beëindigd omdat zij dan minder dan 35% 
arbeidsongeschikt is. 
Alle omstandigheden in aanmerking nemend 
zal het hof aan [appellante] een billijke 
vergoeding toekennen van € 2.000,- bruto. 
Bij dit bedrag is rekening gehouden met het 
oogmerk dat de arbeidsovereenkomst hoe 
dan ook van rechtswege zou zijn geëindigd 
per 31 januari 2017 en dat werkgever niet op 
de hoogte was van de psychische klachten 
van werknemer. Anderzijds is rekening 
gehouden met de omstandigheid dat de 
onterechte aantijgingen van werkgever en 
het ontslag op staande voet vlak voor de 
kerstdagen en jaarwisseling hard bij haar is 
aangekomen en onnodig psychisch leed 
heeft berokkend, waardoor haar herstel is 
vertraagd. Ook is de hoogte van het loon van 
werknemer bij werkgeverin aanmerking 
genomen (€ 1.291,25 bruto per maand 
exclusief vakantiebijslag), evenals de 
omstandigheden dat zij een 
(Ziektewet)uitkering heeft ontvangen en 
geen recht heeft op een transitievergoeding 
omdat de arbeidsovereenkomst minder dan 
24 maanden heeft geduurd. Het hof heeft 
geen aanleiding gezien om op de billijke 
vergoeding de aan werknemer toegekende 
vergoeding wegens onregelmatige opzegging 
in mindering te brengen. Het dient voor 
risico van werkgever te komen dat zij 
werknemer ten onrechte op staande voet 
heeft ontslagen. Het hof heeft het bedrag 
afgerond, omdat slechts grof kan worden 
ingeschat in hoeverre werkgever gehouden 
is tot vergoeding van schade van 
werknemer.  

46 ECLI:NL:GHSH
E:2017:5246 
 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. M.E. 
Smorenbur
g, P.P.M. 
Rousseau 

Ja Ja € 11.500,- 
bruto. 

In art. 7:683 
lid 3 BW 

Onbepaalde 
tijd 

30 uur 
per week 

Nee € 3.600,- bruto 
per maand 
exclusief 
vakantiebijslag 

+- 61 jaar 1 jaar en 6 
maanden 

Dat werknemer op 3 januari 2017 
volhardde in zijn keuze om te 
willen blijven werken op 
afgesproken vestigingsplaats en 

X X Het hof is van oordeel dat een ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst uiteindelijk niet 
te vermijden zou zijn geweest. Daarbij acht 
het hof met name relevant dat op korte 
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Eerste 
aanleg: rechtb
ank Oost-
Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven 

en R.J. 
Voorink 

niet op de andere 
vestigingsplaats, betekent 
daarom nog niet dat sprake was 
van een verstoorde 
arbeidsverhouding, zodanig dat 
van werkgever op dat moment in 
redelijkheid niet kon worden 
gevergd de arbeidsovereenkomst 
te laten voortduren. De door 
werkgever ervaren verminderde 
omzet maakt dit niet anders. Van 
zodanige (overige) 
omstandigheden dat van 
werkgever in redelijkheid niet kan 
worden gevergd de 
arbeidsovereenkomst te laten 
voortduren is niet gebleken. 
Het hof is daarom van oordeel 
dat de arbeidsovereenkomst ten 
onrechte is ontbonden. In art. 
7:683 lid 3 BW is bepaald dat het 
hof in dat geval in plaats van 
herstel van de 
arbeidsovereenkomst een billijke 
vergoeding kan toekennen. 

termijn fricties zijn ontstaan tussen 
werknemer en medevennoot van de VOF en 
- onder meer als gevolg daarvan - ook tussen 
werknemer en werkgever. Ook acht het hof 
van belang dat de houding van werknemer 
in de richting van werkgever weinig flexibel 
en oplossingsgericht is geweest, terwijl dat 
van [appellant] had mogen worden 
verwacht, ook in verband met de door hem 
gesignaleerde niet optimale werksfeer. Het 
hof schat in dat de arbeidsovereenkomst 
niet langer dan een periode van een jaar zou 
hebben geduurd, derhalve tot en met maart 
2018. Alle omstandigheden in aanmerking 
nemend zal het hof aan werknemer een 
billijke vergoeding toekennen van € 11.500,- 
bruto. Bij dit bedrag is rekening gehouden 
met het loon van werknemer bij de 
werkgever tot 1 juli 2017 (€ 3.888,- bruto per 
maand inclusief vakantiebijslag), zijn WW-
uitkering over de maanden juli, augustus en 
september 2017 (respectievelijk € 2.519,41, 
€ 2.609,40 en € 2.443,71 bruto) en zijn loon 
vanaf 1 oktober 2017 (ca. € 2.662,- bruto per 
maand inclusief vakantiebijslag). Het hof 
heeft het bedrag afgerond, omdat slechts 
grof kan worden ingeschat hoe lang de 
arbeidsovereenkomst nog zou hebben 
voortgeduurd. De verzochte wettelijke 
verhoging over de billijke vergoeding is niet 
toewijsbaar, omdat de billijke vergoeding 
niet kan worden aangemerkt als loon in de 
zin van art. 7:625 BW. Het hof zal de 
wettelijke rente over de billijke vergoeding 
toewijzen zoals hierna te melden. 
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E:2017:4621 
 
Eerste aanleg:  
kantonrechter 
van de 
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven  

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. M. van 
Ham, 
C.E.L.M. 
Smeenk-
van der 
Weijden en 
F. Kooijman 

Ja Ja € 35.000,- 
bruto 

artikel 7:683 
lid 3 BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

 € 5.038,-
eerste 
aanleg 

€ 4.750,- bruto 
per maand 
exclusief 
emolumenten 
(waaronder 
provisie) 

+- 51 jaar 2 jaar en 7 
maanden 

Het hof is dus van oordeel dat de 
arbeidsovereenkomst ten 
onrechte is ontbonden. In artikel 
7:683 lid 3 BW is bepaald dat het 
hof in zo’n situatie in plaats van 
herstel van de 
arbeidsovereenkomst een billijke 
vergoeding kan toekennen. 
Een billijke vergoeding als 
bedoeld in artikel 7:683 lid 3 
BW is een vergoeding die in de 
plaats komt van herstel van de 
arbeidsovereenkomst. 
Verwijtbaarheid is dus niet van 
belang voor een vergoeding op 
basis van deze bepaling. In de 
hoogte van deze billijke 

X X Ervan uitgaande dat werkgever werknemer 
wel duidelijk schriftelijk in kennis zou 
hebben gesteld van zijn ongeschiktheid, acht 
het hof het aannemelijk dat een 
verbetertraject niet tot het gewenste 
resultaat zou hebben geleid en dat de 
arbeidsovereenkomst dan uiteindelijk toch 
zou zijn geëindigd. Het hof schat in dat de 
arbeidsovereenkomst dan grofweg een half 
jaar langer zou hebben geduurd. Alle 
omstandigheden in aanmerking nemend zal 
het hof aan werknemer een billijke 
vergoeding toekennen van € 35.000,- bruto. 
Bij dit bedrag is rekening gehouden met het 
loon inclusief vakantietoeslag (€ 5.130,- 
bruto) en een geschat bedrag aan provisie (€ 
1.250,- per maand). Het hof heeft het bedrag 
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vergoeding moet dan ook tot 
uitdrukking komen dat, de 
omstandigheden van het geval in 
ogenschouw nemend, de 
vergoeding een alternatief is voor 
herstel van de arbeidsrelatie 
(zie Kamerstukken I, 2013/14, 
33818, C, p. 115). Het hof zal 
daarom ‘de waarde’ van de 
arbeidsovereenkomst schatten. 

afgerond, omdat het slechts zeer grof kan 
inschatten hoe lang de arbeidsovereenkomst 
nog zou hebben geduurd. Het hof ziet geen 
aanleiding om op dit bedrag de hierna te 
bespreken contractuele vergoeding in 
mindering te brengen, omdat het bij deze 
billijke vergoeding gaat om de (relatief 
geringe) periode dat de 
arbeidsovereenkomst langer zou hebben 
geduurd en nergens uit blijkt dat de 
contractuele vergoeding daarvoor was 
bedoeld. 
 

48 ECLI:NL:GHSH
E:2018:738 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. J.F.M. 
Pols, J.W. 
van Rijkom 
en R.J. 
Voorink 

Ja Ja € 40.000,00 
bruto 

artikel 7:683 
lid 3 BW 

Onbepaalde 
tijd. 
laatste 3 jaar 3 
contracten 
voor bepaalde 
tijd.  

Niet 
expliciet 
genoemd 

Nee € 3.264,32 
bruto per 
maand 

+- 70 jaar 24 jaar en 5 
maanden 

Op grond van het voorgaande 
komt het hof tot de 
tussenconclusie dat door 
toenmalige CEO aan werknemer 
is toegezegd dat hem een 
arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd zou worden 
aangeboden en dat hij daarop 
mocht vertrouwen. Werknemer 
heeft in reactie daarop ook aan 
de vennootschap laten weten een 
arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd te willen 
aangaan. Er is dus met ingang van 
1 januari 2016 een 
arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd tot stand 
gekomen. De vennootschap heeft 
in strijd met de daarvoor 
geldende regels de 
arbeidsovereenkomst bij brief 
van 17 maart 2016 opgezegd.  
Het hof kan de vennootschap 
veroordelen tot herstel van de 
arbeidsovereenkomst of het kan 
een billijke vergoeding 
toekennen.  

X X Het hof is van oordeel dat herstel van de 
arbeidsovereenkomst niet in de rede ligt. Uit 
het gespreksverslag blijkt namelijk dat 
partijen in juni 2015 al voor ogen hadden dat 
de samenwerking binnen enkele jaren zou 
eindigen, en dat in 2016 zou worden 
begonnen met het ‘inregelen van de 
overdracht’ van de kennis en 
werkzaamheden van werknemer. Inmiddels 
zijn tweeëneenhalf jaar na dat gesprek 
verstreken. In de periode 2015/2016 is 
tussen partijen een conflict ontstaan over de 
vraag of er een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd is toegezegd, maar ook over 
de aan werknemer toekomende gratificatie. 
Hoewel die gratificatie inmiddels is 
uitbetaald, is de relatie tussen partijen door 
het conflict ernstig geschaad.  
In de hoogte van deze billijke vergoeding 
moet tot uitdrukking komen dat, de 
omstandigheden van het geval in 
ogenschouw nemend, de vergoeding een 
alternatief is voor herstel van de 
arbeidsrelatie (Kamerstukken I, 2013/14, 
33818, C, p. 115). Het hof gaat er daarbij 
veronderstellenderwijze van uit dat 
werknemer nog tot medio 2017 bij de 
vennootschap zou zijn blijven werken als de 
vennootschap de toezegging met betrekking 
tot de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd zou zijn nagekomen. 
Duidelijk is immers dat hij in ieder geval tot 1 
augustus 2016 (25 jaar in dienst) had willen 
blijven werken. De bedoeling was, zoals in 
de voorgaande overweging is opgemerkt, 
dat in 2016 zou zijn begonnen met de 
overdracht van zijn kennis en 
werkzaamheden. Bij de vaststelling van de 
billijke vergoeding houdt het hof ook 
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rekening met het laatstverdiende bruto 
maandsalaris van werknemer. Het hof gaat 
daarbij uit van het door werknemer in hoger 
beroep genoemde bedrag van € 3.264,32 
bruto per maand, dat ter zitting door de 
vennootschap is bevestigd. Het hof houdt er 
ook rekening mee dat werknemer bij 
voorzetting van zijn dienstverband 
vakantiebijslag zou hebben ontvangen. Het 
hof houdt er tot slot rekening mee dat 
werknemer dit jaar 70 wordt, dat hij geen 
aanspraak heeft op een transitievergoeding 
en dat hij gelet op zijn leeftijd waarschijnlijk 
geen inkomen uit arbeid meer zal 
verwerven. 

49 ECLI:NL:GHSH
E:2018:3842 
 
Eerste aanleg:  
ECLI:NL:RBLIM
:2018:582 
 rechtbank 
Limburg, 
zittingsplaats 
Maastricht 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. J.M.H. 
Schoenmak
ers, H.AE. 
Uniken 
Venema en 
A.J. van de 
Rakt 

Ja Ja € 62.259,26 
bruto 

artikel 7:681 
lid 1 sub a 
BW 
 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

transitiever
goeding ter 
hoogte van 
€ 
106.728,60 
bruto, de 
gefixeerde 
schadeverg
oeding ter 
hoogte van 
€ 62.259,26 
bruto 

€ 6.759,00 
bruto per 
maand 
geweest, 
exclusief 8% 
vakantiebijslag
, 
kerstgratificati
e en bonus 

+- 60 jaar 36 jaar en 9 
maanden 

Het hof oordeelt dat er geen 
dringende reden ten grondslag 
ligt aan de opzegging van 6 
oktober 2017, ook niet wanneer 
alle gedragingen in onderling 
verband worden bezien. De 
kantonrechter heeft het verzoek 
van werknemer om de opzegging 
te vernietigen dus ten onrechte 
afgewezen. De beschikking van 
de kantonrechter wordt in 
zoverre vernietigd dat het 
verzoek van werknemer 
betreffende de door hem 
gevorderde gefixeerde 
schadevergoeding op grond van 
het bepaalde in artikel 7:672 lid 
10 BW kan worden toegewezen; 
werkgever heeft de voor 
werknemer  geldende 
opzegtermijn ten onrechte niet in 
acht genomen. 
Het hof is van oordeel dat 
werknemer recht heeft op een 
billijke vergoeding uit hoofde van 
artikel 7:681 lid 1 sub a BW in 
verbinding met artikel 7:683 lid 3 
BW; werkgever heeft in strijd 
met artikel 7:671 BW de 
arbeidsovereenkomst opgezegd. 
De rechtsgrond voor toewijzing 
van een billijke vergoeding op 
grond van artikel 7:683 BW is 
reeds gegeven met het oordeel 
dat aan het ontslag op staande 
voet geen dringende reden ten 
grondslag ligt. 

X Bij de beoordeling van 
de hoogte van de 
billijke vergoeding 
dienen alle 
omstandigheden van 
het geval te worden 
meegenomen. Naast 
de mate van 
verwijtbaarheid, het 
toekennen van de 
gefixeerde 
schadevergoeding en 
de 
transitievergoeding, 
zijn de (financiële) 
gevolgen van de 
opzegging met 
onmiddellijke ingang 
voor werknemer van 
belang. Het hof gaat er 
niet vanuit dat de 
arbeidsovereenkomst 
van werknemer 
zonder het ontslag op 
staande voet tot aan 
zijn 
pensioengerechtigde 
leeftijd zou zijn 
doorgelopen. 
Voorafgaande aan het 
ontslag op staande 
voet is werknemer op 
non actief gesteld en 
heeft hij zich ziek 
gemeld. Werkgever 
heeft vervolgens zijn 
vertrek aan alle 

X 
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medewerkers kenbaar 
gemaakt en daarna 
een 
ontbindingsverzoek bij 
de kantonrechter 
ingediend. In de 
onderhavige 
procedure heeft zij, in 
eerste aanleg, 
voorwaardelijk een 
ontbindingsverzoek 
ingediend. 
Daarnaast is ter 
gelegenheid van de 
mondelinge 
behandeling in hoger 
beroep voldoende 
komen vast te staan 
dat werkgever 
inmiddels gefuseerd is 
met een BV, dat dit 
heeft geleid tot een 
reorganisatie van 
werkgever met 
gedwongen ontslagen 
van personeelsleden. 
Het hof leidt uit 
voormelde gang van 
zaken af dat er de 
afgelopen periode 
binnen de organisatie 
van werkgever een 
aantal ingrijpende 
wijzigingen hebben 
plaatsgevonden. De 
positie van werknemer 
als managing director 
zou daarin, naar 
verwachting, zeker op 
korte termijn zijn 
betrokken. Ware het 
ontslag op staande 
voet niet gegeven, dan 
lag door deze 
verwikkelingen een 
voortzetting van het 
dienstverband voor 
langere periode, naar 
de inschatting van het 
hof, niet in het 
vooruitzicht. Gegeven 
deze en alle andere 



door partijen 
genoemde 
omstandigheden acht 
het hof een bedrag 
van € 62.259,26 bruto, 
te vermeerderen met 
de wettelijke rente, 
billijk. Daarin is een 
vergoeding voor 
immateriële schade 
meegenomen. 
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ECLI:NL:GHSH
E:2018:2758 
 
Eerste 
aanleg:   recht
bank Zeeland-
West-Brabant, 
zittingsplaats 
Middelburg 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. J.M.H. 
Schoenmak
ers, P.P.M. 
Rousseau 
en A.J. van 
de Rakt 

Ja Ja €15.000,- artikel 7:683 
lid 3 BW 

Niet expliciet 
genoemd 

24 uur 
per week 

van € 
2.017,00 
bruto 
eerste 
aanleg 
verhoogd 
naar  
€ 2.989,00 
bruto 

€ 1.600,47 
bruto per 
maand 
exclusief 
emolumenten. 

