
De	  kantonrechter	  en	  de	  Wwz	  
snel	  prak3sch	  en	  effec3ef?	  

	  

	  
	  

Ellen	  W.	  de	  Groot	  
Dirk	  Jan	  Buijs	  



Verzoekschri9	  ontbinding;	  	  
wat	  zet	  u	  er	  in?	  (art.	  7:671b	  BW)	  

•  Redelijke	  grond(en)	  
•  Herplaatsing	  niet	  mogelijk	  

–  	  andere	  func?e	  
–  	  scholing	  
–  	  redelijke	  termijn	  

•  Opzegverbod	  
•  Opzegtermijn	  
•  Transi?evergoeding	  



Verzoekschri9	  ontbinding;	  	  
wat	  zet	  u	  er	  in?	  Vervolg	  

Zie	  Procesreglement	  op	  rechtspraak.nl	  
•  Plaats	  waar	  arbeid	  gewoonlijk	  wordt	  verricht	  
•  Naam,	  adres,	  telefoon-‐	  en	  faxnummer,	  en	  e-‐mailadres	  van	  (gemach?gde)	  

van	  verweerder	  voor	  zover	  bekend	  
•  Verhinderdata	  verzoeker	  en	  zo	  mogelijk	  verweerder	  voor	  de	  volgende	  4	  

weken	  	  
	  Let	  op:	  er	  wordt	  genoemd	  2	  mnd,	  wet	  schrijR	  mondelinge	  behandeling	  
voor	  binnen	  4	  weken	  na….	  



Verzoekschri9	  vernie3gingsprocedure	  
Wat	  zet	  u	  er	  in?	  (art.	  7:681	  BW)	  

	  
•  Grondslag	  vordering:	  de	  werkgever	  heeR	  opgezegd	  zonder	  instemming	  

van	  de	  werknemer	  en	  zonder	  dat	  sprake	  was	  van	  de	  uitzonderingen	  van	  
art.	  7:671	  lid	  1,	  a	  t/m	  h	  BW	  

•  In	  het	  bijzonder	  was	  geen	  sprake	  van…	  
•  Substan?ëringsplicht	  	  

–  Grondslag	  	  
–  Verweren	  	  



Stelling	  

	  	  
	  Een	  voorwaardelijk	  ontbindingsverzoek	  na	  ontslag	  op	  
staande	  voet	  is	  niet	  mogelijk	  en	  slechts	  bij	  uitzondering	  
zinvol.	  

	  
•  Zie	  HR	  21	  oktober	  1983:	  het	  kan	  geruime	  ?jd	  duren	  voordat	  bij	  een	  in	  kracht	  

van	  gewijsde	  gegane	  rechterlijke	  uitspraak	  zekerheid	  is	  verkregen.	  
•  Buitengerechtelijke	  vernie?ging	  van	  de	  opzegging	  niet	  meer	  mogelijk.	  
•  Niet	  alleen	  in	  vernie?gingsprocedure	  is	  appel	  mogelijk,	  ook	  tegen	  

ontbindingsbeschikking	  kunnen	  rechtsmiddelen	  worden	  ingesteld.	  

	  



Erns3g	  verwijtbaar	  handelen	  aan	  zijde	  
werkgever	  	  
	  
Stelling:	  
	  

	  Als	  werkgever	  een	  loonsanc?e	  krijgt	  opgelegd	  wegens	  niet	  voldoen	  aan	  
re-‐integra?everplich?ngen	  en	  de	  arbeidsovereenkomst	  wordt	  beëindigd,	  
is	  er	  sprake	  van	  erns?g	  verwijtbaar	  handelen	  van	  werkgever	  en	  kan	  de	  
kantonrechter	  een	  billijke	  vergoeding	  toe	  kennen.	  

	  
	  Maakt	  het	  daarbij	  uit	  of	  werkgever	  na	  twee	  jaar	  ziekte	  toestemming	  bij	  
UWV	  vraagt	  dan	  wel	  er	  inmiddels	  sprake	  is	  van	  een	  verstoorde	  rela?e	  op	  
grond	  waarvan	  werkgever	  ontbinding	  verzoekt?	  

	  



Erns3g	  verwijtbaar	  handelen	  aan	  zijde	  
werkgever,	  criteria?	  
	  
