XYZ is de helft van (oud) ABC: een nieuwe hofformule voor vergoeding kennelijk
onredelijk ontslag?
P.W.H.M. Willems1
In de kennelijk onredelijk ontslagprocedure van artikel 7:681 BW en de
ontbindingsprocedure van artikel 7:685 BW, kan de rechter aan de werknemer
een vergoeding toekennen. Tot voor kort wezen de vijf gerechtshoven toepassing
van de kantonrechtersformule in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure
unaniem van de hand.2 Het Hof ’s-Gravenhage heeft met de arresten van 14
oktober 20083 deze zienswijze doorbroken en daarmee een einde gemaakt aan
de eensgezindheid tussen de hoven. Het (b)lijkt daarmee de weg te hebben
vrijgemaakt voor verdere discussie over de wijze waarop de vergoeding in de
kennelijk onredelijk ontslagprocedure zou moeten worden vastgesteld. De laatste
ontwikkeling in deze discussie vormen de arresten van de hoven Amsterdam, ’sHertogenbosch en Leeuwarden (als nevenzittingsplaats van Arnhem) van 7 juli
2009.4 Deze uitspraken zijn van belang in de discussie over de vraag of
schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag volgens een vaste formule kan
c.q. zou moeten worden begroot en of dit dezelfde formule kan zijn aan de hand
waarvan de ontbindingsvergoeding door de kantonrechter wordt vastgesteld. De
betreffende arresten zullen in deze bijdrage worden besproken, waarbij met
name zal worden ingegaan op de eerste vraag.
De ’14-oktober-arresten’ van het Hof ’s-Gravenhage
Daar waar in de lagere rechtspraak in het verleden wel eens overwogen is dat de
(enkele) opzegging zonder vergoeding op basis van de kantonrechtersformule
kennelijk onredelijk is5, namen de hoven tot voor kort het standpunt in dat de
Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters geen rol kunnen spelen bij de
bepaling van de kennelijke onredelijkheid of de hoogte van een vergoeding in dat
verband. Direct gevolg van deze zienswijze was een hoge mate van onzekerheid
en onduidelijkheid zowel over de vraag wanneer kennelijke onredelijkheid van de
opzegging wordt aangenomen als over de wijze waarop een eventuele
vergoeding moet worden berekend die de kennelijke onredelijkheid beoogt te
compenseren. In de literatuur is dan ook herhaaldelijk bepleit dat wat betreft de
(berekening van de) vergoeding ingeval van ontbinding en opzegging
gelijkstelling zou moeten plaatsvinden.6 Tegenstanders stellen zich op het
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standpunt
dat
de
kantonrechtersformule
is
geschreven
voor
ontbindingsprocedures en niet voor de vaststelling van de schadevergoeding in
het kader van een kennelijk onredelijke opzegging. Met name het systematische
argument dat in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure in de regel eerst een
preventieve en repressieve ontslagtoets plaatsvindt voordat de hoogte van een
eventuele vergoeding kan worden bepaald, alsmede het gegeven dat in de
kennelijk onredelijk ontslagprocedure meer ruimte is voor een uitvoerig
feitenonderzoek, worden doorslaggevend geacht.7 Voorstanders stellen dat er
geen wezenlijk principieel verschil valt te beargumenteren tussen de vergoeding
van art. 7:681 BW en die van art. 7:685 BW. Onder hen Duk, die in 20088 de
hoven heeft opgeroepen een hofformule op te stellen om daarmee een einde te
maken aan alle onzekerheden.