+-- 52 jaar 3 jaar 11 
maanden 

Het hof van oordeel dat het 
verzoek van werkgever tot 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst ten 
onrechte is toegewezen. In dat 
geval heeft het hof op grond 
van artikel 7:683 lid 3 BW de 
mogelijkheid de 
arbeidsovereenkomst te 
herstellen dan wel een billijke 
vergoeding toe te kennen. 
Werknemer heeft in hoger 
beroep primair verzocht de 
arbeidsovereenkomst te 
herstellen. Dat verzoek wordt 
afgewezen. Herstel van de 
arbeidsovereenkomst impliceert 
dat het verbetertraject alsnog zou 
moeten worden doorlopen en dat 
werknemer ook een reële kans 
moet krijgen om haar 
functioneren te verbeteren. 
Anderzijds moet werkgever de 
reële kans krijgen om het 
verbetertraject en het 
eindresultaat op een juiste wijze 
te beoordelen. Door al hetgeen 
nu is voorgevallen, acht het hof 
het niet reëel om te verwachten 
dat partijen dit verbetertraject op 
adequate wijze kunnen 
doorlopen. Herstel van de 
arbeidsovereenkomst is dan ook 
niet aan de orde. 

X Een billijke vergoeding 
als bedoeld in artikel 
7:683 lid 3 BW is een 
vergoeding die in de 
plaats komt van 
herstel van de 
arbeidsovereenkomst. 
Werknemer maakt 
subsidiair aanspraak 
op deze vergoeding. 
Verwijtbaarheid is niet 
van belang voor een 
aanspraak op 
vergoeding op basis 
van deze bepaling. In 
de hoogte van deze 
billijke vergoeding 
moet tot uitdrukking 
komen dat, de 
omstandigheden van 
het geval in 
ogenschouw nemend, 
de vergoeding een 
alternatief is voor 
herstel van de 
arbeidsrelatie 
(zie Kamerstukken I, 
2013/14, 33818, C, p. 
115). Het hof zal 
daarom ‘de waarde’ 
van de 
arbeidsovereenkomst 
schatten. 
Hiervoor heeft het hof 
reeds overwogen dat 
het verzoek tot 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst 
niet toewijsbaar is. 
Ervan uitgaande dat 
de 

X 
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arbeidsovereenkomst 
niet zou zijn 
ontbonden, acht het 
hof het aannemelijk 
dat de 
arbeidsovereenkomst 
dan uiteindelijk toch 
zou zijn geëindigd. 
Voormelde 
omstandigheden en 
alle overige 
omstandigheden van 
het geval in 
aanmerking nemend 
zal het hof aan 
[appellante] een 
billijke vergoeding 
toekennen van € 
15.000,00 bruto. Bij 
dit bedrag is rekening 
gehouden met het 
salaris dat werknemer 
bij werkgever verdient 
van € 1.600,47 bruto 
per maand exclusief 
emolumenten en met 
de Ziektewetuitkering 
die werknemer vanaf 
2 februari 2018 
ontvangt. Voorts is 
rekening gehouden 
met de 
transitievergoeding 
die aan werknemer in 
eerste aanleg is 
toegekend en met het 
feit dat deze 
transitievergoeding in 
hoger beroep zal 
worden verhoogd tot 
een bedrag van € 
2.989,00 bruto. Het 
hof heeft het bedrag 
van de billijke 
vergoeding afgerond, 
omdat slechts grof kan 
worden ingeschat hoe 
lang de 
arbeidsovereenkomst 
nog zou hebben 
voortgeduurd. Het hof 
zal de wettelijke rente 



over de billijke 
vergoeding toewijzen 
zoals in 
rechtsoverweging 4.1 
vermeld. 

51 ECLI:NL:GHSH
E:2018:851 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. M.E. 
Smorenbur
g, P.P.M. 
Rousseau 
en R.J. 
Voorink 

Ja Ja €10.000,- 
bruto 

van art. 
7:681 lid 1, 
aanhef en 
onder a, BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Nee  wel 
recht op de 
gefixeerde 
vergoeding 
wegens 
onregelmat
ige 
opzegging 
van € 
6.250,40 
bruto 

€ 3.500,- bruto 
per maand 
exclusief 8% 
vakantiebijslag 

+- 38 jaar 1 jaar en 7 
maanden 

De rechtsgrond voor toewijzing 
van een billijke vergoeding op 
grond van art. 7:681 BW is reeds 
gegeven met het oordeel dat het 
ontslag op staande voet niet 
rechtsgeldig is. Het hof verwijst 
daartoe naar hetgeen de regering 
hierover heeft medegedeeld in 
reactie op vragen en 
opmerkingen van de Vereniging 
Arbeidsrecht Advocaten 
Nederland (VAAN): “De auteur 
vraagt duidelijkheid over de vraag 
of met de «billijke vergoedingen» 
zoals opgenomen in de artikelen 
7:681 BW en 7:682, derde, vierde 
en vijfde lid, BW hetzelfde type 
vergoeding is bedoeld als de 
vergoeding wegens ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten 
zoals deze elders in het 
wetsvoorstel is opgenomen. 
Hierover bestaat in de literatuur 
discussie. Hierbij kan de regering 
bevestigen dat er sprake is van 
hetzelfde type vergoeding; in de 
artikelen 7:681 BW en 7:682, 
derde, vierde en vijfde lid, BW is 
er voor de daarin bedoelde 
specifieke gevallen reeds invulling 
gegeven aan de ernstige 
verwijtbaarheid.” (Kamerstukken 
I 2013/14, 33818, C, p. 113)  
 

X De rechter dient de 
billijke vergoeding te 
bepalen op een wijze 
die, en op het niveau 
dat, aansluit bij de 
bijzondere 
omstandigheden van 
het geval. Ten aanzien 
van de billijke 
vergoeding van art. 
7:681 lid 1, aanhef en 
onder a, BW gaat het 
om een vernietigbare 
opzegging van de 
arbeidsovereenkomst. 
De werknemer heeft 
de vrijheid ervoor te 
kiezen de opzegging 
niet te vernietigen en 
in plaats daarvan een 
billijke vergoeding te 
verzoeken. Bij het 
vaststellen de billijke 
vergoeding op grond 
van voornoemde 
bepaling kan mede 
worden gelet op 
hetgeen de 
werknemer aan loon 
zou hebben genoten 
als de opzegging zou 
zijn vernietigd. Voor 
zover elementen van 
de vaststelling van de 
billijke vergoeding zien 
op de vergoeding van 
schade van de 
werknemer, lenen de 
wettelijke regels van 
art. 6:95 e.v. BW zich 
voor overeenkomstige 
toepassing 
Bij het vaststellen van 
de billijke vergoeding 
gaat het uiteindelijk 
erom dat de 
werknemer wordt 

X 
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gecompenseerd voor 
het ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten 
van de werkgever. 
Doordat bij het 
vaststellen van de 
billijke vergoeding 
rekening kan worden 
gehouden met de 
gevolgen van het 
ontslag, kan met die 
vergoeding ook 
worden tegengegaan 
dat werkgevers voor 
een vernietigbare 
opzegging kiezen 
omdat dit voor hen 
voordeliger is dan het 
op de juiste wijze 
beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst 
of het in stand houden 
daarvan (HR 30 juni 
2017 ECLI:NL:HR:2017:
1187). 
De 
arbeidsovereenkomst 
is onmiddellijk 
opgezegd zonder dat 
daarvoor een 
dringende reden 
bestond. Werknemer 
is daardoor ten 
onrechte 
geconfronteerd met 
de situatie dat hij van 
de ene op de andere 
dag zijn 
arbeidsovereenkomst 
heeft verloren en 
plotseling is 
teruggevallen in 
inkomen. 
Het hof is van oordeel 
dat in deze zaak een 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst 
op termijn niet te 
vermijden zou zijn 
geweest.  
Werknemer heeft na 
ontslag een WW-

https://www.navigator.nl/document/id2dbc1d38c2384e4f849104eb9ff71ba6?anchor=id-614be00c-12ae-465c-9e63-89620fd7040c
https://www.navigator.nl/document/id2dbc1d38c2384e4f849104eb9ff71ba6?anchor=id-614be00c-12ae-465c-9e63-89620fd7040c
https://www.navigator.nl/document/id2dbc1d38c2384e4f849104eb9ff71ba6?anchor=id-614be00c-12ae-465c-9e63-89620fd7040c
https://www.navigator.nl/document/id2dbc1d38c2384e4f849104eb9ff71ba6?anchor=id-614be00c-12ae-465c-9e63-89620fd7040c


uitkering ontvangen 
en met ingang van 
februari 2017 een 
andere baan met een 
hoger inkomen. De 
inkomensderving is 
beperkt. 
Ook valt de 
werknemer enig 
verwijt te maken.  
De werknemer 
ontvangt geen 
transitievergoeding 
(wel op gefixeerde 
schadevergoeding). 
Alle omstandigheden 
in aanmerking 
nemend zal het hof de 
billijke vergoeding 
vaststellen op een 
bedrag van € 10.000,- 
bruto. Het hof acht 
werknemer met dit 
bedrag in de gegeven 
omstandigheden 
afdoende 
gecompenseerd.  

52 ECLI:NL:GHSH
E:2018:254 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Zeeland-West-
Brabant, 
zittingsplaats 
Middelburg 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. J.P. de 
Haan, M. 
van Ham 
en A.E. Bos 

Ja Ja €100.000,- 
bruto 

artikel 
7:671b lid 8 
onder c BW 

Onbepaalde 
tijd 

40 uur 
per week 

Nee, wel 
contractuel
e 
vergoeding 
van € 
219.827,52 
bruto 

€ 8.481,00 
bruto per 
maand met 
emolumenten, 
waaronder 
vakantietoesla
g 

+- 56 jaar 17 jaar en 
afgerond 9 
maanden 

Voorts is het hof van oordeel dat 
werknemer recht heeft op een 
billijke vergoeding ex artikel 
7:671b lid 8 onder c BW. Het hof 
acht het feit dat vennootschap 1, 
werknemer op staande voet 
heeft ontslagen alsmede de wijze 
waarop zij dit heeft gedaan 
ernstig verwijtbaar. 
Vennootschap 1 heeft hiermee 
een onwerkbare situatie in het 
leven geroepen.  

X Werknemer heeft 
aanzienlijke schade 
geleden als gevolg van 
ontslag en 
handelswijze van 
vennootschap 1. Van 
vennootschap 1 had 
mogen worden 
verwacht dat zij met 
werknemer in overleg 
was getreden over 
hun afzonderlijke 
belangen en een 
oplossing voor hun 
situatie met minder 
vergaande 
gevolgen/schade. Daar 
zou enige tijd mee 
gemoeid zijn, win 

X 



welke periode 
werknemer nog salaris 
zou hebben 
ontvangen. Deze 
periode schat het hof 
op ruim een half jaar. 
Mede gelet op de 
hoogte van het salaris 
van werknemer en de 
hiervoor besproken 
verwijtbaarheid, zal 
het hof een billijke 
vergoeding van 
€100.000,- bruto 
toekennen.  

53 ECLI:NL:GHSH
E:2017:5419 
als eerste 
aanleg 
meervoudig 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. 
Y.L.L.A.M. 
Delfos-Roy, 
J.M.H. 
Schoenmak
ers en R.J. 
Voorink 

Ja Nee X X X X Nee X X X Geen sprake van ernstig van 
ernstig verwijtbaar handelen van 
werkgever als bedoeld in  
artikel 7:682 lid 3 onder b BW of 
van het door werknemer gestelde 
handelen in strijd met artikel 
7:611 BW. 
De stelling van werknemer dat 
werkgever vennootschap 1 aan 
hem op grond van artikel 7:682 
lid 3 onder b BW een billijke 
vergoeding verschuldigd is gaat 
niet op. 

X X X 

54 ECLI:NL:GHSH
E:2017:4804 
 
als vervolg op 
de door het 
hof gewezen 
tussenbeschik
kingen van 9 
november 
2017 en 8 
februari 2018 
in het hoger 
beroep van de 
door de 
kantonrechter 
van de 
rechtbank 
Zeeland-West-
Brabant, 
zittingsplaats 
Bergen op 
Zoom 
gewezen 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. P.P.M. 
Rousseau, 
H.AE. 
Uniken 
Venema en 
E.F.A. van 
Buitenen 

Ja Ja € 30.000,- artikel 7:683 
lid 3 BW 

op basis van 
de Wet Sociale 
Werkvoorzieni
ng in dienst 
van WVS-
Groep. 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Nee € 1.133,22 
netto per 
maand 

+- 45 jaar +- 28 jaar Het is ernstig verwijtbaar dat 
WVS-Groep werknemer heeft 
ontslagen op het moment dat 
zij arbeidsongeschikt was en 
derhalve in strijd met het 
opzegverbod tijdens ziekte 
heeft gehandeld. 

 

X X In haar tussenbeschikking van 8 februari 
2018 heeft het hof een 
deskundigenonderzoek gelast teneinde vast 
te stellen of werknemer op 23 november 
2016 en/of in de periode van 27 juni 2016 
tot 23 november 2016 arbeidsongeschikt 
was voor de werkzaamheden werkgever. Het 
hof heeft deskundigen benoemd en hen de 
vragen voorgelegd zoals geformuleerd in r.o. 
6.5. van voormelde tussenbeschikking. 
De deskundigen hebben ieder een rapport 
uitgebracht.  
Nu het hof heeft vastgesteld dat werknemer 
in de periode van 27 juni tot en met 23 
november 2016 arbeidsongeschikt was voor 
de werkzaamheden bij werkgever, heeft 
WVS-Groep ten onrechte met ingang van 27 
juni 2016 het loon stopgezet.  
Met betrekking tot de hoogte van de billijke 
vergoeding stelt het hof het volgende 
voorop. Een billijke vergoeding op grond 
van artikel 7:683 lid 3 BW dient als 
alternatief voor herstel van de 
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beschikking 
van 6 maart 
2017. 

arbeidsovereenkomst. Het hof zal daarom bij 
de bepaling van de hoogte van de billijke 
vergoeding in ieder geval de gevolgen voor 
[appellante] van het verlies van de 
arbeidsovereenkomst betrekken. Die 
gevolgen worden naar hun aard mede 
bepaald door de “waarde” die de 
arbeidsovereenkomst voor [appellante] had. 
Daarnaast zal het hof kijken naar de overige 
omstandigheden van het geval, waaronder 
de mate van verwijtbaarheid van WVS-
Groep. (vgl. HR 8 juni 
2018, ECLI:NL:HR:2018:857) 
De financiële “waarde” van de 
arbeidsovereenkomst is nihil, behoudens de 
aanspraak die werknemer zou hebben gehad 
op een transitievergoeding bij een reguliere 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In 
het geval er geen ontslag op staande voet 
had plaatsgevonden, zou WVS-Groep 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst met 
werknemer hebben kunnen verzoeken op de 
grond vermeld in artikel 7:699 lid 3 onder b 
BW of de arbeidsovereenkomst in stand 
hebben kunnen laten, echter in beide 
gevallen zou werknemer geen recht op loon 
meer hebben gehad vanaf 13 november 
2016, nu een substantiële verbetering van 
werknemer medische situatie en daarmee 
haar werkmogelijkheden in Nederland op 
korte termijn niet te verwachten was. 
Werknemer ontvangt geen WIA-uitkering. Zij 
heeft een WIA-uitkering aangevraagd, maar 
deze aanvraag is door het UWV afgewezen. 
Het door werknemer ingesteld bezwaar en 
beroep tegen dit besluit is ongegrond 
verklaard. 
Werknemer heeft geen andere baan. 
Wellicht dat zij een zekere capaciteit heeft 
om in Spanje betaalde werkzaamheden te 
verrichten, bijvoorbeeld bij een callcenter. 
Echter gelet op het feit dat werknemer altijd 
op basis van de Wet Sociale 
Werkvoorziening heeft gewerkt, ze 
begeleiding nodig heeft en gelet op de 
combinatie van medische problemen van 
werknemer , acht het hof de kans niet groot 
dat zij betaalde werkzaamheden zal kunnen 
vinden. 
Werknemer heeft van WVS-Groep geen 
transitievergoeding ontvangen en kan daar 
geen aanspraak meer op maken. Dit geldt 
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ook voor de gefixeerde vergoeding wegens 
onregelmatige opzegging. 
Met betrekking tot de mate van 
verwijtbaarheid van WVS-Groep overweegt 
het hof als volgt. Doordat WVS-Groep 
werknemer ten onrechte op staande voet 
heeft ontslagen, staat vast dat WVS-Groep 
ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. 
Daarnaast is ernstig verwijtbaar dat WVS-
Groep werknemer heeft ontslagen op het 
moment dat zij arbeidsongeschikt was en 
derhalve in strijd met het opzegverbod 
tijdens ziekte heeft gehandeld. 
Gelet op alle omstandigheden acht het hof 
een vergoeding van € 30.000,- billijk. 

