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Wie was deze man? 
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En deze dan? 
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Rekkelijken versus Preciezen 

 
 
¨  Rekkelijk: mens heeft een vrije wil  
Regels zijn er om te dienen, je moet ze aanpassen aan de omstandigheden 

¨  Precies: God beschikt 
Regels zijn er niet voor niets, je moet ze altijd en overal hetzelfde toepassen  
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Voor wie liep dit slecht af? 
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Johan van Oldenbarneveldt 
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De Preciezen 
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Casus: Schikken onder de WWZ 

¨  Jansen = verzoeker 
•  vernietiging van de opzegging (art. 681 lid 1) 

¨  Alfa B.V. = verweerder tevens tegenverzoeker 
•  voorwaardelijk (tegen) verzoek tot ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst 
 primair: e-grond (verwijtbaar handelen van de werknemer) 
 subsidiair: g-grond (verstoorde arbeidsverhouding) 
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Casus: Schikken onder de WWZ 

¨  Tijdig verzoekschrift ingediend? (zie ook op art. 33 Rv) 

¨  Ja, gebaseerd op art. 681 lid 1, vernietiging van de opzegging 
¨  binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is 

geëindigd (art. 686a lid 4 sub a onder 2) 

¨  Ook tijdig bij latere switch (billijke vergoeding in plaats van 
vernietiging)?  
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Casus: Schikken onder de WWZ 

¨  Wat houdt het voorwaardelijk verzoek in?  
¨  HR 21 oktober 1983, NJ 1984/296 (Nijman/X.)  
namelijk voor het geval de arbeidsovereenkomst blijkt niet te zijn geeindigd 
door het aan de werknemer op staande voet gegeven ontslag. 

¨  WWZ 
•  Voorwaardelijk ontbinden voor het geval: 
•  het osv wordt vernietigd; of 
•  de arbeidsovereenkomst wordt hersteld.  
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Casus: Schikken onder de WWZ 

¨  Hoe luidt het voorlopig oordeel? 

¨  osv houdt vermoedelijk geen stand, mogelijk wel complete 
opzeggingsgrond 

1.  billijke vergoeding van 681 
2.  vergoeding voor onregelmatig opzeggen 677 lid 2  
3.  transitievergoeding 
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De billijke vergoeding 1 

¨  Osv niet rechtsgeldig? Dan is de ernstig verwijtbaarheid van de 
werkgever een gegeven, en dus billijke vergoeding verschuldigd  

¨  De gevolgen van het ontslag spelen geen rol 
¨  Loon en lengte van het dienstverband hoeven geen rol te spelen 
¨  Wel bepalend is dat de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld 

in relatie tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de 
werkgever 

¨  Samenloop met transitievergoeding is mogelijk 
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De billijke vergoeding 2 

¨  MAAR: “een aanspraak op ten onrechte niet genoten loon kan worden 
verdisconteerd in de billijke vergoeding” (NnavV, p. 55); en 

¨  “bij toekenning van de billijke vergoeding kan worden betrokken de situatie 
waarin de werknemer inmiddels een andere baan heeft gevonden” (NnavV, 
p. 90). 

¨  Dus toch loon en gevolgen betrekken? 
¨  Dus ex nunc toetsing? 
¨  Spiegeling aan 683 lid 3: Alternatief voor herstel met hypothetische 

getalsvergelijking?  
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Casus: Schikken onder de WWZ 

¨  Schikking ttz op 18 november 2015 
¨  Einddatum = 1 januari 2016 
¨  Beëindigingsvergoeding van € 5.000,00 bruto 
¨  Finale kwijting  

¨  Opzegtermijn = 3 maanden en duur ontbindingsprocedure = 3 weken 
¨  Transitievergoeding = € 10.350,00 bruto 
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Kantonrechter en schikking onder de WWZ 

¨  Ontbindingsbeschikking met daarin: rechtsgrond, einddatum, hoogte 
van de vergoeding 

¨  Proces verbaal met daarin de “losse eindjesovereenkomst”. 
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Schikken onder de WWZ: rekkelijk of precies? 