Wellicht hierop vooruitlopend, heeft het Hof ’s-Gravenhage op 14 oktober 2008
een zevental arresten gewezen met daarin een standaardoverweging ten aanzien
van de kennelijke onredelijkheid. Wees het hof toepassing van de
kantonrechtersformule in kennelijk onredelijk ontslagzaken als gezegd voordien
nog uitdrukkelijk van de hand9, met genoemde arresten heeft het hof de
kantonrechtersformule als uitgangspunt genomen voor de berekening van de
vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag, zij het met enkele aanpassingen. Ter
rechtvaardiging voor het toepassen van de kantonrechtersformule voert het hof
aan dat ‘zowel in ontbindingsprocedures als in kennelijk onredelijk ontslagzaken
het gaat om een vergoeding met het oog op de gevolgen van het eindigen van
de dienstbetrekking, waarbij de schade abstract berekend wordt’10 en dat de
bestaande onzekerheid onwenselijk is. Met behulp van de C-factor in de
kantonrechtersformule zou rekening gehouden kunnen worden met alle voor de
hoogte van de schadevergoeding relevante factoren. Indien geen sprake is van
een kennelijk onredelijk ontslag, dient de C-factor op 0 te worden gezet.11
Kern van de arresten vormt de overweging dat het opzeggen van de
arbeidsovereenkomst zonder dat tenminste een vergoeding is aangeboden
berekend volgens de kantonrechtersformule verminderd met 30%, niet altijd
doch ‘veelal’ kennelijk onredelijk is. Met andere woorden: het Haagse Hof gaat
uit van het vermoeden dat een opzegging kennelijk onredelijk is wanneer niet
tenminste 70% van de volgens de ‘ten tijde van het eindigen van de
arbeidsovereenkomst
geldende
kantonrechtersformule’12
te
berekenen
vergoeding is aangeboden. Ingeval zich dat vermoeden voordoet, dient de
opzeggende werkgever de onredelijkheid weg te nemen door betaling van de
door het hof kennelijk redelijk geachte vergoeding. Deze formule geldt
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uitdrukkelijk alleen voor zover het beroep is gefundeerd op het
‘gevolgencriterium’ van artikel 7:681 lid 2 sub b BW.13 In deze bepaling staat
opgenomen dat ten aanzien van de gevolgen voor de werknemer mede in
aanmerking genomen moet(en) worden de eventuele ‘getroffen voorziening(en)’
voor de werknemer. Het hof heeft daarbij gekozen voor hantering van één
geïntegreerde toets van het ontslag door de twee vragen die standaard bij een
kennelijk onredelijk ontslagprocedure aan de orde komen – is het ontslag
kennelijk onredelijk en zo ja, welke vergoeding moet worden toegekend? – terug
te brengen tot één vraag: is er een vergoeding toegekend conform de gegeven
formule? Zo nee, dan is het ontslag ‘veelal’ kennelijk onredelijk14.
De door het Hof ’s-Gravenhage ontwikkelde formule voor het berekenen van
kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding luidt:
(A x B x C) x 0,7 = vergoeding ex. art. 7:681 BW15
Doordat volgens het Haagse Hof een opzegging ‘veelal’ kennelijk onredelijk is,
tenzij de met de door hem vastgestelde formule te berekenen vergoeding is
betaald, leidt de Haagse regel snel(ler) tot het aannemen van kennelijke
onredelijkheid. Zoals Verhulp16 terecht signaleert, kan dit als nadeel van de door
het Haagse Hof geformuleerde rekenregel worden gezien. Daar staat evenwel
tegenover dat de formule in ieder geval (voor het Haagse ressort) duidelijkheid
schept. Het is daarbij overigens niet zo dat het Hof met de 14 oktober-arresten
een vaste vergoeding heeft geïntroduceerd, integendeel. Genuanceerd gebruik
van de C-factor en de korting van 30%17 op de uitkomst van de
kantonrechtersformule, leiden ertoe dat de omstandigheden van het geval steeds
opnieuw hun invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke uitkomst van de
formule van het Haagse Hof. Althans, tot op zekere hoogte. Zo wordt in
meerdere van de arresten door het hof overwogen dat de enkele opzegging van
de arbeidsovereenkomst na een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid,
op zichzelf niet kennelijk onredelijk is (C=0).18 Dat kan volgens het hof anders
zijn als er een verband is tussen de arbeidsongeschiktheid en de
arbeidsomstandigheden of ingeval de werkgever tekortgeschoten is in zijn
reïntegratieverplichtingen. Die laatste omstandigheid leidt in een aantal van de
arresten tot een aanpassing van de C-factor.19 20 Bij bedrijfseconomische zaken