55 ECLI:NL:GHSH
E:2017:3407 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Zeeland-West-
Brabant, 
zittingsplaats 
Middelburg 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. M. van 
Ham, M.E. 
Smorenbur
g en R.J. 
Voorink 

Ja Nee, 
Het hof 
vernietigt 
de 
beschikking 
van de 
kantonrech
ter op dit 
onderdeel. 

X X Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

€ 19.143,94 
bruto 

€ 7.678,- bruto 
per maand 
exclusief 
emolumenten 

+- 52 jaar 5 jaar en 8 
maanden 

Uit het voorgaande volgt dat het 
hof van oordeel is dat werkgever 
niet op juiste wijze aan haar re-
integratieverplichtingen heeft 
voldaan en dat haar zeker 
verwijten vallen te maken. Het 
hof kan echter niet tot de 
conclusie komen dat werkgever 
haar re-integratieverplichtingen 
ernstig heeft veronachtzaamd. De 
conclusie luidt dat het hof van 
oordeel is dat de kantonrechter 
ten onrechte een billijke 
vergoeding aan werknemer heeft 
toegekend. De grief in het 
incidenteel hoger beroep slaagt. 
Het hof zal de bestreden 
beschikking op dit onderdeel 
vernietigen en het verzoek van 
werknemer in zoverre alsnog 
afwijzen. 

X X X 

56 ECLI:NL:GHSH
E:2017:3241 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven 
 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. M.E. 
Smorenbur
g, M. van 
Ham en R.J. 
Voorink 

Ja Ja € 14.634,- 
bruto 

art. 7:683 lid 
3 BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

€ 3.326 
bruto in 
eerste 
aanleg. 

€ 2.053,- bruto 
per maand 
exclusief 8% 
vakantiebijslag 

+- 36 jaar 1 jaar en 
afgerond 8 
maanden 

Zoals hiervoor al is vermeld zal 
het hof gebruikmaken van zijn 
bevoegdheid om een billijke 
vergoeding toe te kennen. Voor 
de toekenning van een billijke 
vergoeding op grond van art. 
7:683 lid 3 BW is niet vereist dat 
sprake is van ernstige 
verwijtbaarheid. In dit geval is 
sprake van samenloop, omdat 
[appellant] subsidiair (in plaats 
van vernietiging van de 
opzegging) aanspraak heeft 
gemaakt op toekenning van een 
billijke vergoeding op grond van 

X X Volgens werknemer dient de billijke 
vergoeding te worden vastgesteld op € 
15.964,12. Hij heeft aansluiting gezocht bij 
de berekening van de hoogte van de billijke 
vergoeding bij zijn inkomstenderving. 
Volgens werknemer zal aan hem een 
Ziektewetuitkering kunnen worden 
toegekend omdat hij niet op korte termijn 
zal herstellen. Zijn laatstverdiende salaris 
bedroeg € 26.606,88 per jaar en zijn 
inkomstenderving van 30% is dus € 7.982,06 
per jaar. Werknemer acht een compensatie 
voor de duur van zijn Ziektewetuitkering 
redelijk, derhalve € 15.964,12. 
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art. 7:681 lid 1 aanhef en onder a 
BW. Voor het ontstaan van de 
aanspraak op die billijke 
vergoeding is wel vereist dat 
[verweerster] in verband met het 
einde van de 
arbeidsovereenkomst een ernstig 
verwijt kan worden gemaakt. In 
dit geval ligt de ernstige 
verwijtbaarheid van 
[verweerster] besloten in de in de 
wet omschreven situatie waarin 
recht op een billijke vergoeding 
bestaat (Kamerstukken II 2013-
2014, 33 818, nr. 3 p. 80 en nr. 4, 
p. 61). 

Werkgever heeft in het kader van de 
berekening van de billijke vergoeding in haar 
toelichting van 26 juni 2017 onder meer 
aangegeven dat zij, bij gebreke van een 
ontslag op staande voet, een verzoek tot 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou 
hebben ingediend. Een billijke vergoeding 
gelijk aan een suppletie op de uitkering van 
werknemer van maximaal twee maanden, de 
periode die het dienstverband zou hebben 
voortgeduurd bij een “reguliere” 
ontslagprocedure, is volgens haar op zijn 
plaats. 
Het hof overweegt als volgt. Werkgever 
heeft de arbeidsovereenkomst met 
werknemer opgezegd wegens een dringende 
reden, terwijl zij tijdens de 
arbeidsongeschiktheid van werknemer de 
mogelijkheid had om bij overtreding van de 
voorschriften van art. 7:629 lid 3 BW de 
sanctie van verlies van het recht op 
loonbetaling toe te passen. Door deze 
mogelijkheid tot inhouding van loon was 
voor werkgever de verdergaande sanctie van 
ontslag op staande voet niet nodig. 
Werknemer is ten onrechte geconfronteerd 
met de situatie dat hij van de ene op de 
andere dag zijn arbeidsovereenkomst heeft 
verloren en is teruggevallen op een 
uitkering. werkgever valt daarvan een 
ernstig verwijt te maken. 
Het hof acht het niet aannemelijk dat 
werkgever de arbeidsovereenkomst met 
werknemer gedurende de eerste twee 
ziektejaren had kunnen opzeggen of had 
kunnen laten ontbinden. Werkgever heeft 
dit weliswaar gesteld, maar volgens 
werknemer is geen sprake van slecht 
werknemerschap in het verleden en hij heeft 
per 1 juni 2016 nog een loonsverhoging 
gekregen. Van terechte gronden voor 
opzegging of ontbinding is dan ook niet 
gebleken. Ook een ontbinding wegens niet 
voldoen aan re-integratieverplichtingen was 
niet binnen twee jaar te verwachten. Het 
opzegverbod geldt niet bij het niet nakomen 
van de re-integratieverplichtingen, maar was 
hier sprake van? De werkgever had hierover 
een deskundigenoordeel kunnen vragen bij 
het UWV, maar heeft dit niet gedaan. Zij 
heeft zich daarover zelf een mening 
gevormd en ten onrechte aan werknemer 
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verzocht een verklaring van zijn arts over te 
leggen. Volgens werknemer is de 
verwachting dat zijn klachten progressief zijn 
en hij komt mogelijk in de toekomst in 
aanmerking voor een schouderprothese. 
Werkgever heeft hiertegen geen 
(onvoldoende) gemotiveerd verweer 
gevoerd, zodat het hof uitgaat van de 
juistheid van het met een medisch stuk 
onderbouwd betoog van werknemer. 
Vermoedelijk had werkgever de 
arbeidsovereenkomst met werknemer 
derhalve pas kunnen (laten) beëindigen 
nadat de arbeidsongeschiktheid van 
werknemer ten minste twee jaar had 
geduurd (art. 7:670 lid 1 BW). Het hof zal 
daarom bij de vaststelling van de billijke 
vergoeding uitgaan van de periode vanaf 26 
oktober 2016 tot 30 augustus 2018, zijnde 
een periode van afgerond 22 maanden. 
Daarbij komt dat werknemer slechts 
aanspraak heeft gemaakt op een bedrag ter 
hoogte van 30% van het loon, in plaats van 
het volledige loon of 70% daarvan. 
Het hof zal op grond van al het voorgaande, 
alsmede alle (overige) uitzonderlijke 
omstandigheden van het geval, de billijke 
vergoeding vaststellen op een bedrag van 
afgerond € 14.634,- (te weten het door 
werknemer berekende bedrag van € 
15.964,12 gedeeld door 24 maanden en 
vermenigvuldigd met 22 maanden).  
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Eerste aanleg:  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
’s-
Hertogenbosc
h 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. J.W. 
van Rijkom, 
J.M.H. 
Schoenmak
ers en D.W. 
Giltay Veth 

Ja Ja € 
125.000,00 
bruto 

artikel 
7:671b lid 8 
sub c BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg  € 
50.416,53 
bruto. 
 
Hoger 
beroep:  
veroordeelt  
werknemer 
om aan 
werkgever  
terug te 
betalen 
een bedrag 
van € 
7.789,88 
bruto ten 
titel van 
teveel 
ontvangen 

€ 3.186,33 
bruto per 
maand, 
exclusief 8% 
vakantietoesla
g, 20% 
ploegentoesla
g en overige 
emolumenten 

+- 52 jaar 18 jaar en 
afgerond 
10 
maanden 

Het hof ziet aanleiding om aan 
werknemer op zijn verzoek een 
billijke vergoeding ex artikel 
7:671b lid 8 sub c BW toe te 
kennen, nu de ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst het gevolg 
is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van 
werkgever. werkgever heeft 
werknemer van “fraude” 
beschuldigd en mede op basis 
daarvan een einde van de 
arbeidsovereenkomst 
nagestreefd, zonder dat daarvoor 
voldoende bewijs voorhanden 
was. Zij heeft, getuige de brief 
van 9 december 2016 (r.ov. 
3.1.8.) onder dreiging met een 
onderzoek naar de beweerdelijke 
fraude, juridische stappen en een 

X X Werknemer heeft na afronding van haar 
onderzoek de op non-actiefstelling van 
werknemer niet opgeheven. Daarmee heeft 
zij werknemer onnodig in onzekerheid 
gelaten. Tevens heeft werkgever werknemer 
beschadigd en in overwegende mate eraan 
bijgedragen dat de arbeidsverhouding 
tussen partijen duurzaam verstoord is 
geraakt door werknemer zonder voldoende 
bewijs te beschuldigen van fraude en 
ongepast gedrag en door directe collega’s 
van werknemer te vragen dienaangaande 
verklaringen over hem af te leggen en de 
verklaringen van deze collega’s in deze 
procedure te gebruiken ter onderbouwing 
van de standpunten van werkgever. Deze 
feiten en omstandigheden liggen allen in de 
risicosfeer van werkgever valt daarvan een 
ernstig verwijt te maken, hetgeen meeweegt 
in de hoogte van de billijke vergoeding. Dat 
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transitiever
goeding  

op-non-actiefstelling, druk op 
werknemer uitgeoefend om een 
overeenkomst tot beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst te 
ondertekenen. Werkgever heeft 
werknemer op non-actief gesteld 
en zij heeft, anders dan was 
aangekondigd in de brief van 9 
december 2016, na afronding van 
het door haar verrichte 
onderzoek in januari 2017 de op 
non-actiefstelling van werknemer 
gehandhaafd. Werkgever heeft 
haar verzoekschrift tot 
ontbinding eerst op 22 maart 
2017 bij de rechtbank ingediend. 
werkgever heeft weliswaar 
onweersproken gesteld dat 
collega’s van werknemer niet zijn 
geïnformeerd over het feit dat 
werknemer op non-actief was 
gesteld, maar wel heeft 
werkgever de directe collega’s 
van werknemer bevraagd 
omtrent mogelijke fraude door 
werknemer. werkgever kan dan 
naar het oordeel van het hof niet 
staande houden dat onder haar 
werknemers slechts het beeld 
bestond dat werknemer wegens 
arbeidsongeschiktheid afwezig 
was. Werkgever heeft er aldus 
wel degelijk aan bijgedragen dat 
bij collega’s van werknemer het 
beeld is ontstaan en vervolgens in 
stand is gehouden dat 
werknemer zich terzake schuldig 
had gemaakt aan ontoelaatbaar 
gedrag. Dat collega’s zich 
daarnaast ook anderszins over 
het gedrag van werknemer 
hebben kunnen uitlaten doet 
daaraan niet af. Door directe 
collega’s van werknemer te 
vragen een oordeel te geven over 
(het functioneren van) 
werknemer en door het uiten van 
ongefundeerde ernstige 
verwijten en verdachtmakingen, 
heeft werkgever naar het oordeel 
van het hof bovendien een 
terugkeer van werknemer 

werkgever de verstoring van de 
arbeidsverhouding moedwillig zou hebben 
veroorzaakt en bewust zou hebben 
aangestuurd op een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met werknemer, is 
daarentegen geenszins komen vast te staan. 
Voorts dient er bij het bepalen van de 
hoogte van de billijke vergoeding niet vanuit 
te worden gegaan dat werknemer nog tot 1 
december 2019 aanspraak zal moeten 
maken op een WW-uitkering, laat staan dat 
hij nog tot aan zijn pensioengerechtigde 
leeftijd werkloos zou zijn, integendeel. Ter 
gelegenheid van de mondelinge behandeling 
heeft werknemer verklaard inmiddels op 
zoek te zijn naar ander werk. Weliswaar had 
werknemer op dat moment nog geen 
nieuwe baan gevonden, maar gezien de 
technische kennis en ervaring van 
werknemer is sprake van een brede 
inzetbaarheid in technische functies in 
verschillende branches, zoals werkgever 
middels overlegging van diverse vacatures 
(productie 45 bij het verweerschrift van 
werkgever in incidenteel hoger beroep) 
heeft onderbouwd, overigens niet zonder 
meer tegen hetzelfde (of een hoger) loon. 
Werknemer heeft zijn stelling dat de daarin 
genoemde functies niet passend zouden zijn, 
niet nader onderbouwd. Voorts acht het hof 
nog van belang dat de arbeidsrelatie als 
gevolg van de gebeurtenissen uit het 
verleden wel reeds onder druk stond, zodat, 
ook indien de kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst niet zou hebben 
ontbonden, de arbeidsovereenkomst naar 
verwachting op termijn zou zijn geëindigd. 
Uitgaande van het voorgaande, alsmede alle 
overige omstandigheden van het geval, en 
rekening houdend met het feit dat aan 
werknemer tevens een transitievergoeding 
van € 42.626,65 bruto wordt toegekend en 
aan werknemer een WW-uitkering is 
toegekend, zal het hof de billijke vergoeding 
vaststellen op een bedrag van € 125.000,00 
bruto. Werkgever zal worden veroordeeld 
tot betaling van dit bedrag. 
 



onmogelijk gemaakt. De 
duurzaam verstoorde 
arbeidsverhouding is daarmee in 
overwegende mate door de 
handelwijze van werkgever 
veroorzaakt. Ten slotte heeft 
werkgever zich niet aantoonbaar 
ingespannen om werknemer te 
re-integreren nadat hij 
arbeidsongeschikt was 
uitgevallen. 
Het hof acht dit ernstig nalatig 
van werkgever, dan wel acht hij 
dit handelen ernstig verwijtbaar. 
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Eerste 
aanleg: ECLI:N
L:RBLIM:2017:
3827 
rechtbank 
Limburg, 
zittingsplaats 
Roermond 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. 
C.E.L.M. 
Smeenk-
van der 
Weijden, 
J.F.M. Pols 
en D.J.B. de 
Wolff 

Ja Nee X X Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de dienstjaren 
ga ik uit van 
onbepaalde 
tijd. 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg € 
52.994,-- 
bruto  

 
Hoger 
beroep  
een 
aanvullend 
bedrag van 
€ 1.773,-- 
bruto 

Wordt niet 
expliciet 
genoemd 

+- 53 jaar 26 jaar en 
10 
maanden 

Het hof stelt voorop dat een 
billijke vergoeding als bedoeld in 
artikel 7:671b lid 8 onderdeel c 
BW slechts kan worden 
toegekend, indien de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst het 
gevolg is van ernstig handelen of 
nalaten van de werkgever. Uit de 
wetgeschiedenis (Kamerstukken 
II 2013/14, 33818, 3, p. 34) volgt 
dat het hierbij gaat om 
uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld als een werkgever 
grovelijk de verplichtingen niet 
nakomt die voortvloeien uit de 
arbeidsovereenkomst en er als 
gevolg daarvan een verstoorde 
arbeidsverhouding ontstaat. 
Het hof is van oordeel dat geen 
sprake is van een dergelijk 
uitzonderlijk geval op grond van 
het volgende. Werkgever heeft 
zich veel moeite getroost om te 
komen tot het oplossen van de 
problemen van en met 
werknemer. Zo heeft werkgever 
een coach aangesteld voor 
werknemer, heeft zij de 
aanwijzingen van de coach en de 
bedrijfsarts opgevolgd door 
meermalen een mediationtraject 
te willen ingaan met werknemer 
en heeft zij drie verschillende re-
integratiebureaus ingeschakeld. 
Zoals al overwogen heeft 
werknemer tot en met de 
mondelinge behandeling in hoger 
beroep niet duidelijk gemaakt om 

X X X 
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welke pesterijen en door wie het 
op de werkvloer ging. Als niet 
betwist staat vast dat werkgever 
wel signalen daarover van 
werknemer heeft opgepakt door 
een gesprek met zijn 
leidinggevenden te organiseren 
en dat zij aan werknemer heeft 
voorgesteld om melding te 
maken van ongewenste 
omgangsvormen door het 
indienen van een klacht. 
Feit is dat werkgever volgens de 
beslissing van het UWV van 5 
december 2016 niet voldoende 
aan haar re-
integratieverplichtingen heeft 
voldaan in het 1e spoor en 2e 
spoor. Maar dat levert, afgezien 
van het feit dat nog geen 
uitspraak door de rechtbank is 
gedaan op het beroep van 
werkgever tegen die laatste 
beslissing, geen grovelijk niet 
nakomen van de verplichtingen 
en daarom geen ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten 
van werkgever op. Immers, 
volgens het eerder verzochte 
deskundigenoordeel voldeed 
werkgever volgens het UWV op 
26 april 2016 wel aan haar re-
integratieverplichtingen. Verder 
is van belang dat werknemer pas 
na 16 februari 2017 heeft 
aangegeven wél in zijn eigen 
functie op de productieafdeling 
te willen terugkeren. Zijn bezwaar 
tegen de beslissing van het UWV 
van 5 december 2016 was 
ingegeven door het feit dat hij 
(juist) niet wilde integreren in het 
2e spoor, zoals de kantonrechter 
heeft overwogen. 
Dat betekent dat het verzoek van 
werknemer tot toekenning van 
billijke vergoeding wegens ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten 
van werkgever niet wordt 
toegewezen. 
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Hof ’s-
HERTO