Parl.	  Geschiedenis,	  voorbeelden:	  
-‐  Laakbaar	  gedrag	  werkgever	  	  
-‐  Discrimina?e	  
-‐  Grovelijk	  niet	  nakomen	  verplich?ngen	  uit	  arbeidsovereenkomst	  die	  nopen	  

tot	  verstoorde	  rela?e	  en	  daarmee	  einde	  arbeidsovereenkomst,	  bijv	  als	  
werkgever	  re-‐integra?everplich?ngen	  heeR	  veronachtzaamd	  

-‐  Valse	  grond	  
-‐  Werknemer	  arbeidsongeschikt	  is	  geworden	  door	  onvoldoende	  zorg	  

werkgever	  	  



Billijke	  vergoeding	  na	  vernie3ging	  
opzegging	  

•  Regering:	  "In	  de	  hoogte	  van	  deze	  billijke	  vergoeding	  (moet)	  tot	  uitdrukking	  
komen	  dat,	  de	  omstandigheden	  van	  het	  geval	  in	  ogenschouw	  nemend,	  de	  
vergoeding	  een	  alterna<ef	  is	  voor	  herstel	  van	  de	  arbeidsrela<e”	  

•  Criterium:	  Hoe	  lang	  zou	  de	  arbeidsovereenkomst	  –	  	  afgezien	  van	  de	  
vernie?gde	  opzegging	  -‐	  hebben	  voortgeduurd	  en	  welk	  inkomen	  zou	  de	  
werknemer	  dan	  hebben	  ontvangen	  (financiële	  tegenwaarde	  van	  herstel)	  



Stelling	  

•  De	  billijke	  vergoeding	  als	  bedoeld	  in	  art.	  7:681	  dient	  naar	  
analogie	  van	  de	  billijke	  vergoeding	  in	  hoger	  beroep	  
gerelateerd	  te	  worden	  aan	  de	  redelijkerwijs	  te	  verwachten	  
restduur	  van	  de	  arbeidsrela?e	  na	  vernie?ging	  

•  Ter	  zake	  dient	  de	  werknemer	  een	  gemo?veerd	  onderbouwd	  
standpunt	  in	  te	  nemen;	  hetzelfde	  geldt	  voor	  het	  verweer	  van	  
de	  werkgever.	  



Dilemma’s	  bij	  het	  ‘formeeltje’	  

-‐  Moet	  kantonrechter	  ambtshalve	  ‘redelijke	  grond’	  toetsen?	  
-‐  Kan	  in	  de	  beschikking	  een	  van	  de	  wet	  afwijkende	  ontbindingstermijn	  en/of	  

transi?evergoeding	  worden	  opgenomen?	  
-‐  Is	  te	  verwachten	  dat	  na	  formeeltje	  toch	  beroep	  wordt	  ingesteld?	  
-‐  Kan	  dat	  ondervangen	  worden	  door	  mondeling	  uitspraak	  te	  doen	  en	  

par?jen	  te	  laten	  berusten?	  
-‐  Gebruik	  art.	  96	  Rv?	  Eventueel	  ter	  ziing?	  



Stelling	  
	  
	  
	  Kunnen	  par?jen,	  om	  hoger	  beroep	  na	  een	  formele	  ontbinding	  uit	  te	  
sluiten,	  ter	  ziing	  een	  beëindigingsovereenkomst	  sluiten,	  werknemer	  die	  
direct	  laten	  ontbinden	  vervolgens	  	  
	  nogmaals	  een	  beëindigingsovereenkomst	  sluiten	  en	  die	  in	  
vaststellingsovereenkomst	  laten	  vast	  leggen?	  

	  
	  Zal	  kantonrechter	  daaraan	  mee	  (moeten)	  werken?	  



Stelling	  toepasselijkheid	  bewijsrecht	  

	  
	  
	  De	  kantonrechter	  dient,	  nu	  tegen	  de	  ontbindingsbeschikking	  
rechtsmiddelen	  openstaan,	  het	  bewijsrecht	  bij	  de	  beoordeling	  
van	  een	  ontbindingsverzoek	  toe	  te	  passen	  en	  derhalve	  zo	  
nodig	  getuigen	  te	  horen.	  