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geldt volgens het Hof ’s-Gravenhage in beginsel een verplichting tot het
aanbieden van een vergoeding van C=1 (minus 30%), tenzij sprake is van een
door de werkgever met een representatieve vakorganisatie overeengekomen
sociaal plan of andere bijzondere omstandigheden tot aanpassing nopen (zoals
een slechte financiële situatie.21 Aldus lijkt het Hof onderscheid te maken tussen
bedrijfseconomisch ontslag (‘C=1 tenzij’) en ontslag na langdurige
arbeidsongeschiktheid (‘C=0 tenzij bijkomende omstandigheden’), waarmee met
name in de eerste categorie van ontslagen minder ruimte lijkt te zijn voor alle
omstandigheden. 22
De ‘7 juli arresten’ van de hoven Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden
Na de arresten van het Hof ’s-Gravenhage, bleef enige tijd onduidelijk of andere
hoven de Haagse regel zouden volgen en of de regel daarmee de status van de
door Duk gewenste hofformule zou verkrijgen. De hoven ’s-Hertogenbosch,
Arnhem en Leeuwarden wezen respectievelijk kort voor en na de arresten van
het Haagse Hof nog arresten waarin zij iedere toepassing van de
kantonrechtersformule van de hand wezen.23 Het Hof Leeuwarden wees op 14
oktober 2008 – dus dezelfde dag als waarop het Haagse hof arrest wees –
toepassing van de kantonrechtersformule in kennelijk onredelijk ontslagzaken
zelfs nog tot tweemaal toe van de hand.24 Dat de praktijk weerbarstiger kan zijn
dan de regel, zien we in het ressort Amsterdam. Daar waar het Hof Amsterdam
toepassing van de kantonrechtersformule voor de berekening van de kennelijk
onredelijk ontslagvergoeding begin 2008 nog expliciet van de hand wees25, zocht
een kantonrechter in hetzelfde ressort later dat jaar (deels) aansluiting bij de
formule van het Haagse Hof en nam daarmee wél reflexwerking aan.26
Aan deze onduidelijkheid lijkt een einde te zijn gekomen met de arresten van 7
juli 2009 van de gerechtshoven Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden.
In lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad herhalen de hoven de regel dat
bij de beoordeling van de vraag of de gevolgen van de opzegging te ernstig zijn
in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging, de rechter alle
omstandigheden van het geval ten tijde van het ontslag in onderlinge
samenhang in aanmerking dient te nemen. De vraag of zij de ‘kennelijk
onredelijk ontslagformule’ van het Haagse Hof volgen, wordt door de
gerechtshoven Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden ontkennend
beantwoord. Daar waar het Hof ’s-Gravenhage een geïntegreerde toets hanteert
reintegratieverplichtingen had geschonden en ruim 7 maanden langer het loon had doorbetaald dan de wettelijke
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voor de vaststelling of een ontslag kennelijk onredelijk moet worden geoordeeld,
brengen de overige hoven een splitsing aan in de toetsing. Eerst dient de vraag
te worden beantwoord óf de opzegging kennelijk onredelijk is. Indien het
antwoord bevestigend is, - dan pas - komt de schadevergoeding aan de orde.
Het aanbieden van een vergoeding is slechts één van de vele omstandigheden
die hierbij een rol speelt. De arresten geven een (niet-limitatieve) beschrijving
van vier categorieën van omstandigheden die de rechter in aanmerking moet
nemen bij toetsing van het gevolgencriterium zoals opgenomen onder art. 7:681
lid 2 sub b BW. De eerste categorie omstandigheden ziet op het dienstverband
en de opzegging in het algemeen. Het gaat daarbij onder meer om de duur van
de arbeidsovereenkomst, de noodzaak voor de werkgever om het dienstverband
te beëindigen, de wijze van functioneren van de werknemer, diens leeftijd en de
financiële situatie van de werkgever. Bij arbeidsongeschiktheid zijn specifieke
omstandigheden de relatie tussen arbeidsongeschiktheid en werk, de
verwijtbaarheid van de werkgever ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid, de
aard, duur en mate van arbeidsongeschiktheid (en de kans op herstel), de
reïntegratie-inspanningen van partijen en een eventueel geboden compensatie
tijdens de arbeidsongeschiktheid. De tweede categorie omstandigheden ziet op
de vraag of en zo ja welke inspanningen werkgever en werknemer zich hebben
getroost om ander werk te vinden en daarmee opzegging te voorkomen.