Nee mrs. J.P. de 
Haan, 

Ja Nee X X Onbepaalde 
tijd  

28 per 
week 

Nee Niet expliciet 
genoemd 

+- 65 jaar 22 jaar en 8 
maanden 

Uit de vooropstelling in rov. 3.4 
blijkt dat bij de waardering van 

X X X 



 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Zeeland-West-
Brabant, 
zittingsplaats 
Tilburg 

GENBO
SCH 

M.L.A. 
Filippini en 
R.J. Voorink 

handelen of nalaten van de 
werkgever als ernstig verwijtbaar 
de lat hoog moet worden gelegd. 
Op grond van het voorgaande 
komt het hof tot de conclusie, de 
door werknemer gemaakte 
verwijten afzonderlijk en in 
onderling verband en samenhang 
bezien, dat deze lat niet wordt 
gehaald. Voor zover werkgever 
verwijten kunnen worden 
gemaakt, zijn die daarvoor niet 
ernstig genoeg. Hieruit volgt dat 
de verzoeken om een 
transitievergoeding en een billijke 
vergoeding en de verzoeken 
aangaande loonderving en 
pensioenschade ook in hoger 
beroep niet toewijsbaar zijn.  
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Eerste 
aanleg: rechtb
ank Zeeland-
West-Brabant, 
zittingsplaats 
Bergen op 
Zoom 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. M.E. 
Smorenbur
g, J.M.H. 
Schoenmak
ers en 
D.J.B. de 
Wolff 

Ja Nee X X Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de duur van 
het 
dienstverband 
ga ik uit van 
onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg € 
13.838,58 
bruto  

€ 724,04 bruto 
per week 
exclusief 8% 
vakantiebijslag 
en overige 
emolumenten 

+- 44 jaar 11 jaar en 
afgerond 
10 
maanden 

Werknemer heeft ter 
onderbouwing van het verzoek 
tot billijke vergoeding 
aangevoerd dat het ernstig 
verwijtbaar handelen erin is 
gelegen dat werkgever zowel in 
het verleden als na 25 januari 
2017 de verhoudingen (opnieuw) 
op scherp heeft gezet. Door de 
loonstop is de situatie nog meer 
op de spits gedreven, terwijl bij 
werknemer de wil aanwezig was 
om te re-integreren. Werkgever 
heeft op geen enkele manier 
geprobeerd om werknemer 
tegemoet te komen, terwijl een 
alternatief voorhanden was. Zo 
had werkgever werknemer verlof 
kunnen toekennen, zoals de 
bedrijfsarts op 7 maart 2017 had 
geadviseerd en heeft zij zijn 
verzoek van 28 maart 2017 om te 
worden opgeroepen voor de 
bedrijfsarts geweigerd. 
Naar het oordeel van het hof 
kunnen deze argumenten de 
toekenning van een billijke 
vergoeding niet dragen. Hiervoor 
is al overwogen dat werknemer 
niet heeft voldaan in zijn 
(wettelijke) verplichting om 
gedurende 2 x 2 uur de passende 
arbeid, waartoe werkgever hem 

X X X 



in de gelegenheid had gesteld, te 
verrichten en dat werkgever op 
goede gronden de loonbetaling 
vanaf 30 januari 2017 heeft 
gestaakt. 
Werknemer verwijt werkgever 
dat hem in plaats van de staking, 
verlof toegekend had moeten 
worden. Dit verwijt kan het hof 
niet plaatsen. Dit is iets wat de 
bedrijfsarts wel heeft 
voorgesteld, maar werkgever was 
niet verplicht dit advies op te 
volgen. 
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Eerste aanleg:  
Eerste 
aanleg: ECLI:N
L:RBLIM:2017:
4386 
rechtbank 
Limburg, 
zittingsplaats 
Roermond 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. J.P. de 
Haan, H.AE. 
Uniken 
Venema en 
F.G. 
Laagland 

Ja Nee X X Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de duur van 
het 
dienstverband 
ga ik uit van 
onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Nee € 3.824,00 
bruto per vier 
weken, 
exclusief 
vakantiebijslag 
en overige 
emolumenten 

+- 50 jaar 6 jaar en 5 
maanden 

Het staken van de loonbetalingen 
was naar het oordeel van het hof 
niets meer en niets minder dan 
een reactie van werkgever op het 
gedrag van werknemer, die bij de 
start van de re-integratie op 28 
november 2016 in 
vestigingsplaats al na een uur zijn 
werkzaamheden heeft 
neergelegd en daarna ook geen 
werkzaamheden meer voor 
werkgever heeft verricht. In de 
gegeven omstandigheden levert 
dit geen ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van 
werkgever op als vereist is om 
hem alsnog een 
transitievergoeding en/of billijke 
vergoeding toe te kennen, ook 
niet als deze staking ten onrechte 
zou zijn. Wel kan werknemer 
hiervoor een loonvordering 
instellen, zoals in de onderhavige 
procedure ook heeft gedaan. 
Bij de waardering van handelen 
of nalaten van de werkgever als 
ernstig verwijtbaar moet de lat 
hoog worden gelegd. Op grond 
van het voorgaande komt het hof 
tot de conclusie, de door 
werknemer gemaakte verwijten 
afzonderlijk en in onderling 
verband en samenhang bezien, 
dat deze lat niet wordt gehaald. 
Voor zover werkgever verwijten 
kunnen worden gemaakt, zijn die 
daarvoor niet ernstig genoeg. 
Ook doet afbreuk aan de 

X X X 
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stellingname van werknemer dat 
hij er ook zelf aan heeft bijdragen 
dat er een onwerkbare situatie 
was ontstaan waarin niets anders 
dan resteerde dan ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst. 
Werknemer heeft in hoger 
beroep niets althans 
onvoldoende (nieuws) 
aangevoerd dat tot een ander 
oordeel dan dat van de 
kantonrechter dient te leiden. 

62 ECLI:NL:GHSH
E:2018:2826 
Eerste 
aanleg: ECLI:N
L:RBOBR:2017:
6802 
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. J.P. de 
Haan, 
M.L.A. 
Filippini en 
R.J. Voorink 

Ja Ja € 25.000,- 
bruto 

artikel 
7:681 BW 

Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de duur van 
het 
dienstverband 
denk ik voor 
onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

€ 4.050,53 
bruto 
 
+ 
gefixeerde 
schadeverg
oeding  € 
4.944,80 
bruto 

€2472,40 
bruto per 
maand 

+- 38 jaar 5 jaar en 
afgerond 7 
maanden 

Nu Ryanair de 
arbeidsovereenkomst heeft 
opgezegd in strijd met artikel 
7:671 BW en werknemer heeft 
berust in de opzegging, kan 
werknemer, naast de 
transitievergoeding op grond 
van artikel 7:673 BW, aanspraak 
maken op een billijke vergoeding 
op grond van artikel 7:681 BW en 
een vergoeding wegens 
onregelmatige opzegging op 
grond van artikel 7:672 lid 10 
BW. Het hof zal thans beoordelen 
in hoeverre de verzochte 
vergoedingen voor toewijzing in 
aanmerking komen. 

X X Werknemer verzoekt een billijke vergoeding 
ad € 25.000,- bruto. Gelet op de 
gezichtspunten die de Hoge Raad heeft 
geformuleerd voor het bepalen van een 
billijke vergoeding 
in ECLI:NL:HR:2017:1187 (New Hairstyle), 
acht het hof de hoogte van dit bedrag 
alleszins billijk. Bij de billijke vergoeding gaat 
het uiteindelijk erom dat de werknemer 
wordt gecompenseerd voor het ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten van de 
werkgever. Omdat Werkgever werknemer 
ten onrechte op staande voet heeft 
ontslagen, is de ernstige verwijtbaarheid van 
het handelwijze van werkgever een gegeven. 
Aan deze verwijtbaarheid dragen de 
omstandigheden waaronder het ontslag is 
gegeven bij, in het bijzonder dat werkgever 
voorbij is gegaan aan de persoonlijke 
omstandigheden en gerechtvaardigde 
belangen van werknemer. Het hof verwijst 
hiervoor naar hetgeen hierover in rov. 3.17 
tot en met 3.22 is overwogen. Het verzochte 
bedrag ad € 25.000,- bruto komt neer op 
(bijna) een jaarsalaris van werknemer. Als 
gevolg van de handelwijze van werkgever is 
werknemer niet meer werkzaam in de 
luchtvaartbranche, hoewel zij dat wel graag 
gewild, maar werkt zij bij een uitzendbureau 
tegen een lager salaris. Dat werknemer het 
niet meer aanvaardbaar vindt om voor 
werkgever te werken en heeft afgezien van 
vernietiging van de opzegging is aan 
werkgever toe te rekenen. De gevolgen voor 
werknemer van het verlies van de 
arbeidsovereenkomst zijn derhalve 
aanzienlijk. Voor wat betreft de waarde van 
de overeenkomst (vgl. ECLI:NL:HR:2018:857, 
rov. 3.4.2) is van belang dat werkgever niet 
heeft betwist dat werknemer ervan uit 
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mocht gaan dat zij nog (tenminste) een jaar 
bij Ryanair werkzaam zou zijn geweest, zo 
niet langer. Daarbij is er ook rekening mee 
gehouden dat werknemer ook een 
transitievergoeding toekomt. 
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Eerste aanleg:  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
's-
Hertogenbosc
h 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. M.E. 
Smorenbur
g, A.J. 
Henzen en 
R.J. Voorink 

Ja Ja Alle 
omstandigh
eden in 
aanmerking 
nemend zal 
het hof de 
door de 
kantonrech
ter aan 
werknemer 
toegekend
e billijke 
vergoeding 
van € 
7.500,- 
bruto 
bekrachtige
n. 

art. 7:681 lid 
1, aanhef en 
onder a, BW 

Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de duur van 
het 
dienstverband 
ga ik uit van 
onbepaalde 
tijd 

27 uur 
per week 

€ 7.617,54 
bruto 
 
En 
gefixeerde 
schadeverg
oeding  
 € 5.079,66 
bruto 

€ 2.170,80 
bruto per vier 
weken 
exclusief 8% 
vakantiebijslag 
en overige 
emolumenten 

+- 36 jaar 8 jaar en 
afgerond 
11 
maanden 

De kantonrechter heeft 
werkgever veroordeeld tot 
betaling van een billijke 
vergoeding op grond van art. 
7:681 lid 1 aanhef en onder a BW. 
Voor zover werkgever heeft 
aangevoerd dat de kantonrechter 
ten onrechte een billijke 
vergoeding heeft toegekend 
omdat geen sprake is van 
verwijtbaar handelen of nalaten 
van werkgever, overweegt het 
hof als volgt. 
De rechtsgrond voor toewijzing 
van een billijke vergoeding op 
grond van art. 7:681 BW is reeds 
gegeven met het oordeel dat het 
ontslag op staande voet niet 
rechtsgeldig is. Het hof verwijst 
daartoe naar hetgeen de regering 
hierover heeft medegedeeld in 
reactie op vragen en 
opmerkingen van de Vereniging 
Arbeidsrecht Advocaten 
Nederland (VAAN): “De auteur 
vraagt duidelijkheid over de vraag 
of met de «billijke vergoedingen» 
zoals opgenomen in de artikelen 
7:681 BW en 7:682, derde, vierde 
en vijfde lid, BW hetzelfde type 
vergoeding is bedoeld als de 
vergoeding wegens ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten 
zoals deze elders in het 
wetsvoorstel is opgenomen. 
Hierover bestaat in de literatuur 
discussie. Hierbij kan de regering 
bevestigen dat er sprake is van 
hetzelfde type vergoeding; in de 
artikelen 7:681 BW en 7:682, 
derde, vierde en vijfde lid, BW is 
er voor de daarin bedoelde 
specifieke gevallen reeds invulling 
gegeven aan de ernstige 
verwijtbaarheid.” (Kamerstukken 
I 2013/14, 33818, C, p. 113) 

X X De rechter dient de billijke vergoeding te 
bepalen op een wijze die, en op het niveau 
dat, aansluit bij de bijzondere 
omstandigheden van het geval. Ten aanzien 
van de billijke vergoeding van art. 7:681 lid 
1, aanhef en onder a, BW gaat het om een 
vernietigbare opzegging van de 
arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft 
de vrijheid ervoor te kiezen de opzegging 
niet te vernietigen en in plaats daarvan een 
billijke vergoeding te verzoeken. Bij het 
vaststellen de billijke vergoeding op grond 
van voornoemde bepaling kan mede worden 
gelet op hetgeen de werknemer aan loon 
zou hebben genoten als de opzegging zou 
zijn vernietigd. Voor zover elementen van de 
vaststelling van de billijke vergoeding zien op 
de vergoeding van schade van de 
werknemer, lenen de wettelijke regels van 
art. 6:95 e.v. BW zich voor overeenkomstige 
toepassing (HR 30 juni 
2017 ECLI:NL:HR:2017:1187). 
Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst 
met werknemer op 23 februari 2017 met 
onmiddellijke ingang opgezegd zonder dat 
daarvoor een dringende reden bestond. 
werknemer is daardoor ten onrechte 
geconfronteerd met de situatie dat zij van de 
ene op de andere dag haar 
arbeidsovereenkomst heeft verloren en is 
teruggevallen in haar inkomen. Werkgever 
heeft werknemer op 21 februari 2017 
kenbaar gemaakt dat bij het UWV een 
ontslagvergunning was aangevraagd ter 
beëindiging van haar arbeidsovereenkomst 
wegens bedrijfseconomische redenen. 
Daarbij is aan werknemer een 
beëindigingsvoorstel gedaan, waarop zij, 
zoals het hof hiervoor onder rov. 3.21 al 
heeft geoordeeld, verwijtbaar heeft 
gereageerd. werkgever heeft vervolgens uit 
de woorden van haar echtgenoot ten 
onrechte afgeleid dat werknemer  
belangrijke bedrijfsinformatie had 
verzwegen en had gedeeld met haar 
echtgenoot en dat zij samen werkgever 
chanteerden. Het had op de weg van 
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werkgever gelegen om na het 
telefoongesprek met de echtgenoot van 
werknemer hierover ook expliciet met 
werknemer zelf te spreken. Werknemer was 
al negen jaar in dienst bij werkgever en had, 
naar haar zeggen, een goede band met 
werkgever. Het hof is van oordeel dat een 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
uiteindelijk niet te vermijden zou zijn 
geweest. Volgens werkgever was op 21 
februari 2017 een ontslagvergunning bij het 
UWV aangevraagd en zij had dus de intentie 
om de arbeidsovereenkomst met 
werknemer te beëindigen wegens 
bedrijfseconomische omstandigheden. Het 
hof schat dat de arbeidsovereenkomst vanaf 
dat moment niet langer dan een periode van 
drie maanden zou hebben geduurd, derhalve 
tot ongeveer 1 juni 2017. 
Alle omstandigheden in aanmerking nemend 
zal het hof de door de kantonrechter aan 
werknemer toegekende billijke vergoeding 
toekennen van € 7.500,- bruto bekrachtigen. 
Hierbij is rekening gehouden met het loon 
van werknemer bij werkgever tot 1 juni 2017 
zou hebben verdiend. Het hof heeft het 
bedrag afgerond op € 7.500,- bruto, omdat 
slechts grof kan worden ingeschat hoe lang 
de arbeidsovereenkomst nog zou hebben 
voortgeduurd en in geringe mate rekening is 
gehouden met de door werknemer 
ontvangen uitkering en haar lagere inkomen 
elders vanaf 10 april 2017 op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd. Het hof heeft hierbij verder in 
aanmerking genomen dat werknemer recht 
heeft op een transitievergoeding. Het hof 
heeft geen aanleiding gezien om op de 
billijke vergoeding de aan werknemer 
toegekende vergoeding wegens 
onregelmatige opzegging in mindering te 
brengen. Het dient voor risico van werkgever 
te komen dat zij werknemer ten onrechte op 
staande voet heeft ontslagen. 
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Eerste aanleg:  
rechtbank 
Zeeland-West-
Brabant, 

Hof ’s-
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Ja + ECLI mrs. M.E. 
Smorenbur
g, J.P. de 
Haan en 
P.P.M. 
Rousseau 

