
Nomen est omen? 
De grabbelton van art. 7:681 BW (oud)

Rutten/Breed NJ 2010/494: 
rechtszekerheid door motivering: 
Geen XYZ-formule, want de voorspelbaarheid "staat of valt" 
niet met zo'n formule: "zij neemt immers ook toe naarmate de 
rechter vollediger inzicht geeft in de gedachtegang die tot zijn 
beslissing heeft geleid. Daarnaast blijft denkbaar dat de 
rechters die over deze vergoedingen beslissen, een zekere 
mate van harmonisatie tot stand brengen door de van belang 
zijnde factoren duidelijk te benoemen en door inzichtelijk te 
maken welke financiële gevolgen in soortgelijke gevallen 
eventueel aan de verschillende factoren kunnen worden 
verbonden, zonder dat zij één bepaalde algemene formule als 
vuistregel hanteren "



Het WWZ-system; art. 7:681 BW 
nieuw – keuze van de werknemer 
tussen verzoek tot vernietiging vs
billijke vergoeding

Billijke vergoeding vragen is dus 
alternatief voor vernietigingsverzoek

Wat zijn de eerste ervaringen met de 
billijke vergoeding van 7:681 BW?

Drie-stromen land….



STROMING 1: mate van verwijtbaarheid

• Ktr. Maastricht 21 maart 2016, AR-Updates 2016-0301; 
EUR 23.202 komt kantonrechter "niet onredelijk" voor 
gelet op verwijtbaarheid handelwijze werkgever 
(dringende reden geconstrueerd om van zieke werknemer 
af te komen).

• Ktr. Den Haag 22 februari 2016, AR-Updates 2016-
0210 (gevraagde 17,5 k komt "Kantonrechter niet 
onredelijk voor gelet op de door de werknemer gestelde 
wijze waarop zij is behandeld").

…..Waar kennen we dat van? 



STROMING 2: Crime and punishment
Hof Arnhem ECLI:NL:GHARL:2016:2601 (X/New Hairstyle)

• Kapster; 25 jaar in dienst, één middag per week;
• Nieuw management wil ervan af…
• Opzegging omdat werkgever "er klaar mee is"



Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2016:2601

"5.9 (…) is het hof van oordeel dat bij de bepaling van de hoogte 
van de billijke vergoeding tot uitdrukking moet komen dat de 
opzegging van het dienstverband door New Hairstyle op de wijze 
zoals hiervoor omschreven, ontoelaatbaar is. De hoogte van de 
billijke vergoeding dient dan ook voor deze werkgever een zodanig 
substantieel bedrag te beslaan dat hiermee een dergelijk handelen 
van de werkgever in de toekomst wordt voorkomen en de 
vergoeding moet dan ook een punitief en afschrikwekkend 
karakter hebben. Een werkgever mag in deze situatie niet met een 
koopje van zijn werknemer afkomen en de loonkosten van de 
werknemer die de werkgever als gevolg van zijn handelwijze 
bespaart mogen geen financieel voordeel voor de werkgever 
opleveren."

• niet: gevolgen meenemen (want die zitten in TV)
• niet: lengte dienstverband (want die zit in gevolgen 

en die zitten in TV)
• Punitief en preventief karakter leidt tot… EUR 4.000 

bruto!



• 4k is niet veel, maar de uitspraak is wel spannend:  
introductie van punitive damages in het (Noord-
Oost-) Nederlandse arbeidsrecht…

• Hangt de vergoeding af van de omvang en 
draagkracht van de werkgever?

• Wat als X bij Unilever, Heineken of Philips had 
gewerkt; extrapolatie naar omzet? Benadeling
werknemers van kleine werkgever?

• En waarom maar EUR 4.000,- bruto? 
• Is dat bedrag gerelateerd aan de kleine omvang

van het dienstverband (zie AR-Updates)?  
• Is dat gerechtvaardigd als het gaat om 

preventie en straf (minder ontslagbescherming
part-timers)? 



En waar gaat dit heen???

$185,872,719.52



"Het wordt voor bedrijven wel goedkoper en 
eenvoudiger om van hun personeel af te 
komen. Juristen klagen over het wetsvoorstel 
omdat die leven van procederen over 
ontslagvergoedingen."



STROMING 3: 
Spiegelen aan waarde vernietiging
Hof Den Bosch 23 juni 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:2514 

• Werknemer 12 jaar in dienst, ontslagen op staande 
voet wegens herhaaldelijk te laat komen na 
waarschuwing. Hof: geen dringende reden: want privé 
problemen door einde relatie met vriendin.

• Begroting 7:681 BW-vergoeding: mate van ernstig 
verwijtbaar handelen staat voorop, maar dan: spiegelen 
aan waarde vernietiging; wat zou er gebeurd zijn als 
ontslag op staande voet wordt weggedacht? 

• Binnen drie maanden ontbinding, dus vergoeding van 
art. 7:681 BW gesteld op 3 maanden vergoeding (plus 
TV)



• Spiegel-benadering houdt wel rekening 
met gevolgen van het ontslag en past bij 
"alternatief-karakter" van art. 7:681 BW.

• Past in wetsgeschiedenis: "gemist loon" 
mag verdisconteerd worden.

• Praktische wenselijkheid; stimuleert 
realistische, toekomstgerichte 
benadering van werknemer (beroep op 
billijke vergoeding ipv vernietiging)

Zie ook: Ktr. Amsterdam 17 maart 2016, 
ECLI:NL:RBAMS:2016:1690 & Ktr. Zwolle, 1 april 2016, AR-
Updates.nl 2016-0401 (13 maanden levensverwachting). 



• CONCLUSIE: Eén jaar verder: 
verdeeldheid heerst!

• Motivering is vaak mager, zeker in eerste
aanleg.

• Billijkheid is geen vrijbrief voor 
verdeeldheid in benadering; 
rechtsongelijkheid te groot; vooral niet
weer terug naar de k.o.o.-modderpoel
van art. 7:681 BW!

• Dus: ofwel duidelijkheid van de HR, ofwel
afstemming van de Hoven! 