Vrijstelling van werk met behoud van loon gedurende enige tijd en de
arbeidsmarktpositie van de werknemer spelen in dit verband een rol.27 De derde
categorie omstandigheden heeft betrekking op de financiële gevolgen van de
opzegging voor de werknemer. De vierde en laatste categorie ziet op de door de
werkgever al dan niet getroffen voorzieningen en financiële compensatie
waaronder een sociaal plan of een reeds aangeboden/betaalde vergoeding.28
(Eerst) indien op basis van een weging van alle omstandigheden is geoordeeld
dat de opzegging kennelijk onredelijk is, komt de schadevergoeding aan de orde.
Voor de hoogte van de schadevergoeding hebben de hoven een nieuwe formule
vastgesteld welke luidt:
(X x Y x Z) = schadevergoeding
Daarbij staat X in de formule voor het aantal gewogen dienstjaren. De hoven
hebben voor de invulling hiervan aansluiting gezocht bij de oude en niet de
huidige, versoberde A-factor uit de kantonrechtersformule. Onduidelijk blijft
waarom de hoven niet aansluiten bij de huidige A-factor. Door ook bij ontslagen
na 1 januari 2009 voor de kennelijk onredelijk ontslagtoets te blijven uitgaan van
de oude kantonrechtersformule, blijken de ontbindingsvergoeding en de
kennelijk onredelijk ontslagvergoeding naar elkaar toe te kruipen. Ingeval van
een werknemer tot 35 jaar, zijn met een neutrale C-factor in de huidige
kantonrechtersformule en een standaard Z-factor Z=0,5 in de XYZ-formule, de
ontbindingsvergoeding en de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding volgens XYZ
zelfs even hoog. Voor deze categorie lijkt de ontbindingsprocedure voor
werkgevers aantrekkelijker te worden nu daarin immers in beginsel geen
mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie in is opgenomen.
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De Y-factor wordt gevormd door het laatstverdiende salaris. Bestudering van de
toelichting op de ingrediënten van de Y-factor leert dat deze gelijk is aan de Bfactor uit de kantonrechtersformule.
Z vormt de correctiefactor. In de Z-factor worden alle omstandigheden van het
geval ten tijde van het ontslag gewogen, onder meer de hiervoor genoemde
omstandigheden. Uitgangspunt is Z=0,5. Daarbij heeft volgens de hoven te
gelden dat de Z-factor beoogt in beginsel de maximale schadevergoeding bij een
kennelijk onredelijke opzegging vast te leggen. Slechts in bijzondere gevallen
kan deze factor hoger (of lager) uitvallen dan 0,5. De Z-factor van 0,5 bedoelt
aan te sluiten bij de bestaande praktijk van de (gepubliceerde en
ongepubliceerde) rechtspraak van de hoven van de laatste jaren. Bestudering
van de hoogte van schadevergoedingen die de laatste jaren in het kader van
kennelijk onredelijk ontslag zijn toegekend, leert ons dat deze over het algemeen
waren gelegen tussen 10% en 50% van de (neutrale) oude – namelijk destijds
geldende – kantonrechtersformule.29 De schadevergoeding zal in beginsel niet
hoger zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde
leeftijd. Ook op dit punt is vergelijking met de kantonrechtersformule
onvermijdelijk.
Stammenstrijd?