Ja 
 

Ja € 4.048,72 
bruto 

artikel 7:681 
lid 1 aanhef 
en onder a 
BW 

Bepaalde tijd 
uitzendoveree
nkomst 

520 uur 
arbeidsdu
ur 

Nee € 354,92 bruto 
per week, te 
vermeerderen 
met € 31,34 
bruto 
vakantiebijslag 
en€ 6,14 bruto 
vakantie-uren 

+- 32 jaar 4 maanden De kantonrechter heeft 
werkgever veroordeeld tot 
betaling van een billijke 
vergoeding op grond van art. 
7:681 lid 1 aanhef en onder a BW. 
Voor zover werkgever heeft 
aangevoerd dat de kantonrechter 
ten onrechte een billijke 

X X Het hof overweegt met betrekking tot de 
hoogte van de billijke vergoeding als volgt. 
De rechter dient de billijke vergoeding te 
bepalen op een wijze die, en op het niveau 
dat, aansluit bij de bijzondere 
omstandigheden van het geval. 
Bij het vaststellen van de billijke vergoeding 
zoals bedoeld in artikel 7:681 lid 1, aanhef 



zittingsplaats 
Breda 

vergoeding heeft toegekend 
omdat geen sprake is van 
verwijtbaar handelen of nalaten 
van werkgever, overweegt het 
hof als volgt. 
De rechtsgrond voor toewijzing 
van een billijke vergoeding op 
grond van art. 7:681 BW is reeds 
gegeven met het oordeel dat het 
ontslag op staande voet niet 
rechtsgeldig is. Het hof verwijst 
daartoe naar hetgeen de regering 
hierover heeft medegedeeld in 
reactie op vragen en 
opmerkingen van de Vereniging 
Arbeidsrecht Advocaten 
Nederland (VAAN): “De auteur 
vraagt duidelijkheid over de vraag 
of met de «billijke vergoedingen» 
zoals opgenomen in de artikelen 
7:681 BW en 7:682, derde, vierde 
en vijfde lid, BW hetzelfde type 
vergoeding is bedoeld als de 
vergoeding wegens ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten 
zoals deze elders in het 
wetsvoorstel is opgenomen. 
Hierover bestaat in de literatuur 
discussie. Hierbij kan de regering 
bevestigen dat er sprake is van 
hetzelfde type vergoeding; in de 
artikelen 7:681 BW en 7:682, 
derde, vierde en vijfde lid, BW is 
er voor de daarin bedoelde 
specifieke gevallen reeds invulling 
gegeven aan de ernstige 
verwijtbaarheid.” (Kamerstukken 
I 2013/14, 33818, C, p. 113) 

en onder a, BW kan mede worden gelet op 
hetgeen de werknemer aan loon zou hebben 
genoten als de opzegging zou zijn vernietigd. 
Het zal van de omstandigheden van het 
geval afhangen welke verdere duur van de 
arbeidsovereenkomst daarbij in aanmerking 
moet worden genomen. Daarbij is mede van 
belang of de werkgever de 
arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige 
wijze zou hebben kunnen beëindigen, en op 
welke termijn dit dan had mogen gebeuren 
en vermoedelijk zou zijn gebeurd. Waar 
relevant, kan ook acht worden geslagen op 
de mogelijkheid de loonvordering te matigen 
op grond van artikel 7:680a BW. 
Het hangt af van de omstandigheden van het 
geval of en in hoeverre bij de vaststelling van 
de billijke vergoeding van artikel 7:681 lid 1, 
aanhef en onder a, BW rekening wordt 
gehouden met het inkomen dat de 
werknemer zou hebben genoten als de 
opzegging zou zijn vernietigd. Tot die 
omstandigheden behoort onder meer de 
mate waarin de werkgever van de grond 
voor de vernietigbaarheid van de opzegging 
een verwijt valt te maken. Voorts kan 
daartoe behoren of de redenen die de 
werknemer heeft om af te zien van 
vernietiging van de opzegging aan de 
werkgever zijn toe te rekenen. Bij de 
vaststelling van de billijke vergoeding kan 
ook ermee rekening worden gehouden of de 
werknemer inmiddels ander werk heeft 
gevonden, en met de inkomsten die hij 
daaruit dan geniet (vgl. Kamerstukken 
II2013-2014, 33 818, nr. 7, p. 90), en met de 
(andere) inkomsten die hij in redelijkheid in 
de toekomst kan verwerven. Bij de 
vergelijking tussen de situatie zonder de 
vernietigbare opzegging en de situatie 
waarin de werknemer zich thans bevindt, 
dient bovendien de eventueel aan de 
werknemer toekomende transitievergoeding 
te worden betrokken. 
Bij het vaststellen van de billijke vergoeding 
als bedoeld in artikel 7:681 lid 1, aanhef en 
onder a, BW, gaat het uiteindelijk erom dat 
de werknemer wordt gecompenseerd voor 
het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever (HR 30 juni 
2017 ECLI:NL:HR:2017:1187). 
Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst 
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met werknemer met onmiddellijke ingang 
opgezegd zonder dat zij daarvoor een 
dringende reden had, terwijl werknemer op 
dat moment arbeidsongeschikt was. 
Werknemer is daardoor ten onrechte 
geconfronteerd met de situatie dat hij van 
de ene op de andere dag zijn 
arbeidsovereenkomst heeft verloren en is 
teruggevallen op een uitkering. Tevens is 
hem daardoor de mogelijkheid tot re-
integratie bij werkgever ontnomen. Voorts is 
werknemer op staande voet ontslagen 
zonder dat hij voorafgaand werkgever  is 
gehoord. Van voornoemde omstandigheden 
valt werkgever een ernstig verwijt te maken. 
Werknemer heeft zelf ook verwijtbaar 
gehandeld. Het UWV heeft werknemer een 
Ziektewetuitkering toegekend met ingang 
van 26 augustus 2016. Deze bedraagt 70% 
van zijn dagloon ad € 78,09. Het is op dit 
moment nog niet duidelijk hoe lang het 
herstel van de hand van werknemer gaat 
duren en of er enige restbeperkingen zullen 
zijn. Afgezien van het letsel aan zijn hand 
heeft werknemer naar het oordeel van het 
hof een goede positie op de arbeidsmarkt. 
Werknemer is 32 jaar, beheerst de Engelse 
taal goed en het hof acht aannemelijk dat 
werknemer makkelijk plaatsbaar is voor 
productiewerk op basis van het 
minimumloon, zoals werkgever heeft 
gesteld. Het enkele feit dat werknemer niet 
over woonruimte beschikt, maakt niet dat hij 
een slechtere positie heeft op de 
arbeidsmarkt, nog afgezien van het feit dat 
dit binnen zijn eigen risicosfeer ligt. 
Gelet op de bijzondere omstandigheden van 
dit geval acht het hof het passend om bij de 
vaststelling van de hoogte van de billijke 
vergoeding aan te sluiten bij het loon dat 
werknemer zou hebben genoten als de 
opzegging zou zijn vernietigd en daarop in 
mindering te brengen de Ziektewetuitkering 
die werknemer ontvangt. Daarbij neemt het 
hof in aanmerking dat werknemer geen 
recht heeft op een transitievergoeding 
omdat de arbeidsovereenkomst minder dan 
24 maanden heeft geduurd. Het hof ziet 
geen aanleiding om op de billijke vergoeding 
de aan werknemer toegekende vergoeding 
wegens onregelmatige opzegging in 
mindering te brengen. Het dient voor risico 



van werkgever te komen dat zij werknemer 
ten onrechte op staande voet heeft 
ontslagen.  
Werknemer had een arbeidsovereenkomst 
voor de duur van een jaar. Deze zou aflopen 
op 20 april 2017. Het hof ziet geen 
aanleiding om aan te nemen dat de 
arbeidsovereenkomst zou worden verlengd 
of eerder tussentijds zou zijn opgezegd.  
Voorts acht het hof het niet passend om 
rekening te houden met mogelijke 
tussendagen, waarop werknemer op grond 
van artikel 9 sub 1 van de 
arbeidsovereenkomst geen loon zou hebben 
ontvangen, zoals werkgever heeft 
aangevoerd. Het salaris van werknemer bij 
werkgever bedroeg € 392,40 bruto per week 
inclusief vakantietoeslag en uitbetaling 
vakantie-uren. De ziektewetuitkering van 
werknemer bedraagt€ 273,32 bruto per 
week (dagloon € 78,09 x 70% x 5 dagen). Het 
verschil hiertussen bedraagt € 119,08 bruto 
per week. Over de periode van 26 augustus 
2016 tot en met 20 april 2017 komt dat neer 
op een bedrag van € 4.048,72 bruto (€ 
119,08 x 34 weken). Het hof zal dit bedrag 
als billijke vergoeding toewijzen. Het hof 
acht werknemer met dit bedrag in de 
gegeven omstandigheden afdoende 
gecompenseerd. 

65 ECLI:NL:GHSH
E:2017:5399 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Limburg, 
zittingsplaats 
Roermond 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. J.W. 
van Rijkom, 
J.M.H. 
Schoenmak
ers en 
D.J.B. de 
Wolff 

Ja Nee X X Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de duur van 
het 
dienstverband 
ga ik uit van 
onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg:  € 

7.378,00 
bruto 
betaald + 
het 
gedeelte 
wat nog 
onbetaald 
is gebleven 

€ 2.824,00 
bruto per 
maand, 
exclusief 
vakantiebijslag 
en overige 
emolumenten 

+- 58 jaar 7 jaar en 
afgerond 2 
maanden 

Naar het oordeel van het hof 
heeft werknemer onvoldoende 
gesteld om tot een toewijzing van 
(enig deel van) de vordering te 
komen. Indien er al in rechte zou 
komen vast te staan dat er sprake 
is van een toerekenbare 
tekortkoming van  werkgever 
jegens werknemer, dan is het aan 
werknemer om aan te geven tot 
welke concrete schade dit voor 
haar heeft geleid. Zij zal dus 
moeten stellen hoe groot de 
schade is geweest die zij als 
gevolg van iedere gestelde 
tekortkoming heeft geleden. Nu 
zij dit niet heeft gedaan, dient de 
vordering te worden afgewezen 
en de beslissing van de 
kantonrechter te worden 
bekrachtigd. 

X X X 



66 ECLI:NL:GHSH
E:2017:3420 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. M.E. 
Smorenbur
g, M. van 
Ham en 
E.F.A. van 
Buitenen 

Ja Nee X X Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de duur van 
het 
dienstverband 
ga ik uit van 
onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg: € 
12.882,61 
bruto 

€ 2.545,- bruto 
per maand en 
een 
gemiddelde 
provisie van € 
1.668,35 bruto 
per maand, 
exclusief 8% 
vakantiebijslag 

+- 35 jaar 8 jaar en 3 
maanden 

Op grond van het voorgaande, in 
samenhang bezien met al 
hetgeen werknemer overigens 
heeft aangevoerd (zoals de 
registratie van overuren, waaruit 
geen substantiële overbelasting is 
af te leiden), kan niet worden 
vastgesteld dat de ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst het 
gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van 
werkgever. Hoewel werkgever 
niet altijd zorgvuldig jegens 
werknemer heeft gehandeld 
(bijvoorbeeld met betrekking tot 
het informeren door werknemer 
naar ouderschapsverlof), kan niet 
worden vastgesteld dat sprake is 
van het grovelijk niet nakomen 
van verplichtingen door 
werkgever en evenmin dat sprake 
is van een valse grond voor 
ontslag. Aan bewijs wordt niet 
toegekomen. Het hof zal het 
verzoek van werknemer om hem 
een billijke vergoeding toe te 
kennen op grond van art. 7:671b 
lid 8 aanhef en onder c BW 
afwijzen. 

X X X 

67 ECLI:NL:GHSH
E:2018:4536 
 
Tussenuitspra
ak:   ECLI:NL:G
HSHE:2018:53
7 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. M. van 
Ham, M.E. 
Smorenbur
g en R.J. 
Voorink 

Ja Ja € 10.000,- 
bruto 

artikel 7:683 
lid 3 BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg:  € 
1.993,- 
bruto 

€ 2.347,90 per 
maand op 
fulltime basis, 
exclusief 
8,33% 
vakantietoesla
g 

+- 34 jaar 3 jaar en 1 
maand 

De conclusie is dat werkgever 
werknemer ten onrechte op 
staande voet heeft ontslagen. 
Grief 4 in principaal hoger beroep 
die zich richt tegen het oordeel 
van de kantonrechter dat sprake 
is van een situatie waarin het 
handelen van werknemer het 
geven van ontslag op staande 
voet rechtvaardigde, slaagt. 
Vorenstaande betekent dat zich 
de situatie voordoet als 
omschreven in artikel 7:683 lid 3 
BW. Het verzoek van werknemer 
om vernietiging van de opzegging 
is, naar het oordeel van het hof, 
door de kantonrechter ten 
onrechte afgewezen. Op grond 
van artikel 7:683 lid 3 BW kan het 
hof de werkgever (slechts) 
veroordelen de 
arbeidsovereenkomst te 
herstellen of aan de werknemer 

X X  De Hoge Raad heeft over de hoogte van de 
billijke vergoeding in zijn beschikking van 30 
juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187 New 
Hairstyle) overwogen: “De rechter dient de 
billijke vergoeding te bepalen op een wijze 
die, en op het niveau dat, aansluit bij de 
bijzondere omstandigheden van het geval 
(vgl. Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 
3, p. 32 en 34 en nr. 4, p. 61). Vervolgens is 
de Hoge Raad in die beschikking ingegaan op 
omstandigheden die een rol kunnen spelen 
bij de bepaling van de hoogte van de billijke 
vergoeding. Met inachtneming van de in die 
beschikking geformuleerde gezichtspunten, 
overweegt het hof over de hoogte van de 
billijke vergoeding als volgt. 
Het hof acht aannemelijk dat werkgever een 
verzoek tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst zou hebben ingediend 
ook in het geval het ontslag op staande voet 
niet was gegeven. Het hof acht aannemelijk 
dat dat verzoek van werkgever in dat geval 
zou zijn toegewezen. Het hof acht 
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een billijke vergoeding 
toekennen. Werknemer heeft bij 
aanvullend beroepschrift zijn 
verzoek om herstel niet langer 
gehandhaafd en in plaats daarvan 
een billijke vergoeding verzocht.  

aannemelijk dat de arbeidsovereenkomst 
ook bij een “reguliere” 
ontbindingsprocedure zou zijn ontbonden 
met ingang van 1 september 2017, nu geen 
sprake is van ernstig verwijtbaar handelen 
van werknemer, zodat geen aanleiding zou 
hebben bestaan om de 
arbeidsovereenkomst op een kortere termijn 
te ontbinden dan met inachtneming van de 
geldende opzegtermijn van drie maanden. 
Weliswaar is werknemer sinds 9 februari 
2017 ongeschikt tot het verrichten van zijn 
arbeid wegens ziekte en kent artikel 
7:670 BW in lid 1 een opzegverbod wegens 
ziekte (dat via de weg van artikel 7:671b lid 2 
BW tevens van toepassing is op een verzoek 
van de werkgever tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst), maar dat zou in dit 
geval niet aan ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst in de weg hebben 
gestaan. Het hof zal bij de vaststelling van de 
billijke vergoeding uitgaan van de periode 
vanaf het ontslag op staande voet (maart 
2017) tot 1 september 2017. Het hof gaat er 
daarbij vanuit dat werknemer ziek was toen 
hij werd ontslagen, zodat hij toen recht had 
op 70% van zijn loon. Het hof is voorts van 
oordeel dat het in de rede lag dat 
werknemer arbeidsongeschikt was gebleven 
tot 1 september 2017. 
Voor wat betreft de gevolgen voor 
werknemer van het verlies van de 
arbeidsovereenkomst is werknemer ten 
onrechte geconfronteerd met de situatie dat 
hij van de ene op de andere dag zijn 
arbeidsovereenkomst en inkomen heeft 
verloren. Het hof neemt voorts in 
aanmerking dat werknemer met ingang van 
januari 2018 een andere baan heeft, 
waartegenover staat dat hij thans werkzaam 
is op basis van een uitzendovereenkomst 
voor een aanmerkelijk geringer aantal uren 
dan bij werkgever . Voorts acht het hof 
relevant dat werknemer zelf ook verwijtbaar 
heeft gehandeld. Uitgaande van het 
voorgaande, alsmede alle (overige) 
omstandigheden van het geval, en rekening 
houdend met het feit dat aan werknemer 
een transitievergoeding van € 1.993,- bruto 
is en blijft toegekend (zie hierna), zal het hof 
de billijke vergoeding vaststellen op een 
bedrag van € 10.000,- bruto. Werkgever zal 
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worden veroordeeld tot betaling van dit 
bedrag. Werknemer heeft onvoldoende 
feiten en omstandigheden gesteld om 
toekenning van het door hem verzochte 
bedrag van € 65.000,- bruto te 
rechtvaardigen. Zo heeft werknemer te 
weinig inzicht gegeven in zijn 
inkomenssituatie sinds het ontslag op 
staande voet. Het hof acht € 10.000,- in de 
gegeven omstandigheden passend. 