¨  Rechtsgrond/herplaatsing 
¨  Bedenktermijn 
¨  Transitievergoeding 
¨  Ontbindingsdatum 
¨  Finale kwijting/ uitsluiten hoger beroep 
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Rechtsgrond 

¨  MvA 33 818 p. 88/89 Bij een deal op de gang tijdens een 
mondelinge behandeling van een ontbindingsverzoek komt het einde 
van de arbeidsovereenkomst in een rechterlijke uitspraak tot 
uitdrukking.  Een rechter zal hiertoe alleen overgaan wanneer naar 
zijn oordeel sprake is van een redelijke grond. 

¨  Of is het voldoende als partijen ter zitting aangeven dat ze het er 
over eens zijn dat de arbeidsverhouding verstoord is (de g-grond)? 

¨  Idem voor herplaatsing 
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Bedenktermijn van art. 670b lid 2 

¨  Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een ten overstaan 
van de rechter getroffen schikking (het op de gang gestuurd worden), 
zal het einde van de arbeidsovereenkomst doorgaans in de 
rechterlijke uitspraak zijn belichaamd (de ontbinding) en wordt 
hooguit nog een beëindigingsovereenkomst gesloten voor de “losse 
eindjes” (vakantiegeld, vakantiedagen, bonus, kwijting e.d.) op een 
dergelijke beëindigingsovereenkomst is deze bepaling niet van 
toepassing, en dus evenmin de 14-dagentermijn, omdat hier geen 
sprake is van een overeenkomst die de arbeidsovereenkomst doet 
eindigen (MvT 33 818 p. 103). 
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Pro forma en de bedenktermijn 

¨  Is de pro forma een “ten overstaan van de rechter getroffen  
schikking”? Of wel “het op de gang gestuurd worden”? 

¨  Gevaar van misbruik tav omzeilen van de bedenktermijn en strikte 
toetsing aan limitatieve ontslaggronden?   
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Transitievergoeding 

¨  (Bij opzegging met instemming is wel een transitievergoeding 
verschuldigd,) in het geval van een beëindigingsovereenkomst is geen 
transitievergoeding verschuldigd. In dat geval sluit de wettelijke 
regeling aan bij de partij autonomie (MvA 33 818 p. 82) 

¨  Kan de rechter in de ontbindingsbeschikking een hogere of lagere 
transitievergoeding opnemen? Dus € 5.000,00 ipv € 10.350,00? 
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Beëindigingsdatum / Ontbindingsdatum 

¨  De rechter bepaalt het einde van de arbeidsovereenkomst op het 
tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging 
zou zijn geëindigd waarbij [indien de  ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werkgever] de duur van die periode die 
aanvangt op de datum van ontvangst van het verzoek om ontbinding 
en eindigt op de datum van dagtekening van de ontbindingsbeslissing 
in mindering wordt gebracht, met een minimum van een maand (artikel 
671b lid 8).  

¨  Deze bepaling geldt niet bij een werknemersverzoek om ontbinding 
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Beëindigingsdatum / Ontbindingsdatum 

¨  18 november + 3 maanden  = 18 februari 2016 
¨  -/- 3 weken = 21 dagen = 28  januari 2016 = 1 februari 2016 als 

ontbindingsdatum 

¨  Wettekst lijkt vrij dwingend + gericht aan de kantonrechter of ook 
hier contractsvrijheid partijen volgen? Immers: ook vrijheid bij een 
werknemersverzoek om ontbinding 
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Definitieve regeling 

¨  Finale kwijting (HR 12-10-2012; BX7588) 
¨  Werkgever doet afstand van mogelijkheid tot intrekking verzoek na 

(tussen)beschikking; 
¨  Uitsluiten ontbinding (niet bij opzet en grove schuld) en vernietiging bij 

dwaling beëindigingsovereenkomst 
¨  Hoger beroep 
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Hoger Beroep  

¨  Artikel 358 Rv: tegen eindbeslissingen staat, behoudens berusting, 
hoger beroep open. 

¨  Artikel 334 Rv: na berusting in een vonnis is die partij niet meer 
ontvankelijk daarvan in hoger beroep te komen 

¨  Berusting = eenzijdige rechtshandeling 
¨  Partijen kunnen ook overeenkomen af te zien van hoger beroep bij 

zaken waarvan de rechtsgevolgen ter vrije beslissing van partijen 
staan 333 Rv 

¨  Eventueel artikel 96 Rv  
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