Hoewel het Hof ’s-Gravenhage met de toepassing van de kantonrechtersformule
in kennelijk onredelijk ontslagzaken heeft gepoogd een einde te maken aan de
onzekerheid en lopende discussies, (b)lijkt het zonder overleg voor de troepen
uitgerend te zijn. Terwijl tot 14 oktober 2008 op het niveau van de
gerechtshoven in elk geval nog sprake was van unanimiteit door toepassing van
de kantonrechtersformule in kennelijk onredelijk ontslagzaken af te wijzen, lijkt
het Haagse hof met zijn arresten een startschot te hebben gegeven voor een
stammenstrijd van niveau. Een strijd waarin de overige hoven30 klaarblijkelijk
wél met elkaar overleg hebben gevoerd alvorens de arresten van 7 juli 2009 te
wijzen. Saillant detail daarbij is overigens dat op diezelfde dag het Haagse Hof
nog een arrest wees waarin het de koers van de 14 oktober-arresten
herhaalde.31
Los van de vraag of en op welke wijze het Hof ’s-Gravenhage thans zal
antwoorden op de ‘aanval’ van de andere hoven, is een in mijn ogen
interessantere vraag of het systeem van de wet ruimte laat voor een vaste
formule (niet persé de kantonrechtersformule) zoals door de hoven gehanteerd
bij het toetsen en waarderen van de kennelijke onredelijkheid van een ontslag.
De vraag hoe de door het Haagse Hof gehanteerde wijze van schadebegroting
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zich verhoudt tot het karakter van de schadevergoeding van artikel 7:681 BW is
inmiddels in cassatie voorgelegd aan de Hoge Raad.
De wetgever heeft bij invoering van het kennelijk onredelijk ontslag in het BW
bewust niet aangegeven in welke omstandigheden sprake is van een kennelijk
onredelijk ontslag doch heeft zich beperkt tot een niet-limitatieve ‘illustratieve’
opsomming van omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel dat het
ontslag kennelijk onredelijk is. Terecht merken Houweling en Van der Voet32
terzake op dat om maatwerk mogelijk te maken, rechterlijke instanties een grote
mate van vrijheid dienen te hebben in de beoordeling van de feiten en
omstandigheden. De Hoge Raad heeft in dit verband als gezegd, meerdere keren
aangegeven dat alle relevante omstandigheden van het geval in de afweging
dienen te worden betrokken en dat niet één of meer specifieke omstandigheden
op voorhand tot een kennelijk onredelijk ontslag of tot een schadevergoeding
van een bepaalde omvang kunnen leiden. Afhankelijk van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de C- of Z-factor, kan strijd ontstaan met deze
jurisprudentie van de Hoge Raad en de bedoeling van de wetgever. Los dus van
de discussie of de voor art. 7:685 BW geschreven kantonrechtersformule al dan
niet kan worden gehanteerd voor een kennelijk onredelijk ontslagtoets en
waarover al ettelijke verhandelingen zijn geschreven, rijst de vraag in hoeverre
de hoven in algemene zin met de thans door hen ontwikkelde formules voldoen
aan de jurisprudentie van de Hoge Raad en de bedoeling van de wetgever.
Weliswaar wordt bij het Hof ’s-Gravenhage door middel van de C-factor van de
kantonrechtersformule ogenschijnlijk rekening gehouden met alle relevante
omstandigheden,
dit
geldt
mijns
inziens
niet
voor
de
categorie
bedrijfseconomische ontslagen. In beginsel geldt bij bedrijfseconomische zaken
volgens het Hof ’s-Gravenhage immers een verplichting tot het aanbieden van
een vergoeding van C=1 (minus 30%), tenzij sprake is van een door de
werkgever met een representatieve vakorganisatie overeengekomen sociaal plan
of andere bijzondere omstandigheden tot aanpassing nopen (zoals een slechte
financiële situatie).33 Ook kunnen vraagtekens worden gesteld bij het door het
Haagse Hof geïntroduceerde vermoeden dat een opzegging kennelijk onredelijk
is wanneer niet tenminste 70% van de volgens de ‘ten tijde van het eindigen van
de arbeidsovereenkomst geldende kantonrechtersformule’ te berekenen
vergoeding is aangeboden. Alle relevante omstandigheden van het geval dienen
immers in de afweging te worden betrokken en op voorhand kunnen niet één of
meer specifieke omstandigheden – zoals het niet betaald hebben van een
vergoeding - tot een kennelijk onredelijk ontslag of tot een schadevergoeding
van een bepaalde omvang leiden.