68 ECLI:NL:GHSH
E:2018:4907 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Limburg, 
zittingsplaats 
Roermond 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. 
C.E.L.M. 
Smeenk-
van der 
Weijden, 
J.M.H. 
Schoenmak
ers en A.L. 
Bervoets 

Ja Nee X X Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de duur van 
het 
dienstverband 
ga ik uit van 
onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg:  € 
30.942,- 

Bruto loon van 
€ 2.584,93, 
exclusief 
wastoeslag, 
vakantiebijslag 
en overige 
emolumenten 

+- 58 jaar 18 jaar en 
10 
maanden 

Samengevat is van een situatie 
als bedoeld in rov. 3.4.2. waarin 
de werkgever grovelijk haar 
verplichtingen heeft 
veronachtzaamd geen sprake. 
Tussen partijen is in de loop van 
2017 een arbeidsconflict ontstaan 
door de wijze waarop partijen 
met elkaar hebben 
gecommuniceerd nadat op 12 
januari 2017 een officiële 
waarschuwing was gegeven. 
Beide partijen hebben daarin een 
rol gespeeld: zo kan werknemer 
onder meer worden verweten dat 
hij het verleden niet kon loslaten 
en steeds weer de confrontatie 
opzocht en kan werkgever 
worden verweten in eerste 
instantie alleen formeel te 
hebben gereageerd en pas in 
tweede instantie het gesprek met 
werknemer te zijn aangegaan. 
Hoewel op werkgever de 
verantwoordelijkheid rust om de 
arbeidsverhouding zo goed 
mogelijk te houden, gezien dit 
verwijt niet als goed werkgever 
en daarmee verwijtbaar heeft 
gehandeld, is er geen sprake van 
ernstig verwijtbare gedragingen 
aan de zijde van werkgever die 
hebben geleid tot de duurzaam 
verstoorde arbeidsverhouding, 
mede omdat ook het gedrag van 
werknemer een bijdrage heeft 
geleverd aan de verstoorde 
arbeidsverhouding. Het hof 
passeert het algemene 
bewijsaanbod dat werknemer 
heeft gedaan. Dit betekent dat 
het verzoek van werknemer tot 

X X X 



betaling van een billijke 
vergoeding wordt afgewezen en 
werknemer als de in het ongelijk 
gestelde partij wordt veroordeeld 
in de proceskosten. 

69 ECLI:NL:GHSH
E:2018:5304 
 
Eerste aanleg:  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
Eindhoven 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. A.J. 
Henzen, 
J.W. van 
Rijkom en 
R.J. Voorink 

Ja Ja € 170.000,- 
bruto 

artikel 7:673 
BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

€ 82.104,12 
bruto 
 
(eerste 
aanleg:  € 
140.000,- 
bruto) 

€ 9.122,56 
bruto per 
maand 
exclusief 8% 
vakantietoesla
g 

+- 54 jaar 16 jaar Gelet op al het voorgaande, in 
onderling verband en samenhang 
bezien, is naar het oordeel van 
het hof in dit geval sprake van 
een situatie dat de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst het 
gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van 
werkgever. Aan werknemer dient 
dan ook een billijke vergoeding te 
worden toegekend. 

X X De kantonrechter heeft de billijke 
vergoeding vastgesteld op € 140.000,- bruto. 
werknemer stelt dat de kantonrechter ten 
onrechte geen rekening heeft gehouden met 
de door werknemer te lijden 
pensioenschade bij het bepalen van de 
hoogte van de billijke vergoeding (grief 2), 
ten onrechte de WNT als relevante factor 
daarbij in aanmerking heeft genomen (grief 
6 en 7) en ten onrechte de verzochte billijke 
vergoeding en de verzochte vergoeding van 
gemaakte kosten van rechtsbijstand slechts 
toewijst, althans matigt tot een bedrag van € 
140.000,- bruto (grief 9). De werkgever stelt 
dat geen plaats is voor toekenning van een 
billijke vergoeding. 
Het hof stelt het volgende voorop. De Hoge 
Raad heeft over de hoogte van de billijke 
vergoeding in zijn beschikking van 30 juni 
2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187 New Hairstyle) 
overwogen: “De rechter dient de billijke 
vergoeding te bepalen op een wijze die, en 
op het niveau dat, aansluit bij de bijzondere 
omstandigheden van het geval 
(vgl. Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 
3, p. 32 en 34 en nr. 4, p. 61).”  Bij het 
bepalen van de hoogte van de billijke 
vergoeding moeten alle omstandigheden 
van het geval in aanmerking worden 
genomen. In dit geval acht het hof mede van 
belang dat de Wet normering 
topinkomens(hierna: de WNT) 
(onweersproken) op de arbeidsrelatie van 
toepassing is. Het hof is weliswaar niet 
gebonden aan de in de WNT opgenomen 
maximering, maar dat neemt niet weg dat 
het doel en de strekking van die wet wel als 
relevante omstandigheid in de 
overwegingen wordt betrokken. De WNT 
maximeert de salarissen en 
ontslagvergoedingen die werkgevers en 
topfunctionarissen van instellingen met een 
publieke taak kunnen overeenkomen, omdat 
het publiek geld betreft dat primair 
aangewend dient te worden voor de 
publieke taak, in dit geval de zorg. Ook de 
aan werknemer te betalen billijke 
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vergoeding wordt dus met publiek geld 
gefinancierd.Het hof betrekt voorts in de 
overwegingen dat de financiële gevolgen van 
het verlies van de arbeidsovereenkomst voor 
werknemer aanzienlijk zijn te noemen. Zij is 
teruggevallen van een directeurssalaris op 
een WW-uitkering bepaald op het maximum 
dagloon. Naast deze inkomensschade lijdt 
werknemerpensioenschade. Tevens wordt 
meegewogen haar leeftijd (54 jaar) en 
kansen op de arbeidsmarkt. De periode van 
de (onterechte) non-actiefstelling (zie r.ov. 
3.27) vormt geen reden de billijke 
vergoeding naar beneden bij te stellen, 
omdat de omstandigheid dat werknemer in 
die periode geen arbeid heeft verricht naar 
het oordeel van het hof in overwegende 
mate aan werkgever moet worden 
toegerekend. Voor wat betreft de periode na 
opheffing van de non-actiefstelling per 1 
januari 2018 tot 1 mei 2018, de datum 
waartegen de kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen heeft 
ontbonden, is het naar het oordeel van het 
hof in overwegende mate aan werknemer te 
wijten dat het niet tot een werkhervatting is 
gekomen (zie r.ov. 3.13-3.17), hetgeen een 
drukkend effect dient te hebben op de 
hoogte van de billijke vergoeding. 
In de hoogte van de billijke vergoeding 
wordt voorts verdisconteerd een 
tegemoetkoming voor de kosten van 
rechtsbijstand, gemaakt in de onderhavige 
procedure en in de uit het inleidend 
verzoekschrift d.d. 23 mei 2017 
voortvloeiende ontbindingsprocedure. Gelet 
op het voorgaande en de mate waarin de 
Stichting ernstig verwijtbaar heeft 
gehandeld, alsmede alle (overige) 
omstandigheden van het geval, en rekening 
houdend met het feit dat aan werknemer 
een transitievergoeding van € 82.104,12 
bruto wordt toegekend, zal het hof de 
billijke vergoeding vaststellen op een bedrag 
van € 170.000,- bruto. Werknemer heeft 
onvoldoende feiten en omstandigheden 
gesteld om toekenning van het door haar 
verzochte bedrag van € 411.714,- bruto te 
rechtvaardigen. Het hof acht € 170.000,- 
bruto in de gegeven omstandigheden 
passend.  



70 ECLI:NL:GHSH
E:2019:322 
 
Eerste aanleg:   
ECLI:NL:RBLIM
:2018:2941 
rechtbank 
Limburg, 
zittingsplaats 
Maastricht 
 
 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Ja + ECLI mrs. M.E. 
Smorenbur
g, M. van 
Ham en A.J. 
van de Rakt 

Ja Ja € 5.000,- 
bruto 
 
Eerste 
aanleg was: 
€3.000,- 
bruto   

artikel 7:681 
lid 1 aanhef 
en onder a 
BW 

Dienstverband 
voor bepaalde 
tijd. 

oproep Nee € 2.072,16 + - 50 jaar 6 maanden De rechter dient de billijke 
vergoeding te bepalen op een 
wijze die, en op het niveau dat, 
aansluit bij de bijzondere 
omstandigheden van het geval. 
Ten aanzien van de billijke 
vergoeding van artikel 7:681 lid 1 
aanhef en onder a BW gaat het 
om een vernietigbare opzegging 
van de arbeidsovereenkomst. De 
werknemer heeft de vrijheid 
ervoor te kiezen de opzegging 
niet te vernietigen en in plaats 
daarvan een billijke vergoeding te 
verzoeken. Bij het vaststellen van 
de billijke vergoeding op grond 
van voornoemde bepaling kan 
mede worden gelet op hetgeen 
de werknemer aan loon zou 
hebben genoten als de opzegging 
zou zijn vernietigd. Er kan ook 
ermee rekening worden 
gehouden of de werknemer 
inmiddels ander werk heeft 
gevonden, en met de inkomsten 
die hij daaruit dan geniet. Het 
gaat er uiteindelijk om dat de 
werknemer wordt 
gecompenseerd voor het ernstig 
verwijtbare handelen of nalaten 
van de werkgever (HR 30 juni 
2017, ECLI:NL:HR:2017:1187). In 
hoger beroep vast dat werkgever 
ernstig verwijtbaar heeft 
gehandeld en heeft werknemer 
recht op een billijke vergoeding 
(Kamerstukken II 2013-2014, 33 
818, nr. 4, p. 61). Werknemer is 
ten onrechte geconfronteerd met 
de situatie dat hij van de ene op 
de andere dag zijn 
arbeidsovereenkomst heeft 
verloren en is teruggevallen op 
een bijstandsuitkering. 

X X  Het hof is van oordeel dat om te 
bepalen wat werknemer aan loon zou 
hebben genoten als de opzegging 
zou zijn vernietigd, van belang is 
hoeveel uur werkgever werknemer 
waarschijnlijk zou hebben 
opgeroepen, als de opzegging niet 
zou hebben plaatsgevonden. Het hof 
van oordeel dat dit 22 uur per week 
zou zijn. Het gaat hierbij immers om 
een min-maxcontract, waarbij bewust 
een minimum en maximum aantal 
uren is overeengekomen om een 
flexibele inzet van werknemer 
mogelijk te maken. De volgende 
vraag is welke duur van de 
arbeidsovereenkomst in aanmerking 
moet worden genomen om te 
bepalen wat werknemer aan loon zou 
hebben genoten als de opzegging 
zou zijn vernietigd. De 
arbeidsovereenkomst van werknemer 
zou eindigen op 28 februari 2018. Het 
hof acht het niet aannemelijk dat de 
arbeidsovereenkomst zou zijn 
verlengd. Dit betekent dat de 
arbeidsovereenkomst bij vernietiging 
van de opzegging nog zou hebben 
gelopen tot en met 28 februari 2018. 
Werkgever heeft onbetwist gesteld 
dat het loon bij een werkweek van 22 
uur, en een uurloon van € 11,80, € 
1.081,- bruto per 4 weken bedraagt. 
Dit betekent dat dat werknemer over 
de periode van 7 december 2017 tot 
en met 28 februari 2018 (11 weken) 
om en nabij € 3.000,- bruto had 
kunnen ontvangen aan loon indien de 
opzegging zou zijn vernietigd. Daarbij 
merkt het hof uitdrukkelijk op dat het 
slechts gaat (en slechts kán gaan) 
om een schatting gaat van hetgeen 
zou zijn gebeurd wanneer werknemer 
had gekozen voor vernietiging van de 
opzegging. Het hof gaat er daarbij 
vanuit dat werknemer dan ook had 
gevorderd om werkgever te 
veroordelen om hem tewerk te stellen 
en dat een dergelijke vordering zou 
zijn toegewezen. Het hof is in ieder 
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geval van oordeel dat de billijke 
vergoeding op een hoger bedrag 
moet worden gesteld dan het 
voornoemde bedrag omdat het 
voor werkgever anders voordeliger 
is geweest om te kiezen voor 
ontslag op staande voet dan voor 
een regelmatig einde van de 
arbeidsovereenkomst. 
Het hof is van oordeel dat op grond 
van de door werknemer als productie 
27 overgelegde loonstrook, die door 
werkgever niet is weersproken, 
voldoende is komen vast te staan dat 
werknemer pas op 28 februari 2018 
in dienst is getreden bij zijn nieuwe 
werkgever. 
Bij de bepaling van de hoogte van de 
billijke vergoeding houdt het hof 
voorts rekening met alle overige 
omstandigheden van het geval, 
waaronder het verwijt dat werkgever 
kan worden gemaakt, de leeftijd van 
werknemer, de relatief korte duur van 
het dienstverband, het feit dat hij 
geen recht heeft op een 
transitievergoeding en het feit dat hij 
per 28 februari 2018 een nieuwe 
baan heeft gevonden. Met een 
verdiscontering van de door 
werknemer ontvangen 
bijstandsuitkering houdt het hof geen 
rekening, aangezien de mogelijkheid 
bestaat dat werknemer deze uitkering 
zal moeten terugbetalen wanneer hij 
een billijke vergoeding ontvangt. 
Voor zover werkgever heeft 
bedoeld aan te voeren dat die 
uitkering in mindering moet komen 
op de billijke vergoeding, faalt dat 
verweer. Het hof verwijst daarvoor 
naar hetgeen aan het slot van 3.15 
is overwogen. Daarnaast is van 
belang dat dit zou betekenen dat 
de nadelige gevolgen van het 
ontslag op staande voet zouden 
worden afgewenteld op de 
gemeente. Het hof zal evenmin de 
billijke vergoeding naar boven 
bijstellen, zoals werknemer meent. 



Werknemer had ook voorafgaand aan 
en tijdens zijn dienstverband met 
werkgever al een aanvullende 
bijstandsuitkering, zodat het hof om 
die reden geen aanleiding ziet om 
daarmee in de door werknemer 
gewenste zin rekening te houden. 
Gelet op alle omstandigheden acht 
het hof een billijke vergoeding van € 
5.000,- bruto billijk. 
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Eerste aanleg;  
rechtbank 
Oost-Brabant, 
zittingsplaats 
's-
Hertogenbosc
h 

Hof ’s-
HERTO
GENBO
SCH 

Nee mrs. J.M.H. 
Schoenmak
ers, P.P.M. 
Rousseau 
en R.J. 
Voorink 

Ja Ja €5000,- 
bruto 

artikel 7:681 
lid 1 sub a 
BW 

Niet expliciet 
genoemd, 
maar gezien 
de duur van 
het 
dienstverband 
ga ik uit van 
onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Nee € 1.679,60 
bruto exclusief 
vakantietoesla
g 

+- 33 jaar    Bij de beoordeling van 
de hoogte van de 
vergoeding heeft het 
hof alle 
omstandigheden van 
het geval 
meegewogen. In het 
bijzonder betrekt het 
hof het gegeven dat 
werkgever van de 
opzegging een ernstig 
verwijt te maken valt. 
Hij had geen 
dringende reden om 
daartoe over te gaan. 
Het gevolg daarvan 
was dat werknemer 
van de ene op de 
andere dag geen 
aanspraak meer kon 
maken op zijn 
inkomen. Het hof 
houdt voorts rekening 
met het feit dat 
werkgever , zoals hij 
tijdens de mondelinge 
behandeling in hoger 
beroep heeft 
aangegeven, doende 
was om een dossier op 
te bouwen met het 
doel om te komen tot 
een beëindiging van 
de 
arbeidsovereenkomst. 
werknemer heeft 
aangegeven dat hij 
voorafgaande aan het 
ontslag ook al op zoek 
was naar een andere 

 



dienstbetrekking. Het 
hof leidt hieruit af dat 
de 
arbeidsovereenkomst 
zonder het ontslag 
niet meer heel lang 
zou hebben 
voortgeduurd. 
Inmiddels, en met 
ingang van begin april 
2018, heeft 
werknemer ander 
werk gevonden. De 
schadelijke gevolgen 
van het ontslag zijn 
daardoor beperkt 
gebleven. werknemer 
heeft de hoogte van 
zijn schade weliswaar 
ter gelegenheid van de 
mondelinge 
behandeling begroot, 
maar hij heeft dit niet 
met nadere stukken 
onderbouwd, terwijl 
werkgever de hoogte 
heeft betwist. Het hof 
hanteert de gestelde 
hoogte dan ook niet 
als uitgangspunt, 
hoewel het bedrag wel 
in die lijn ligt. Dit heeft 
te maken met de 
weging van het verwijt 
dat werkgever te 
maken valt. 
Ook neemt het hof als 
omstandigheid mee 
dat werkgever aan 
werknemer geen 
gefixeerde 
schadevergoeding en 
geen 
transitievergoeding 
heeft betaald. 
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Hoge Raad - Ja + ECLI vicepreside
nt C.A. 
Streefkerk 
als 
voorzitter 
en de 
raadsheren 
G. Snijders, 
C.E. du 
Perron, 
M.J. Kroeze 
en H.M. 
Wattendorf
f, en in het 
openbaar 
uitgesproke
n door de 
raadsheer 
M.V. Polak 
op 30 
november 
2018 

Ja Ja Ter 
afwachting 
verdere 
behandelin
g 

art. 7:671b 
lid 8, onder 
c, BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Nee bruto salaris 
bedroeg € 
8.487,65 per 
maand, 
exclusief 
emolumenten. 

+- 56 jaar 1 jaar en 
afgerond 6 
maanden 

X X X gezichtspunten geformuleerd in het New 
Hairstyle-arrest die van belang zijn voor het 
bepalen van de billijke vergoeding van art. 
7:681 lid 1, aanhef en onder a, BW. Ook in 
een geval als het onderhavige, waarin de 
billijke vergoeding is gegrond op art. 7:671b 
lid 8, aanhef en onder c, BW, gaat het 
uiteindelijk erom dat de werknemer wordt 
gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werkgever. 
Het hof had bij het bepalen van de 
vergoeding mede moeten betrekken hoe 
lang de arbeidsovereenkomst naar 
verwachting zou hebben voortgeduurd 
indien de werkgever niet door ernstig 
verwijtbaar handelen de verstoring van de 
arbeidsverhouding en daardoor de 
ontbinding van de overeenkomst zou 
hebben veroorzaakt. Na verwijzing zal de 
omvang van de billijke vergoeding opnieuw 
moeten worden beoordeeld met 
inachtneming van hetgeen hiervoor in 3.4.2 
is overwogen. Onbegrijpelijk is dat het hof 
bij het bepalen van de omvang van de billijke 
vergoeding van belang heeft geacht dat de 
werknemer pas korte tijd bij de werkgever in 
dienst was en dat hij is doorbetaald in de 
periode dat hij op non-actief was gesteld, 
omdat zowel het einde van het 
dienstverband als de op-non-actiefstelling 
aan de werkgever te verwijten is. Bij de 
begroting van de billijke vergoeding dient te 
worden gelet op alle relevante 
omstandigheden van het geval (zie de New 
Hairstyle-beschikking, rov. 3.4.6). Wat 
betreft de duur van de dienstbetrekking 
geldt dat het hof kennelijk heeft geoordeeld 
dat bij het bepalen van de billijke vergoeding 
een relevant verschil bestaat tussen gevallen 
waarin een werknemer langer en minder 
lang in dienst is, ook indien het einde van de 
overeenkomst het gevolg is van ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten van de 
werkgever. Wat de op-non-actiefstelling 
betreft, geldt dat het hof de hoogte van de 
vergoeding kennelijk mede ervan heeft laten 
afhangen of de werknemer tijdens de op-
non-actiefstelling zijn inkomsten heeft 
moeten missen. Deze oordelen zijn niet 
onbegrijpelijk. De Hoge Raad: vernietigt de 
beschikking van het gerechtshof Amsterdam 
van 24 oktober 2017; verwijst het geding 



naar het gerechtshof Den Haag ter verdere 
behandeling en beslissing; 

 ECLI:NL:PHR:2
018:1029 
contrair 

            
 
 
 

     Voor zover het onderdeel betoogt dat het 
hof bij het bepalen van de hoogte van de 
vergoeding de verwachte duur van het 
dienstverband als maatstaf had moeten 
nemen is dit onjuist. Die maatstaf heeft 
betrekking op de billijke vergoeding van art. 
7:681 lid 1 BW en art. 7:683 lid 3 BW, 
waarbij de vergoeding in de plaats komt van 
de vernietiging van de opzegging c.q. voor 
het herstel van de dienstbetrekking. Zoals 
onder 3.23 is vermeld, ligt de toepassing 
daarvan in de onderhavige situatie (billijke 
vergoeding op de voet van art. 7:671b lid 8 
sub c BW) niet in de rede, omdat hier geen 
sprake is van een billijke vergoeding die in de 
plaats komt van de vernietiging van de 
opzegging of het herstel van de 
arbeidsovereenkomst. In zoverre faalt 
onderdeel II.1. 
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Hoge Raad -  Ja + ECLI vice-
president 
C.A. 
Streefkerk 
als 
voorzitter 
en de 
raadsheren 
G. Snijders, 
M.V. Polak, 
T.H. Tanja-
van den 
Broek en 
M.J. 
Kroeze, en 
in het 
openbaar 
uitgesproke
n door de 
raadsheer 
M.V. Polak 
op 19 

Ja Nee Bekrachtigi
ng 
beschikking 
Kantonrech
ter en het 
Hof 

X Bepaalde tijd Niet 
expliciet 
genoemd 

Nee € 11.170,- 
bruto per 
maand, 
exclusief 
vakantietoesla
g en overige 
emolumenten, 
waaronder 
een 
bonusregeling 

+- 47 jaar 1 jaar Onderdeel 1 van het middel 
neemt terecht tot uitgangspunt 
dat bij de beoordeling of het niet 
voortzetten van een 
arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd het gevolg is van 
ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van de werkgever (art. 
7:673 lid 9 BW), ook gewicht kan 
toekomen aan feiten en 
omstandigheden die zich hebben 
voorgedaan in de periode die is 
gelegen tussen de aanzegging 
door de werkgever dat hij de 
arbeidsovereenkomst niet zal 
voortzetten en het einde van 
rechtswege, en dat daarbij 
eveneens gewicht kan toekomen 
aan feiten en omstandigheden 
die zich hebben voorgedaan na 
dat einde van rechtswege. 
Anders dan onderdeel 1 betoogt, 
heeft het hof dit in rov. 3.9 van 

X X X 
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oktober 
2018 

zijn beschikking echter niet 
miskend. Het hof heeft in rov. 3.9 
met zijn overweging dat hetgeen 
zich na 18 april 2016 heeft 
voorgedaan, voor de beoordeling 
niet van belang is, kennelijk 
bedoeld dat zich na die datum 
geen feiten en omstandigheden 
hebben voorgedaan die konden 
leiden tot een andere 
beoordeling van de aan het hof 
voorgelegde kwestie. 

 ECLI:NL:PHR:2
018:758 
gevolgd 

              Genoemd oordeel getuigt volgens 
het onderdeel van een onjuiste 
rechtsopvatting, omdat bij de 
hier aan de orde zijnde 
beoordeling ook gewicht toekomt 
of kan toekomen aan feiten en 
omstandigheden die zich hebben 
voorgedaan tussen de aanzegging 
door de werkgever dat hij de 
arbeidsrelatie niet zal voortzetten 
en het einde van rechtswege (en 
zelfs met feiten en 
omstandigheden die zich na dat 
einde van rechtswege hebben 
voorgedaan). Er kunnen zich, 
aldus het onderdeel, feiten en 
omstandigheden voordoen die (a) 
voor de werkgever aanleiding 
hadden moeten vormen zijn 
beslissing om het dienstverband 
niet voort te zetten te herzien of 
(b) waaraan aanwijzingen zijn te 
ontlenen voor de beoordeling van 
de mate waarin de werkgever 
een verwijt treft van zijn 
beslissing om niet voort te zetten. 
De klacht mist feitelijke 
grondslag. Het hof 
heeft namelijk niet in algemene 
zin geoordeeld dat feiten en 
omstandigheden die zich na de 
aanzegging voordoen, niet 
relevant (kunnen) zijn voor het 
oordeel of de werknemer 
aanspraak kan maken op een 
billijke vergoeding op de voet van 
art. 7:673 lid 9, aanhef en onder 
b, BW. Het hof heeft enkel 
vastgesteld dat in dit concrete 
geval zich na de kennisgeving aan 
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[verzoeker] op 18 april 2016 niets 
heeft voorgedaan dat voor die 
beoordeling relevant is. 
[verzoeker] leest in de betrokken 
overweging meer dan het hof 
klaarblijkelijk heeft bedoeld. 

75 ECLI:NL:HR:20
17:1187 (New-
Hairstyle) 
 
 

Hoge Raad - Nee vice-
president 
E.J. 
Numann 
als 
voorzitter 
en de 
raadsheren 
G. Snijders, 
G. de 
Groot, C.E. 
du Perron 
en M.J. 
Kroeze 

Ja Ja Eerste 
aanleg:  € 
4.000,-- 
bruto. 
Bekrachtig
d door het 
hof.  
 
 
De Hoge 
Raad  
vernietigt 
de 
beschikking 
van het 
gerechtsho
f Arnhem-
Leeuwarde
n van 31 
maart 
2016, 
verwijst het 
geding naar 
het 
gerechtsho
f ’s-
Hertogenb
osch ter 
verdere 
behandelin
g en 
beslissing 

art. 7:681 lid 
1, aanhef en 
onder a, BW 

Onbepaalde 
tijd 

4,5 uur 
per week 

€1.596,- 
bruto 

€ 224,51 bruto 
per maand 

+- 47 jaar Afgerond 
16 jaar 

Uit de gang van zaken 
voorafgaande aan de beëindiging 
van het dienstverband blijkt dat 
New Hairstyle ‘van [verzoekster] 
af wilde’ en dat zij welbewust het 
dienstverband met [verzoekster] 
in strijd met de voor haar 
geldende wettelijke voorschriften 
heeft opgezegd. Zij werd 
bijgestaan door een advocaat. 
Het hof acht van belang dat New 
Hairstyle ter gelegenheid van de 
mondelinge behandeling in 
eerste aanleg heeft verklaard dat 
zij “er klaar mee was”, hetgeen 
bevestigt dat New Hairstyle de 
gevolgen van deze rechteloze 
beëindiging van het 
dienstverband op de koop toe 
heeft genomen. (rov. 5.7) 
Aan [verzoekster] kan niet 
worden tegengeworpen dat zij 
een verzoek tot toekenning van 
een billijke vergoeding heeft 
ingediend en niet de vernietiging 
van de opzegging heeft verzocht. 
Uit de gang van zaken 
voorafgaande aan de beëindiging 
van het dienstverband blijkt dat 
New Hairstyle ‘van [verzoekster] 
af wilde’ en dat zij welbewust het 
dienstverband met [verzoekster] 
in strijd met de voor haar 
geldende wettelijke voorschriften 
heeft opgezegd. Zij werd 
bijgestaan door een advocaat. 
Het hof acht van belang dat New 
Hairstyle ter gelegenheid van de 
mondelinge behandeling in 
eerste aanleg heeft verklaard dat 
zij “er klaar mee was”, hetgeen 
bevestigt dat New Hairstyle de 
gevolgen van deze rechteloze 
beëindiging van het 
dienstverband op de koop toe 
heeft genomen. (rov. 5.7) 

X X Het hangt af van de omstandigheden van het 
geval of en in hoeverre bij de vaststelling van 
de billijke vergoeding van art. 7:681 lid 1, 
aanhef en onder a, BW rekening wordt 
gehouden met het inkomen dat de 
werknemer zou hebben genoten als de 
opzegging zou zijn vernietigd. Tot die 
omstandigheden behoort onder meer de 
mate waarin de werkgever van de grond 
voor de vernietigbaarheid van de opzegging 
een verwijt valt te maken. Voorts kan 
daartoe behoren – voor zover het om in de 
toekomst te derven loon gaat – of de 
redenen die de werknemer heeft om af te 
zien van vernietiging van de opzegging aan 
de werkgever zijn toe te rekenen. 
Bij de vaststelling van de billijke vergoeding 
kan ook ermee rekening worden gehouden 
of de werknemer inmiddels ander werk 
heeft gevonden, en met de inkomsten die hij 
daaruit dan geniet (vgl. Kamerstukken 
II2013-2014, 33 818, nr. 7, p. 90), en met de 
(andere) inkomsten die hij in redelijkheid in 
de toekomst kan verwerven. Bij de 
vergelijking tussen de situatie zonder de 
vernietigbare opzegging en de situatie 
waarin de werknemer zich thans bevindt, 
dient bovendien de eventueel aan de 
werknemer toekomende transitievergoeding 
te worden betrokken. 
Voor zover elementen van de vaststelling 
van de billijke vergoeding zien op de 
vergoeding van schade van de werknemer, 
lenen de wettelijke regels van art. 6:95 e.v. 
BW zich voor overeenkomstige toepassing. 
Bij het vaststellen van de billijke vergoeding 
als bedoeld in art. 7:681 lid 1, aanhef en 
onder a, BW, gaat het uiteindelijk erom dat 
de werknemer wordt gecompenseerd voor 
het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever. Doordat, zoals hiervoor 
overwogen in 3.4.4, bij het vaststellen van 
de billijke vergoeding rekening kan worden 
gehouden met de gevolgen van het ontslag, 
kan met die vergoeding ook worden 
tegengegaan dat werkgevers voor een 
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Aan [verzoekster] kan niet 
worden tegengeworpen dat zij 
een verzoek tot toekenning van 
een billijke vergoeding heeft 
ingediend en niet de vernietiging 
van de opzegging heeft verzocht. 

vernietigbare opzegging kiezen omdat dit 
voor hen voordeliger is dan het op de juiste 
wijze beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst of het in stand houden 
daarvan (wat strookt met de strekking van 
die vergoeding die is vermeld in de hiervoor 
in 3.4.2 aangehaalde passage in de memorie 
van toelichting). Uit de tekst van en de 
parlementaire toelichting op de Wwz blijkt 
niet dat de wetgever aan de billijke 
vergoeding een specifiek punitief karakter 
heeft willen toekennen (zie de conclusie van 
de Advocaat-Generaal onder 3.50-3.55). 
Daarom behoort bij het vaststellen van de 
billijke vergoeding daarmee geen rekening te 
worden gehouden. 

 ECLI:NL:PHR:2
017:414 
gevolgd 

                 Naar mijn mening zou het volgende houvast 
kunnen worden gegeven: 
- de billijke vergoeding van art. 7:681 BW 
dient ter compensatie van de werknemer; 
- deze compensatie heeft betrekking op het 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van 
de werkgever bij het opzeggen van de 
arbeidsovereenkomst en heeft daarmee het 
karakter van genoegdoening voor de 
werknemer; 
- bij de bepaling van de hoogte van de 
vergoeding moet de rechter acht slaan op 
alle (uitzonderlijke) feiten en 
omstandigheden van het geval; 
- daarbij kunnen ook de gevolgen van het 
verwijtbaar handelen of nalaten voor de 
werknemer een rol spelen; 
- dit betekent dat ook de lengte van het 
dienstverband en de hoogte van het loon 
een rol kunnen spelen, zij het dat geen 
overlap dient plaats te vinden met de 
gevolgen die forfaitair vergoed zijn met de 
transitievergoeding (althans: dient de 
transitievergoeding in voorkomende 
gevallen in mindering te worden gebracht op 
de billijke vergoeding); 
- omdat de billijke vergoeding van art. 
7:681 BW een alternatief is voor herstel van 
de arbeidsovereenkomst, kan ook gekeken 
worden naar de waarde die de 
arbeidsovereenkomst voor de werknemer 
had (waarbij discussie mogelijk is hoe die 
waarde berekend moet worden, zie hierna 
onderdeel 3B van het cassatiemiddel); 
- de billijke vergoeding van art. 7:681 BW 
moet níet worden begroot door (uitsluitend) 
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na te gaan welk bedrag voor de werkgever 
een afschrikwekkend karakter heeft. 

76 ECLI:NL:HR:20 
18:857 (Tihani) 
 
 

Hoge Raad -  Ja + ECLI vice-
president 
C.A. 
Streefkerk 
als 
voorzitter 
en de 
raadsheren 
G. Snijders, 
M.J. 
Kroeze, 
C.H. 
Sieburgh 
en H.M. 
Wattendorf
f, en in het 
openbaar 
uitgesproke
n door de 
raadsheer 
T.H. Tanja-
van den 
Broek op 8 
juni 2018 

Ja Nee X X Onbepaalde 
tijd 

minimaal 
32 uur 
per 4 
weken en 
maximaal 
64 uur 
per 4 
weken 

Eerste 
aanleg van 
€ 2.365,- 

€ 12,04 bruto 
per uur 
exclusief 
emolumenten 

+- 34 jaar 10 jaar Bij de beoordeling van deze 
klacht dient het volgende tot 
uitgangspunt. In de gevallen die 
door art. 7:683 lid 3 BW worden 
bestreken is, anders dan bij 
andere op grond van de Wwz toe 
te kennen billijke vergoedingen, 
niet noodzakelijk sprake van 
ernstig verwijtbaar handelen van 
de werkgever. 
Een op de voet van art. 7:683 lid 
3 BW toe te kennen billijke 
vergoeding dient als een 
alternatief voor herstel van de 
arbeidsovereenkomst 
(Kamerstukken I, 2013/14, 33818, 
C, p. 115). Het ligt daarom in de 
rede dat de appelrechter bij de 
bepaling van de hoogte van een 
op de voet van die bepaling toe 
te kennen billijke vergoeding de 
gevolgen voor de werknemer van 
het verlies van de 
arbeidsovereenkomst betrekt. 
Die gevolgen worden naar hun 
aard mede bepaald door, zoals 
het hof het heeft uitgedrukt, de 
‘waarde’ die de 
arbeidsovereenkomst voor de 
werknemer had. 
 