De 7 juli-arresten maximeren en standaardiseren de Z-factor (correctiefactor) –
bijzondere gevallen daargelaten – op Z=0,5 en laten daarbij ogenschijnlijk
minder beoordelingsvrijheid aan de rechter.34 Daar staat evenwel tegenover de
splitsing in de toetsing door middel van de tweetrapsraket. Eerst dient de vraag
te worden beantwoord óf de opzegging kennelijk onredelijk is. Indien het
antwoord bevestigend is, komt de schadevergoeding aan de orde. Hoewel de
32
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hoven dit niet expliciet hebben gezegd, kan uit het feit dat in geval van een
kennelijk onredelijk ontslag altijd een schadevergoeding dient te worden
toegekend35, worden afgeleid dat de Z-factor altijd hoger zal zijn dan 0. De
omstandigheden van het geval lijken bij de 7 juli-arresten dan ook vooral een rol
te spelen bij de vraag óf het ontslag kennelijk onredelijk is. Is die hefboom
eenmaal gepasseerd, wordt in beginsel een gestandaardiseerde vergoeding
gehanteerd.
Afrondend
Aannemend dat de hoven met hun arresten hebben beoogd meer rechtseenheid
te bewerkstelligen gezien de hoge mate van onvoorspelbaarheid van de
uitkomsten van kennelijk onredelijk ontslagprocedures, moet worden
geconstateerd dat door het klaarblijkelijk ontbreken van voorafgaande
afstemming, vooralsnog het tegendeel is bereikt. Daar waar tot 14 oktober 2008
uniforme toepassing van de kantonrechtersformule in kennelijk onredelijk
ontslagzaken van de hand werd gewezen, heeft het Haagse Hof de
kantonrechtersformule thans aanvaard. Daarbij is het met behulp van de Cfactor mogelijk de omstandigheden van het geval te laten meewegen, hoewel bij
bedrijfseconomisch ontslag sprake is van een zekere standaardisering doordat
het Haagse hof in beginsel uitgaat van C=1 (minus 30%) tenzij sprake is van een
door de werkgever met een representatieve vakorganisatie overeengekomen
sociaal plan of andere bijzondere omstandigheden die aanpassing noodzakelijk
maken (zoals een slechte financiële situatie). De overige hoven hebben een
geheel ‘eigen’36 formule ontwikkeld. Ook in deze formule is sprake van een
zekere standaardisering door min of meer ‘rücksichtlos’ de factor Z op 0,5 te
plaatsen. Aldus wordt mijns inziens geen recht gedaan aan de vaste rechtspraak
van de Hoge Raad en de bedoeling van de wetgever namelijk dat niet standaard
een vergoeding moet worden toegekend én dat rekening moet worden gehouden
met ‘alle’ omstandigheden en niet uitsluitend met de ‘bijzondere’. Wat betreft de
14 oktober-arresten van het Haagse Hof, lijken de niet-bedrijfseconomische
arresten overigens iets meer ‘cassatieproof’ dan de bedrijfseconomische arresten
waarin de correctiefactor C behoudens bijzondere omstandigheden wordt
gestandaardiseerd op C=1 (minus 30%). Voor beide categorieën geldt natuurlijk
dat in algemene zin de vraag rijst of de Hoge Raad toepassing van de
kantonrechtersformule in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure zal toestaan37.
Voor de 7 juli-arresten geldt mijns inziens dat de maximering en
standaardisering van de Z-factor op Z=0,5 sneller strijd zal opleveren met de
vaste rechtspraak van de Hoge Raad en de bedoeling van de wetgever. Vanuit
het zonder twijfel door alle hoven ondersteunde streven naar rechtseenheid, zal
de Hoge Raad een einde (moeten) maken aan de huidige onduidelijkheid en
onzekerheid zoals die is veroorzaakt door de niet gelijkluidende formules van de
hoven. De Hoge Raad – die een cassatieberoep in behandeling heeft van het hof
’s-Gravenhage - zal zich nu eindelijk kunnen uitspreken over de (on)mogelijkheid
een (de) (kantonrechters)formule te hanteren in kennelijk onredelijk
ontslagprocedures en in het verlengde daarvan duidelijkheid kunnen geven over
een wellicht te hanteren eenduidige formule.
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