X X Daarnaast dient de appelrechter bij het 
vaststellen van een billijke vergoeding op de 
voet van art. 7:683 lid 3 BW ook de overige 
omstandigheden van het geval in 
aanmerking te nemen. Een van die 
omstandigheden is de (mate van) eventuele 
verwijtbaarheid van het handelen of nalaten 
van de werkgever dan wel het ontbreken 
daarvan. Voorts kunnen ook de (overige) 
gezichtspunten, genoemd in HR 30 juni 
2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, NJ 2017/298, 
3.4.4 en 3.4.5 (New Hairstyle), bij het 
vaststellen van een billijke vergoeding op de 
voet van art. 7:683 lid 3 BW toepassing 
vinden. 
Uit het oordeel van het hof blijkt niet dat het 
hiervoor overwogene is miskend. Het hof 
heeft immers niet alleen gewicht toegekend 
aan de ‘waarde’ van de verloren gegane 
arbeidsovereenkomst, maar het heeft ook in 
zijn oordeel betrokken dat [verzoeker] 
onvoldoende heeft onderbouwd dat 
[verweerster] verwijtbaar heeft gehandeld 
(rov. 3.19). De klacht kan daarom bij gebrek 
aan feitelijke grondslag niet tot cassatie 
leiden. 
 
In de gevallen die door art. 7:683 lid 3 BW 
worden bestreken is, anders dan bij andere 
op grond van de Wwz toe te kennen billijke 
vergoedingen, niet noodzakelijk sprake van 
ernstig verwijtbaar handelen van de 
werkgever. 
Een op de voet van art. 7:683 lid 3 BW toe te 
kennen billijke vergoeding dient als een 
alternatief voor herstel van de 
arbeidsovereenkomst (Kamerstukken I, 
2013/14, 33818, C, p. 115). Het ligt daarom 
in de rede dat de appelrechter bij de 
bepaling van de hoogte van een op de voet 
van die bepaling toe te kennen billijke 
vergoeding de gevolgen voor de werknemer 
van het verlies van de arbeidsovereenkomst 
betrekt. Die gevolgen worden naar hun aard 
mede bepaald door, zoals het hof het heeft 
uitgedrukt, de ‘waarde’ die de 
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arbeidsovereenkomst voor de werknemer 
had. 

Daarnaast dient de appelrechter bij het 
vaststellen van een billijke vergoeding op de 
voet van art. 7:683 lid 3 BW ook de overige 
omstandigheden van het geval in 
aanmerking te nemen. Een van die 
omstandigheden is de (mate van) eventuele 
verwijtbaarheid van het handelen of nalaten 
van de werkgever dan wel het ontbreken 
daarvan. Voorts kunnen ook de (overige) 
gezichtspunten, genoemd in HR 30 juni 
2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, NJ 2017/298, 
3.4.4 en 3.4.5 (New Hairstyle), bij het 
vaststellen van een billijke vergoeding op de 
voet van art. 7:683 lid 3 BW toepassing 
vinden. 

 

 ECLI:NL:PHR:2
018:186 
gevolgd 

                  

77 ECLI:NL:HR:20
18:878 
 

Hoge Raad -  Ja + ECLI vice-
president 
C.A. 
Streefkerk 
als 
voorzitter 
en de 
raadsheren 
G. Snijders, 
M.J. 
Kroeze, 
C.H. 
Sieburgh 
en H.M. 
Wattendorf
f, en in het 
openbaar 
uitgesproke
n door de 
raadsheer 
T.H. Tanja-
van den 
Broek op 8 
juni 2018 

Ja Ja €25.000,- 
beschikking 
hof 

art. 7:671c 
lid 2, onder 
b, BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg: € 
45.408 

€ 4.517, - 
bruto per 
maand, 
exclusief 8% 
vakantiebijslag
, 5,7% 
eindejaarsuitk
ering en (over 
2015) 
gemiddeld € 
1.056,15 bruto 
per maand 
vergoeding 
voor overwerk 
en 
bereikbaarhei
dsdiensten 

+- 53 jaar 17 jaar en 2 
maanden 

X X X [verzoekster] heeft de omvang van de door 
haar in hoger beroep verzochte billijke 
vergoeding van € 120.000,-- onderbouwd 
met de stelling dat de billijke vergoeding een 
punitief en preventief karakter moet hebben 
en met de stelling dat zij als gevolg van 
ernstig verwijtbaar handelen van werkgever 
schade heeft geleden omdat zij is aangetast 
in haar goede naam en reputatie als 
specialist ouderengeneeskunde. 
Het hof heeft in rov. 5.10 vooropgesteld dat 
[verzoekster] als werknemer bijzonder 
onheus is behandeld, dat zij door de 
beschuldiging van de aantekening in het BIG-
register in haar beroepseer is geschaad, en 
dat haar professionele optreden als arts ter 
discussie is gesteld zonder dat behoorlijk aan 
hoor en wederhoor is voldaan. Daarmee 
heeft het hof (ook) bij de vaststelling van de 
hoogte van de billijke vergoeding het ernstig 
verwijtbare karakter van het handelen van 
werknemer in aanmerking genomen. 
In hoger beroep is gebleken dat 
[verzoekster] kort na de 
ontbindingsbeschikking elders werk heeft 
gevonden. Uit de omstandigheid dat 
[verzoekster] elders werk heeft gevonden en 
geen informatie heeft verschaft over de 
inkomsten die zij uit haar nieuwe baan 
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geniet en ook niets heeft aangevoerd over 
andere materiële schade, heeft het hof 
kennelijk en niet onbegrijpelijk afgeleid dat 
[verzoekster] – anders dan waar de 
kantonrechter nog van uitging – geen 
materiële schade heeft geleden als gevolg 
van het ernstig verwijtbaar handelen van 
werkgever. Het ligt in de rede dat het hof 
daarmee rekening heeft gehouden bij het 
bepalen van de hoogte van de billijke 
vergoeding. Dat is in overeenstemming met 
het gezichtspunt dat bij het vaststellen van 
de billijke vergoeding rekening kan worden 
gehouden met het feit dat de werknemer 
inmiddels ander werk heeft gevonden, en 
met de inkomsten die zij uit dat werk geniet 
(zie de New Hairstyle-beschikking, rov. 3.4.5, 
en vgl. Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 
7, p. 90). 
Het hof heeft naar aanleiding van de 
hiervoor in 3.3.4 weergegeven 
overwegingen geconcludeerd dat de billijke 
vergoeding in dit geval enerzijds dient als 
compensatie voor de immateriële schade die 
[verzoekster] heeft ondervonden door het 
ernstig verwijtbaar handelen van 
werkgever(welke compensatie naar het 
kennelijke en juiste oordeel van het hof 
mede strekt tot genoegdoening voor 
[verzoekster] wegens dat handelen van 
werkgever), en anderzijds als middel om 
werkgever te wijzen op de noodzaak haar 
gedrag in eventuele volgende gevallen aan 
te passen. Dit laatste strookt met het 
gezichtspunt dat met de billijke vergoeding 
ook kan worden tegengegaan dat 
werkgevers ervoor kiezen een 
arbeidsovereenkomst op ernstig verwijtbare 
wijze te laten eindigen, omdat dit voor hen 
voordeliger is dan het op juiste wijze 
beëindigen van de arbeidsovereenkomst of 
het in stand houden daarvan (zie de New 
Hairstyle-beschikking, rov. 3.4.5). 
 
De HR sluit zich aan bij de uitspraak van het 
Hof. 

 ECLI:NL:PHR:2
018:185 
gevolgd 

                 Ook voor de billijke vergoeding van artikel 
7:671b BW en artikel 7:671c BW geldt dat de 
schadebegrotingsregels van artikel 6:95 e.v. 
zich voor overeenkomstige toepassing lenen, 
voor zover elementen van de vaststelling van 
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de billijke vergoeding zien op de vergoeding 
van schade van de werknemer. 

78 ECLI:NL:HR:20
18:2105 
 

Hoge Raad - Ja + ECLI Vicepreside
nt E.J. 
Numann 
als 
voorzitter 
en de 
raadsheren 
G. Snijders, 
T.H. Tanja-
van den 
Broek, M.J. 
Kroeze, 
H.M. 
Wattendorf
f en in het 
openbaar 
uitgesproke
n door de 
raadsheer 
M.V. Polak 
op 16 
november 
2018 

Ja Ja  Hof: 
€35.000,- 

art. 7:683 lid 
3 BW 

Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

Eerste 
aanleg € 
5.038 

loon inclusief 
vakantietoesla
g (€ 5.130,- 
bruto) en een 
geschat 
bedrag aan 
provisie (€ 
1.250,- per 
maand) 

+- 52 jaar 2 jaar en 7 
maanden 

De in het middel aangevoerde 
klachten kunnen niet tot cassatie 
leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 
lid 1 RO, geen nadere motivering 
nu de klachten niet nopen tot 
beantwoording van rechtsvragen 
in het belang van de 
rechtseenheid of de 
rechtsontwikkeling. 
Nu het middel in het principale 
beroep faalt, komt het 
voorwaardelijk ingestelde 
incidentele beroep niet aan de 
orde. 
 

X X X 

 ECLI:NL:PHR:2
018:1032 
gevolgd 

                 Volgens het Hof:  Nadat het hof, in de kern, 
zowel het beroep van werkgever op de d-
grond als op de g-grond heeft afgewezen, 
heeft het hof geconcludeerd dat de 
arbeidsovereenkomst dus ten onrechte in 
eerste aanleg is ontbonden. In een dergelijk 
geval kan de appelrechter ingevolge art. 
7:683 lid 3 BW in plaats van herstel van de 
arbeidsovereenkomst een billijke vergoeding 
toekennen (rov. 3.11.). In dit verband heeft 
het hof aangegeven waartoe deze billijke 
vergoeding strekt en wat daarvan de 
consequenties zijn voor (het bepalen van) de 
omvang van de vergoeding: Een billijke 
vergoeding als bedoeld in artikel 7:683 lid 3 
BW is een vergoeding die in de plaats komt 
van herstel van de arbeidsovereenkomst. 
Verwijtbaarheid is dus niet van belang voor 
een vergoeding op basis van deze 
bepaling.6.In de hoogte van deze billijke 
vergoeding moet dan ook tot uitdrukking 
komen dat, de omstandigheden van het 
geval in ogenschouw nemend, de vergoeding 
een alternatief is voor herstel van de 
arbeidsrelatie (zie Kamerstukken I, 2013/14, 
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33818, C, p. 115). Het hof zal daarom ‘de 
waarde’ van de arbeidsovereenkomst 
schatten.” 
 
Het hof heeft aannemelijk geacht dat ook 
wanneer werkgever werknemer wel 
schriftelijk in kennis zou hebben gesteld van 
zijn ongeschiktheid, een verbetertraject niet 
tot het gewenste resultaat zou hebben 
geleid en dat de arbeidsovereenkomst dan 
uiteindelijk toch zou zijn geëindigd: 
Het hof schat in dat de arbeidsovereenkomst 
dan grofweg een halfjaar langer zou hebben 
geduurd. Alle omstandigheden in 
aanmerking nemend zal het hof aan 
werknemer een billijke vergoeding 
toekennen van € 35.000,- bruto. Bij dit 
bedrag is rekening gehouden met het loon 
inclusief vakantietoeslag (€ 5.130,- bruto) en 
een geschat bedrag aan provisie (€ 1.250,- 
per maand). Het hof heeft het bedrag 
afgerond, omdat het slechts zeer grof kan 
inschatten hoe lang de arbeidsovereenkomst 
nog zou hebben geduurd. Het hof ziet geen 
aanleiding om op dit bedrag de hierna te 
bespreken contractuele vergoeding in 
mindering te brengen, omdat het bij deze 
billijke vergoeding gaat om de (relatief 
geringe) periode dat de 
arbeidsovereenkomst langer zou hebben 
geduurd en nergens uit blijkt dat de 
contractuele vergoeding daarvoor was 
bedoeld.” 
Hoewel het hof dit niet duidelijk heeft 
beslist, is wel duidelijk dat deze grieven 
slagen. 
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Hoge Raad -  Ja + ECLI in 
voetnoot 

vice-
president 
C.A. 
Streefkerk 
als 
voorzitter 
en de 
raadsheren 
G. Snijders, 
M.V. Polak, 
C.E. du 
Perron en 
M.J. 
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Ja Nee X X Onbepaalde 
tijd 

Niet 
expliciet 
genoemd 

wettelijke € 3.245,00 
bruto per 
maand, 
exclusief 
vakantietoesla
g 

+- 59 jaar Afgerond 8 
jaar 

Onderdeel 3 is gericht tegen het 
afwijzen van het verzoek van 
werknemer tot het toekennen 
van een billijke vergoeding. Aan 
dit oordeel heeft het hof ten 
grondslag gelegd dat het geen 
ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten als bedoeld in art. 7:671b 
lid 8, onder c, BW oplevert dat 
werkgever onvoldoende 
adequaat heeft gereageerd op de 
psychische problematiek van 
werknemer, en dat andere 
gronden voor het toekennen van 
een billijke vergoeding niet zijn 
gebleken. Het onderdeel wijst 

X X X 
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uitgesproke
n door de 
raadsheer 
T.H. Tanja-
van den 
Broek 
op 16 
februari 
2018 

onder meer erop dat werkgever 
werknemer heeft geschorst, en 
dat zij hem niet weer heeft 
tewerkgesteld nadat de 
kantonrechter deze schorsing (in 
zijn uitvoerbaar bij voorraad 
verklaarde beschikking) had 
opgeheven. Voor zover het 
onderdeel betoogt dat het ernstig 
verwijtbaar is dat werkgever 
werknemer niet heeft 
tewerkgesteld na de uitspraak 
van de kantonrechter tot 
opheffing van de schorsing, en 
dat die verwijtbaarheid op 
zichzelf grond is voor het 
toekennen van een billijke 
vergoeding, ziet het eraan voorbij 
dat art. 7:671b lid 8, aanhef en 
onder c, BW voor het toekennen 
van een billijke vergoeding vereist 
dat de ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst het gevolg 
is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de 
werkgever. Het hof heeft 
kennelijk geoordeeld dat de 
ontbinding van de overeenkomst 
het gevolg was van, en 
gerechtvaardigd werd door, de 
reeds ten tijde van de schorsing 
van werknemer bestaande 
verstoring van de 
arbeidsverhouding. Dat oordeel is 
niet onbegrijpelijk in het licht van 
hetgeen het hof overigens over 
de verstoring van de 
arbeidsverhouding heeft 
overwogen. 
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              Uit art. 7:671b lid 8, aanhef en 
onder c, BW blijkt dat de 
toekenning van een billijke 
vergoeding op grond van deze 
bepaling slechts aan de orde kan 
zijn indien de kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst op verzoek 
van de werkgever ontbindt en die 
ontbinding “het gevolg is van 
ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van de werkgever”. Over 
de strekking van deze billijke 
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vergoeding is in de memorie van 
toelichting opgemerkt dat het 
gaat om compensatie van de 
werknemer voor het ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever:.“Als de 
ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst het gevolg 
is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de 
werkgever, dan dient de 
werknemer hiervoor te worden 
gecompenseerd, ook om dergelijk 
handelen of nalaten van de 
werkgever te voorkomen. In dat 
geval kan de kantonrechter aan 
de werknemer dan ook een billijke 
vergoeding toekennen. Uiteraard 
heeft de werknemer daarnaast op 
grond van de wet recht op de 
transitievergoeding (…).” 
In eerste aanleg heeft werknemer 
aan zijn verzoek om toekenning 
van een billijke vergoeding ten 
grondslag gelegd dat werkgever 
doelgericht, over meerdere jaren, 
onrechtmatig en ernstig 
verwijtbaar heeft gehandeld en 
zijn verplichtingen en zorgplicht 
op grond van art. 7:611 BW 
volledig heeft genegeerd, terwijl 
werkgever zich bewust was van 
de slechte arbeidsmarktpositie 
van werknemer. Ook zou 
werkgever zijn bevoegdheden 
hebben misbruikt. Het hof 
oordeelt in rov. 5.9 uitsluitend 
dat het door werkgever 
onvoldoende adequaat reageren 
op de psychische problematiek 
van werknemer, geen ernstig 
verwijt oplevert als bedoeld in 
art. 7:671b lid 8 aanhef en sub c 
BW en, voorts, dat “andere 
gronden waarop de verzochte 
billijke vergoeding is gebaseerd 
het hof niet [zijn] gebleken.” 
Daarmee heeft het hof verzuimd 
om in te gaan op de hiervoor 
onder 4.37-4.38 genoemde 
stellingen van werknemer, terwijl 
het niet nakomen van een 
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rechterlijk oordeel wel een 
ernstig verwijt aan de werkgever 
zou kunnen opleveren. Zijn 
oordeel is daarmee niet 
toereikend gemotiveerd. Voor 
zover de subonderdelen 2.3.1, 
2.3.2 en 2.3.3 hierop gerichte 
klachten bevatten, zijn deze dan 
ook terecht voorgesteld. 


